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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Revista Transalutania, revista Simpozionului de referate dedicat cadrelor didactice, a ajuns 

la ediția a II-a. 

Proiectul Transalutania (simpozion/profesori și concurs pe teme de istorie, religie, arte 

pentru elevi, de gimnaziu și liceu deopotrivă) a apărut în anul școlar 2017-2018 că parte a activită-

ților organizate de Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea (peste 30) cu ocazia celebrării Centenarului 

Marii Uniri de la 1918. 

Transalutania - nume aparent inedit a fost ales pentru rezonanța să străveche dar nu numai. 

Oltul, bătrânul Alutus este un simbol al județului al județului nostru și al provinciei căreia îi 

împrumută numele, dar este totodată mult mai mult decât atât. Noi îl considerăm un fir viu de 

legătură între toți transalutanii, între toți ce au viețuit și vor viețui de-o parte sau alta a malurilor 

sale, fir de legătură între locuitorii Vechiului Regat și frații lor transilvăneni.  

O dată trecut Centenarul, noi, membrii Catedrei de Istorie-Socio-umane, Religie-Arte, 

susținuți de conducerea Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea, ne-am hotărât să ducem mai departe 

acest proiect, care ar trebui să devină (în viziunea noastră) o reflectare, în județ și dincolo de el, a 

activităților noastre. 

Având acordul ISJ Vâlcea, sprijiniți de inspectorii de specialitate, proiectul Transalutania a 

ajuns in anul școlar 2018-2019 la ediția a II-a, având un caracter interjudețean. 

În acest an, tema Simpozionului interjudețean dedicat cadrelor didactice a fost: Oltul, martor 

milenar al prefacerii unei națiuni. Au fost alături de noi colegi din județ și din țară iar temele lor de 

cercetare se regăsesc în paginile revistei. Le mulțumim! 
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MIRCEA CEL BĂTRÂN - SIMBOL AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE1 

 

Prof. Andra BICĂ 

Inspector școlar General, I.S.J. Vâlcea 

 

Suntem în 2018, un an plin de semnificaţii. Este anul Centenarului, anul în care celebrăm 

100 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Totodată, este momentul comemorării a 600 de 

ani de la trecerea în eternitate a lui Mircea cel Bătrân, domnitor al Ţării Româneşti între 1386-1418. 

Plecând ce la semnificaţia acestui an, noi, cei din sistemul educaţional românesc, ajungem 

într-un moment de reflecţie: mai este necesară studierea istoriei naţionale în şcoli? Marii români 

care ne-au marcat trecutul, printre care şi Mircea cel Bătrân, mai sunt oare relevanţi pentru copiii 

noştri, pentru noua generaţie care trăieşte într-un univers multicultural, real şi virtual totodată? 

Răspunsul nostru este clar, este „Da” fără tăgadă. Un popor care nu-şi cunoaşte trecutul este 

precum un copil care nu-şi cunoaşte părinţii. Devine un popor orfan, văduvit de rădăcinile identitare 

ce-l leagă de pământul natal, devine precum o frunză călătoare, mutată de vântul istoriei dintr-un 

loc un altul, devine un popor care, ajungând la finalul călătoriei sale în timp, dispare risipit în neant. 

Predarea Istoriei naţionale în şcoli este punctul de plecare pentru asumarea de către elevii 

români a valorilor identitare care ne definesc pe noi toţi ca fiind o comunitate civică şi etnică. Nu 

suntem doar un grup de indivizi disparaţi, ţinuţi laolaltă de deciziile birocratice ale unui stat sau 

altul şi eventual şi de limba maternă. 

Vorbeam mai înainte de pământul natal căci acest spaţiu geografic în care ne-am zămislit ca 

popor este cel care ne-a modelat identitatea. Ne aflăm la frontiera dintre două lumi, între Occident şi 

Răsărit – după cum spunea regretatul Neagu Djuvara. Astfel am putea explica identitatea noastră 

duală, atât metehnele noastre de comportament dar şi îndârjirea cu care ne-am dorit, de-a lungul 

timpului, să fim parte a civilizaţiei europene. 

Ne poate ajuta Mircea cel Bătrân să oferim elevilor răspunsul la întrebarea „Cine suntem 

noi, românii?” Imaginea domnitorului Mircea poate fi folosită ca „mijloc educaţional” în procesul 

educaţional ce are printre obiective şi asumarea de către elevi a propriei noastre identităţi? Încă o 

dată, răspunsul este: „Da”. 

Am fost şi suntem parte integrantă a celor două lumi europene, suntem liantul celor două 

lumi. Mircea cel Bătrân este un prim simbol al identităţii noastre duale. Tabloul votiv al 

domnitorului, aflat la mănăstirea Cozia (ctitorie dragă inimii sale dar şi a noastră) este mai mult 

decât relevant. Mircea ne apare îmbrăcat într-o ţinută occidentală dar pe care sunt brodaţi vulturii 

imperiali bizantini ce evidenţiază grandoarea creştinătăţii răsăritene. Sunem latini dar creştini-

ortodocşi, suntem sinteza celor două lumi. 

Nu mi-am propus să analizez epoca marelui voievod. Aş dori doar, foarte scurt, să subliniez, 

pe cât îmi este posibil, câteva aspecte ale domniei sale, relevante pentru sistemul educaţional. 

Mircea poate fi considerat un model politic şi diplomatic. În vremurile tulburi ale epocii 

sale, prins între lumea catolică şi cea musulmană aflate într-o expansiune agresivă, dar şi parte 

integrantă a spaţiului ortodox marcat de mari conflicte interne, Mircea a reuşit să impună Ţara 

Românească ca putere regională, factor generator de echilibru şi stabilitate în mult frământata 

Peninsulă Balcanică. Mircea a fost un adevărat senior al războiului dar şi diplomat totodată. 

 
1 discurs ținut la Mănăstirea Cozia cu ocazia comemorării a 600 de ani de la trecerea în eternitate a domni-

torului Mircea cel Bătrân 
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Cultura şi religia sunt doi factori inseparabili şi totodată definitorii ai identităţii naţionale. 

Acţiunile domnitorului pe plan spiritual şi cultural sunt considerate de şcoala românească ca fiind 

„gesturi întemeietoare” 

Mergând pe cale deschisă de Nicolae Alexandru, Mircea a ancorat definitiv poporul român 

în lumea spiritual-religioasă a creştinătăţii Europei răsăritene. Ctitoria sa, mănăstirea Cozia o do-

vedeşte cu prisosinţă. Este o bijuterie în piatră sculptată – simbol a stilului arhitectural bizantin dar 

şi a celui slav. Cele două stiluri arhitectonice ale ortodoxiei medievale se îmbină armonios, aici, pe 

tărâmurile nord-dunărene. 

Prima şcoală românească de copişti şi de caligrafie sacră a apărut aici, la Cozia, în timpul 

domniei lui Mircea. Ea a fost deschisă de Filos, fostul mare logofăt al domnitorului, devenit călugăr 

sub numele de Filotei.  

Mănăstirea Cozia poate fi considerată şi prima şcoală de muzică religioasă din spaţiul ro-

mânesc şi tot datorită străduinţelor călugărului Filotei. Opera scrisă de el, singura ajunsă la noi până 

astăzi, poartă numele de „Pripeale” (Mărimuri), adică imnuri de laudă în cinstea marilor sfinţi, care 

se cântă la slujba privegherii în mănăstiri. „Pripealele” lui Filotei s-au răspândit prin secolele       

XV-XVIII în toate Bisericile Ortodoxe din Peninsula Balcanică. 

Tot aici, la Cozia, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, călugării au realizat o primă ca-

podoperă a şcolii româneşti de broderie liturgică bizantină. Ei au ţesut pe mătase, cu fir de argint şi 

argint aurit, un epitaf de frumuseţe rară. Este folosit de văl de procesiune, scos din altar în Vinerea 

Mare. 

Iată deci, câteva motive pentru care şcoala românească îl consideră pe marele domnitor 

Mircea cel Bătrân o piatră de temelie a identităţii noastre naţionale. 

Aflându-ne în anul Centenarului, an de evocare a unităţii noastre naţionale, nu pot să-mi 

închei această cuvântare fără a reaminti o parte din titlul oficial al domnitorului: „…. Io Mircea 

mare voievod și domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste 

toată Țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți,…..și Amlașului și Făgărașului …… încă până 

la marea cea mare…””. 

De la Cozia, Mircea ne veghează viitorul! 

 

ACTIVITATEA TIPOGRAFICĂ A SFÂNTULUI IERARH 

MARTIR ANTIM IVIREANU LA RÂMNIC 

 

       Pr. Dr. Cristian BĂNUȚĂ 

 

 Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a fost una dintre cele mai înfloritoare 

pentru cultura românească. Domnitorul a căutat să dea un anume fast curţii sale prin introducerea 

unor noi obiceiuri, adaosuri de elemente noi în costumul ceremonial ca expresie a unei influențe 

orientale sau a celei italiene, introducerea de noi slujiri la palat, construcția de noi case şi reședințe 

domnești, ctitorii de biserici şi mănăstiri, dovedind preocuparea pentru înflorirea culturală a ţării 

sale. 

 La curtea lui Brâncoveanu regăsim înalți demnitari străini, artiști dintre cei mai variați 

oameni de litere, călători în ale căror scrieri găsim ilustrată în întregime epoca domniei lui 

Brâncoveanu, dar şi ierarhi ortodocși veniți din toate părțile Răsăritului, atrași de sprijinul dat de 

domnitor culturii grecești și credinței ortodoxe.  

În această situație se afla printre alții și patriarhul Dosoftei, patriarhul Ierusalimului adus de 



6 

Brâncoveanu, iar mai târziu nepotul acestuia Hrisant Nottara. Acestor distinși ierarhi se va alătura și 

cel pe care istoria bisericească l-a păstrat drept Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.  

 Venirea în Țara Românească a lui Antim Ivireanul a avut loc se pare prin mijlocirea lui 

Dosoftei al Ierusalimului care îl recomandă pe acesta lui Constantin Brâncoveanu datorită calităților 

și aptitudinilor sale. Om de o rară agilitate dar şi foarte cultivat, aceasta cu siguranță mulțumită 

șederii sale la Constantinopol, Antim intră în atenția domnitorului şi iată că fără să știm cu exac-

titate data venirii sale in Ţara Românească, îl găsim totuși în octombrie 1691 pentru prima data 

menționat la București. 

 Antim, bun cunoscător al limbilor de circulație internațională în epocă, începe să studieze 

limba română ajungând repede la o bună folosire a ei, învățând pe lângă aceasta și slavona care deși 

pălise în fața limbii grecești, încă ocupă un loc important în multe dintre documentele culturale ale 

vremii. Fără îndoială că Antim învață limba română atât de repede ținând cont de misiunea ce avea 

să-i fie încredințată de tânărul domnitor și anume aceea de a lucra in slujba tipografiei românești şi 

a limbii române.  

 În anul 1705, va lua asupra sa răspunderea chivernisirii Râmnicului ca urmaș al lui Ilarion, 

episcopul Râmnicului înlăturat din scaun, fiind acuzat de simpatie față de romano-catolicism. 

 La Râmnic a știut să îmbine activitatea păstorească pur ortodoxă cu cea tipografică făcând 

ca cele două aspecte ale muncii sale să devină un întreg ca va avea ca scop o bună definire a 

învățăturilor Bisericii strămoșești în rândul credincioșilor. 

 În cei aproape trei ani petrecuți la Râmnic Sfântul Ierarh a continuat activitatea cu  echipa-

mentul tipografic adus de la mânăstirea Snagov. Între 1705-1708 a tipărit nouă lucrări, dintre care, 

prima este Tomul bucuriei care apare în limba greacă în septembrie 1705 şi vine să trateze anumite 

aspecte privind disputele dintre catolici şi ortodocși pe anumite teme dogmatice. Lucrarea s-a făcut 

cu cheltuiala lui Dositei al Ierusalimului şi tratează printre altele şi chestiunea primatului papal..  

 Următoarea carte, în limba română, vine în ajutorul preoților: Antologhion adică floarea 

cuvintelor. Volumul conține toate slujbele bisericești din timpul anului începând cu prima zi a lunii 

septembrie. Pe prima pagină se află titlul cărții care ne arată că tipărirea s-a întreprins în zilele 

domnitorului Constantin Brâncoveanu cu ajutorul bănesc al spătarului Mihail Cantacuzino. Dintre 

toate tipăriturile lui Antim, acest Antologhion rămâne ca fiind cel mai reprezentativ atât ca act edi-

torial, cât şi ca realizare tehnică bucurându-se de o mare apreciere în rândul preoților şi cântăreților 

de strană, dovadă fiind larga răspândire în spațiul românesc. 

 Următoarea carte tipărită de Antim la Râmnic este o Evanghelie ce apare în anul 1705. În 

ultimele două se regăsește un cuvânt al tipografului care menționează anul apariției cărții şi numele 

său: Kyr Antim Ivireanul episcopul Rîmnicului.  

 În 1706 tipărește: Adunarea slujbei Adormirea Născătoarei de D(u)mnezeu cu paraclisul cel 

de obşte. Cartea este tipărită în limba română parțial, adică tipicul, paremiile, Apostolul, Evanghelia 

şi Sinaxarul, iar restul cântărilor în limba slavonă. Titlul cărții ne lămurește că aceasta s-a tipărit de 

ucenicul Mihail Ştefanovici cu cheltuiala ieromonahului Ioan, arhimandritul mănăstirii Hurezi. 

 Tot în anul 1706, Ipodiaconul Mihail Ştefanovici tipărește în limba română pentru nevoile 

clericilor Molitvelnicul. Continuând şirul tipăriturilor în materie de cărţi de slujbă de care se simțea 

nevoia în ţară, din tipografia lui Antim, în 1706, cu cheltuiala spătarului Mihail Cantacuzino, iese 

un Octoih, adică Osmoglasnic slavo-român.  

 În 1706 apare și Cuvânt la patima cea mântuitoare a Dumnezeu-Omului, Cuvântul. Tot 

acum se tipărește la Râmnic și următoarea carte în limba greacă: Cuvânt panegiric la cel între ierar-

hi făcător de minuni, marele Nicolae.  

 În anul 1707, se pare, este tipărită la Râmnic ultima carte din timpul șederii aici a lui Antim 
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Ivireanul, şi anume traducerea cuvântării lui Gheorghe Maiota la patima Domnului având titlul 

Cuvânt la mântuirea patimă a domnului nostru I(isu)s H(risto)s. Aceasta este ultima carte tipărită 

de către Antim la Râmnic, căci in februarie 1708, murind mitropolitul Teodosie, este chemat pentru 

a urca în scaunul mitropolitan de la Târgoviște unde Antim va aduce cu sine şi tipografia.  

 În istoria tiparului românesc de până atunci Antim scrie o deosebită pagina prin 

activitatea sa la Râmnic întemeind în primul rând aici o nouă vatră a tipografiei și un centru 

de difuzare a cărții tipărite care acum ajungea la cele mai înalte condiții tehnice cum ar fi 

legăturile de calitate foarte bună a unor cărți voluminoase. Ceea ce trebuie reţinut în mod 

deosebit este faptul că Antim a început acum seria unor tipărituri româneşti, menite să ducă 

la triumful deplin al limbii române în biserică. 

Antim a întemeiat la Râmnic o frumoasă tradiție tipografică ce va contribui mai târziu la 

lupta de rezistență a credincioșilor din Banat și Ardeal. 

Bibliografie 

[1] Virgil Molin, Antim Ivireanul, editor şi tipograf la Râmnic (1705-1708), în Mitropolia 

Olteniei, an XVII(1966); 

[2] G. Călinescu Istoria Literaturii Române de la origini până în prezent ediția a II-a, 

Bucureşti, 1982; 

[3] Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, ediția A II-a, București, 

1994. 

 

MIRCEA CEL BĂTRÂN 

PĂRINTELE FONDATOR AL STATULUI MEDIEVAL 

 

Prof. Daniela-Mihaela SAMOILĂ 

Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea 

 

  Domnia lui Mircea cel Bătrân reprezintă punctul de in-

trare în istorie a primului principat românesc zămislit la Nordul 

Dunării. Prin gesturile sale întemeietoare in toate domeniile, 

marele domnitor poate fi considerat ,,părintele fondator” al Țării 

Românești. Politica sa externă este remarcabilă, el reușind să afir-

me statul nord-dunărean ca o putere regională2, într-o zonă mar-

cată de mari puteri precum Ungaria, Imperiul Otoman şi Imperiul 

Bizantin, dar aceste realizări nu ar fi fost posibile fără o bună or-

ganizare internă a statului. Ancorată în ortodoxia de model bizan-

tin, Țara Românească a preluat modelul politic grecesc medieval 

de organizare internă, filtrat prin realitățile politice sud-slave 

(bulgaro-sârbe), model care însă s-a pliat şi adaptat tradițiilor şi 

specificului local românesc. 

Domnia reprezintă principala instituție centrală a statului. 

Titlul domnesc este relevant in acest sens. Domnul îşi asumă pe 

deplin formula de guvernare ,,Io, cu mila lui Dumnezeu, singur stăpânitor şi domn, mare voievod” . 

 
2 Într-un document emis la 1406, Mircea se intitula ,,domn a toată Ţara Ungrovlahiei și a părţilor de peste 

munţi, încă și spre părţile Tătăreşti şi Herţeg al Amlaşului și Făgărașului și domn al Banatului Severinului și de 

amândouă părţile peste toata Podunavia, încă până la Marea cea mare și singur stăpânitor al cetăţii Dârstor" 



8 

 Mircea este, cel puţin la nivel declarative, un monarh absolut de drept divin. Domnul era 

apărătorul supușilor săi (comandantul oștilor, împărțitorul suprem de dreptate) și cel spiritual al 

țării, ca și ctitor de lăcașe pentru înălțarea de slujbe. Pe plan executiv, domnul numește toţi dregă-

torii statului. El emite totodată hrisoave cu putere de lege, in persoana sa Încarnând-sa puterea legi-

slativă, Are drept de viață şi de moarte asupra supuşilor, fiind astfel, instituţia judecătorească su-

premă.           

Pe plan monetar, bate monedă, dar are şi atribuţii fiscale deoarece, el adună, prin funcțio-

narii săi, veniturile domniei (așadar ale statului) și are inițiative întru „ridicarea țării”: tratate co-

merciale, înființarea minelor etc. Deoarece domnia este de drept divin, relația acestei instituții 

centrale cu cea ecleziastică este una specială, de intercondiționare şi sprijin reciproc, de cooperare 

armonioasă după modelul bizantin simphonia. Astfel domnul este miruns de mitropolit la urcarea 

pe tron, primind puterea de la Dumnezeu prin intermediul Bisericii. În schimb are atribuţia de a 

numi in funcţii pe mitropolit şi episcopi. În calitatea lui de mare voievod, domnul este comandant 

suprem al armatei. Ca și senior feudal între boieri, avea privilegiul de dominium eminens (stăpân 

peste toate pământurile țării).          

În relațiile externe, domnul reprezenta țara față de suveranii străini. Toate aceste prerogative 

erau exercitate în limitele datinilor și cu sprijinul și aprobarea sfatului domnesc. Astfel, în hrisoave 

și tratatele comerciale externe ale lui Mircea sunt precizate numele boierilor consultați, ca și ga-

ranție a consultării sfatului domnesc 

Sfatul domnesc, format din mari boieri cu dregătorii, era principal instituție executivă a 

statului. Sfetnicii domnești dețineau cele mai importante poziții în administrație. În timpul lui 

Mircea, în documente sunt pomenite minim șase și maxim unsprezece dregătorii, apărute cu pre-

ponderență sub influență bulgară[. Dregătorii îl urmau pe voievod prin țară și îndeplineau funcția de 

consilieri și martori ai acestuia. Prin atribuțiile lor zilnice, ei alcătuiau o curte legată strâns de 

persoana domnitorului.           

Prima mențiune a unei dregătorii (vornicia) în Țara Românească datează din 4 septembrie 

1389. Vornicul este cel mai înalt dregător al țării, fiind trecut întotdeauna în capul listei de boieri 

din hrisoave. El era judecătorul și șeful curții. Banul (de Severin) îndeplinește funcția unui dregător 

militar, cu drept de judecată locală, care execută și poruncile administrative ale domnului. Logofă-

tul ține socotelile domniei, scrie hrisoavele mai importante și pune pecetea pe toate documentele 

emise de curtea domnească. El coordonează activitatea grămăticilor. Vistiernicul se îngrijește de 

veniturile și plățile domniei. Spătarul, pe lângă faptul că poartă sabia domnească la ospețe și cere-

monii, este și șeful oștii în timpul războiului. Stolnicul se îngrijește de mesele domnești. Pahar-

nicul, numit inițial picernic, varsă de băut domnitorului. Comisul are în administrație grajdurile 

domnești. Alte dregătorii menționate în hrisoavele lui Mircea sunt cele de pivnicer, pitar. 

Armata este o instituție garant a existenţei statului medieval românesc nord-dunărean în rea-

lităţile teribile ale Balcanilor sfârșitului de secol XIV. Domnul dispunea de oastea cea mică, formată 

din curteni, din ostenii domniei și din steagurile boierilor. În caz de război se strângea alături şi 

oastea cea mare, din care făceau parte, în caz de nevoie, toţi locuitorii apți de luptă ai ţării. Un rol 

important l-a jucat sistemul de apărare fortificată a ţării, Mircea întărind sau construind cetățile de la 

hotare (Dârstor, Turnu, Giurgiu, Chilia, Hârșova, Enisala), dar și la cea de la curtea domnească de la 

Târgoviște. 

Organizarea adminstrativă actuală in județe este încă o dovadă a rolului de părinte fondator 

jucat de Mircea cel Bătrân. Din timpul lui este atestat județul ca principala structură administrativă a 

statului. Țara era împărțită pe județe, conduse de către dregători locali numiți în vremea lui Mircea 

județi. În hrisoave sunt pomenite Motru, Jaleș, de Baltă, Jiu etc. Orașele și târgurile aparțineau 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Slujb%C4%83_religioas%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vornic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vornic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ban
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banatul_de_Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Logof%C4%83t
https://ro.wikipedia.org/wiki/Logof%C4%83t
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C4%83m%C4%83tic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vistiernic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83tar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stolnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paharnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paharnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comis
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pivnicer&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pitar
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domniei. Primele erau conduse de juzi (corespunzători Richterilor transilvăneni), iar cele din urmă 

de către pârcălabi. Consiliile orășenești erau alese de către locuitori.      

Reprezentantul domnului într-un oraș era vornicul, ajutat de un pristav și un folnog (cores-

pondentul villicului-administrator transil-

vănean), astfel că administrația locală era 

dublată de una domnească. Ora-șele 

(Târgovişte, Câmpulung, Curtea de Argeş, 

Râmnicu Vâlcea, Buzău, ş.a.) aveau o 

autonomie pronunțată: domnul era stăpâ-

nul moșiei pe care se aflau acestea, însă 

contra unei dări speciale acorda libertatea 

organizării de iarmaroace, de cultivare a 

pământului etc. Tot domniei aparțineau și 

cetățile de apărare. Astfel, puterea domnului în țară era destul de mare, căci el controla toate 

centrele importante și nu boierii sau mănăstirile 

 În concluzie, prin succinta prezentare a instituţiilor menționate mai sus, se poate susține clar 

că Mircea cel Bătrân este un adevărat fondator al statului. Moștenirea sa a fost perpetuată timp de 

secole atât în Țara Românească dar și în al doilea stat medieval românesc aflat la răsărit de Carpați 

– Moldova. 
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BARTOLOMEU ANANIA - FIU DE SEAMĂ AL  

VÂLCII REPERE-BIOGRAFICE 

 

    prof. Laura LĂCRARU 

Școala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 

 

Bartolomeu Anania, s-a născut la 18 martie 1921 în localitatea Glăvile, judeţul Vâlcea, 

primind la Botez numele de Valeriu.  

A urmat şcoala elementară în comuna natală (1927-1933), Seminarul Central din Bucureşti 

(1933-1941), cursuri de diferență la Liceului „Dimitrie Cantemir“ şi Liceul „Mihai Viteazul“ din 

București (1942-1943).  

  S-a înscris la Facultatea de Medicină şi Conservatorul de Muzica din Cluj (1944-1946), a 

urmat studii superioare teologice la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Academia din Cluj şi 

Academia „Andreiană“ din Sibiu.  

 În vacanța de vară a anului 1935 fuge de acasă, din Glăvile, şi merge pentru a munci ca vo-

luntar în tabăra legionară din Drăgăşani, unde, un grup format din 50 de legionari puşi sub comanda 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2rc%C4%83lab
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pristav&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Villic&action=edit&redlink=1
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pr. Necşulescu lucra la înălțarea Catedralei din centrul municipiului Drăgăşani, a cărei fundaţie 

fusese pusă cu cinci ani înainte.      

 La 6 septembrie 1940, ziua abdicării Regelui Carol al II-lea în Piața Palatului, nemulțumit 

de sincronizarea vocilor care cântau, Sfânta tinerețe legionarã,  tânărul Anania se urcă pe un soclu 

de piatră, din gardul Palatului, ca să aducă la același ritm miile de glasuri.  

 Peste câțiva ani, în vara anului 1941, a fost arestat de Siguranța regimului antonescian, timp 

de o lună de zile, pentru participarea la funeraliile unui comandant legionar. În urma acestui eveni-

ment Siguranța îi face fișa de legionar – calificativ politic ce 1-a urmărit și i-a pricinuit, de aici 

încolo, numeroase necazuri cu toate că va renunța la purtarea cămășii verzi și se va desolidariza de 

mișcarea legionară.  

În anul următor, 1942, a fost arestat şi condamnat din nou, la șase luni de închisoare, pentru 

motivul că ar fi ascuns în podul Mănăstirii Cernica materiale de propagandă legionară şi arme. 

Căutând să dea vieții sale un sens care să-1 legitimeze în fața lui Dumnezeu şi a oamenilor, 

la 22 septembrie 1941 tânărul Valeriu Anania bătea la poarta mănăstirii Antim din București. Avea 

20 de ani, debutase de cinci ani cu poezia „Pământ şi cer“, scrisese câteva piese de teatru deja puse 

în scenă și înființase chiar revista Dacia rediviva. 

Acceptat fără rezerve de starețul Antimului a încercat să se adapteze unui nou stil de viaţă. 

Nu s-a împăcat însă niciodată cu rigorismul şi lipsa de libertate din interiorul mănăstirii. Mai târziu 

va mărturisi, în Memoriile sale, că în acea perioadă de la Antim a avut şi mari revelaţii duhov-

niceşti, prilejuite de participarea la sfintele slujbe, poate cele mai frumoase pe care le-a simţit 

vreodată. El nu asculta ci le simţea, se îndulcea zilnic de aceste revărsări ale harului. Lua parte la 

slujbe cu tot sufletul, citea şi cânta la strană, psalmii şi poezia imnografilor bizantini devenind o 

adevărată matrice poetică din care îşi vor trage seva scrierile sale ulterioare. 

În urma unei veritabile crize spirituale va părăsi Mănăstirea Antim și va merge la mănăstirea 

Polovragi din județul Gorj, care avea un post vacant de diacon. Aici, în liniștea mănăstirii şi-a reve-

nit treptat şi a început din nou să-şi pună problema traseului său existențial, dar fără să neglijeze 

cadrele vieţii monahale. Conștient că nu are o vocație mistică propriu-zisă, că relația lui cu 

Dumnezeu nu se poate baza pe mari nevoințe ascetice şi-a propus să urmeze o altă cale spirituală, 

anume de a sluji lui Dumnezeu prin slujirea concretă a omului. Va rămâne călugăr şi va deveni me-

dic, preot şi doctor, lucrând deopotrivă cu spiritul şi cu formula chimică, suplinind cu una ceea ce n-

ar putea să facă alta.  

Odată cu 23 august 1944 începe un lung şir de peregrinări silite prin munți şi fuga din faţa 

sovieticilor, apoi a comuniștilor, care-1 amenințau cu închisoarea. Îşi găsește refugiul într-o altă 

mănăstire, Bistrița olteană un adevărat adăpost al pribegiilor sale. Se mută la mănăstirea Arnota, 

apoi la schitul Pătrunsa. În acest loc singuratic din vârful, munților va gusta oarecum din viața 

pustnicească alături de minunatul părinte Veniamin, exponent discret al eremitismului românesc. 

În toamna anului 1944, este admis ca student al Facultății de Medicină şi al Conservatorului 

de Muzică din Cluj.  

La 6 martie 1946, în calitatea de președinte al Centrului Studențesc „Petru Maior“ din Cluj, 

a condus, alături de alți lideri, greva studențească cu caracter anticomunist, împotriva guvernului 

condus de Dr. Petru Groza (6 martie 1945-2 iunie 1952) şi antirevizionist, împotriva celor care nu 

erau de acord cu revenirea Ardealului la România.  

După înăbușirea grevei, studentul Anania pribegește prin mai multe locuri din țară, şi mai 

ales din Vâlcea, în încercarea de a scăpa de răzbunarea regimului comunist proaspăt instalat.  

Începând cu greva din Cluj şi până în toamna anului 1948 a fost arestat de mai multe ori şi a 

pribegit din loc în loc, uneori şi pe la mănăstiri, asumându-și o oarecare semiclandestinitate. Îşi do-
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rise o viață de erou, o trăia, dar cu multă suferință, ca într-o inițiere ce îi va prinde bine în anii de 

temniță grea de la Jilava, Pitești şi Aiud, când, supus unor torturi inumane şi silit să trăiască expe-

rienţe limită în spaţiul carceral, a dovedit tărie de caracter şi probitate spirituală. 

S-a aflat în anturajul patriarhului Justinian, convins că slujindu-1 pe el, slujeşte Biserica. 

Chiar dacă s-a aflat sub aripa ocrotitoare a întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, scăpat cu 

ajutorul acestuia de valul arestărilor din anul 1948, în anul 1958 a fost arestat sub acuzația de 

apartenență la mișcarea legionară şi de activitate legionară înainte de 23 august 1944. Din acest mo-

tiv a fost condamnat de către Tribunalul Militar Ploiești la 25 de ani de muncă silnică cu executarea 

pedepsei la Jilava, Piteşti şi Aiud, la secţia politici. În timpul detenției i-a murit mama şi a primit 

trista veste de la fratele său închis şi el, tot pe motive politice, la Aiud. În anul 1958 este arestat din 

nou şi condamnat la mai mulți ani de închisoare, pedeapsă executată între anii 1958-1964.Întors din 

detenție în 1964, a fost primit cu emoție de patriarhul Justinian, care 1-a şi angajat curând la 

Biblioteca Sfântului Sinod. Călugărul cărturar va fi trimis peste un an în America, pentru a pune 

ordine în problemele Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române de acolo. A primit diverse însăr-

cinări în cadrul acestei instituții, de la secretar la consilier eparhial, apoi director al Cancelariei 

eparhiale şi al Departamentului Publicațiilor. A susţinut conferințe în unele orașe din America: 

Detroit, Chicago, Windsor şi Honolulu şi a fost membru în delegaţia Bisericii Ortodoxe Române 

care a vizitat Bisericile vechi orientale din Egipt, Ethiopia şi India(1969). Tot în Statele Unite ale 

Americii a fost hirotonit preot în 1962 şi ulterior primind rangul de arhimandrit.  

Revenit în țară şi pensionat apoi la cerere din funcția de director al Institutului Biblic, s-a 

retras în 1982 la mănăstirea Văratec unde a lucrat la revizuirea traducerii româneşti a Sfintei 

Scripturi.  

În ianuarie 1990, arhimandritul Bartolomeu Anania a făcut parte din Grupul de Reflecţie 

pentru înnoirea Bisericii. 

 La 21 ianuarie 1993, după moartea Arhiepiscopului Teofil Herineanu, arhimandritul 

Bartolomeu Anania a fost ales Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, iar la 7 februarie 

1993 a fost hirotonit şi instalat arhiereu în Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca. Hirotonirea 

întru arhiereu şi instalarea în fruntea eparhiei a fost oficiată de către Patriarhul Teoctist (1986-

2007), la 7 februarie 1993.  

Ca arhiepiscop al Clujului, va urmări şi va lupta pentru dinamizarea activității pastorale a 

clerului şi pentru diversificarea ei în funcţie de cerinţele actuale ale societăţii, pentru implicarea 

Bisericii în acțiunile de asistență socială organizate, pentru refacerea legăturilor dintre Biserică şi 

Cultură, pentru îndrumarea expresă a tineretului – de la amvon şi prin diverse întâlniri, pentru 

dezvoltarea relațiilor ecumenice practice prin păstrarea identității proprii. 

În anul 1996 este ales Senator de onoare şi membru al Marelui Senat al Universității „Babeș-

Bolyai“ din Cluj-Napoca. De asemenea Universitatea „Babeș-Bolyai“ și Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca îi acordă titlul de „Doctor Honoris Causa“. Din anul 

2002 este „Doctor Honoris Causa“ al Universității din Oradea. Aceeași distincție o primește din 

partea Universității din Craiova. 

Primește titlul de „Cetățean de onoare“ din partea consiliilor locale Bistrița, Râmnicu-

Vâlcea, Glăvile- județul Vâlcea şi altele. În anul 2005, primește titlul de cetățean de onoare din 

partea consiliului local Dej şi din partea consiliului local Vad, județul Cluj. 

La 4 noiembrie 2005 propunerea de înființarea a celei de-a doua Mitropolii  în  

Transilvania a fost materializată şi finalizată la 1  martie 2006 prin întemeierea noii eparhii şi sta-

bilirea de către Adunarea Națională Bisericească a denumirii acesteia: Mitropolia Clujului, 

Albei, Crișanei şi Maramureșului cu sediul la Cluj-Napoca. 
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La rangul de Mitropolit al noii eparhii, a fost ales, la 2 martie 2006, Bartolomeu Anania, 

fiind cel dintâi Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei şi Maramureșului. În lunile imediat urmă-

toare, Mitropolitul se implică concret în activitatea de dinamizare a vieții religioase din noua struc-

tură bisericească. 

În anul 2011 la data de 31 ianuarie, trece la Domnul. Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost 

înmormântat în data de 3 februarie 2011, în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei mitropolitane 

din Cluj-Napoca. La slujba de înmormântare a participat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în-

soţit de un sobor de Ierarhi, cât şi un mare numãr de credincioşi încât catedrala mitropoliei din Cluj 

a devenit un adevãrat loc de pelerinaj. 

Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a afirmat, o dată cu slujirea pe diferite trepte eclesiastice, 

ca poet şi scriitor, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România. În vremea din urmă, pe lângă 

obligaţiile arhiereşti, s-a ocupat de tipărirea unei noi versiuni a Sfintei Scripturi, într-o diortosire 

personală, cu note explicative la subsol pentru anumite versete mai greu de înţeles. Este recunoscut 

unanim ca unul dintre cei mai mari predicatori români contemporani. 
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REŢEAUA HIDROGRAFICĂ ÎN ZONA BREZOI-CĂLINEŞTI 

 

  Prof. Mihai MANDA  

Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 

Prof. Claudia MANDA  

Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea 
 

 Arealul localităţii Brezoi este străbătut de numeroase văi care se îndreaptă spre cei doi 

colectori principali: Oltul şi Lotrul. 

 Oltul, principalul râu al judeţului Vâlcea, străbate teritoriul localităţii Brezoi pe direcţia 

Nord-Sud, pe o distanţă de aproximativ 10 km, segment care reprezintă o parte din cel de-al treilea 

sector al unuia dintre cele mai spectaculoase defilee ce străbate Carpaţii Meridionali – Defileul 

Oltului.   

Sectorul corespunzător Brezoiului a fost sculptat în şisturile cristaline ale seriei de Lotru, în 

formaţiunile sedimentare senonian-paleogene specifice bazinului Brezoi-Titeşti, precum şi în gnai-

sele oculare de injecţie din Cozia şi Narăţu. 

 Oltul delimitează latura estică a Munţilor Lotrului şi Căpăţânii de cea vestică a Munţilor 

Făgăraş şi Cozia. Culoarul este tăiat în roci metamorfice, micaşisturi, gnaise, pegmatite, şisturi 

cuarţitice, în care se remarcă fîşii subţiri de calcare cenuşii de vârstă jurasică. În partea estică a 
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Brezoiului, Oltul străbate marnele nisipoase senoniene cu intercalaţii de gresii fine şi conglomerate 

separate de un orizont marnos de vârstă oligocenă. Terasele se succed ca valori relative de la 1-2 m, 

2-3 m, 15-20 m până la 210-240 m. Au fost identificate trei sau după alţii șapte-opt terase ce apar 

asimetric, pe unele sectoare greu de racordat, pe cel mai dezvoltate apărând aşezări vechi: Proieni, 

Călineşti, Golotreni, Drăgăneşti. 

 Prin defileu s-a menţinut neîn-

trerupt legătura dintre ţinuturile situate 

de o parte şi de alta a munţilor, consti-

tuind principala axă de comunicaţie ru-

tieră şi feroviară şi cea mai lesnicioasă 

cale de străbatere a lanţului carpatic. 

Actualul defileu a pierdut mult din fru-

museţea peisagistică de altădată fiind 

afectat de lucrările hidroenergetice, res-

pectiv de construirea lacurilor de acu-

mulare de la Gura Lotrului şi Turnu 

precum şi de lucrările de strămutare a 

căii ferate şi a şoselei. 

Pe partea dreaptă Oltul primeşte 

ca afluenţi valea Călineşti, Pârâul Beţel, râul Lotru (cel mai mare afluent), iar pe stânga pârâurile 

Băiaş, Lotrişor, Mavra, Văratica, Odăilor. 

Lotrul este cel mai important afluent al Oltului, cu obârşia în lacul glaciar Gâlcescu şi 

confluenţa la Gura Lotrului, străbătând Brezoiul de la vest la est. Bazinul hidrografic are o suprafaţă 

de 1024 km2 pentru o altitudine medie de 1374 metri? şi o pantă de 327 m/km. Dispunând de un 

potenţial hidroenergetic de excepţie apele sale au fost stăvilite prin construirea unor mari baraje care 

au permis formarea unor mari lacuri de acumulare, adevărate ,,mări” între munţi. Munţii Lotrului 

situaţi la nord formează limita dintre bazinul său hidrografic şi cel al râului Sadu, iar Munţii 

Căpăţânii limita spre bazinele Lotrişorului şi Olăneştiului. În sectorul oraşului Brezoi Lotrul este o 

veritabilă vale de contact litologic, săpându-şi culoarul între depozitele sedimentare aparţinătoare 

Munţilor Lotrului  şi gnaisele ce alcătuiesc Munţii Narăţu. Afluenţii de pe partea stângă (Păscoaia, 

Vasilatu, Doabra), cu izvoarele în Munţii Lotrului sunt mult mai mari comparativ cu cei de pe 

dreapta ce-şi au izvoarele sub abruptul nordic al Căpăţânii. Dintre aceştia menţionăm pârâul 

Suhăioasa, pârâul Cireşului, Valea lui Stan, Valea Satului, pârâul Şindrilei, Dăneasa şi pârâul Sec al 

Albului cu obârşia sub vârful Foarfeca. 

Toate apele menţionate, în special cele cu obârşia în Munţii Lotrului, au debite mai mari, 

sunt bine oxigenate, oferind condiţii optime pentru dezvoltarea ihtiofaunei din familia salmonidelor. 

 Valea Călineşti izvorăşte de sub vârful Robu de la circa 1850 metri, fiind alcătuit din cinci 

organisme torenţiale ce constituie obârşia văii. Are direcţia de curgere generală NV-SE şi V-E în 

apropierea confluenţei cu Lotrul. Dintre afluenţii cei mai importanţi menţionăm pe partea stângă 

pârâul Danu cu izvoarele sub vârful Danu (1750 metri), pârâul Murgaşu Mare, Valea Lupului, cu 

izvoare sub vârful Zănoagei (1488 metri), pârâul Lotrişor ?? şi Pripor care izvorăsc de sub vârful 

Râgla (1425 metri). Pe dreapta Valea Călineşti primeşte afluenţi care au izvoare la altitudini mai 

joase: Şasa ?? cu obârşia sub vârful Proienilor (1450 metri), Vevereţu de sub Poiana Suliţei (1013 

metri), pârâul Suliţa şi pârâul Văcarilor (750 metri). 

În zona de obârşie, unde văile străbat formaţiunile mai dure de şisturi cristaline, aceasta au 

caracter permanent, fiind alimentate de izvoarele de altitudine, pe când în porţiunile unde acestea 
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străbat formaţiunile sedimentare, mai coborâte altitudinal, acestea sunt mai scurte, alimentate din 

depozitele de la baza versanţilor. Aici sunt prezente şi sectoare mici de chei, bazinete înguste (la 

nord de confluenţa cu pârâul Lotrişor). Tipică pentru aceste aspecte este Valea Suliţei, care prezintă 

două izvoare distincte: izvorul stâng în marnele de Vasilatu, iar cel drept în breciile şi conglo-

meratele de Brezoi. Valea Păscoaia este a doua ca mărime din bazinul Lotrului după Latoriţa, atât 

ca lungime, cât şi ca suprafaţă a bazinului hidrografic. 

Izvoarele pornesc de sub vârful Sfărcaşu ?(2052 metri) unindu-se cu pârâul Cheia Păscoaiei 

ce izvorăşte de sub Golul Băgăului, apoi cu pârâul Pârcălabu (1952 metri) care primeşte pârâul 

Stânişoarei, alcătuind al doilea organism torenţial. În continuare Valea Păscoaia primeşte de pe 

stânga pârâul Şipotului, cu izvoare la 1899 metri şi Pârâul de sub Robu, iar pe dreapta pârâul Băgău 

cu izoare la circa 1426 metri. Pe aceeaşi parte mai menţionăm pârâurile Jariştea Mare şi Jariştea 

Mică cu obârşiile sub golul Pleşii la 1862 metri, apoi Neteda, Pleşoaia şi Mocirla cu izvoarele sub 

vârful Pietrosul la 1441 metri. 

 Valea Doabrei, afluent pe stânga al Lotrului, este situat în întregime pe teritoriul localităţii 

Brezoi. Ea străbate axial suprafaţa bazinului hidrografic avnd o lungime de 3,5 kilometri şi lăţimi 

variabile cuprinse între trei-șapte kilometri. Valea Doabrei izvorăşte de sub vârful Zimbru, din 

partea vestică a acestuia. Are afluenţi scurţi, cu debite variabile influenţate de cantităţile de preci-

pitaţii ce cad în zona. În general are un regim hidrologic relativ echilibrat, dar din cauza profilului 

longitudinal cu pante mari, în perioadele cu precipitaţii abundente şi a averselor prezintă un caracter 

torenţial. În cursul său, ca urmare a structurii litologice, apar repezişuri şi cascade între care se in-

tercalează mici bazinete, ceea ce conferă văii un pitoresc aparte, atrăgând un număr apreciabil de 

turişti localnici şi din alte zone. Dintre afluenţi cel mai important este pârâul Zimbru cu izvoarele 

sub vârful cu acelaţi nume. Ceilalţi afluenţi sunt nesemnificativi, fiind scurţi şi cu caracter temporar 

în funcţie de regimul precipitaţiilor. Apele subterane din bazinul Doabrei se găsesc la adâncimi 

mici, variind între 0,5-2 metri, adâncimea pânzei freatice depinzând de grosimea materialelor de-

puse la baza versanţilor. 

 Pe cursul inferior al pârâului Zimbrului, în zona unde există mari depuneri de bolovănişuri, 

pietrişuri şi nisipuri, rezultate din eroziunea breciei de Brezoi, în verile mai secetoase apa se 

infiltrează în masa de sedimente pe o distanţă de 700 metri. În urma analizelor privind cantitatea de 

sub-stanţe dizolvate se poate afirma că apa nu este în întregime potabilă, apa având şi un grad ridi-

cat de radioactivitate naturală.  

  Cele două râuri principale, Oltul şi Lotrul, au un regim de scurgere de tip carpatic-meridio-

nal, caracterizat prin ape mici iarna şi vara şi două maxime cu ape mari şi viituri primăvara şi 

toamna. 

 Având o alimentare nivo-pluvială, cele mai mari creşteri ale nivelelor apar în lunile mai-

iunie, determinate de precipitaţiile abundente şi topirea zăpezilor din munţi. În perioadele de 

primăvara în care temperaturile cresc brusc peste nivelurile normale, zăpada topită rapid şi ploile 

bogate determină valori mari ale debitelor, cu maxime în luna mai când staţiile de la Valea lui Stan, 

Cornet şi Călineşti înregistrează cele mai mari cantităţi de precipitaţii. Ca urmare, debitul mediu 

multianual al Oltului cu valori de 2741 x 10,6 mc/an creşte la 3668 x 10,6 mc/an, un aport deosebit 

aducându-l Lotrul cu un debit mediu multianual de 20 mc/s. Temperatura apei Oltului este strâns 

legată de temperatura aerului, remarcându-se o creştere progresivă a temperaturilor medii din 

ianuarie (0,7 0C), până în iulie-august (19,1 0C), cu creşteri rapide între martie şi aprilie, de la 3,7 0C 

la 8,8 0C şi scăderi accentuate din august (19,1 0C) până în decembrie (1,6 0C). Iarna apare şi feno-

menul de îngheţ pe Olt, în zona lacului de acumulare de la Gura Lotrului menţinându-se în medie 

50 zile, în funcţie de temperaturile aerului. 
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 Transportul aluviunilor în suspensie înregistrează cele mai mici valori ale turbidităţii medii 

(sub 1000 g/mc), pentru pârâurile care îşi au izvoarele în zona înaltă şi care traversează munţii alcă-

tuiţi din şisturi cristaline, roci mai rezistente la eroziune. 

 Calitatea apei a fost modificată pe Lotru şi îndeosebi pe Olt ca urmare a activităţilor antro-

pice, îndeosebi cele industriale, remarcându-se însă o scădere a poluanţilor în ultimii ani pe fondul 

închiderii multor întreprinderi sau secţii mai ales cu profil chimic (combinatele chimice de la 

Făgăraş şi Victoria). În cazul Lotrului, un fenomen care a produs şi produce poluarea apei îl repre-

zintă exploatarea feldspatului de la Cataracte, din care rezultă cantităţi mari de steril, antrenat de 

către apele din precipitaţii în albia râului şi în lacurile de acumulare de la Malaia şi Brădişor. 
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MĂNĂSTIREA COZIA -SUB VALURILE VREMURILOR- 
 

       Pr. prof. dr. Mihăiță Constantin SIMION 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

 Bătrânul Alutus, martor milenar al prefacerii locurilor pe care le străbate, dar și al timpurilor 

ce dau vechime valurilor sale, traversează un areal în care dovezile unei civilizații multimilenare 

sunt prezente la tot pasul: săpate în piatră, dăltuite cu iscusință în simboluri ale credinței, încrustate 

în lemn sau îmbinând tot ce aceste locuri au putut oferi în jertfe ale credinței ce și astăzi înalță 

semețe către cer cruci voievodale. 

 Ctitorie a domnitorului Mircea cel 

Mare(1386-1418), Cozia își înalță trupul 

zvelt dăltuit în piatră la adăpostul muntelui 

Cozia, aproape de ruinele castrului roman 

Arutela. 

 De-a lungul celor șase veacuri de 

existență așezământul monahal a fost prins 

în vâltoarea evenimentelor ce au zguduit 

pământul și neamul românesc, suferind 

distrugeri ori servind ca cetate de apărare, 

închisoare, sau alte destinații. Cu siguranță că poziția, aspectul exterior și al incintei au făcut ca 

mănăstirea să primească întrebuințări militar-defensive, fapt atestat și de descoperirile arheologice 

care au identificat în colțul de sud-est urmele unei guri de tragere ale unui fost turn peste care a fost 

ridicat paraclisul lui Amfilohie în 15833. 

 Odată cu ocuparea Olteniei de austrieci în perioada 1716-1739, Cozia este transformată într-

o adevărată fortificație prin întărirea vechilor ziduri, construirea a două noi ziduri masive, rezultatul 

 
3 Pr. Dr. Laurențiu Rădoi, La 625 de ani de atestare documentară a Râmnicului, Epoca lui Mircea cel Mare, 

moment de seamă în istoria județului Vâlcea(1386-1418), Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2014, 

p.115. 
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fiind o incintă ce putea adăposti 300-400 de persoane4.   

Fortificațiile au fost executate de trupele 

austriece după planurile inginerilor Friederich 

Schwantz von Springfels și Johann Conrad von 

Weis. Un plan din 1730, intitulat Planul Mănăstirii 

valahe Cozia, situată pe drumul carolin la 7 ore de 

Arxavia, făcea referire și la o serie de elemente de 

construcție cu caracter defensiv: o galerie de lemn 

pentru a se putea trage prin găurile de tragere ale 

zidurilor, redute cu pământ realizate în 1716 și 

îmbunătățite în 1720, palisade cu o poartă principală 

pentru a împiedica apropierea de ziduri. De asemenea se consemna posibilitatea înconjurării 

bolniței cu palisade5. Utilitatea fortificației a fost dovedită în războiul austro-turc dintre 1736-1739, 

imperialii cantonând aici patrule constituite din 30 de soldați care asigurau securitatea drumului 

dintre Lotru și Cozia.  

La izbucnirea războiului ruso-austro-turc(1787-1792), mânăstirile vâlcene au fost ocupate de 

armată6. Acum este ocupată de imperiali și Mânăstirea Cozia, care suferă pagube însemnate. Au loc 

ciocniri repetate la trecătorile munților, Buzău, Predeal-Timiș, Rucăr-Bran, Jiblea şi pe valea Jiului. 

Oastea munteană şi detașamentele turcești, puse sub comanda domnitorului Nicolae Mavrogheni, îi 

silesc pe austrieci să se retragă din mânăstirile ocupate7. 

La început de secol XIX așezământul monahal este prins în evenimentele ce au însoțit 

Revoluția lui Tudor Vladimirescu de la 1821. Pentru a stopa un eventual exod al boierilor, negus-

torilor și al înaltului cler, Tudor Vladimirescu trimitea detașamente de panduri care să controleze 

căile de comunicație cu Transilvania, unde mănăstirile din munți îi puteau oferi punte de rezistență 

sigură și de durată. În acest sens cerea ca Mănăstirea Cozia să fie întărită cu 100 de panduri, dar 

Alexandru Ipsilanti va reuși să înlocuiască toți ispravnicii și vătafii numiți de Tudor Vladimirescu, 

reușind să ocupe cu detașamentele sale toate 

mănăstirile de la Cozia la Motru8. 

 În urma luptelor de la Drăgășani, 

Ipsilanti împreună cu 1000 de oameni se re-

fugiază la Cozia  și se baricadează în aștep-

tarea deznodământului mișcării9. Turcii l-au 

urmărit, iar ctitoria lui Mircea cel Bătrân a 

fost asediată și avariată grav, clopotnița a 

fost devastată, dar turcii nu au furat clo-

 
4 Monumente istorice din județul Vâlcea, Repertoriul și cronologie, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, 

p. 39; 
5 Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, Mănăstirea Cozia în cartografiile și descrierile austriece din prima jumătate 

a secolului al XVIII-lea, în vol. Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător al dreptei credințe și ctitor de locașuri sfinte, în 

col. Studia Academica, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Rm. Vâlcea, 2018, pp. 38-45; 
6 așadar nemții intrând pe margine în țară, s-au lovit cu turcii ce era la Tismana străji și lovindu-se cu ei,  bi-

ruindu-i, câți au putut scăpa au fugit. Nemții au intrat în mănăstiri în ziduri, țiindu-să la metereze cu tunuri mai mici; 

asemenea și la mănăstirea Cozia au făcut și iar au apucat și acolo înlăuntru cu meterezi, DIONISIE Eclesiarhul, 

Hronograf 1764-1815, Editura Academiei RSR, București, 1978, p. 46; 
7 Vâlcea sub habsburgi și fanarioți, http://istorielocala.ro, accesat în data de 05.03.2019; 
8 Corneliu TAMAȘ, Istoria Râmnicului, Editura Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea, 1994, p.109; 
9 Pr. Ion Ciucă, prof. Domnica Ciucă, prof. Ion M. Ciucă, 1821 Drăgășani, Mormântul regimului fanariot, 

Parohia Câmpu-Mare, Jud. Olt, 2001, p. 214-217. 

http://istorielocala.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=190:v%C3%A2lcea-sub-habsburgi-%C5%9Fi-fanario%C5%A3i&Itemid=203
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potele, limitându-se la căutarea „tainiței” – o încăpere secretă în care erau depozitate valorile mă-

năstirii în caz de asediu. Însă egumenul Teodosie avusese grijă să pună la adăpost toate valorile 

Coziei în casa vămii împărătești de la Lazaret, iar alte 14 lăzi cu odoare sfinte au fost date pentru 

păstrare preotului din Boița10. 

 La sfârșitul secolului al XIX-lea, între 1879 și 1894, Mânăstirea Cozia a fost transformată în 

pușcărie, fiind sucursală a penitenciarului de la Ocnele Mari. Printre cei 200 de pușcăriași închiși 

aici s-a aflat și Dimitrie (Grigore) Pantazescu Popescu, celebru pentru furtul, în 1875, a tezaurului 

„Cloșca cu puii de aur”. Acesta a și fost ucis pe când încerca să evadeze de la Cozia11. 

 Un raport al comisiei de cercetate a 

mănăstirilor și bisericilor ortodoxe consemna 

în anul 1881 următoarele: „Cozia, întemeiată 

de Mircea cel Bătrân pentru apărarea strâm-

torilor despre trecătoarea de la Turnu-Roșu, a 

fost veacuri îndelungate cea mai importantă 

mănăstire din țară, ea astăzi e prefăcută în 

pușcărie: călugării au fost scoși din mănăstire, 

paraclisul mănăstirii s-a prefăcut în magazie 

de vechituri, clopotele, o admirabilă tâmplă 

sculptată de un călugăr și mai multe odoare 

ale bisericii au fost luate de la mănăstire; 

fostul egumen locuiește în niște case ruinate de lângă bolniță, iar alți doi părinți stau unul într-un 

beci al acestei case, iar altul în tinda bolniței (...) Comisiunea crede a fi de a sa datorie să exprime 

dorința, că dacă nu se poate muta penitenciarul de la Cozia, cel puțin mănăstirea să nu se desființeze 

și să rămână părinții în cetate, ceea ce nu poate fi decât în interesul penitenciarului“12. 

  Raportul comisiei se încheie și cu o recomandare cu privire la rostul și importanța mona-

hismului: „viața monahală a fost totdeauna 

și nici nu va înceta a fi o trebuință firească 

în toate societățile cu religie înte-meiată pe 

niște principii rezultate din con-cepția ideală 

a universului și vieții ome-nești; cu atât mai 

viu trebuie să se simtă această trebuință în o 

societate mai mult ori mai puțin declasată 

cum este cea românească de astăzi, care d 

împreună cu multe obiceiuri reale a lepădat 

totodată și multe tradiții bune“13. 

 Transformarea mănăstirii în închi-

soare a stârnit indignarea publică. Mihai 

Eminescu, la 12 septembrie 1882, așternea 

câteva rânduri tăioase în ziarul Timpul: „Cozia, unde e înmormântat Mircea I, cel mai mare domn al 

Țării Românești, acela sub care țara cuprindea amândouă malurile Dunării până-n mare, Cozia unde 

 
10 1821 în județul Vâlcea, Ed. Bălcești pe Topolog, 1980, p. 143; 
11Costea Marinoiu, Vartolomeu Androni, Cozia, istorie și continuitate, Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2008, 

p. 30, Mănăstirea Cozia, www.monumenteoltenia.ro/manastirea-cozia, accesat în data de 05.03.2019; 
12 Monumente Nationali, Monastiri și Biserici Ortodocse, Raporturi de la Comisiunile întocmite pentru cerce-

tarea lor, parte a II-a, Tipografia Statului, București, 1881, p. 232-234; 
13 Ibidem, p. 324. 

http://www.monumenteoltenia.ro/manastirea-cozia
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e înmormântată familia lui Mihai vodă Viteazul, un monument istoric aproape egal ca vechime, cu 

țara – ce-a devenit aceasta? Pușcărie! Turci și austrieci au ocupat țările, dar pușcărie tocmai din 

această  mănăstire n-au făcut (...) Iată panteonul care se pregătește eroilor şi regilor poporului româ-

nesc – pușcăria“14. 

 Nici secolul al XX-lea nu a început favorabil mănăstirii Cozia. În anul 1916 România intra 

în Marele Război împotriva Puterilor Centrale, iar după campania cu victorii rapide în Ardeal, 

armata română va suferi în toamna anului 1916 o serie de înfrângeri zdrobitoare, ceea ce va forța 

autoritățile statului să se refugieze în Moldova.  

 La 2 noiembrie 1916, ca urmare a retragerii armatei române spre București se emite de către 

corpul I Armată ordinul de evacuare a populației din comuna Călimănești, inclusiv personalul 

mănăstirii Cozia, o parte fiind înrolată în serviciul sanitar. 

 Odată cu ocuparea mănăstirii de către trupele germane, personalul mănăstiresc a fost alun-

gat, clădirile devastate, locuințele transformate în lagăr, în spital și alte utilități militare, chiar bise-

ricile fiind transformate în grajd pentru cai. Alte informări vorbesc despre profanarea bisericii mari, 

a paraclisului și a bolniței, transformate în grajd, despre arderea sfintelor icoane, precum și de furtul 

odoarelor și obiectelor de valoare15. 

 Pagubele suferite în timpul ocupației germane au fost însemnate. Un raport din 28 iunie 

1919 prezenta starea deplorabilă în care se găsea mănăstirea: „bisericile și paraclisul ruinate și 

lipsite de cele absolut necesare cultului divin (...). Casele și gospodăria deteriorate cu desăvârșire, 

erau într-o stare jalnică și în neputință de a putea servi, ba chiar de a fi locuite, fără ferestre, fără 

geamuri, fără uși, fără mobilierul necesar și fără uneltele gospodărești“16. 

 Pe lângă toate aceste distrugeri o alta a pus pecetea barbariei asupra perioadei de ocupație a 

Coziei de către trupele germane. Mormântul marelui voievod Mircea a fost profanat, iar piatra 

comemorativă a fost dată la o parte de pe mormânt și spartă. 

   
 

Odată cu încetarea războiului s-a început, cu mari eforturi financiare, restaurarea ansam-blu-

lui monahal, profund deteriorat, dar o restaurare generală se va face abia în a doua parte a secolului 

XX17. 

 Din inițiativa Comisiei Monumentelor Istorice, lespedea mormântului voievodului Mircea a 

 
14Mihai Eminescu, «Românul» comentează asemenea…“, 12 septembrie 1882, http://www.mihai-eminescu. 

ro/romanul-comenteaza-asemenea-de-mihai-eminescu-12-septembrie-1882, accesat în data de 05.03.2019; 
15 Arhimandrit Gamaliil Vaida, Mănăstirea Cozia între anii 1916-1918 în lumina documentelor vremii, în 

Mitropolia Olteniei, nr. 10-12/1978, pp. 792-796; 
16 Arhiva Sfintei Episcopii, fond Mănăstirea Cozia, nr. 38/1919, apud. Arhimandrit Gamaliil Vaida, op. cit., 

p.794. 
17 Rodica Mănciulescu, Restaurarea mănăstirii Cozia, www.cimec.ro, accesat în data de 05.03.2019. 

http://www.mihai-eminescu/
http://www.cimec.ro/
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fost înlocuită, iar în 1938 s-a înlocuit cu una lucrată în marmură albă, de forma unei piramide teșite 

și având inscripția: Aici odihnesc rămășițele lui Mircea, Domnul Țării Românești, adormit în 

anul 1418. 

La 15 mai 1938 a avut loc slujba de reînhumare a osemintelor domnitorului Mircea în cadrul 

unei ample manifestări comemorative la care a participat viitorul rege al României, Mihai I, Nicolae 

Iorga, episcopul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului Noul Severin, preoții Nicolae N. Popescu și 

Ioan Lupaș, înalți demnitari, autorități locale, ziariști, clerici, elevi, militari -printre care și ostașii 

Regimentului 32 Mircea- și impresionante cortegii de țărani îmbrăcați în costume naționale.  

După slujba de pomenire oficiată în fața criptei domnești de către episcopul Vartolomeu 

Stănescu au urmat o serie de cuvântări ale aleșilor invitați, iar racla cu rămășițele pământești ale 

voievodului a fost coborâtă în mormânt. Memorabile rămân cuvintele rostite atunci de istoricul 

Nicolae Iorga: „Acela ale cărui rămășițe venerate scoase din adâncul simplului său mormânt le 

cufundăm din nou, în pământul în care i s-a topit carnea, împreună cu acelea ale femeii care a dat 

naștere urmașului peste un veac al faptei sale, Mihai Viteazul, se ridică puternic din nesiguranțele 

unei istorii pe care n-o luminează mărturia noastră însăși despre faptele ce a făcut neamul, prin 

rostul, mai mare decât al unor trecătoare biruinți, pe care și l-a știut câștiga și păstra“18. 

 Vatră spirituală neîntreruptă, Mânăstirea Cozia a fost de-a lungul timpului, matcă din care s-

au hrănit credința ortodoxă și spiritualitatea românească. La trecerea a șase veacuri de la zidirea mi-

nunatei jertfe a Marelui Mircea, Cozia este mănăstirea a cărei prezență mângâie suflete, trezește 

conștiințe, păstrează valori nepieritoare înscrise cu sânge de strămoși noștri în cartea neamului 

românesc.  

 Astăzi Cozia este impu-

nătoare, măreață, are strălucirea 

dată de ilustrul său ctitor. Astăzi 

valurile Oltului mângâie zidurile 

bătrânului locaș într-o armonie 

visată de veacuri și care se do-

rește fără de sfârșit. Oameni și 

vremuri, valuri și încercări, toți și 

toate își sun povestea sub zidu-

rile Coziei. 

 Trecerea prin veacuri a 

Mănăstirii Cozia este istoria nea-

mului pe care îl înnobilează, este mărturia unui trecut zbuciumat în care regăsim momente de 

strălucită înflorire cultural-artistică, dar și momente de adânc suspin în clipe ce i-a fost pusă la 

încercare însăși existența, așa cum remarca arhimandritul Gamaliil Vaida: „Cozia, mare nestemată 

vie, prinsă într-o montură carpatină unică – se încarcă de luminile celor șase veacuri de istorie care 

pâlpâie de totdeauna aci: uneori tragic, de multe ori viforos și răzbătător, dar pururi răscolitoare, 

prin glorioasele amintiri ale veșnicelor lupte pentru libertate și apărarea ființei neamului nostru, pe 

care ele le reînvie, nepieritor în sufletele tuturor“19. 

 

 

 
18 Niculae Șerbănescu, Reînhumarea la Mănăstirea Cozia, în ziua de 15 mai 1938 a rămășițelor pământești ale 

lui Mircea cel Mare. Cu prilejul comemorării a 575 de ani de la moartea sa, în, Mircea cel Mare, scutul Europei, 

Editura Roza Vânturilor, București, 2009, p. 682; 
19 Gamaliil Vaida, Cuvânt înainte la Mănăstirea Cozia, între ieri și astăzi, Râmnicu Vâlcea, 1977. 
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BANCA „ALBINA” – SIMBOL AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DIN 

TRANSILVANIA ANTEBELICĂ 

 

Prof. Ovidiu TĂNASE 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

Visarion Roman, considerat părintele fondator al Băncii 

„Albina”, a terminat de redactat în 1870 proiectul de statut al 

viitoarei bănci românești. Următorul pas a fost acela de a 

trimite proiectul juristului Iacob Bologa, cu rugămintea de a-l 

face cunoscut şi altor fruntași politici şi de a obține sprijinul 

lor. Bologa şi Roman constituie un „Comitet de inițiativă” 

pentru înființarea la Sibiu a unei bănci româneşti în al cărui 

Consiliu de Administrație urmau să facă parte cei mai cu-

noscuți lideri ai comunităţii româneşti din Transilvania. Au 

acceptat să facă parte din Comitet frații Alexandru şi Antonie 

Mocionim Timotei Cipariu, Ioan Hannia, Paul Dunca, David 

Urs, baron de Margina. 

Statutele băncii „Albina”20 riscau să se blocheze în birourile ministerelor regale maghiare. A 

fost nevoie de intervenția lui Alexandru Mocioni, deputat în Dieta de la Budapesta pentru ca ele să 

meargă mai departe dar nu înainte de a se realiza câteva modificări cu caracter special impuse de 

Ministerul Finanțelor. Astfel, capitalul social de 300000 de florini21 trebuia împărţit în 3000 de 

acţiuni a câte 100 de florini fiecare şi nu în 6 000 de acţiuni a câte 50 de florini fiecare aşa cum era 

prevăzut iniţial. Această condiţie limita posibilitatea de cumpărare de acţiuni pentru că 100 de 

florini era o sumă pe care puţini români îşi permiteau să o achite. În al doilea rând, banca nu putea 

să îşi înceapă activitatea decât după ce subscria toate cele 3 000 de acţiuni prevăzute şi numai dacă 

în casa de bani erau cel puțin 90 000 de florini, asta fiind o condiţie care nu fusese pusă niciunei alte 

bănci.22 

La 10 aprilie 1872, Banca „Albina”, cu capital 100% românesc şi-a deschis porţile pentru 

public. Având în vedere resursele băncii şi interesele acesteia de a asigura o circulaţie cât mai 

rapidă a capitalului, la început au fost promovate numai anumite tipuri de operaţiuni: înfiinţarea de 

reuniuni de credit pentru români, depuneri spre fructificare, împrumuturi garantate cu obiecte de 

valoare sau efecte publice, împrumuturi cambiale, cumpărarea-vânzarea contra comision a efectelor 

comerciale private şi publice23. 

 Reuniunile de credit se puteau înfiinţa, conform legii maghiare, cu minimum 20 de membri, 

fiecare trebuind să depună o cotă de participant la care primea o dobândă de 4%. Cota de participare 

era destinată constituirii unui fond de garanţie cu care Banca ,,Albina” urma să-şi acopere eventua-

lele pierderi. Împrumuturile acordate de bancă se puteau ridica până la de cinci ori valoarea no-

 
20 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Banca_”Albina”_din_Sibiu; 
21 Florinul (sau forintul) a fost moneda oficială a Imperiului (cunoscută în partea austriacă a Imperiului sub 

denumirea de gulden) până la reforma monetară din 1892 când s-a trecut la monometalismul-aur şi s-a introdus Coroana 

Imperială Austro-Ungară (K). Florinul/guldenul şi coroana au circulat în paralel până în anul 1900; 
22 ttps://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_,,Albina”_din_Sibiu; 
23 Ibidem, p. 56. 
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minală a cotelor. În fapt, aceste reuniuni erau practic cooperative de credit, modelul lor fiind cele 

înfiinţate de saşi. 

 Depunerile spre fructificare au constituit principala sursă de alimentare cu capital a Băncii. 

Prin acordarea de dobânzi de 6-7% (mai mari decât cele oferite de băncile concurente), banca a 

reuşit să asigure un ritm accelerat de creştere a depunerilor. Reescontul a fost o altă sursă importan-

tă de asigurare a fondurilor necesare. Prosperitatea Băncii „Albina” şi încrederea sistemului bancar 

din întreg Regatul Ungariei în soliditatea băncii româneşti s-au reflectat în creşterea activităţilor de 

reescont de la 100000 de florini în 1878 la 200000 de florini în 1883 şi 300000 de florini în 188624. 

 Pe lângă aceste operaţiuni financiar-bancare de bază, Banca „Albina” a practicat şi următoa-

rele alte activităţi: vânzarea de monedă aur şi argint, de valută străină, exploatarea de păduri, par-

ticiparea la licitaţii asupra proprietăţilor debitorilor săi. Mersul ascendent al afacerilor băncii s-a 

reflectat în profitul net care oscila anual între 9-10% din valoarea nominală a acţiunilor. 

 Din 1891, sunt introduse creditele ţărăneşti, cu formalităţi simplificate şi dobândă redusă 

precum şi cu posibilităţi de prelungire a duratei împrumuturilor, banca acordând astfel o atenţie 

deosebită protejării micii proprietăţi rurale româneşti din Transilvania. 

Cooperarea dintre Banca „Albina” şi celălalte structuri organizatorice ale comunităţii ro-

mâneşti din Regatul Ungariei avea să iasă în evidenţă în perioada crizei financiare a reescontului 

din anul 1907. Pentru a putea rezista, banca a solicitat şi a primit sprijin imediat de la Consistoriul 

Arhidiecezan din Sibiu (Organ al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu ce avea atribuţii de 

administrare a bunurilor bisericilor ortodoxe române din Transilvania). Consistoriul a Pus la dis-

poziția Băncii „Albina” o sumă totală de 300 000 K în efecte lombardiale la Banca Austro-Ungară25 

în schimbul unor scrisori funciare de egală valoare. 

 Banca „Albina” a dus o politică constantă de extindere a reţelei sale în teritoriu prin infiin-

ţare de filiale sau de preluare a unor alte bănci româneşti mai mici26. Astfel, în 1878 s-a deschis o 

primă filială, la Braşov. După 1908 operaţiunea de extinderea a evoluat foarte rapid. S-au înfiinţat 

agenţii şi filiale la Târnăveni (1908), Mediaş (1909), Tg-Murreş (1910). Între 1910-1913, Banca 

„Albina” se extinde şi în Banat, ea înfiinţând filiale la Sânnicolaul Mare, Zorlenţul Mare, Orşova şi 

Bozovici (unde a preluat prin fuziune banca locală „Meva”) – toate filialele bănăţene fiind subor-

donate agenţiei centrale din Lugoj. 

 Criza financiară de la sfârşitul anului 1911, inundaţiile şi grindina din 1912-1913, declan-

şarea primului război modial au dus la scădere nemaicunoscută a operaţiunilor Băncii „Albina”, 

care a fost constrânsă să înceteze acordarea de noi împrumuturi a continuat să practice încă: scontul, 

acordarea de credite ipotecare și depuneri de cont curent. Angajamentele de reescont ale Băncii 

„Albina” (practic datorii) faţă de marile bănci din Viena şi Budapesta se cifrau în 1914 la 7,9 

milioane K. Situația financiară dificilă a Băncii „Albina” a afectat totodată toate celălalte bănci 

româneşti din Transilvania şi Banat ce erau grupate, sub protecţia financiară a băncii „Albina” în 

asociaţia „Solidaritatea”. Pentru a salva întreg sistemul românesc din Regatul Ungariei, Banca Na-

ţională a României a intervenit prin intermediul Băncii Agricole din Bucureşti care a acordat în 

1911 Băncii „Albina” un împrumut de patru milioane de lei, pe o perioadă de un an, cu o dobândă 

de 6%. 27 

 
24 Ruscanu, Gheorghe, Op cit, p. 72; 
25 Oesterreichisch-Ungarische Bank, Banca centrală de emisiune monetară pentru ambele state componente ale 

Imperiului Austro-Ungar, o adevărată „bancă naţională” a dublei monarhii; 
26 În 1909 este preluată Banca „Lugojana” şi înfiinţată filiala Lugoj care devine centrală pentru toate activităţile 

financiare desfăşurate de Banca „Albina” în cadrul comunităţii româneşti din Banat; 
27 Drecin, Mihai, op cit, p. 206. 
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 Încă de la înfiinţarea sa, Banca ,,Albina” a prevăzut acordarea unui procent din profitul 

anual pentru scopuri culturale şi de binefacere. Între 1872-1918, sumele alocate în acest scop s-a 

ridicat la 684.540 K. Cea mai mare parte din suma acordată în toată această perioadă a fost îndrep-

tată către asociaţia ,,ASTRA" (peste 20% din total). A subvenţionat muzeele etnografice din Sibiu şi 

Lugoj, a sprijinit înzestrarea cu cărţi a bibliotecilor comunale, construirea de şcoli civile de fete cu 

internat şi a unui internat de băieţi la Sibiu, acordarea de burse, subsidii băneşti pentru şcoli din tot 

Ardealul, susţinerea cu bani a reuniunilor femeilor române din Sibiu, Lugoj şi Braşov. Banca 

,,Albina” a subvenţionat societăţile academice în care studenții români erau organizaţi: „Petru 

Maior” din Budapesta, Cernăuţi, „România Jună” din Viena, „Carmen Sylva” din Graz, „România” 

din München şi societatea academică Cluj. De aceste fonduri au beneficiat numeroşi studenţi ce 

aveau să devină viitoarele elite româneşti28. Totodată, Banca “Albina” a susţinut cu ajutoare neram-

bursabile sau împrumuturi pe termen lung cu dobânzi minime, ambele Biserici naţionale româneşti, 

atât Biserica Creştin-Ortodoxă cât şi Biserica Greco-Catolică, pentru construirea sau restaurarea 

unor lăcaşuri de cult, şcoli confesionale, seminarii teologice, şcoli elementare pe întreg teritoriul 

Ardealului şi Banatului29 

 Intrarea Imperiului Austro-Ungar în Primul Război Mondial şi mai ales intrarea României în 

război de partea Antantei au îngreunat activitatea Băncii „Albina” care a fost supusă din partea 

autorităţilor maghiare la presiuni suplimentare. 

 În concluzie, se poate afirma faptul că Banca „Albina” din Sibiu a fost pentru românii tran-

silvăneni o adevărată „Bancă Naţională”, ea susţinând financiar nu numai celălalte bănci româ-

neşti, dar, mai ales aproape toate formele politice şi culturale de promovare a sentimentului naţional 

românesc până la Unirea Transilvaniei cu România, la1 Decembrie 1918 şi ulterior, până la instau-

rarea deplină a autorităţilor centrale româneşti în fosta provincie imperială austro-ungară30. 
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Obiceiurile din ciclul vieţii sau riturile de trecere, cum mai sunt numite, marchează cele mai 

importante momente din existenţa omului. Între obiceiurile calendaristice şi cele din ciclul vieţii pot 

fi puse în evidenţă numeroase similitudini, ce se explică prin mentalitatea celor care le-au creat. 

Obiceiurile din ciclul vieţii au şi trăsături specifice. Dacă obiceiurile calendaristice au un pregnant 

 
28 De o bursă acordată de Banca „Albina” a beneficiat printre alţii şi poetul Octavian Goga; 
29 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Banca_Albina; 
30 „Albina” a fost singura bancă prin care s-au desfăşurat toate activităţile bancar-financiare ale Consiliului 

Dirigent al Transilvaniei. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1872
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1918
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Asocia%C5%A3iunea_Transilvan%C4%83_pentru_Literatura_Rom%C3%A2n%C4%83_%C5%9Fi_Cultura_Poporului_Rom%C3%A2n
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Banca_Albina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Albina_din_Sibiu
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caracter social, fiind manifestări ale colectivităţii, obiceiurile legate de evenimentele cruciale din 

viaţa omului au un puternic caracter individual. Obiceiurile calendaristice sunt legate de aspectele 

economice ale existenţei, iar obiceiurile din ciclul vieţii au scopul fundamental de a-i oferi indivi-

dului sprijin în momentele de schimbare a statutului existenţial, au loc o singură dată pentru fiecare 

membru al colectivităţii. 

Vechimea acestor tradiţii şi obiceiuri este diferită şi cu aspecte concrete pentru fiecare ritual. 

Mihai Pop emite teoria că cele mai vechi sunt manifestările legate de înmormântare31. 

Obiceiurile de la naştere ocupă o poziţie de mijloc, când s-a trecut de la instinctul biologic de per-

petuare a speciei la apariţia conştiinţei sociale şi implicit a unor practici rituale32.  

 Etapele vieţii reprezentau însăşi existenţa unui om, iar destinul de muritor plana şi asupra 

grupului, de aceea la evenimentele indivizilor participa întreaga obşte. În condiţiile tradiţionale via-

ţa se măsoară prin împliniri sau neîmplinirea biologică socială a vieţii33. 

 Ritualurile legate de nuntă, botez şi înmormântare sunt de natură să explice acel sentiment al 

comunităţii, a cărei memorie colectivă se dovedeşte vie prin originea sa, într-o tradiţie consemnată 

oral. „Comunităţile de tip tradiţional, caracterizate prin participarea fizică şi afectivă a grupului la 

evenimentele faste sau nefaste din existenţa fiecărui individ și a fiecărei familii, casa se impune în 

mentalitatea rurală ca un spaţiu deschis, de întreţinere şi stimulare a sociabilităţii”34. 

  Universul rural este ancorat adânc în fabulos, un peisaj dominat de făpturi mitice, iar 

spaţiile familiare ţăranului îşi dezvăluie haina misterului: „pricolici, crâsnici şi spiriduşi născuţi din 

ou părăsit de găină neagră” coabitează cu „cerbul tretin, cu Dulful şi Ştima apelor”, iar zmeii pot 

devenii creaturi benefice, cu virtuţi vindecătoare35. Gândirea populară, filosofia populară, plasează 

multe întâmplări şi credinţe în domeniul lui „aşa i-a fost dat!“. 

 Aceste obiceiuri privesc viața individului şi ele au mai fost numite obiceiuri de trecere 

pentru că fiecare în parte aduc o schimbare în viaţa şi condiţia individului. S-a apreciat existenţa a 

trei stadii în împlinirea obiceiurilor respective: despărţirea, aşteptarea şi integrarea individului în 

noua sa condiţie. Tradiţiile au dovedit o solidă durabilitate, dar s-a observat şi o evoluţie de la cere-

monial la spectacol. În desfăşurarea acestor obiceiuri se impun acte de natură diferită: de la impli-

carea unor credinţe străvechi până la elemente de ordin social. 

 Activitatea spirituală a satului tradiţional abundă în elemente magico-religioase, ceea ce face 

ca actele de această natură să capete o mare însemnătate. Actele ce aparţin acestei categorii de 

manifestări, rămân sub influenţa spaţiului în care s-au produs. Actele rituale pentru a avea eficienţă 

trebuie să respecte în executarea lor o seamă de condiţii. „O gândire emoţională şi simbolică satis-

făcea, în mod sigur nevoile interioare ale omului, a cărei conştiinţă avea nevoie de unele puncte de 

sprijin; gândind prin imagini şi simboluri, omul a reuşit să caute răspunsuri la problemele vita-

le”36.  

 Una dintre secvențele cele mai importante în ordinea creştină, umană şi folclorică, este 

naşterea. De naştere şi toată istoria acesteia se leagă şi se condiţionează alte două momente de an-

vergură din istoria lumii: căsătoria şi moartea. „Trei evenimente mari se întâmplă în viaţa fiecărui 

om: naşterea, nunta şi moartea. De naşterea lui, omul nu-i vinovat întru nimica şi nici nu ştie cînd 

se naşte; despre moarte, nu ştim dacă ştie, aşa că naşterea şi moartea sunt evenimente care privesc, 

 
31 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Editura Univers, Bucureşti, 1999, p. 140;  
32 Ibidem, p. 157; 
33 Ion Ghinoiu, Sărbători şi obiceiuri româneşti, Editura Elion, Bucureşti, 2003, p. 112; 
34 Nicoleta Coatu, Eros-Magie-Speranţă, Editura Rosetti-Educaţional, Bucureşti, 2004, p.12; 

35 Andrei Pandrea, Cu puşca după zmei. Unde s-a dat bătălia de la Posada, Editura Eminescu, Bucureşti, 

2000, p. 299; 
36 Ernest Bernea, Cadre ale gândirii populare româneşti, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985, p.120. 
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drept vorbind, pe alţii, nu pe acel cu pricina, pentru care, în adevăr, acestea sunt nişte taine”37.

 Rânduiala după care s-au stabilit regulile de trai ale femeii însărcinate este cu totul specială, 

supusă presiunilor superstiţiei, tragicului, delimitărilor precise, individualizării în comunitate. Copi-

lul nu este doar rezultatul genetic al ADN-ului părinţilor ci se naşte marcat cu destinări relaţionale 

de obiecte din recuzita gospodăriei: toporul, furca. Relaţia nu se stabileşte doar cu obiecte, ci şi cu 

astre care veghează asupra sorţii copilului şi a celui care-l naşte. „Tot atunci când se naşte, omului îi 

este răsare o stea pe cer, care-l călăuzeşte în cursul vieţii. Când i se întâmplă omului o mare su-

părare, steaua i se întunecă şi, de aceea, când îl jăleşte cineva, îi zice: vai de steaua lui! Cât îi lu-

ceşte steaua pe cer, atâta vreme trăieşte şi omul, şi când omul moare, cade şi steaua lu. De aici 

credinţa că meteorii sunt stelele oamenilor morţi”38. 

 Femeia care nu îşi vedea căsnicia binecuvântată cu un copil, se ruga, ţinea posturile, dădea 

liturghii şi acatiste bisericilor. Mai era credinţa că dacă femeia ţinea vinerea şi nu lucra, Sf. Vineri îi 

asculta rugăciunile. Dacă rugăciunile nu aveau nici un efect se recurgea la farmece şi descântece sau 

anumite preparate din flori sau buruieni39. 

 Venirea pe lume a unui copil era însoţită de un număr semnificativ de practici rituale, do-

meniu exclusiv al adulţilor. Interdicţiile începeau cu femeia însărcinată, pentru ca viitoarea mamă şi 

copilul să nu fie victima atacului vătămător al fiinţelor supranaturale.  

 În zona Munteniei, şi deci şi a zonelor vâlcene din stânga Oltului, exista legenda unui duh 

necurat, Sburătorul, un fel de zmeu, care intra noaptea pe coş în casele oamenilor şi chinuia femeile 

însărcinate. Descântecul foarte cunoscut al Sburătorului era realizat de moaşă îm momentul în care 

pe pielea bolnavei apăreau pete roşii şi avea friguri sau călduri. Se puneau nouă feluri de plante într-

o căldare după care se spuneau următoarele:  

„Avrămeasă,    Cum se sparge târgul, 

Cristineasă,    Aşa să se spargă faptul, 

Leuştean,    Şi lipitura, 

Şi odolean,   Şi Sburătorul. 

Mătrăgună,   Cum se răspândesc răspântiile, 

Sânge de nouă fraţi,   Aşa să se răspândească vrăjiile, 

Iarba ciutei,    Şi lipitura, 

Şi mama pădurei,  Şi Sburătorul.”40 

 Ierburile fierte se turnau în apa de scăldat, după care se arunca de către moaşă timp de trei 

zile, la o răspântie, repetând versurile de mai sus. 

 Fără puterea magiei, tradiţiile şi mediile culturale nu ar fi putut să îşi stăpânească dificul-

tăţile practice şi morale. Existau numeroase descântece ca naşterea să aibă loc în condiţii normale, 

printre care cele mai rele erau numite vrăji de întors urma venite de la femei văduve sau fete 

bătrâne. Foarte important era timpul când se desfăşurau asemenea magii, timpul fiind nu numai un 

cadru al vieţii lui particulare, ci şi un determinant al vieţii sociale, în mijlocul căruia este obligat să 

trăiască. În România se năşteau la sate, în secolele trecute, un număr mare de copii, dar mortalitatea 

era foarte ridicată, printre cele mai mari din Europa41 

 Intrarea copilului în lume capătă aspectul unei apariţii fabuloase. Condiţiile de naştere erau 

rudimentare, uneori pe fân, lăngă sobă, aşa cum născuse şi fecioara Maria, în ieslea din Bethlem. 

 
37 Artur Gorovei, Datinile noastre la naştere, Editura Profile Publishing, Bucureşti, 2002, p. 6; 
38 Ibidem, p. 157; 
39 Constantin Eretescu, Folclorul literar al românilor, Editura Compania, Bucureşti, 2004, p. 83; 
40 Simion Florea Marian, Nascerea la români, studiu etnografic, Tipografia Carol Gobl, Bucureşti, 1890, p. 23;  
41 Istoria Românilor, Academia Română, vol VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p.157. 
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Moaşa avea trei obiecte care o ajutau la naştere:un ban de argint, o aşchie şi o custură, primele două 

fiind aşezate sub buric, tăiat cu custura, procedeu cunoscut din zona Valea Mare de lângă 

Drăgăşani42.            

Naşterea era un moment de început, iar toate gesturile care îi urmează sunt încărcate de 

semnificaţii simbolice. O serie de interdicţii vizau şi femeia lehuză, care nu avea voie să iasă din 

curte timp de şase săptămâni, obicei recunoscut în toate regiunile Vâlcii, din nord de la Voineasa 

până în centrul judeţului. Alt obicei, din satele comunei Nicolae Bălcescu, aflate la confluenţa cu 

Argeşul, era ca tânăra mamă să nu iasă noaptea din casă sau să lase lenjeria noului născut afară, pe 

motiv că duhurile rele ostile ar încerca să agaţe lucrurile copilului43.  

 Printre actele importante pentru viitorul copilului se număra prima scaldă. În toate zonele, 

moaşa era cea care pregătea prima apă în care erau aruncate câteva obiecte: monede de argint, 

miere, pâine, lapte, precum şi diferite plante de leac: mentă, cânepă, busuioc, toate având rostul de a 

transfera calităţile lor primordiale asupra pruncului: 

 „Scump ca argintul, 

   Dulce ca mierea, 

  Bun ca pâinea 

  Rumen ca bujorul”44 

 Asemenea manifestări apar în zone ca Valea lotrului, Mălaia, Voineasa dar şi în spaţiul din 

jurul Râmnicului. 

 Aşa cum obiectele din apa primei scalde aveau capacitatea da a-şi transmite virtuţile nou-

născutului, tot astfel apa care s-a aflat în contact cu trupul său îi putea influenţa destinul: „în mintea 

românilor de pretutindeni este înrădăcinată credinţa în destin, toţi cred că de la naştere încă, îi 

este scris omului tot ce i se va întâmpla în viaţă”45. În unele cântece haiduceşti apare ideea de pre-

destinare, adică haiducul a fost de mic hărăzit codrilor, prin aruncarea apei de la primul scăldat la 

nucii din grădină. 

 Era esenţial ca, după prima scaldă, moaşa să verse apa într-un loc curat, cum ar fi râul, 

grădina cu flori sau rădăcina unui pom tânăr, ritual însoţit, în satele din Câineni, de următoarele cu-

vine: „aşa cum creşte pomul aşa să crească şi copilul”. Tot ca să-l protejeze pe micuţ, grupul fe-

meilor dansa în jurul pomului, covata răsturnată având şi capacitatea de a influenţa magic fer-

tilitatea femeilor. În Mălaia, în cazul în care unei femei îi muriseră anterior copii, se practica obi-

ceiul vinderii noului născut pe fereastră unei femei cu mulţi copii şi sănătoşi46 . 

 Se observă rolul important al moaşei în riturile de naştere. Moaşa rămânea să aibă grijă de 

nou-născut trei zile, inclusiv ultima noapte, când se credea că vin ursitoarele numite şi zâne în satele 

loviştene Găujani, Clocotici. În primul rând moaşa îi oferă asistenţă mamei, lăuzei, pentru ca mai 

apoi să preia rolul de mediator între copil, mamă şi lumea exterioară, pe de o parte, şi între cei doi şi 

forţele supranaturale ce le pot influenţa starea, pe de altă parte. În legătură cu aceste forţe, lumea 

tradiţională este dominată de „masa ursitoarelor”, care se întindea în a treia noapte de la naştere, în 

camera copilului. „Dacă masa nu e împodobită nu urează bine ursitoarele”47. Tot astfel, se credea 

 
42 Corneliu Tamaş, Ion N. Vasilescu, Monografia comunei Valea Mare, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 

1998, p.32; 
43 Constantin Mohanu, Fântâna dorului, Poezii populare din Ţara Loviştei, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, 

p. 609; 
44 Artur Gorovei, op.cit., p. 35; 
45 Folclor muzical din Ţara Loviştei, Casa creaţiei populare a județului Vâlcea, 1970, p. 9; 
46 Constantin Mohanu, op. cit., p. 609; 
47 Nicolae Moga, Mălaia, repere monografice, Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 2002, p. 68. 
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că mama copilului poate să-i viseze, în noaptea ursitorilor, norocul48. O seamă de practici mar-

chează momentul ursirii, prin care omul încearcă să intervină în desfăşurarea vieţii, care acum se 

hotărăşte. Credinţa în soartă este unanim recunoscută în satul tradiţional românesc, că omul are o 

soartă nu este un fapt îndoielnic şi nimic nu se poate face pentru schimbarea cursului vieţii. 

În Ţara Loviştei relaţiile fixate prin cununie şi botez, dintre cele mai tradiţionale, sunt con-

semnate şi în colinde. În Boişoara moaşa crea relaţii de rudenie spirituală între copii de sexe 

diferite, neînrudiţi biologic, copii moşiţi de ceeaşi moaşă fiind „fraţi de moaşă” şi „surori de moa-

şă”. Tot moaşa îl prezintă pe nou-născut naşilor în cadrul ceremoniei cunoscute sub numele de „cu-

metrie”. Este momentul de integrare a copilului în comunitate, de confirmare a existenţei lui ca 

fiinţă socială49.  

 În şirul obiceiurilor de la naştere, cumetria reprezintă momentul festiv culminant şi mar-

chează transferul atribuţiilor de la moaşă către naşi. Botezul reprezenta integrarea pruncului în ob-

ştea creştină, devenea membrul unei familii spirituale-naşii şi se includea comunităţii satului. Până 

la botez copilul nu trebuia scos afară pentru a nu fi pocit de iele, iar când era lăsat singur, în cameră 

trebuia să se pună un cuţit lângă el, pentru a-l apăra de duhurile rele, obicei întânlit în zonele de 

munte de la Voineasa şi Boişoara. Astfel se vorbea, în aceste sate, de „îmbisericirea” copilului, 

adică arătarea lui la icoane, şi chiar introducerea în altar, în cazul băieţilor.50    

 Pruncul devine o parte distinctă între credincioşii dintr-un anumit loc, trăind într-o comu-

nitate limitată, aflată sub ascultarea unui singur preot, slujind într-o singură biserică şi aceea cu 

identitate proprie. De multe ori, aşa cum este atestat în zona Călimăneşti, naşii nu făceau parte 

dintre rudele copilului, alegerea lor având rostul de a amplifica reţeaua relaţiilor sociale prin 

antrenarea unor persoane străine în grupul celor care aveau să protejeze copilul, mai ales că starea 

materială a naşilor era o garanţie pentru un copil născut într-o familie relativ modestă51. De ase-

menea, moţul era băgat într-un ban de argint găurit, legat cu un fir roşu, atât pentru băieţi cât şi 

pentru fete. În alte părţi retezul avea loc la trei ani, cifră legată de trinitatea divină sau ritualul „da-

tului de grindă” care se desfăşoară în părţile centrale şi de sud ale judeţului în fiecare an până la 

împlinirea vârstei de trei ani de către copil52 . 

 Naşterea, venirea pe lume a nou-născutului, a prilejuit dezvoltarea unor bogate credinţe 

populare. Interesant este faptul că pretutindeni este prezent cântecul de leagăn, fără deosebiri 

majore, faţă de celelalte zone ale ţării. Legănatul noului născut, însoţit de leagănul fonic, care este 

cântecul de leagan, este un gest purtator de puteri magice.(anexa) În credinţele populare, legănatul 

protejeaza trecerea din lumea reala în lumea visului, a noptii şi/sau a preexistenţei.  

În colectivitățile tradiționale, obiceiurile dădeau un ritm propriu vieţii. Respectarea lor şi 

practicarea lor după rânduiala îndătinată, imprima vieţii colective, familiei şi vieţii sociale a satului, 

o anumită cadenţă. Viaţa comunităţii rurale era organizată printr-un sistem de reguli care îi asigura 

echilibrul şi orice schimbare însemna o balansare a lui.  
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 Istoria românilor este istoria unui popor statornic, așezat în una şi aceeași vatră în care şi-a 

urmat făgașul propriu de acțiune şi manifestare, de cultură materială şi spirituală, zămislind valori 

de originalitate şi trăinicie, intrate de mult în patrimoniul culturii universale.   

Plămădit ca popor unitar pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, românii şi-au păstrat neîn-

trerupt continuitatea de viaţă materială, comunitatea etnico-lingvistică şi cultural-spirituală, în pofi-

da multor vicisitudini ce i-au confruntat. Subliniind acest aspect, marele istoric Nicolae Iorga 

(1871-1940) scria în 1938: Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru 

ori milenare; aceasta este mândria şi aceasta este puterea noastră.     

 În secolul IV-XIII, poporul român a trebuit să facă faţă valurilor de popoare migratoare - 

goţii, hunii, gepizii, avarii, slavii, pecinegii, cumanii, tătarii - care au traversat teritoriul României. 

Triburile migratoare au controlat acest spaţiu, din punct de vedere militar şi politic, întârziind dez-

voltarea economică şi socială a băştinaşilor şi formarea entităţilor statale locale. 

 La capătul a mai multor secole de evoluţie istorică, când s-au cristalizat relațiile de tip feu-

dal, societatea romanesca a acumulat disponibilități demografice, economice, sociale și spirituale 

necesare unei noi etape de organizare statalĂ. A fost parcurs și ultimul segment din evoluția 

denumita atotcuprinzător de Iorga de la sat la stat. 

  Constituirea statelor medievale românești a avut resorturi interne, care au rezultat dintr-o 

situaţie demografica corespunzătoare, mulţimea locuitorilor, creşterea aşezărilor rurale și organiza-

rea vieţii urbane. A existat o viaţa economică dinamica susţinută și de izvoarele contemporane (Di-

ploma Cavalerilor Ioaniţi). Începutul procesului de feudalizare favorizează desprinderea elemen-

telor conducătoare din sânul obştilor, acei juzi și cnezi care se situează in fruntea unor autonomii 

locale și care vor fi promotorii acţiunilor politice de centralizare statala. 

 Perioada dintre secolele XIII-XIV a reprezentat epoca de maturizare a structurilor social-

economice şi politice feudale din cadrul societăţii româneşti. Aceasta a fost perioada în care orga-
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nismele statale existente în etapa anterioară s-au concentrat prin procesul de extindere terito-rială în 

formaţiuni mai puternice, mai mari, preluând sarcina de unificare teritorială la nivelul provinciilor 

istorice româneşti. 

 Generalizarea raporturilor feudale, în special în secolele XIII şi XIV, a condus la maturi-

zarea organizării politice, la perfectarea aparatului instituţional, la unificarea organismelor statale 

existente şi la concentrarea lor în state feudale cuprinzătoare.  

 Din Diploma acordată cavalerilor ioaniţi se disting două mari unităţi teritorial politice în 

spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre: Ţara Severinului, la apus de Olt şi Cumania, la răsărit de Olt. 

 Diploma ne dă informaţii şi despre situaţia economică a teritoriilor de la sud de Carpaţi. 

Sunt menţionate păşuni, fâneţe, mori, pescării, care indică un stadiu avansat de organizare social-

politică a românilor din aceste zone. Tot din diplomă ştim că existau şi clase sociale: nobilii 

(majores terrae) şi ţăranii (rustici), care erau supuşi la diferite obligaţii în bani, muncă şi natură. 

Textul diplomei arată că voievozii şi cnejii trebuiau să-i ajute pe ioaniţi cu oastea lor pentru apă-

rarea ţării de tătari. De aici se deduce că voievozii şi cnejii români de la sud de Carpaţi aveau un 

aparat militar destul de eficient. Se poate spune că exista un adevărat front anti tătărăsc în această 

zonă, format din oastea cavalerilor ioaniţi, cea a lui Litovoi şi cea a lui Seneslau. 

 Diploma atestă existenţa mai multor formațiuni politice româneşti: cnezatele lui Ioan şi 

Farcaş, voievodatul lui Litovoi, Ţara Severinului şi voievodatul lui Seneslau.  

 Formaţiunile politice amintite în diplomă nu sunt localizate în textul acesteia. În legătură cu 

poziţia geografică a cnezatului lui Ioan există două ipoteze. Dacă expresia din diplomă şi cu 

cnezatele lui Ioan şi Farcaş până la râul Olt semnifică vecinătatea cu Oltul a celor două cnezate, 

atunci cnezatul lui Ioan s-ar afla în sud-estul Olteniei (Nicolae Iorga, C. C. Giurescu susţin această 

ipo-teză), în Romanaţi, unde există o localitate numită Celei, despre care se vorbeşte şi în diplomă. 

În schimb, dacă această formulă avea în vedere doar desemnarea spaţiului dintre Ţara Severinului şi 

Olt, atunci acest cnezat poate fi localizat în Oltenia de nord . Numele cneazului Farcaş se traduce 

prin Vâlcu-Lupul, ceea ce i-a determinat pe majoritatea cercetătorilor să plaseze cnezatul său în 

nord-estul Olteniei, în Vâlcea. Ioan Conea susţine însă că numele lui Farcaş se păstrează în acela 

de azi al pasului Vâlcan şi că cnezatul lui Farcaş s-a aflat în depresiunea Horezu. 

 Cele două cnezate, ale lui Ioan şi Farcaş se pare ă făceau parte dintr-un voievodat mai mare, 

care cuprindea mai multe cnezate: voievodatul lui Litovoi. De altfel, din textul diplomei rezultă că 

voievodatul lui Litovoi era singurul voievodat aflat la apus de râul Olt.  

 Voievodatul lui Litovoi se întindea, cel mai probabil, din depresiunea subcarpatică a Târgu 

Jiului în bazinul intracarpatic al Petroşanilor şi până în Ţara Haţegului. Nu se cunoaşte încă unde 

era reşedinţa voievodală. Formularea de Ţara Lytua, întâlnită în diplomă pentru teritoriile stăpânite 

de Litovoi, este mai puţin obişnuită. Cercetătorii au ajuns la concluzia că este vorba de un cnezat 

care îl avea în frunte pe voievodul Litovoi. Acest lucru ar însemna că Litovoi era căpetenia politică 

şi militară a mai multor cnezate din Oltenia, reunite sub autoritatea sa pe parcursul unui proces de 

unificare petrecut în timp. 

 Voievodatul lui Litovoi era numit de Nicolae Iorga voievodatul Jiului pentru că se afla pe 

Valea Jiului. Ioan Conea susţinea că acest voievodat cuprindea ambele versante ale Carpaţilor, în-

globând depresiunea subcarpatică a Târgu Jiului, bazinul intracarpatic al Petroşanilor şi Ţara Haţe-

gului. Reşedinţa voievodului Litovoi nu se cunoaşte încă, cu toate că G. D. Florescu şi Dan Pleşia 

susţin că această reşedinţă s-ar fi aflat la Râmnicu Vâlcea. Nu trebuie să uităm însă că Vâlcea este 

legat de numele lui Farcaş. 

Dacă se ţine cont de faptul că Litovoi este singurul voievod din stânga Oltului amintit în 

Diplomă, putem să spunem că voievodatul său includea cel puţin trei cnezate: ţara Lytua, cnezatele 
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lui Ioan şi Farcaş şi Ţara Haţegului. Diploma cavalerilor ioaniţi este primul document în care 

apare Ţara Haţegului, aflată în sud-vestul Transilvaniei. Din 1247 începe desprinderea acestui ţinut 

de formaţiunile politice de la sud de Carpaţi. Ea va fi acaparată de regalitatea maghiară, aşa cum se 

va întâmpla şi cu Ţara Oltului mai târziu. 

  Din acest voievodat al lui Litovoi se consideră că a apărut prima iniţiativă de unificare a 

teritoriilor de la sud de Carpaţi. Două documente ale cancelariei maghiare, datând din 8 ianuarie 

1285 şi 6 octombrie 1288, vorbesc despre această încercare. Cele două documente vorbesc despre 

un voievod român, Litovoi, care împreună cu fraţii săi, în necredinţa sa, cuprinse pe seama sa o 

parte din regatul nostru aflătoare dincolo de Carpaţi şi cu toate îndemnurile noastre nu s-a în-

grijit să ne plătească veniturile ce ni se cuveneau din acea parte.       

Se pare că, profitând de faptul că regale maghiar Ștefan al V-lea murise, iar fiul său Ladislau 

al IV-lea era minor, Litovoi ocupase un teritoriu asupra căruia regele maghiar ridica pretenţii de 

suzeranitate şi refuza să plătească tributul cuvenit regelui maghiar pentru acest teritoriu. Din acest 

motiv regele a trimis o oaste condusă de magistrul Gheorghe împotriva lui Litovoi. În lupta care a 

avut loc Litovoi a murit iar fratele lui Bărbat a fost făcut prizonier. Regele maghiar a stors o sumă 

de bani foarte mare pentru răscumpărarea lui Bărbat, iar tributul a fost restabilit. Documentele nu 

spun nimic însă despre recuperarea teritoriului ocupat de Litovoi. 

 Nu se ştie care au fost teritoriile ocupate de Litovoi şi pentru care a intrat în conflict cu 

regele maghiar, indicate în documente doar cu expresia dincolo de Carpaţi. Se ştie că după înfrân-

gerea lui Litovoi a fost ocupată Ţara Haţegului de către maghiari, în 1276, motiv pentru care unii is-

torici, ca Nicolae Iorga, de exemplu, susţin că Ţara Haţegului ar fi fost teritoriul pentru care Litovoi 

a refuzat plata tributului. În alte lucrări Nicolae Iorga susţine însă că era vorba despre Ţara Seve-

rinului. Sergiu Columbeanu susţine că nu putea fi vorba despre Ţara Haţegului sau Severinului 

deoarece din punct de vedere maghiar, acestea nu se găseau peste munţi . El susţine că teritoriul 

ocupat de Litovoi era fie o parte din voievodatul lui Seneslau, fie cnezatele lui Ioan şi Farcaş. 

Această opinie este împărtăşită de majoritatea istoricilor, care consideră că aceasta a fost prima 

încercare de unificare a teritoriilor româneşti de la sud de Carpaţi. Un alt argument în sprijinul ulti-

mei teze amintite este acela că în diplomă se vorbeşte doar despre restabilirea plăţii tributului, nu şi 

despre recuperarea de către Regatul maghiar a teritoriului ocupat de Litovoi. De fapt din textul 

diplomei rezultă că regele a fost nemulţumit de refuzul de a plăti tributul, nu şi de ocuparea unui 

teritoriu maghiar de către Litovoi. 

  Din diplomă reiese că voievodatul lui Litovoi era puternic din punct de vedere politic şi mi-

litar, dacă şi-a permis să înfrunte oastea feudală a Regatului maghiar. În plus, voievodatul dispunea 

şi de resurse mari, pentru că regele spune în diplomă că a stors o sumă de bani foarte mare pentru 

răscumpărarea lui Bărbat. Faptul că Bărbat a luat conducerea voievodatului ce fusese condus de 

fratele său, arată existenţa unei continuităţi dinastice şi deci o organizare politică puternică a acestui 

voievodat. 

 Dovadă a puterii voievodatului lui Litovoi este şi blazonul său, care consta în două labe de 

leu suprapuse peste brâuri roşii şi aurii. Blazonul este reprezentat într-o culegere de blazoane alcă-

tuită după mijlocul secolului al XIII-lea, fiind atribuit regelui Valahiei. Culorile roşu şi auriu sem-

nifică în limbaj cromatic putere, suveranitate şi independenţă. Bărbat a murit probabil în jur de 

1290, fiind urmat de Tihomir, dacă ţinem cont de importanţa anului 1290 pentru întemeierea Ţării 

Româneşti. 

 În dreapta Oltului, în ţinutul numit Cumania, Diploma acordată cavalerilor ioaniţi vorbeşte 

despre un singur voievodat, cel al lui Seneslau. Acest voievodat se întindea pe ambele versante ale 

Carpaţilor, cuprinzând şi Țara Făgăraşului. Nu se ştie sigur cât de mult se întindea voievodatul lui 
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Seneslau în sud, spre câmpie, căci o parte a Munteniei era stăpânită de tătari. Cercetările arheo-

logice au descoperit centrul voievodal al lui Seneslau, aflat în zona Argeşului şi a Muscelului. Dacă 

în cazul lui Litovoi nu se cunoaşte reşedinţa voievodală, în cazul lui Seneslau există două cetăţi, la 

sud de Carpaţi, care ar fi putut fi reşedinţă voievodală: Cetăţeni şi Curtea de Argeş.  

 La Cetăţeni există trei monumente religioase de piatră(biserici). Prima datează din secolele 

XV-XVIII, a doua din jurul anului 1250, iar a treia a fost datată cu aproape un secol înaintea celei 

din 1250. Cea mai veche dintre biserici era o biserică-sală, cu absidă semicirculară şi pictură bizan-

tină pe masa altarului şi pe pereţi. Biserica din 1250 era treflată şi cu pereţii pictaţi în frescă. În plus, 

la Cetăţeni a fost descoperit şi un zid de cetate datând din secolul al XIII-lea. Toate aceste desco-

periri duc la concluzia că aici a fost un important centru meşteşugăresc şi comercial, care putea fi în 

acelaşi timp şi reşedinţa lui Seneslau. 

 La Curtea de Argeş cercetările arheologice au descoperit, sub actuala Biserică Domnească, 

vestigiile unei alte biserici, în cruce greacă, de tip bizantino-balcanic. Biserica a fost datată ca exis-

tentă de la începutul secolului al XIII-lea. În această biserică a fost descoperit un mormânt acoperit 

cu o lespede cu gisant. Mircea Petrescu a considerat că mormântul îi aparţine lui Seneslau, dar fără 

să aibă dovezi în acest sens. Descoperirea acestei biserici din secolul al XIII-lea a dus la concluzia 

că şi la Curtea de Argeş era un centru important, poate chiar centrul voievodal al lui Seneslau. 

După cum se ştie, voievodatul lui Seneslau se afla la răsărit de Olt şi este foarte probabil să 

se fi întins şi peste munţi, în Ţara Făgăraşului. În acest sens avem ca dovadă şi similitudinile 

existente între cetatea de la Breaza şi cele de la Cetăţeni şi Curtea de Argeş.  

 După 1247, documentele nu mai vorbesc despre voievodatul lui Seneslau. Tradiţia istorică 

atribuie însă cea de-a doua încercare de unificare a teritoriilor dintre Carpaţi şi Dunăre voievodului 

din dreapta Oltului. De această dată încercarea de unificare a reuşit. Potrivit cronicilor munteneşti, 

Ţara Românească a fost întemeiată în jur de 1290 de către Negru Vodă, voievod venit din Ţara 

Făgăraşului. Nu se ştie sigur cine se ascunde sub pseudonimul de Negru Vodă, dar istoricii au căzut 

de acord că este vorba despre voievodul din dreapta Oltului. Lucian Chiţescu consideră că Negru 

Vodă este Seneslau sau un urmaş al acestuia. A. Bunea consideră însă că Negru Vodă a fost 

Tihomir, tatăl lui Basarab I, iar I. C. Filitti susţine că Negru Vodă a fost chiar Basarab I. 

  Astfel, formarea statelor medievale româneşti este un proces istoric care urma să se des-

făşoare prin alăturarea în acelaşi cadru teritorial, a formaţiunilor politice preexistente (voie-vodate 

și cnezate), prin crearea instituţiilor laice și bisericeşti şi emanciparea lor teritoriala de sub do-

minaţie străină, precum și afirmarea politica autonoma a noilor state in câmpul relaţiilor inter-naţio-

nale. Sfârşitul secolului al XIII-lea reprezintă momentul de biruinţă al statalităţii româneşti care va 

continua timp de un secol şi jumătate. 

Bibliografie 

[1] ***, Istoria României, vol. II, Bucureşti, 1962, p. 144; 

[2] Bărbulescu, M., Deletant D., Hitchins K, Papacostea Ş., Teodor P., Istoria României, 

Bucureşti 2003; 

[3] Chiţescu, L., Cetăţeni-centrul voievodal al lui Seneslau, în MI, 1982, nr. 9, pp. 26-27; 

[4] Constantiniu, F., O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti 2002; 

[5] Giurescu, Dinu. C., Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti 

1975; 

[6] Iorga, N., Istoria poporului român, Bucureşti, 1988; 

[7] Petrescu, M., Voievodul Seneslau şi lespedea cu gisant de la Argeş, în MI, 1983, 17, 

nr.3. 

 



31 

  

JUDEȚUL VÂLCEA ȘI IMPLICAREA SA ÎN MARELE RĂZBOI ȘI ÎN 

FORMAREA ROMÂNIEI MARI 

 

    Prof. Carmen Elena CIUCĂ 

    Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu, Râmnicu Vâlcea 

  

  Intrarea României în război de partea Antantei la 15 august 1916 se produce în momentul în 

care pe frontul occidental se încheiaseră deja bătăliile de la Verdun și de pe Somme, care avuseseră 

drept rezultat distrugerea în mare parte a 45 de divizii germane și 65 de divizii franceze. Deși 

victorioși, aliații României, datorită creeării unui dezechilibru în devafoarea lor, în ceea ce privește 

pierderile, nu au putut împiedica transferarea pe frontul deschis în țara noastră a unui important 

număr de unități germane. Astfel din punct de vedere al conjuncturii externe, dar ținând cont și de 

rezervele de muniții și de posibilitățile de reîmprospătare a acestora, armata română intră în război, 

cu perspective nu prea luminoase. Dat fiind așezarea sa la granița cu Austro-Ungaria, având ca axă 

de la sud la nord drumul de-a lungul Oltului, către Transilvania, județul Vâlcea a fost antrenat odată 

cu primele mișcări de trupe în desfășurarea evenimentelor. În partea de nord a județului, se formea-

ză gruparea militară Olt-Lotru, al cărui obiectiv imediat după deschiderea ostilităților era eliberarea 

Sibiului și a regiunii înconjurătoare.  

  În noaptea de 14/15 august 1916, trupele grupării trec munții, eliberând în dimineața zilei de 

15 august 1916, comuna Porcești. Grupul Lotru era divizat în trei coloane și va forța masivul de la 

nord de râul Lotru, iar la 17 august două dintre coloane fac joncțiune cu cea de a treia, care înainta-

se pe Valea Oltului la sud de Sibiu în zona Veștem- Mohu, unde se vor angaja într-o luptă îndârjită 

împotriva austro-ungarilor.         

Imediat după trecerea munților, românii vor obține o victorie facilă împotriva austro-unga-

rilor, ceea ce le va permite înaintarea până sub zidurile Sibiului și aproape de Avrig, dar după 

această victorie, rezistența îndârjită a austro-ungarilor nu a permis armatei române să se bucure de 

succesul inițial. Astfel la 6 septembrie 1916, ofensiva română este oprită.    

 Superioritatea zdrobitoare, numerică și tehnică a inamicului, determină Corpul I de Armată 

Română, comandat de generalul Praporgescu, să se retragă în urma bătăliei de la Sibiu și să încerce 

o rezistență eroică în defileul Oltului și în munții ce-l mărginesc. Înfiltrarea trupelor alpine inamice 

pentru a ocupa gura defileului și în special podul de peste Olt de la Câineni ar fi fost posibilă dacă 

nu ar fi fost rezistența a 13 țărani timp de 5 ore în ziua de 26 septembrie 1916 la presiunea germană 

până la sosirea trupelor regulate române.  

  Deși Vâlcea ca și celălalte județe sudice, a fost ocupat temporar la sfârșitul anului 1916 de 

armata germană, suflul unirii de la Alba Iulia din decembrie 1918, precum și victoria Antantei s-au 

bucurat și aici de importanța și entuziasmul manifestat pe tot teritoriul României. Astfel revista 

,,Zori noi“, ce apărea la Râmnic, avea în primul său număr, un articol dedicat Unirii de la Alba-

Iulia. La 6 decembrie 1918 se organizează în oraș, ample manifestări la care au participat locuitorii 

pentru a sărbători: ,,izbânda cauzei noastre drepte și unirea Bucovinei și Transilvaniei cu România“. 

La 20 februarie 1919 la Râmnic a avut loc o întâlnire unde sașii ce locuiau în oraș își manifestau 

adeziunea la unirea Transilvaniei cu România. 

La 27 mai 1919 o grandioasă manifestare avea loc în fața statuii Independenței, de pe dealul 

Capela, când într-o: ,,...însuflețire de nedescris s-a exprimat de asemenea unanimitatea cetățenilor 

vâlceni din toate straturile sociale, din toate breslele, din toate grupările politice, fără deosebire.”   
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S-a votat atunci o moțiune în care se cerea respectarea drepturilor României în tratatele ce vor fi 

încheiate la Conferința de Pace de la Paris. Această moțiune votată și transmisă telegrafic Ministe-

rului de Interne afirma cu tărie dorința locuitorilor de a se respecta tratatul care a adus România 

alături de Antanta, deoarece se considera că acel tratat este sfânt, pentru că avea la bază jertfa 

soldaților români căzuți la datorie în numele unei dorințe milenare, aceea a unirii teritoriilor locuite 

de români într-un singur stat. Această întrunire s-a încheiat cu o grandioasă manifestare ce a cuprins 

întregul oraș, locuitorii au defilat pe străzi cu steaguri și muzică militară.    

În 1920, cu prilejul unei excursii a învățătorilor din Transilvania, este vizitat și Râmnicul, iar 

legăturile puternice ce existau între românii de pretutindeni ies cu pregnanță în evidență și cu 

această ocazie, grupul de ardeleni a fost primit cu onoruri atât de oficialități, cât și de locuitorii ora-

șului, s-au ținut cuvântări pline de entuziasm și s-a jucat hora unirii în parcul Zăvoi. Astfel s-a con-

sfințit încă o dată dacă mai era nevoie dorința unanimă a românilor din toate colțurile pământului 

românesc de a trăi într-o țară liberă care să încorporeze în granițele sale pe toți acei de un sânge și o 

limbă.  

Pilda celor 279 de soldați vâlceni căzuți pe câmpul de luptă care și-au vărsat sângele pentru 

apărarea gliei strămoșești, pentru unirea tuturor românilor, reprezintă o pagină de istorie importantă 

atât la nivel local, cât și național. 

Încheind procesul de formare a statului național român, actul de la 1 decembrie 1918, a des-

chis totodată o noua etapă în dezvoltarea țării, a creat cadrul general propice pentru înmănuncherea 

și afirmarea tuturor energiilor creatoare ale poporului în consolidarea României contemporane.  
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VOIEVODUL MARTIR CONSTANTIN BRANCOVEANU CU FIII SĂI 
 

Prof. Daniel OPRESCU 

Liceul Tehnologic Băile Govora 

 

Constantin Brâncoveanu (născut, 1654). Învățase carte, precum şi limbile greacă, latină şi 

slavonă, cu dascali ale căror nume au rămas necunoscute, apoi s-a căsătorit cu Maria, având 11 

copii: patru feciori şi şapte fete.  

Şi-a început domnia în împrejurări grele pentru Ţara Românească, în timpul unui îndelungat 

război între turci şi austrieci. Noul domn, printr-o diplomaţie deosebită, a ştiut să păstreze legături 

de prietenie cu toţi, astfel ca ţara să fie scutită de jafuri şi pustiiri din partea unor oşti străine. În 
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astfel de împrejurări favorabile, cei 26 de ani de domnie reprezintă o epocă de maximă strălucire 

culturală şi artistică. 

Constantin Brancoveanu a fost un mare sprijinitor al Academiei domneşti de la mănăstirea 

Sfântul Sava din Bucureşti. 

Paralel cu Academia de la Sfântul Sava, funcționau şi alte şcoli, în incinta unor mănăstiri, în 

care se preda în slavonește şi româneşte. Aşa au fost şcolile de la mănăstirile Sfântul Gheorghe 

Vechi şi Coltea, amândouă în Bucureşti, care pregăteau dieci pentru cancelariile domneşti, preoţi şi 

dascăli.  

Dar acest domn a fost un mare ocrotitor al tiparului. Domnia lui începe printr-un act de 

cultură şi anume prin apariţia Bibliei de la Bucuresti, prima ediţie integrală a ei în limba română, 

operă de mari proporţii pentru acel timp (944 pagini format mare, pe doua coloane, cu literă mă-

runtă). Tipărirea începuse încă din timpul lui Şerban Cantacuzino, la 5 noiembrie 1687; un prim ti-

raj era terminat în septembrie 1688, deci în timpul vieţii acestuia. Al doilea tiraj s-a terminat abia în 

noiembrie 1688, sub noul domnitor.  

În acelaşi timp, Constantin Brâncoveanu se număra printre marii ctitori de lăcaşuri sfinte din 

trecutul nostru. Încă înainte de a ajunge domn a ridicat două biserici, una la Potlogi şi alta la 

Mogoşoaia, lângă Bucureşti. În vara anului 1690 a pus piatra de temelie a celei mai de seama din 

ctitoriile sale, mănăstirea Hurezi (Horezu), cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, 

cu ziduri şi turnuri de apărare, cu numeroase clădiri în incintă.  

În Bucureşti a ctitorit trei biserici, tot pe locul unora mai vechi: biserica Sfântul Ioan cel 

Mare sau Grecesc, demolata în secolul trecut, biserica mănăstirii Sfântul Sava, demolată în secolul 

trecut și biserica mănăstirii Sfântul Gheorghe Nou, existentă şi azi, în centrul capitalei, restaurată în 

zilele noastre. În această biserica au fost depuse şi osemintele ctitorului, în anul 1720, aduse în 

ascuns de soția sa, doamna Maria. 

În Transilvania a zidit o biserică în Făgăraş, alta în Ocna Sibiului, precum şi mănăstirea 

Sâmbăta de Sus, cea din urma distrusă cu tunurile în veacul al XVIII-lea, din dispoziţia autorităţilor 

habsburgice şi refăcută abia în prima jumătate a secolului al XX-lea.  

Starea de maximă înflorire bisericească şi cultural-artistică din Ţara Românească s-a sfârşit 

odată cu înlăturarea din scaun a lui Constantin Brâncoveanu. Numeroasele intrigi ale duşmanilor săi 

la Constantinopol, precum şi faptul că în cursul războiului ruso-turc din 1711 unul din boierii săi a 

trecut de partea ruşilor, au făcut pe turci să-l bănuiască de ,,necredinţă” faţă de ei şi să-l înlăture din 

scaun. Dus la Constantinopol împreună cu familia sa şi o parte din averi, încă din martie 1714, în 

săptămâna Patimilor, au fost aruncaţi în cunoscuta închisoare a celor şapte turnuri (Edicule). În timp 

ce se aflau în închisoare, li s-a promis că vor scăpa cu viaţă dacă vor îmbrăţişa religia mahomedană, 

propunere pe care evlaviosul domn a respins-o cu hotărâre. 

În ziua de 15 august 1714, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, tocmai când domnitorul 

împlinea 60 de ani, au fost duşi cu toţii spre locul de osândă. Fostul său secretar pentru limbile 

apusene, Anton Maria del Chiaro din Florenţa, relatează că, înainte de a fi ucişi, domnitorul a dat 

fiilor săi acest ultim îndemn: ,,Copiii mei, fiţi cu curaj! Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta; 

să ne mântuim cel puţin sufletul, spălându-ne păcatele în sângele nostru!”. Atunci în prezenţa 

sultanului, a trimişilor unor ţări străine, a soţiei, fiicelor şi ginerilor lui Brancoveanu, aduşi la acest 

fioros spectacol, a urmat decapitarea domnului și a celor patru fii. Mai întâi i s-a taiat capul lui 

Ianache Văcărescu, cel mai de seama sfetnic al domnitorului, după care au fost retezate capetele 

celor patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei. După ce a asistat la toată tragedia fiilor săi, 

a fost tăiat şi capul domnitorului martir. Capetele lor au fost purtate de turci prin Constantinopol, în 

vârful suliţelor, iar trupurile le-au fost aruncate a doua zi in Bosfor. Nişte pescari creştini le-au găsit 
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pe mare şi le-au îngropat în mănăstirea grecească din insula Halki. 

Doamna Maria, fiicele, ginerii şi nepoţii, care au scăpat cu viaţă, au fost închişi într-o cetate 

din Asia Mică, de unde s-au putut reîntoarce în ţară abia după doi ani. În 1720, doamna Maria a 

izbutit să aducă în ascuns rămăşiţele pământeşti ale domnitorului martir, pe care le-a îngropat în 

biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitoria sa. Deasupra mormântului a aşezat o candelă 

având o inscripţie care consemna aceste lucruri. 

Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în şedinţa din 20 iunie 1992 a hotărât că ,,de acum înainte 

şi până la sfârşitul veacurilor, binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii 

săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi cu sfetnicul Ianache sa fie cinstiţi cu sfinţii în ceata 

martirilor Ortodoxiei, pomenindu-i cu slujbe şi cântări de laudă în ziua de 16 august, fiind înscrişi în 

sinaxar, cărţile de cult, precum şi în calendarul Bisericii noastre”. S-a mai hotărât să se tipărească 

viaţa şi slujba lor, iar chipul lor să fie zugrăvit în icoane şi în biserici, alături de alţi sfinți de neam 

român. 
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COORDONATE SUCCINTE PRIVIND ACTIVITATEA MITROPOLITULUI 

ANTIM IVIREANU ÎN VREMEA DOMNIEI LUI CONSTANTIN VODĂ 

BRÂNCOVEANU 
 

Prof. Daniela CURELEA 

Colegiul Tehnic Cibinium, Sibiu 

 

 În sfera ierahilor de seamă și certă valoare, care au făcut notabile lucruri și fapte în istoria 

noastră românească, cu precădere în cea bisericească, se evidențiază de departe mitropolitul Țării 

Românești, Antim Ivireanu. De origine georgiană, născut în Iviria (astăzi în Georgia) în anul 1650, 

fiu al lui Ioan și Maria, a primit la botez numele de Andrei. În tinerețea sa a căzut sclav în mâinile 

turcilor, care l-au dus la Istambul, pentru a-l vinde la târgul de robi. După ce a reușit să scape din 

sclavie, a trăit ca frate-călugăr în prejma Patriarhiei ecumenice, loc în care a deprins, câteva mește-

șuguri, precum, lucrarea broderiei, pictura pe sticlă, lemn și perete, respectiv sculptura în lemn53. 

Tot aici, viitorul mitropolit a învățat cu sârg limba greacă, arabă și turcă. Este aceasta perioada în 

 
53 Victor Brătulescu, Antim Ivireanu miniaturist și sculptor, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 

8-9, pp. 679-688; 
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care fratele Andrei s-a și călugărit, fiind primit în cinul monahal.54     

Adus în Țara Românească, în jurul anului 1690, din dispoziția voievodului Constantin 

Brâncoveanu. Ajuns aici, a deprins tainele tiparului de la fostul eposcop al Hușilor, Mitrofan,55 care 

în acea perioadă conducea tipografia domnească din București. Inițial tipograf la Snagov, apoi iero-

monah, episcop de Râmnic și în cele din urmă mitropoilt al țării, Antim Ivireanu a urcat prin me-

ritele sale treptele ierarhiei religioase din Țara Românească.  

 La 1691, a tipărit o carte în limba greacă, pe care semna: Antim ieromonah. În urma alegerii 

dascălului său Mitrofan ca episcop al Buzăului, Antim a devenit conducătorul tiparniței domnești 

din București. A ostenit aici până în 1694, tipărind alte trei cărți, dar mai ales o Psaltire românească, 

cu versurile compuse de el în cinstea domnitorului Constantin Brâncoveanu, semn că învățase așa 

cu se cuvine, limba țării.56          

  Doi ani mai târziu, Antim din Iviria se afla la Snagov, unde a înființat o altă tipografie 

domnească, fiind egumen al acestei mânăstiri. La conducerea acestei tipografii s-a aflat până în anul 

1701, prin strădaniile sale fiind publicate un nuăr de 15 cărți, dintre care 5 în limba română. A 

tipărit în această perioadă în principal Liturghierul greco-arab în 1701, necesar credincioșilor 

ortodocși din îndpărtatele Patriarhii ale Antiohiei și a Alexandriei, înscrindu-se aici în linia activită-

ților de politică externă, derulată de voievodul Constantin Brâncoveanu, prin ajutorarea ortodoxiei 

din Orient. Aici, la Snagov și-a educat o seamă de tineri în tainele tiparului, între aceștia remarcân-

du-se Mihail Ștefan, care a tipărit mai târziu, cărți de cult la Alba Iulia și chiar în Georgia la Iviria, 

țara natală a viitorului episcop și mitropolit. 

 Reîntors în București, în 1701, va continua la tipografia de aici șirul tipăriturilor, imprimând 

un număr de 15 cărți, dintre care s-au remarcat Ceaslovul greco-arab, altă carte esențială pentru cre-

dincioșii din Orient. Tot acum a publicat Noul Testament în limba română și o serie de alte cărți.57 

 Calitățile sale și meritele proprii deloc puține, l-au făcut vrednic în ochii domnitorului, de a 

fi propus și de a fi ales ca vlădică al Râmnicului, la 16 martie 1705. Așezat în scaunul episcopal de 

la Râmnic, Antim Ivireanu, a adus acolo, tipografia de la mânăstirea Snagov, punând temeiurile pri-

mei tiparnițe din Râmnic. În decursul celor trei ani în care a păstorit credincioșii ortodocși din 

episcopia Râmnicului, a tipărit un număr de nouă cărți, dintre care trei în limba română și alte trei în 

slavo-română, toate având un caracter religios, fiind cărți pentru desfășurarea slujbelor în biserică, 

între care s-au detașat: Liturghierul cu Molitvelnicu – primele ediții în limba română.58 

După o păstorire de numai câțiva ani la Râmnic, are loc o nouă schimbare în viața lui Antim 

Ivireanu. Și anume, în urma morții mitropolitului Teodosie al Țării Românești, în 27 ianuarie 1708, 

după o păstorire de 40 de ani, acesta lăsa prin testament scris și recomanda ca viitor mitropolit pe 

Antim episcopul de Rîmnic. Socotind că vlădica acesta este cel mai vrednic dintre toți, pentru a urca 

treptele scaunului mitropolitan. A fost ales ca mitropolit și înscăunat cu acordul domnitorului 

Constantin Brâncoveanu, în ziua de 22 februarie 1708, în Duminica Ortodoxiei, fiind de față la în-

vrednicirea și înscăunarea sa ca mitropolit, atât Patriarhul Ierusalimului, cât și cel al Alexandriei. 

 
54 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, p. 

219; 
55 Eugen Negrici, Antim, logos și personalitate, Editura Minerva, București, 1971, p. 54; Ion Rămureanu, 

Antim Ivireanu, luptător pentru ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, pp. 831-833; 
56 Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Editura Științifică, București, 1971, p. 63; Damian P. Bogdan, 

Viața lui Antm Ivireanu, în Biserica OrtodoxăRomână, LXXIV, (1965), nr. 8-9, pp. 689-690; 
57 Ion Rămureanu, Antim Ivireanu, luptător pentru ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, 1965, nr. 

8-9, p. 833; 
58 Stelian Izvoranu, Mitroplitul Antim Ivireanu, sfătuitor și îndrumător pentru preoți și duhovnici, în Biserica 

Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, pp. 971-981, Alexandru, I. Ciurea, Antim Ivireanu, predicator și orator, în 

Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, pp. 775-776. 



36 

Cu acest prilej de seamă, Antim, mitroplitul, a susținut o vie și ardentă cuvântare privind misia sa și 

îndatoririle preoțimii, arătând prin aceasta care erau de fapt obiectivele păstoririi sale în scaunul de 

mitropolit în Țara Românească.59 

 În activitatea sa de Mitropolit al Ungro-Vlahiei, a dovedit vii calități de păstor religios, de 

predicator și de bun patriot, dovedind a înțelege complicata politică a domnitorului și semnele epo-

cii, atunci când marile puteri vecine din epocă, erau deja implicate în problema orientală, vizând 

moștenirea teritoriilor balcanice ale Imperiului Otoman de către puterile creștine: Rusia și Austria. 

Antim Ivireanu, este acela care pus bazele tipografiei din Târgoviște, în care au apărut 18 cărți, 

dintre care 11 în limba română. S-au evi-

dențiat de la bun început scrierile românești, 

având caracter religios, precum: Psaltirea, 

Octoihul, Liturghierul, Molitvelnicul, catava-

sierul, Ceaslovul și Pildele filosofești. Acum 

este perioada în care se remarcă o creștere a 

numărului de cărți tipărite în limba română. 

Trebuie reținută deasemnea și ideia esențială 

potrivit căreia: mitropolitului Antim Ivireanu 

îi revine meritul de a fi introdus pentru 

totdeauna limba română în slujba biseri-

cească.60 În anul 1715, mitroplitul Antim 

hotăra mutarea tipografiei din Târgoviște, la 

București. Tot   aici înființa o nouă tipografie 

la mănăstirea ctitorită de el a Tuturor Sfinților. 

Ambele tipografii au publicat câte o carte până 

la moartea sa. În totalul activității sale, puse în slujba ortodoxiei și a afirmației culturale a români-

lor, trebuie să amintim, că s-au tipărit în Țara Românească un număr de 63 de cărți, dintre care 38 

scrise de mitropolit sau sub directa sa îndrumare, celelalte dintre acestea fiind editate și publicate de 

către discipolii săi în meșteșugul tipăririi.  

Din totalul acestor 63 de cărți, un număr de 21 dintre acestea au fost scrise în limba română. 

Aici este extrem de important și trebuie să punctăm că un număr de patru cărți scrise în limba 

română, de însuși Antim din Iviria. Acestea fiind: Învățătura pe scurt pentru taina pocăinței, apărută 

la Râmnic în 1705, urmată de, Învățătura bisericească la cele trebuincioase și mai de folos pentru 

învățătura preoților, apărută la Târgoviște în 1710, alta fiind, Capete de poruncă la toată ceata 

bisericească, ce vedea lumina tiparului tot în Târgoviște în 1714, respectiv, Sfaturi creștine politice 

către domnitorul Ștefan Cantacuzino, redactată în limba greacă și tipărită în București în 1715.61 

Însuși marelui mitropolit datorăm ilustrarea tipăriturilor sale cu gravuri, unele dintre acestea fiind 

întocmite cu o artă și măiestrie deosebită și inegalabilă. Tot marelul exarh, datorăm, o lucrare in-

teresantă rămasă în manuscris și anume: Chipurile Vechiului și Noului Testament, care cuprinde în 

paginile sale un număr de 503 portrete în medalion, cu diferite personaje biblice, 3 schițe și 8 

 
59 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București, 1981, p. 94; Emil Săvoiu, ,,Capetele de poruncă” ale lui Antim Ivireanu, în Biserica 

Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, pp. 1005-1006; 
60 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, p. 

221; 
61 Ioan, V., Georgescu, Antim Ivireanu și locul lui în cultura poporului roman, Biserica Ortodoxă Română, 

LXXIV, (1965), nr. 8-9, . 967-970; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de 

Jos, Galați, 1996, p. 221; 
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desene; toate acestea denotă calități artistice deosebite cu care mitropolitul era înzestrat. Tot de la 

acest exarh al plaiurilor Țării românești, ne-au rămas didahiile sale-acestea fiind de fapt culegeiri de 

predici și învățături, care urmăreau zidirea sufletească a enoriașilor săi prin cuvântul, atât scris, cât 

și rostit. Până astăzi, istoria bisericească, prețuiește la loc de cinste, predicile marelui mitropolit, 

denumite, didahii, în care acesta osândea de la înălțimea anvonului, feluritele și deloc puținele pă-

cate ale epocii sale, îndeobște pe cele ale marii boierimi, ceea ce inevitabil i-a atras nemulțumirea 

din parte acestei categorii sociale. Sunt cunoscute din epoca sa, un număr de 28 de predici, pe care, 

mitropolitul, le-a rostit cu ocazia diferitelor duinic și sărbători, cât și un număe de 7 cuvântări rostite 

cu diferite ocazii,62 toate acestea relevând un mitropoit, văzut ca un om cu o cultură deosebită. Într-

așe sale predici, acest ierarh, nu a fost câtuși de puțin, influențat, fie direct, fie indirect, de către alți 

predicaatori din epoca sa. Predicile sale sunt, deopotrivă, bine gândite, originale și mai ales, legate 

de relalitățile vremii și ale epocii sale.63  

Mitropolitul a fost ctitorul mănăstirii cu hramul Toți Sfinții din capitala Țării Românești, 

actualmente denumită, Mânăstirea Antim, edificată de el în perioada 1713-1715, după o serie de 

planuri întocmite de sine. Pentru acastă ctitorie a sa, a întocmit și scris un așa numit așezământ reli-

gios, care nu este altceva decât un testament cu prevederi, pentru ajutoararea copiilor săraci, cât și a 

oamenilor sărmani. Toți aceștia în accepțiunea mitropolitului, dornici să învețe carte.   

 Ierarhul Țării Românești, s-a îngrijit în mod direct și de ortodocșii români din Ardeal; el 

încă din perioada, 1699-1703, când era doar tipograf, trimitea la Alba Iulia, pe fostul discipol, 

Mihail Ștefan (Iștvanovici), care a tipărit în Bălgradul voievodal a lui Mihai Viteazul, două cărți 

pentru folosul sufletesc al românilor ardeleni. Câțiva ani, în urma unirii religiose (și constituirii 

religiei greco-catolice) de la Alba Iulia, săvârșită de mitropolitul Athanasie Anghel, în 1701, mitro-

politul Antim Ivireanu trimitea, în mai multe rânduri, scrisori de susținere către românii din Șcheii 

Brașovului, îndemnându-i pe aceștia să rămână statornici, în ceea ce privește dreapta credință orto-

doxă, hirotonisind, deopotrivă, atât preoți, cât și diaconi, de ambele părți ale Carpaților. Mitropoli-

tul, așa cum am relevat mai sus, a sprijinit, prin cărți scrise, compatrioții săi din Iviria, trimițând la 

Tbilisi în Georgia, pe discipolul său, Mihail Ștefan, care a publicat în capitala statului georgian, o 

serie de cărți în limba georgienilor.          

Pe fondul mai vechilor sale nemulțumiri față de Imperiul Otoman, mitropolitul Antim a fost 

în epoca sa, un mai vechi adversar al asupririi turcești, considerând în scrierile sale că numai o 

alianță cu Rusia, ar putea să ducă țara la înlăturarea jugului otoman. Din această pricină, cât și ca 

urmare a uneltirilor împotriva sa, întreprinse împotriva sa, față 

de domnitorul Constantin Brâncoveanu, s-au răcit relațiile dintre 

vlădică și voievod.64 În decursul anului 1712, domnitorul i-a 

solicitat expres mitropolitului să-și prezinte demisia din scaunul 

său. Mitropolitul însă a refuzat, realizând două apărări scrise, în 

care și-a prezentat nevinovăția, relevând că seria nacuzațiilor 

aduse împotriva sa de către adversarii săi, nu-și aveau rostul și 

erau nefondate.65 Și-a continuat apoi nestânjenit activitatea sa 

 
62 Stelian Izvoranu, Mitroplitul Antim Ivireanu,sfătuitor și îndrumător pentru preoți și duhovnici, în Biserica 

Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 971-981; Mircea Păcurariu, op. cit. pp. 222-223; 
63 Mircea Păcurariu, op. cit. p. 222; 
64 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, p. 

223-224; 
65 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București, 1981, p. 94; Teodor, M., Popescu, Antim Ivireanu, apostol și mucenic al dreptei credințe, 

în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, pp. 853-856. 

 Semnătura Mitropolitului Antim 

al Ungrovlahiei (specimen) 
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pe mai multe planuri până la moartea lui Constantin Brâncoveanu survenită în 1714 și sub succeso-

rul acestuia, Ștefan Cantacuzino, până în anul 1716.  

În urma numirii de către Poarta Otomană a primului domnitor fanariot, în decursul anului 

1716, zilele grele au început a-l amenința pe bătrânul mitropolit. A fost învinuit de autorități că ar fi 

intrat în legătură cu imperialii austrieci și că ar fi complotat împotriva otomanilor și a domnitorului, 

a fost arestat din ordinul lui Nicolae Mavrocordat și depus pentru cercetări în temnița palatului 

domnesc. A fost ținut acolo, fiind privat de libertate, vreme de mai multe săptămâni, solicitându-i-se 

demisia scrisă. Refuzând să iscălească propria demisie, domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat, a 

cerut Patriarhiei de la Constantinopol, să-l caterisească pe mitropolit. Acest lucru a fost făcut de 

către patriarhul ecumenic, sub influența Porții. În sentința de caterisire, adică de depunere din 

funcție și din atribuțiile sale religioase, i s-au adus diferite învinuiri injuste, pe temeiul cărora, a fost 

scos din rândurile arhiereilor și al călugărilor, urmând să fie închis pe viață în Mănăstirea Sfânta 

Ecaterina din Muntele Sinai.66 Pedeapsa aceasta, mitropolitul caterisit, Antim, nu a mai ajuns să o 

ispășească deoarece, ostașii turci, care l-au însoțit spre Orientul Mijlociu (teritorii care aparțineau în 

acea perioadă Imperiului Oroman), l-au ucis, aruncându-i trupul în valea râului Tundja, de lângă 

mai vechea capitală a imperiului, Adrianopol-Edirne, în toamna anului 1716. Se săvârșea în acest 

fel, mucenicește, asemenea binefăcătorului său, domnul Constantin Brâncoveanu. Cu prilejul ani-

versării a 250 de ani, în 1966, Patriarhia ecumenică de la Constantinopol, a anulat nedreapta, grăbita 

și pripita sentință de caterisire, impusă în epocă pe criterii strict politice. 

Ca o concluzie necesară, trebuie spus, că în luna iunie 1992, sinodul Bisericii Ortodoxe 

Române, a procedat la trecerea în rândurile sfinților a luminatului și trudnicului mitropolit într-ale 

ortodocsiei, Antim Ivireanu al Țării Românești, pomenirea sa, urmând a se face în fiecare an, pe 

data de 27 septembrie, dată semnificând memoria trecerii sale la cele sfinte, în mod martiric, 

asemenea voievodului Constantin Brâncoveanu și a fiilor acstuia.67 
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Constantin Brâncoveanu şi cei patru fii ai săi: 

 Constantin, Ştefan, Radu şi Mateiu — decapitaţi la Constantinopol în 1715 

 (după o gravură din opera lui Del Chiaro, secretarul lui Brâncoveanu, Istoria delle moderne 

rivoluzioni dela Valachia, apărută în Veneţia în 1718) 

 

OLTUL ÎN LITERATURA POPULARĂ ȘI CEA CULTĂ 
 

Prof. Adrian DINCĂ 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 
 

Oltul este unul dintre cele mai mari şi mai importante râuri din ţară, cu o lungime de aproape 

615 kilometri, având pe cursul său peste 20 de lacuri de acumulare. Despre el s-au ţesut numeroase 

poveşti şi legende, dar ceea ce este cert este că numele său provine din limba latină. Potrivit 

istoricilor, numele râului provine din latinescul Alutus sau Aluta. Mai exact, în perioada dacică, el 

fiind cunoscut sub denumirea daco-getică de Alutus, pentru ca, ulterior, sub ocupaţia romană, 

numele să i se adapteze în Aluta. De-a lungul văii Oltului, romanii au construit o linie de fortificaţii 

importante pentru acea vreme ce cuprindea castrele: Romula, Acidava, Buridava, Castra Traiana, 

Alutela (Arutela). Râul Olt era, de fapt, graniţa dintre regiunile Oltenia şi Muntenia 
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De-a lungul timpului, oamenii au încercat să îşi explice geneza râului Olt, fapt ce a dus la 

apariţia numeroaselor legende. Cea mai cunoscută şi mai des întâlnită despre Olt este cea în care 

este menţionat alături de un alt mare râu al ţării, Mureş.       

Povestea încearcă să se apropie de realitate prin modul în care Oltul a fost şi este în con-

tinuare văzut ca un râu tumultos şi greu de îmblânzit. Astfel, potrivit legendei care este povestită în 

special în mediul rural, dar nu numai, Oltul ar fi fost băiatul unui rege din Carpaţii Răsăriteni. El ar 

fi avut un frate, Mureş şi, deşi semănau ca două picături de apă, cei doi erau firi extrem de diferite. 

Astfel, în vreme ce Mureş era tăcut, rezervat şi închis în sine, Oltul era ambiţios, orgolios şi mereu 

pus pe harţă. Din acest motiv, cei doi se certau cu orice ocazie. De-a lungul anilor, bătăile co-

pilăreşti dintre cei doi fraţi s-au acutizat şi au devenit tot mai violente. Nu de puţine ori, fraţii se 

luptau între ei până nu se mai putea ridica de la pământ sau până nu erau plini de sânge. Pentru a-i 

mai domoli, regele a poruncit să se construiască pe un munte din apropierea cetăţii două turnuri – 

pentru fiecare fiu al său. Când au crescut şi erau buni de însurat, regale a trebuit să plece la o luptă 

cu unul dintre duşmanii care se apropiase periculos de hotarele regatului. Din nefericire, regele nu 

s-a mai întors, iar Regina, îngrijorată de soarta soţului şi crezând că a fost luat prizonier, a apelat la 

cei doi fii pe care i-a rugat să plece să îl caute. Ea sperase ca această călătorie să fie punctul de 

pornire al împăcării între cei doi fii, mai ales că aceştia i-au promis că vor sta nedespărţiţi, dar s-a 

înşelat.  

Deşi, la începutul călătoriei, cei doi prinţi i-au înţeles scopul şi şi-au promis să lase deoparte 

toate certurile dintre ei pentru a-şi găsi tatăl dispărut, pacea a durat doar câteva ceasuri. Pentru că nu 

s-au înţeles asupra direcţiei în care să îşi caute tatăl. Astfel, în vreme ce Oltul vroia să înceapă 

căutările spre miază-zi, Mureş vroia să se îndrepte spre miază-noapte. De la discuţia în contra-

dictoriu şi până la bătaie nu a mai fost decât un pas, aşa că cei doi au reînceput să se lovească ca 

înainte de a fi despărţiţi de tatăl lor în cele două turnuri. La un moment dat, cei doi fraţi au obosit şi 

au decis să se despartă: Oltul a spus că va porni spre miază-zi, iar Mureş s-a îndreptat spre miază-

noapte. După o vreme însă, pe Mureş l-a răzbit dorul după fratele său şi a decis să se întoarcă din 

drum pentru a-şi căuta fratele şi, apoi, împreună, să meargă după tatăl lor. Numai că acesta nu l-a 

mai găsit, deşi a mers exact pe drumul pe care se despărţise de Olt. De supărare, s-a rătăcit şi, după 

o vreme, şi-a pierdut minţile, dar nu a încetat să îşi caute fratele.  

Între timp, regina află întâmplător că cei doi băieţi s-au despărţit și, cu ochii în lacrimi, se 

spune că l-ar fi rugat pe Dumnezeu să îndrume paşii fiilor ei încât să se regăsească la un moment 

dat. Iar Dumnezeu, înduioşat de lacrimile şi rugăciunile mamei celor doi fraţi, i-ar fi împlinit do-

rinţa: a hotărât să îi transforme în râuri nemuritoare. Şi râuri ar fi rămas până astăzi, păstrându-şi 

numele: Olt şi Mureş. Legenda încearcă să aibă o ancoră şi în realitate prin faptul că, în vreme ce 

Mureşul este văzut ca un râu liniştit, ce curge lin spre câmpie, cuminte şi cu speranţa că, după multe 

cotituri, îşi va găsi fratele geamăn, Oltul cel iute şi năbădăios se izbeşte năvalnic în roca munţilor, îi 

răscoleşte tumultuos, spumegă şi se însângerează la Turnul Roşu. Iar oamenii au scris chiar şi cân-

tece pe marginea legendei: Mureş, Mureş, apă lină, / Trece-mă-n ţară străină / Şi-mi fă parte de ho-

dină”. Iar despre râul Olt se cântă astfel: “Oltule, râu blestemat, / Te-ai făcut adânc şi lat, /Că vii 

mare, spumegat, / Şi cu sânge-amestecat.  

În literatura cultă, Oltul devine martor al faptelor eroice ața cum sunt ele evocate de Grigore 

Alexandrescu în Umbra lui Mircea. La Cozia, poezie a fost scrisă în urma unei călătorii pe care 

poetul a făcut-o pe la mănăstirile din Oltenia, împreună cu prietenul său, Ion Ghica. Deşi a fost scri-

să în 1842, poezia va fi publicată în 1844, în revista „Propăşirea“, editată de Mihail Kogălniceanu. 

Titlul este alcătuit din două părţi, ce par că nu au o legătură strânsă, deoarece sunt separate 

de punct şi fiecare dintre ele este scrisă cu majusculă. Umbra lui Mircea evocă personalitatea isto-
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rică a domnitorului muntean, Mircea cel Bătrân. La Cozia este numele mănăstirii ctitorite de marele 

voievod, lăcaş care a inspirat poezia şi unde, se pare, că a fost scrisă. 

Poezia este structurată în şaisprezece strofe şi este construită prin îmbinarea subtilă a mai 

multor specii romantice. Astfel, primele şapte strofe se constituie într-un pastel romantic, descriind 

cadrul natural nocturn în care apare fantoma lui Mircea cel Bătrân, următoarele cinci strofe conţin 

elemente de odă şi imn prin care se slăvesc faptele de vitejie ale domnitorului. Următoarele două 

strofe constituie o meditaţie, în care poetul exprimă idei filozofice despre timpul trecător, cu 

identificarea momentelor importante din trecut şi prezent, precum şi o viziune asupra viitorului, iar 

ultimele două strofe revin, simetric, la imaginea iniţială a pastelului, împlinind astfel perfecţiunea 

artistică a poeziei. 

Ultimele două strofe ale poeziei constituie un pastel şi readuc imaginea iniţială a tabloului 

nocturn în care stăpâneşte liniştea peste întreaga natură. Personificată, noaptea îşi întinde mantia 

peste dealuri, norii se întind ca un veșmânt, comparația având rolul de a recompune atmosfera 

misterioasă de la începutul poeziei. Peste întreaga natură se instalează groază şi tăcere, atunci când 

umbra intră în mormânt. Turnurile cele-nalte sunt personificate printr-o comparație, şi constituie 

mărturia istorică a gloriei şi patriotismului conducătorilor români într-un trecut plin de măreţie.  

 

MATEI BASARAB (1580 - 1654) – DOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI 
 

Prof. Cristina Ionela GLONȚ  

 Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

Matei Basarab, cunoscut și sub numele de Matei Brâncoveanu, a trăit între anii 1580 și 9/19 

aprilie 1654 și a fost domn al Țării Românești timp de 22 de ani, între 1632 şi 1654.  

I se spunea Brâncoveanu pentru că s-a născut în localitatea Brâncoveni, în judeţul Olt. A 

fost fiul lui Danciul din Brâncoveni, fost mare vornic în timpul domniilor lui Ştefan Surdul (1591-

 1592) şi Alexandru al III-lea cel Rău (1592 - 1593) şi oştean al lui Mihai Viteazul, căzut în bătălia 

de la Șelimbăr şi înmormântat la Alba Iulia. Mama lui Matei a fost jupâneasa Stanca, tot din  lo-

calitatea Brâncoveni. Analizând familia din care domnitorul provenea, aflăm că bunicul său, Vâslan 

din Caracal, provenea din puternica familie a boierilor Craioveşti. Datorita acestei relaţii de ru-

denie, i s-a putut atribui numele de „Basarab” imediat după urcarea pe tron, considerându-se un 

descendent de-al lui Neagoe Basarab.  

Matei Basarab a fost căsătorit cu Elena Năsturel (Elina), cea de a patra fiică a marelui 

logofăt Radu Năsturel din Fierăşti (Hierăşti). Fratele Elenei era cărturarul Udrişte Năsturel. A avut 

un singur fiu cu Elina, Matei, care a murit de mic, iar în amintirea fiului ei, au botezat nepotul, pe 

fiul lui Udrişte Năsturel, Mateiaş, pe care l-au şi înfiat, crescându-l ca pe propriul lor copil. Mateiaş 

a fost privit ca moştenitorul tronului lui Matei Basarab, dar din nefericire în 1643 a murit şi el la 

doar 17 ani. 

Ca şi tatăl său a fost, căpitan în oastea lui Mihai Viteazul, comandant al detaşamentelor 

oamenilor liberi, al grupului de oaste al târgoveţilor şi breslaşilor din Craiova.  

Matei Basarab a fost domnul Ţării Româneşti între 1632 şi 1654. Încă din timpul domniei 

lui Leon Tomşa, a încercat să urce pe tronul Ţării Româneşti fiind sprijinit de principele Gheorghe 

Rákóczi I al Transilvaniei, în 1630, dar ajunge să domnească în anul 1633, din luna martie, 

deoarece situaţia din ţară era foarte agitată în timpul lui Radu Iliaş. Luând domnia prin luptă pe 25 

octombrie 1632, a fost recunoscut de sultan tocmai pe 23 februarie 1633.  
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Cât timp a fost domnitor, Matei Basarab, a încercat să menţină pacea cu Turcia, a încheiat 

tratate de alianţă şi prietenie cu Gheorghe Rákóczi I al Transilvaniei(1635), precum şi cu Imperiul 

Roman, Polonia şi Veneţia (în 1636, 1637 şi 1639), ştiind să facă faţă intrigilor politice.  

Domnia sa a fost marcată de confruntări cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, care a 

încercat în mod repetat să-l detroneze pe voievodul muntean cu diferite intrigi, denunţuri la Poarta 

otomană, chiar şi cu atacuri militare.  

Vasile Lupu, cumpărând câțiva înalţi dregători turci, într-o perioada sensibila a Imperiului, a 

reuşit detronarea lui Matei de către sultan. Vasile Lupu avea ca scop să domnească peste Muntenia, 

iar Moldova, sa i-o lase fiului sau, Ioan. Insă, pierzându-l pe fiul său Ioan, Vasile Lupu se împacă 

cu Matei prin intermediul mitropolitul său Varlaam.  

Ca semn de pace, Matei Basarab și Vasile Lupu au înălţat câte o mănăstire, fiecare pe 

teritoriul celuilalt, Mănăstirea Stela în Târgovişte şi Mănăstirea Soveja în Putna. Insă această pace a 

ţinut puţin timp, până în 1650. Domnitorul Vasile Lupu îl ameninţă cu invazia pe Matei Basarab, în 

momentul în care acesta se îmbolnăvise (1652).  

Unindu-se cu Gheorghe Rákóczi al II-lea, Matei Basarab îl ajută pe Gheorghe Ştefan să îl 

detroneze pe Vasile Lupu în aprilie 1653, dar Vasile Lupu izbuteşte, împreună cu ginerele său caza-

cul Timuş, să-l alunge pe pretendentul Gheorghe Ştefan în Muntenia şi se îndreaptă asupra bă-

trânului Basarab, dar la Finta, pe Ialomiţa, Vasile Lupu este bătut(mai 1653) şi pierde pentru 

totdeauna tronul Moldovei. Nici Matei Basarab nu s-a bucurat multă vreme de linişte deplină. Din 

cauza bătrâneţii şi a unei răni provocate la Finta, in anul 1654 domnitorul si-a găsit sfârşitul.  

Domnitorul a fost înmormântat la Biserica Domnească de la Târgovişte, lângă soţia sa, dar 

după profanarea mormintelor, acestea au fost strămutate în 1658 la ctitoria sa, Mănăstirea Arnota, 

de către un sobor de preoţi, în frunte cu patriarhul Macarie al Antiohiei şi secretarul acestuia, 

cărturarul Paul de Alep, care se aflau atunci în Ţara Românească.  

În cei 22 de ani ai domniei sale, Matei Basarab a ctitorit şi refăcut multe de lăcaşuri de cult. 

În această perioadă ţara a cunoscut prosperitatea, pacea, cultura românească a cunoscut o perioadă 

de ascensiune și de înflorire. A apărut şcoala artistică, fără de care „şcoala brâncovenească” nu ar fi 

fost posibilă. 

Domnitorul s-a dovedit protector al culturii, un sprijin al ortodoxiei, păstrând nealterată 

tradiţia ortodoxă. De asemenea a fost și un bun gospodar şi administrator al bogăţiilor ţării.  

Este unul dintre cei mai mari ctitori ortodocşi români. Acesta a ridicat din temelie 46 de 

biserici, şi a refăcut multe altele, atât în ţara noastră, cât şi la Muntele Athos, dar şi în alte ţări 

precum in actuala Bulgarie, la Vidin şi la Şistov. O cronică ne spune că ar fi fost peste 150 de lăca-

şuri de cult ctitorite sau refăcute de domnia sa. 

Cea mai cunoscută dintre ctitoriile lui Matei Basarab este Mănăstirea Arnota (din actualul 

judeţ Vâlcea). Aceasta a fost ridicată între anii 1633-1636, mănăstirea fiind ridicată pe locul unui alt 

sfânt lăcaş mai vechi. Pictura mănăstirii a fost realizată de Stroe din Târgovişte. În această mănăs-

tire sunt de remarcat portretele votive ale ctitorilor Matei Basarab şi Doamna Elina in pronaos, 

precum şi o deosebită decoraţie florală în locurile libere dintre medalioane.  

Portretul lui Matei Basarab este considerat ca unul dintre cele mai frumoase portrete de 

voievozi români. Acesta este înfăţişat ca fiind bătrân, cu părul alb.  

O altă ctitorie a lui Matei Basarab, foarte cunoscută, este Mănăstirea Căldăruşani. Aceasta a 

fost construită în perioada 1637-1638. Situată în apropierea Bucureștiului, în actualul judeţ Ilfov, 

situată într-un peisaj pitoresc, fiind înconjurată de lacuri în trei părţi.  

Domnitorul Matei Basarab a reconstruit şi Episcopia Buzăului, în anul 1649, ctitorie din care 

s-a păstrat actuala catedrală episcopală, consolidată şi refăcută în mai multe rânduri. 
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Alte ctitorii bine cunoscute sub amprenta domnitorului Matei Basarab sunt: Bisericile din 

Caracal, Drăgănești-Teleorman, Pârșcoveni şi Dobrotești-Olt, Catedrala episcopală din Râmnicu 

Vâlcea, Biserica Sfântul Mucenic Gheorghe din Piteşti, Biserica Sfântul Dumitru din Craiova 

(1651), Mănăstirea Sadova, în judeţul Dolj, Mănăstirea Strehaia (1645), Biserica Sărindar din 

București, Biserica Sfinții Apostoli din București, Mănăstirea Plătăreşti(1646), judeţul Ilfov, 

Mănăstirea Cornăţel (1648), în prezent aceasta fiind biserica de mir din comuna Mănăstirea, judeţul 

Ilfov, Mănăstirea Negoeşti (1648-1649), judeţul Ilfov, Biserica Sfinţii Apostoli din Ploieşti (1639), 

Schitul Bărbăteşti (1645-1646), judeţul Dâmboviţa, Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din 

Târgovişte (1650), Biserica Sfântul Nicolae Androneşti, tot în Târgovişte (1653), Mănăstirea Brebu, 

judeţul Prahova, Biserica Sfântul Procopie din Gherghiţa, judeţul Prahova (1641), Schitul Pinul 

(1647-1648), judeţul Buzău, Mănăstirea Măxineni (1637), în fostul judeţ Râmnicu Sărat, în 1637, 

distrusă în Primul Război Mondial. 

Dintre lăcaşurile monumentale refăcute de domnitor amintim: Mănăstirea Brâncoveni, din 

judeţul Olt, Mănăstirea Drăgăneşti, de lângă Roşiorii de Vede (1647) 

Sub îndrumarea voievodului, doamna Elina, soţia sa, a ctitorit biserica din Horeşti, judeţul 

Ilfov, între 1643-1644 şi a refăcut Mănăstirea Slătioarele din Ocnele Mari, iar fratele ei, Udrişte 

Năsturel, biserica „Târgului” din Târgovişte. 

După cum observăm domnitorul Matei Basarab a sprijinit ortodoxia, s-a îngrijit de viaţa 

spirituală a românilor, atât din punct de vedere religios, cât şi al culturii. Împreună cu marele logo-

făt Udrişte Năsturel, fratele soţiei sale, a înfiinţat două tipografii, una la Mănăstirea Govora şi 

cealaltă la Câmpulung. În timpul domniei sale a apărut Pravila de la Govora care este cea mai 

veche culegere de legi atât bisericeşti, cât şi laice din Ţara Românească.  

Un alt aspect, foarte important de remarcat este faptul că în timpul domniei lui Matei 

Basarab s-au făcut pași importanți pentru introducerea limbii române în slujbele religioase.  

Matei Basarab a ieşit din tipare, fiind imaginea domnului de ţară, care a ieşit din rândurile 

boierimii. A fost un bun organizator şi gospodar, luptând pentru ţara sa. Cele mai remarcate carac-

teristici specifice marilor voievozi şi foarte vizibile la el au fost: iubirea faţă de ţară, vitejia, buna 

gestionare şi organizarea. A fost un sprijinitor al culturii, care nu învăţase foarte multă carte, şi nu 

cunoştea nici limbi străine.  

Bulgarii îl văd ca pe eliberatorul de sub jugul turcilor nemții îl socoteau ca pe un principe 

aşa de viteaz încât prin el – dacă un mare potentat l-ar ajuta cum trebuie - se vor face multe lucruri 

bune împotriva turcilor-, deoarece turcii se temeau de Matei Basarab, considerându-l aproape un al 

doilea Mihai Vodă.  

Matei Basarab a fost cel mai însemnat domn al românilor din veacul al XVII-lea. A fost un 

viteaz ostaş, de viţă veche domnească, a luat principatul mai mult prin sabie și virtutea sa, domnia 

sa fiind orientată spre un tradiţionalism al acelor momente ale istoriei Ţării Româneşti ce au 

însemnat începutul unei creaţii statale, și a adus un factor de stabilitate şi echilibru atât pe plan 

intern cât şi pe plan extern în Ţara Românească.  
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OLTUL- MARTOR MILENAR AL PREFACERII UNEI NAȚIUNI 
 

Prof. Carmen Zenovia GRIGORIȚĂ 

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae, Râmnicu Vâlcea 

 

Alături de Prut , Mureș și Siret, Oltul face parte din grupa celor mai mari afluenți ai Dunării. 

Singura diferență fiind că acesta din urmă curge în totalitate pe teritoriul României. 

Denumirea de Olt este cunoscută astăzi, în antichitate apare cu numele de Alutus sau Maris. 

În Tabula Peutingeriana apare cu termenul de Alutus. Marele istoric B. Hașdeu încearcă să explice 

numele ca un derivate de la Alt, cuvânt cu care agatârșii și sciții denumeau aurul. 

Această vale a fost locuită din vechime și ne-a oferit importante dovezi arheologice. Pentru 

perioada paleoliticului timpuriul au fost descoperite unelte de prund, toporașe de mână și așchii cio-

plite, dovedind existența unor comunități umane. Știut fiind faptul că în acele vremuri sursa de apă 

era foarte importantă. Mergând pe firul istorie pentru neolitic obiectele descoperite s-au înscris în 

cadrul culturii Criș. Pentru epoca bronzului și fierului de asemenea au fost cercetate diferite sta-

țiuni și situri arheologice. 

Să ne oprim la statul dac pentru a înțelege istoria și valoarea Oltul. Această vale asigura atât 

legătura cu partea de nord dar și comerțul ce putea fii realizat prin intermediul Olt-Dunăre-Marea 

Neagră. 

A urmat o altă civilizație, cea romană care pe această vale a realizat Limes Transalutanus cu 

mai multe castre: Râul Vadului, Câineni, Racovița, Copăceni, Bivolari, Titești, Perișani, Rădă-

cinești, Jiblea, Sâmbotin, Stolniceni, Ioneștii-Govorii, Momotești, Enisești, Romula, Slăveni, Tia 

Mare și Islaz. 

Să revenim la matorul tăcut al prefacerii națiunii române - Valea Oltul. Este cea mai im-

portant legătură strategică cu Transilvania, fiind și cea mai prietenoasă în defavoarea Văii Jiului. 

Această națiune greu încercată în Primul Război Mondial a avut o implicare în intervalul 1916-

1918. Dar cum război a izbucnit în anul 1914, iar România a ales neutralitatea în toată această pe-

rioadă au exista pregătiri de război. În anul 1915 de o parte și cealaltă a Oltului și a pasului Turnu 
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Roșu se formează Grupul Olt-Lotru cu comandament la Brezoi. Se dispun repararea ,în regim de 

urgență, a drumurilor din Valea Lotrului și Loviștea, realizarea de fortificații la Titești- Perișani, 

refacerea rețelei de telefonie și aprovizionarea cu produse agro-alimentare. 

Veste intrării României în război este primită atât cu bucurie cât și cu îngrijorare de către 

cetățenii de rând. 

Luna lui august 1916 găsește Valea Oltului și Grupul Olt - Lotru în plin război cu trupele 

germane. În acest conflict au acționat trei corpuri de armată: Armata I condusă de generalului 

Culcer, urmat de generalul Ion Dragalina; Armata II condusă de către Alexandru Averescu și Ar-

mata de Nord. Acestea inițial au avut zone de atac diferite dorind unirea și atacarea pe un front co-

mun. Din păcate acest lucru nu s-a putut realiza, inamicul nefiind unul ușor de învins și cu o stra-

tegie militară foarte bună: Armata IX germană a fost condusă de către Erich von Falkenhayn. 

Prima etapă a acestui Grup era declarația de război, apoi ocuparea și apărarea tuturor trecă-

torilor din Carpați. La sfârșitul lunii lui august armata română ocupase teritoriul dintre Olt și 

Homorod și au reușit să ajungă până la Cisnădie. 

  Un eveniment ce trebuie relatat este actul de vitejie desfășurat în dreptul localității Câineni. 

Ajuns aici de la Craiova locotenent colonelul Toma Popescu este întâmpinat de Corpul alpin ger-

man. El găsește 13 bărbați în localitate la care se mai alătură doi militari, cu toții înarmați reușesc să 

țină piept vreme de trei ore inamicul. După acest timp se face liniște atacul fiind reluat a doua, 

respectiv a treia zi. Astfel românii au avut răgaz pentru a primi în ajutor cinci batalioane. 

Bătălia de la Sibiu, prima mare confruntare ce s-a desfășurat la Nord de Carpați s-a încheiat 

cu înfrângerea Corpului I Armata și astfel au pierdut tot teritoriul cucerit în primele zile ale cam-

paniei. 

Soldații români au luptat vitejește, dar conducerea armatelor a fost nesigură și incapabilă să 

desfășoare o confruntare de ansamblu și aceste atacuri nu s-au încheiat așa cum își doreau românii. 

Puterea germană observă stângăciile românilor, nu dispun atacuri noi și își concentrează atenția spre 

un obiectiv mai important. 

În luna septembrie 1916 pe frontal de la Olt se înregistrează liniște și neputință, soldații sunt 

epuizați fizic și psihic. Nu așa se dorea să arate primele atacuri, urmate de un număr însemnat de 

morți și răniți, îngrijiți cu greu în spitalele de campanie ce se confruntau cu mari lipsuri. 

În ziua de 25 noiembrie Râmnicu Vâlcea a fost ocupat de trupe germane care au trecut ime-

diat la inventarierea produselor agro-alimentare, a animalelor și interzicerea pe piața liberă a 

acestora. Urmau să ajungă la armata germane sau chiar în Germania. Au fost fixate cote asupra unor 

localități pentru diferite produse.  

Nu au întârziat să apară opuneri din partea cetățenilor români prin sabotaj asupra linilor 

ferate sau de telefonie. Reacții ce imediat s-au soldat cu arestări dispuse de către trupele germane 

pentru a instaura din nou liniștea, dar mai ales teama în rândul românilor. Ce mai cunoscute cazuri 

sunt în localitățile Cheia cu 63 de cetățeni arestați și Călimănești cu  cinci cetățeni arestați. 

Acest război și-a luat tribut de vieți omenești lăsând numeroase familii îndurerate. Așa cum 

am precizat mai sus trupele au avut comandamentul la Brezoi, tot aici la sfârșitul războiului a fost 

înălțat un important monument al eroilor. Localitatea s-a aflat in intervalul octombrie 1916 – 

februarie 1919 sub ocupație germană. 

Luptele de pe Valea Oltului au făcut parte din campania națională de apărare a trecătorilor. 

Din păcate planul din această zonă a eșuat și în foarte scurt timp zona a fost ocupată de către trupele 

germane. Eliberarea s-a făcut după sfârșitul războiului când pe aceeași vale au trecut românii spre 

marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. 
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EUGEN IONESCU -FIU AL OLTULUI 

 

Prof. Marian-Bogdan IACOBESCU 

Școala Gimnazială Brastavățu, Olt 

 

Sunt o voce care caută 

A rupe tăcerea 

Eugene Ionesco  

Îmi amintesc când aveam trei ani nu doream altceva decât să cumpăr castane prăjite. La 

trei ani şi jumătate am vrut să devin ofițer iar la patru ani, medic. Dar, lăsând gluma, în fond nu 

am dorit niciodată altceva decât să scriu. Nu am favorizat niciun gen anume. Pur şi simplu lite-

ratură, spunea Eugen Ionescu.  

Născut în anul 1909 la Slatina, județul Olt, Eugen Ionescu, cunoscut în literatura universală 

sub numele de Eugène Ionesco, conform ortografiei franceze, a fost un scriitor de limbă franceză 

originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze. Obiș-

nuia să declare că s-a născut în anul 1912, fie din pură cochetărie, fie din dorința de a crea o legă-

tură între nașterea lui și moartea marelui său precursor Ion Luca Caragiale. 

Primele apariții ale lui Eugen Ionescu au fost poezii publicate în revista lui Tudor Arghezi 

,,Bilete de papagal” între anii 1928-1931. De asemenea, a publicat și articole de critică literară, dar 

și o încercare de epică umoristică, ,,Hugoliada: Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo.”  

Volumul de debut a fost unul de versuri un volum de versuri intitulat ,,Elegii pentru ființe 

mici.” Cele mai de seamă scrieri în limba română sunt considerate eseurile critice, reunite în volu-

mul intitulat ”Nu”, premiat de un juriu prezidat de Tudor Vianu pentru „scriitori tineri needitați”.  

Încă din acest volum se observă o formulă a absurdului, cartea producând uimire, derută, 

comic irezistibil. Astfel, după ce a atacat figurile majore ale literaturii române din acea vreme, 

Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu 

pentru că nu ar fi creat o operă valabilă, Eugen Ionescu a revenit și a susținut că ar putea dovedi 

exact contrariul! Întreaga operă ce va urma poate fi considerată ca un efort original și reușit de a 

desprinde din banalitatea contingentului sensul tragic și absurd al existenței, fatalitatea morții, 

splendoarea și neantul condiției umane. 

Academicianul Eugen Simion afirma, într-un articol publicat în decembrie 2009, în revista 

„Cultura“, că tânărul Eugen Ionescu era dominat de două complexe: „Ionescu nu se simte bine 

nicăieri şi el gândeşte că, de ar fi francez, ar fi genial. Un complex care îl urmăreşte şi pe care, în 
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opera ulterioară, îl leagă de alt complex (oedipian): relaţiile cu tatăl său, avocatul Eugen N. Ionescu, 

simbolul autorităţii represive, simbolul, în cele din urmă, al statului…“ 

Finalul relației dintre Eugen Ionescu şi România avea să fie unul demn de viitoarele piese 

ale dramaturgului. Ionescu va fi condamnat în 1946 la ani grei de detenție pentru un text publicat în 

revista „Viața Românească“, în care critica, într-un stil pamfletar, instituțiile statului român. Ironia 

constă în faptul că relele scoase în evidenţă de Ionescu erau cele ale perioadei interbelice, lucru 

evidențiat de scriitoarea Marta Petreu, autoarea cărţii „Ionescu în ţara tatălui“: „Textul este 

pamfletar pentru că Ionescu dă drumul resentimentelor sale faţă de România interbelică, naţionalistă 

şi xenofob-antisemită. O atenţie aparte este acordată «ofițerimii burgheze», considerată de scriitor 

drept «produsul cel mai josnic al spiritului mitocan şi burghez românesc»“. Astfel, în mod absurd, 

Ionescu este implicat într-un scandal între Armată şi ziarul „Dreptatea“, care publică, în numărul 

din 16 martie 1946, o caricatură cu un soldat român membru al Diviziei „Horea, Cloșca şi Crișan“, 

corp de armată format din prizonieri români de pe frontul sovietic, recrutați de Armata Bolșevică şi 

transformați într-o adevărată forţă de propagandă comunistă în România: „Un oarecare Eugen 

Ionescu, poet ratat şi dezechilibrat, este condamnat în contumacie de Curtea Marțială la cinci ani în-

chisoare corecțională pentru ofensa armatei, șase ani de închisoare corecțională pentru ofensa na-

țiunii, 5 ani interdicție corecțională“. 

Dincolo de aceste forme incipiente ale unei personalități complexe, afirmarea lui Ionesco în 

literatura română explică și anticipează opera de anvergură a scriitorului francez de după anii 50. 

Contactul cu totalitatea scrierilor românești ale lui Ionesco revela și fizionomia unui scriitor atipic -, 

ca destin și opinie -, aflat într-o permanentă criză (pe fundalul celei a generației sale), scriitor care s-

a găsit pe sine târziu, în ciuda unui precoce talent. Semnificativ este însuși faptul că începuturile 

românești ale lui Ionesco ignoră cu desăvârșire dramaturgia, căreia i se va consacra apoi, după de-

butul cu ”Cântareața cheală” din 1950.  

Este și momentul când scriitorul mai e prizonierul unui bilingvism literar (Cântareața are 

încă o variantă în limba română: ,,Englezește fără profesor”), bilingvism care a avut urmări tematice 

și stilistice mai cu seamă în piesele din prima perioadă a dramaturgului. Scrierile românești ale lui 

Ionesco prevestesc de altfel, în varii forme, opera în limba franceză. Totodată, ele pot revendica 

pentru autorul lor un loc distinct în peisajul interbelic al literaturii române.  

Dramaturgul s-a dovedit a fi un neobosit opozant al dictaturii comuniste din România, în 

1989 denunța genocidul cultural, procesul de subdezvoltare din ţară într-un rechizitoriu prezentat 

Comisiei politice din Bruxelles. La începutul lunii martie 1989, 710 scriitori, între care şi Eugene 

Ionesco, au semnat o declarație de susținere a dreptului universal de exprimare a opiniilor. La 7 mai 

1989, a primit Premiul Moliere. La 30 decembrie 1989, Ionesco şi Emil Cioran au devenit membri 

de onoare ai Uniunii Scriitorilor Francezi.  

Scriitorul a rămas până în ultima clipă a vieții un suflet zbuciumat, căutând mereu răspun-

suri: „Mesajele nu au niciun efect asupra mea. În acest moment mi-e totuși atât de rău încât îmi este 

greu să scriu. Nici ideile nu-mi vin când durerea este atât de violentă. Este aproape ora cinci, va 

veni noaptea, noaptea pe care o detest, dar care îmi aduce totuși, câteodată, un somn atât de plăcut. 

Mi se joacă piesele cam peste tot în lume şi cred că aceia care se duc să le vadă râd sau plâng, fără a 

simți dureri prea violente. Ştiu că se va sfârși curând, dar, cum am spus-o recent, fiecare zi este un 

câştig (…). În ciuda eforturilor mele, în ciuda preoţilor, n-am reuşit niciodată să mă las în voie în 

braţele Domnului. N-am reuşit să cred destul. Eu sunt, din păcate, ca omul acela despre care se 

spune că făcea în fiecare dimineață această rugăciune: «Doamne, fă-mă să cred în Tine». Ca toată 

lumea, nici eu nu ştiu dacă de cealaltă parte există ceva sau nu este nimic. Sunt tentat să cred, ca şi 

Papa Ioan Paul al II-lea, că se desfășoară o luptă cosmică enormă între forțele tenebrelor şi cele ale 
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binelui. Spre victoria finală a forţelor binelui, cu siguranță, dar cum se va produce aceasta? Suntem 

oare fărâme dintr-un tot sau suntem ființe care vor renaşte? Lucrul care mă întristează poate cel mai 

mult este despărțirea de soția şi fiica mea. Şi de mine însumi! Sper în continuitatea identității cu 

mine însumi, temporală şi supratemporală, traversând timpul şi în afara timpului. (…) Înainte, scu-

lându-mă în fiecare dimineaţă, spuneam: slavă lui Dumnezeu care mi-a mai dăruit încă o zi. Acum 

spun: încă o zi pe care mi-a luat-o. Ce-a făcut Dumnezeu din toţi copiii şi vitele pe care i le-a luat 

lui Iov? În acelaşi timp, în ciuda a orice, cred în Dumnezeu, pentru că eu cred în rău. Dacă răul exis-

tă, atunci există şi Dumnezeu“. 

,,Eugen Ionescu şi-a construit, în teatrul contemporan, o glorie mondială. Oriunde există 

preocupare de artă dramatică, opera lui e celebrată fie de-a dreptul prin asocieri cu opera marilor 

clasici, fie indirect, prin nulificări adesea mai pozitive decât laudele. Formula de artă pe care o 

practică îl asociază cu Brâncuși dintre conaționali, iar dintre străini cu Picasso”. (Vladimir Streinu). 

 

OLTUL – ABORDĂRI CONCEPTUALE ÎN LITERATURA POPULARĂ 

 

Prof. Dr. Isabella Elena IONIȚĂ 

Colegiul Național Alexandru Lahovari, Râmnicu Vâlcea 

 

Etimologia cuvântului Olt, legată de trecutul daco-roman, este, practic, divizată: de originea 

răului, partea de la izvoare până la Cozia, cunoscută sub denumirea de Alutela / Arutela – adică 

,,Oltul Mic și de partea dintre Cozia și Dunăre, în care râul își mărește debitul cu afluenți, numită 

Alutua – adică ,,Oltul Mare” sau simplu ,,Olt”, de aici, numele de Alutuania sau Oltenia (,,țara de 

râuri, munți”). Forma ,,Allutua” a devenit, latinizat ,,  Alutus”, grecizat ,,Alutas” și, ulterior, Olt. 

Atributul vechimii este susținut și de situarea Olutului într-un spațiu legendar și este bine-

cunoscută legenda celor doi fii gemeni de împărat, care semănau numai la înfățișare, având firi 

opuse. Din acest motiv, crescuseră în părți diferite ale castelului Oltul – în turnul de miazăzi, iar 

Mureșul – în turnul de miazănoapte. Tatăl lor a plecat la război și nu s-a mai întors; cei doi fii au 

pornit în căutarea lui. Dându-le binecuvântarea, împărăteasa i-a sfătuit să nu se despartă niciodată, 

dar ei au pornit pe drumuri diferite, după cum crescuseră. Mâhnită peste măsură împărăteasa s-a ru-

gat fierbinte la Dumnezeu să le îndrume pașii și să nu piară fiii ei, iar Dumnezeu i-a prefăcut în 

două râuri: Mureș și Olt. 

 Mureșul curge lin spre câmpie, sperând să-și găsească fratele, în vreme ce Oltul, iute și nă-

bădăios se izbește în pietrele munților, le răscolește tumultuos, spumegă și se însângerează la Turnu 

Roșu: Oltule, râu blestemat,/Te-ai făcut adânc și lat./Că vii mare, spumegat/Și cu sânge ameste-

cat...” 

 Aceași reprezentare a Oltului, ca în sursa de mit și legendă, este prezentă și în poezia po-

pulară. În această zonă, este accentuată legătura ancestrală a omului cu natura și, implicit, cu ele-

mentele specifice (,,râul”, “ramul” din poezia eminesciană). 

 Flăcăul îndrăgostit sau haiducul își găsesc în Oltul, altădată năvalnic, un aliat, ce poate fi 

pașnic și chiar protector: 

 ,,Trec prin Olt ca pe uscat” (…)/Trec prin Olt, de nu mă ud”… 

 Relevantă este și lirica maștilor, din diversele variante ale baladei lui Iancu Jianu; trecerea 

Oltului este condiționată de ,,ortul” dat podarului – posibile similitudini cu luntrașul Charon. Se re-

marcă însă refuzul haiducului, respectiv al flăcăului de a face plata, dublat de curajul de a traversa 

năvalnicul râu cu ajutorul murgului: “- Măi podar,/Măi cârciumar,/Trage podulSă trec Oltul! (...)L-
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oi trage,/De mi-i da ortul! (...)/Dar decât para la pod,/Mai bine cu murgu-not (...)”. 

 Cu puține diferenției la nivel paradigmatic, mesajul artistic este prezent și în versurile cân-

tecului ,,Mă dusei să trec la Olt”. Dincolo de similitudini („Dar podaru-mi cere-un zlot / și pe-a mea 

mândră de tot”), se remarcă notele idilice și chiar anecdotice, prin raportarea diferită, din dublă 

perspectivă, a membrilor cuplului, la apele când crescute, când scăzute, ale râului:“Unde-o fi Oltul 

mai mare,/M-o trece mândra-n spinare/Și-unde-o fi mai mititel/Îl trec eu, că-s voinicel”. 

 Consacrate de interpretarea magistrală a Mariei Tănase, versurile au intrat în circuitul 

valorilor naționale, cântecul fiind cunoscut și interpretat nu numai în Oltenia, ci în toate zonele țării. 

 Într-o altă zonă a poeziei populare, Oltul nu mai protejează cuplul și iubirea, ci pare a-și 

recăpăta caracteristica inițială; tonul devine blasfemitor, în poezia culeasă de Vasile Alecsandri: 

,,Oltule, Oltețule! Seca-ți-ar pâraiele!(...)” Interogația retorică este sentențioasă: ,,Oltule, râul 

blestemat, Ce vii așa tulburat(...)?” 

 Oltul nu rămâne la simplul stadiu de toponim, ci devine un topos, învestit cu funcții sim-

bolice, personificat, supărat sau detașat (,,Oltul curgând supărat (…), (Oltul) trece fără zor/Ca un 

om nepăsător”, dar rezonând mereu cu sufletul românului. 

  În lirica populară, ca, de altfel, în literatura populară, Oltul curge dinspre Ethos spre Epos, 

purtând în valurile sale, LOGOSUL. 

 

MĂNĂSTIREA COZIA 

 

Prof. Jany LALU 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

  

Situat la trei kilometri de stațiunea balneo-climaterică Călimănești Căciulata, pe malul 

drept al Oltului și la circa 20 de kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, ansamblul mănăstiresc de 

la Cozia, cu hramul „Sfânta Treime”, la început a fost cunoscut sub numele de „Mănăstirea Nucet”, 

abia mai târziu primind numele de „Cozia”, după muntele din vecinătate. 

Mănăstirea a fost construită, conform legendei, în apropierea altei mănăstiri construită 

de Negru Vodă. Biserica mare cu hramul „Sfântă Treime”, armonios proporționată, cu ornamentație 

bogată, a fost construită de meșteri din Moravia, după modelul bisericii sârbești din Crușovăț, din 

piatră albă tare, între anii 1387-1391, ctitor fiind domnitorul Mircea cel Bătrân. Concepută după 

planul trilobat, ea surprinde prin precizia și perfecțiunea realizării artistice. A fost sfințită la 18 mai 

1388, așa cum reiese dintr-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân. Hrisovul este totodată și actul de 

atestare a localității Călimănești din județul Vâlcea. 

Partea superioară a chenarelor de la ferestre, rozetele de deasupra lor și pictura din pronaos 

datează din timpul lui Mircea cel Bătrân. Pictura a fost renovată în 1517, în vremea lui Neagoe 

Basarab, când s-a făcut și fântâna care îi poartă numele, după cum se vede într-un fragment de in-

scripție; între anii 1706-1707 i-a fost adăugat pridvorul, s-a refăcut pictura din incintă și s-au adău-

gat cerdacurile, chiliile și s-a reconstruit havuzul cu apă (baptisteriul din fața bisericii). Toate 

acestea s-au făcut de către paharnicul Șerban Cantacuzino. Pictura originară se păstrează în naos, 

unde pe peretele de vest sunt pictați Mircea și fiul său Mihail în costume de cavaleri, iar în stânga se 

află portretul lui Șerban Cantacuzino. 

Catapeteasma originară din lemn, a ars și a fost refăcută în anul 1794 din cărămidă, fiind 

zugrăvită în anul 1907. Crucea de pe turlă este din timpul lui Mircea, iar policandrele din naos și 

pronaos au fost dăruite mănăstirii de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Clădirile au fost refăcute 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Negru_Vod%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea
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de domnitorii Bibescu și Știrbei între anii 1850-1856; tot atunci s-au construit și două pavilioane din 

care se mai păstrează cel din stânga, care a fost reședința domnească de vară. 

În pronaos se găsesc mormintele voievodului Mircea și al monahiei Teofana, mama lui 

Mihai Viteazul, călugărită după moartea fiului ei, decedată în 1605. Piatra funerară a domnitorului 

este o copie a celei originale și datează din 1938. 

Mănăstirea are două paraclise, unul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1583), iar 

celălalt, „Duminica Tuturor Sfinților” (1710). Paraclisul din zid, cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”, așezat în colțul de sud-est al mănăstirii, datează din anul 1583. Paraclisul, zis brân-

covenesc, așezat în colțul de nord-est, este din cărămidă, având două case boltite și un foișor. Da-

tează din anii 1710-1711. 

Mănăstirea Cozia a constituit de-a lungul timpului un puternic focar de cultură românească. 

Prin hrisoavele domnești din 28 martie 1415, 18 martie 1419, 16 iunie 1436 și 17 aprilie 1448 se 

atestă că aici funcționa o școală mănăstirească încă din 1415. Primul dascăl a fost părintele 

Sofronie, starețul mănăstirii. Logofătul Filos, logofăt al marelui voievod Mircea cel Bătrân a com-

pus versuri și imnuri religioase, el fiind considerat primul poet român. 

Mardarie Cozianul a alcătuit la 1696 Lexiconul slavo-român, necesar școlii. Despre funcțio-

narea școlii pomenește la 12 mai 1772 și Arhimandritul Ghenadie. Nu departe de Cozia, la Jiblea, 

(azi cartier al orașului Călimănești) exista în secolul al XVIII-lea o școală sătească, condusă de 

Barbu, elev al școlii mănăstirești. 

Pictura interioară a fost realizată între anii 1390 - 1391. Mircea cel Bătrân s-a preocupat per-

manent de înzestrarea și înfrumusețarea mănăstirii, prin întărirea drepturilor de proprietate asupra 

mai multor sate și moșii. De asemenea, i-a dat dreptul de exploatare a sării din salinele de la Ocnele 

Mari. Mănăstirea avea robi țigani, care erau folosiți atât la exploatarea sării, cât și la spălarea 

nisipurilor aurifere de pe Olt și Valea lui Stan de pe Lotru. 

La 28 martie 1415, printr-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân, mănăstirii Cozia i s-a dă-

ruit vama de la Genune. Lăcașul a primit ulterior donații din partea mai multor domnitori care au 

urmat. Astfel, până la 1500 au fost date 16 asemenea hrisoave prin care domnitorii întăresc posesiu-

nile sale. În timpul ocupației austriece a Olteniei, mănăstirea a fost o fortăreață redutabilă în calea 

cotropitorilor. 

De-a lungul timpului mănăstirea a fost reparată și renovată de multe ori de domnitori ca  

Neagoe Basarab, Radu Paisie și Constantin Brâncoveanu. Ultima renovare și consolidare s-a făcut 

între 1 iulie 1958-1 ianuarie 1959 de către guvernul României, la intervenția patriarhului de 

atunci, Justinian Marina. 

În timpul lui Neagoe Basarab s-a construit fântâna (care poartă numele domnului), iar între 

anii 1512 - 1521 s-a refăcut pictura. Constantin Brâncoveanu a construit la 1706 - 1707 pridvorul, în 

cunoscutul stil brâncovenesc.  
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MĂNĂSTIREA CORNETU 

 

Prof. Mihaela LALU  

Liceul Tehnologic Ferdinand I, Rm. Vâlcea 

 

 Mănăstirea Cornetu, situată pe malul râului Olt a fost schit de călugări, în prezent mănăstire 

de maici cu hramul Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, monument arhitectonic din Țara Româ-

nească de secol XVII.  

 Mănăstirea este situată la poalele muntelui Cornetu pe Valea Oltului, pe malul drept al  

râului Olt, pe șoseaua Râmnicu Vâlcea-Sibiu la aproximativ 50 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. 

Din punct de vedere teritorial-administrativ, mănăstirea, aparține satului Călinești, localitate compo- 

nentă a orașului Brezoi din județul Vâlcea. 

 Ansamblul arhitectonic este format dintr-o incintă de piatră de formă pătrată pe care se 

situează chiliile. La trei colțuri ale incintei se ridică turnuri poligonale, iar la colțul din sud-est un 

foișor. În mijlocul curții incintei se află biserica, singura de altfel care mai păstrează forma ori-

ginală. Construită pe un plan trilobat cu un turn-clopotniță cu opt laturi pe pronaos (accesul se face 

pe o scăriță aflată pe latura de nord) și turla Patocratorului cu zece laturi pe care sunt situate ferestre 

înguste. Zidul este din cărămidă așezată orizontal și panouri de tencuială fiind împărțit de un brâu 

dublu de cărămidă aparent rotunjită care, pe fațada vestică înconjoară nișa icoanei de hram. Cornișa 

este realizată din cărămidă aparentă dispusă în formă de dinți de fierăstrău, sub aceasta un rând de 

butoni și o friză de teracotă smălțuită încadrată de cărămizi așezate pe muchie. Soclul este 

proeminent fiind realizat din bolovani de munte în casete de cărămidă. 

 Interiorul este reprezentativ pentru bisericile tradiționale, cu zidul ce desparte naosul de 

pronaos plin. Pictura murală din naos este realizată în tehnica fresco în secolul al XVIII-lea iar cea 

din pronaos este de secol XIX. Din nefericire nu se mai păstrează nimic din pictura originală. 

 Schitul este ctitorie a marelui vornic Mareș Băjescu, mare feudal și apropiat al Cantacu-

zinilor. Alegerea locului s-a făcut cu atenție căci, pe de o parte era apropiat de pământurile sale, pe 

de altă parte, datorită poziției era, la acea vreme, ferit din calea ochilor privitorilor, însă apropiat de 

granița cu Transilvania, oferind astfel un refugiu ideal pentru ctitor și familia sa în vremurile de 

restriște ce aveau să vie. 

 Conform pisaniei originale, sculptată în piatră de Albești, arată ca dată a terminării lucră-

rilor 29 august 1666, în timpul domniei lui Radu Leon. Interesant este că cel ce realizează pisania 

este un anume popă Stan din Băjești, cel care semnează și pisania mănăstirii Aninoasa, 11 ani mai 

târziu, dar și textul unei cruci de piatră din Budeasa. 

 Încă înainte de a se fi terminat lucrul la biserică, Mareș Băjescu, printr-un act datat 15 

martie 1666, înzestrează schitul cu satul Copăceni și munții Sașa și Cornetu (cumpărate cu nici o 

lună înainte de danie) precum și ocini în Pripoare, Titești, Ostrov. 

 În anul 1761, în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, un anume Alecse căpitan za 

Loviște pune să se refacă pictura altarului de către zugravii Mihai, Radu și Iordache așa cum rezultă 

dintr-o altă pisanie situată în colțul de sud-est al naosului. 

 Un alt moment important din istoria schitului în reprezintă incendiul din 1808 care distruge 

aproape complet biserica și chiliile, o perioadă de timp viața monahală fiind întreruptă. Abia în  

anul 1835 noul stareț Irimah pune să se refacă clădirile și pictura murală. 

 În perioada 1864-1949 biserica este administrată de către Eforia Spitalelor Civile din  
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București care în 1885 finanțează construirea iconostasului din lemn de stejar; un an mai târziu fiind 

pictate în ulei și icoanele de lemn. Tot instituția ce patronează schitul în cooperare cu Direcția 

Monumentelor refac între anii 1923-1925 cupola turlei și altarul dărâmate de obuze de artilerie în 

timpul luptelor din anul 1916. 

 În anul 1898, cu ocazia săpării tunelului pe sub zidurile de incintă ale mănăstirii, Direcția 

Căilor Ferate dărâmă o parte a vechiului zid de incintă și chiliile anexe, construindu-l pe cel actual. 

Din incinta originală astăzi mai pot fi admirate foișorul, turnul și zidurile de pe laturile de nord și 

est. 

Ultimele renovări importante se fac în anul 1960 sub patronajul Direcției Monumentelor 

Istorice, cu această ocazie se restaurează pictura murală. 
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POVESTEA OLTULUI -POVESTEA INGINERULUI DORIN PAVEL 

 

Prof. Mariana MARICA  

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

 Valea Oltului este cunoscută prin pitorescul peisajului ce este oferit turistului de la Boiţa 

până la Călimăneşti, o vale care desparte cele mai mari, ca altitudine, grupe montane ale Carpaţilor 

din România, Parângul şi Făgăraşul. Dar Valea Oltului include şi o serie de construcţii hidrotehnice 

care au îmblânzit râul Olt, creând o serie de lacuri care au adus un plus de farmec acestei zone. 

 Însă, puţină lume știe că această valea ar fi urmat să aibă o cu totul altă configurație dacă 

Nicolae Ceauşescu nu ar fi fost învins financiar în anii ‘80, ani în care voia să ridice pe Valea 

Oltului una din cele mai mari hidrocentrale din România şi chiar din Europa. 

 Râul Olt este primul râu din România care 

în acest moment este în proporție de 90% regulari-

zat, în sensul că de la Hoghiz – Mândra şi până la 

vărsare în Dunăre are o serie de hidrocentrale, 

peste 20 la număr care au sistematizat cursul de 

apă dar care produc şi curent electric. Această 

regula-rizare a Oltului a început în prima jumătate 

a anilor 70, modificând sociologic şi urbanistic 

toată Valea Oltului de la Făgăraş până jos dincolo 

de Slatina, un efort uriaș în urma căreia au apărut 

nu mai puţin de cinci companii românești – TCH 

(Hidrocontrucţia, Energomontaj, UCM Reşiţa, Caromet, Lugomet), zeci de mii de salariați, orașe tip 

colonie etc și dezvoltarea economică a acestei părţi a României. 

 În anul 1981, Nicolae Ceauşescu vizitează unul din șantierele de pe Valea Oltului şi anume 

la Gura Lotrului, ultima dintre hidrocentrale aflate atunci în lucru dinspre sud spre nord. Atunci îi 

dă prin cap cea mai mare trăsnaie. În momentul când se alege zona pentru următoarea hidrocentrală 

din amonte, pune degetul pe hartă şi spune că vrea una de aici până aici (De la Cornet până la 

Tălmaciu). Cei care sunt lângă el sunt absolut uimiți. 

 Distanța respectivă însemna aproape 50 de kilometri dar nu doar asta. Pe această distanță de 

50 de kilometri erau următoarele localități – Racovița cu toate satele componente (Tuţuleşti, 
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Balota), Robeşti, Câinenii Mari şi Mici (Câineni), Râul Vadului, Boiţa. Mai mult toată şoseaua DN7 

sau E 81 trebuia urcată pe aceşti 50 de kilometri cu nu mai puţin de 60-70 de metri. Calea Ferată 

trebuia şi această la fel de mult ridicată, tuneluri, viaducte. Un efort colosal pentru a construi o 

hidrocentrală cu un lac de acumulare care se apropia de mărimea Bicazului dacă nu chiar îl depășea. 

Strămutări de sate, zeci de terenuri agricole distruse, dinamitări de munte, altfel spus Depresiunea 

Loviştei dispărea sub apă. Cinci ani au durat analizele şi calculele pentru această megahidro-

centrală. Deja existau recrutări de angajați, numai că Valea Oltului a fost salvată de criza financiară 

în care a intrat estul Europei şi mai ales de faptul că Nicolae Ceauşescu a fost prins de altă mega-

structură – Palatul Poporului. 

 În 1986 i-au fost prezentate datele care 

includeau miliardele de dolari ce ar fi înghițit 

această hidrocentrală, aspect care l-a dezarmat 

şi pe acesta. Brezoiul ar fi devenit un oraş mai 

mare decât Drăgăşaniul, populația strămutată de 

pe cei 50 de kilometri ar fi fost mutată în 

cartiere noi în acest oraş, ar fi existat Cârligul 

Mare, un viaduct de trei kilometri între 

Ţuţuleşti şi Balota, actuala comună Titeşti ar fi 

ajuns pe malul Oltlui ca şi satul Grebleşti. Iar capătul lacului de acumulare ar fi fost dincolo de 

Turnu Roşu, la Racoviţa de Sibiu. Altfel spus am fi avut o amenajare care pornea la Racoviţa de 

Vâlcea şi se întindea până la Racoviţa de Sibiu, adică peste 60 de kilometri de apă. Dar faptul că 

hidrocentrala ar fi avut o cădere de maximum 90 de metri și o putere redusă faţă de Ciunget, a dus 

la concluzia că efortul financiar raportat la beneficii nu se justifica. 

 Nicolae Ceauşescu a renunţat la această investiţie dar a cerut un nou plan, cel care în cele 

din urmă a fost pus în aplicare: În locul megahidrocentralei au fost proiectate altele mai mici pe 

această distanţă – Cornet (funcţională), Robeşti (funcţională), Câineni (în execuţie), Lotrioara (în 

execuţie) şi Racoviţa de Sibiu (funcţională). 

  Nu trebuie omis faptul că dorinţa lui Nicolae Ceauşescu fusese pusă în practică la scară mică 

în aval de Gura Lotrului. Pentru realizarea hidrocentralei Turnu, cea mai mare de pe Olt, pe o lun-

gime de 15 kilometri a fost ridicată şi șoseaua şi calea ferată. Vechile tuneluri de tren se văd şi acum 

în Defileu iar viaductul Cârligul Mic este creat atunci. Chiar şi în cazul Gura Lotrului, șoseaua a 

fost ridicată pe o lungime de opt kilometri. 

 Nu ştim deci cum ar fi arătat Valea Oltului azi dacă proiectul lui Ceauşescu ar fi fost gândit 

în anii 70, după vizitele sale în China lui Mao dar cu siguranţă ştim ce a însemnat Porţile de Fier II. 

Ce știm astăzi, este că cel care a creionat Harta hidroenergeticii în România a fost Dorin Pavel 

numit și Parintele hidroenergeticii românești. 

 Cine a fost Dorin Pavel? La 31 mai 1900, în orașul Sebeș, județul Alba, pe strada astazi 

Gaterului nr. 1, fosta Suseni, apoi Mircea cel Batran, s-a născut Dorin Pavel. Părinții, inspectorul 

scolar Ioan Pavel din Lancrăm și Letiția Blaga (era sora cea mai mare a poetului, filozofului de la 

Lancrăm, Lucian Blaga). A urmat școala primară și gimnaziul săsesc la Sebeș (în septembrie 1910 a 

trecut în prima clasa gimnaziala, purtând șapca roșie de elev cu dunga argintie. În vara anului 1914 

absolvă gimnaziul săsesc din Sebeș), iar liceul la Kun Kollegium, un liceu maghiar din Orăștie, la 

care si-a exercitat pentru prima oara inclinațiile didactice pregătind-și colegii.  

 La finele lui ianuarie 1918 obține bacalaureatul la Brașov. După unirea Transilvaniei cu 

Romania, Consiliul Dirigent a ales cincizeci de bacalaureați spre a fi trimiși la studii in străinătate, 

Dorin Pavel numărându-se printre aceștia. La finele lui decembrie 1919, Dorin Pavel este înscris 
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definitiv în anul întâi al Facultății de Electromecanicaă a Politehnicii Confederate din Zürich (după 

susținerea celui de-al doilea bacalaureat, în noiembrie 1919). Destul de târziu, la 12 iulie 1923 i s-a 

eliberat diploma de inginer iîn specialitatea hidromecanica, deoarece aceste acte solemne se 

litografiau individual. 

 După susținerea diplomei de inginer, tânărul asistent ing. Dorin Pavel s-a căsătorit în anul 

1923 cu domnișoara Elsi Kirchgraber, devenită D-na Pavel, care i-a fost nu numai partener de viață, 

dar și cea care l-a ajutat sa treacă cu succes numeroasele obstacole întâlnite în profesiune și în 

activitate. S-a iînscris apoi la doctorat la profesorul Franz Prašil. Își alege o tema foarte grea, și anu-

me ,,Fluxuri plane de potențial transmise prin grătare și roți de tip Kraisel”, pe care o duce la bun 

sfarsit.            

Susține cu succes teza de doctorat în anul 1925, în fața unei comisii renumite în frunte cu 

marele prof. Ludwig Stodola, care la finele expunerii i-a strâns solemn mâna și i-a spus: 

,,Gratuliere, Herr Kollege !” (Felicitări, domnule coleg). În timpul scurtei sale cariere didactice din 

Elveția a colaborat cu cei doi mari profesori ai acelor timpuri – Franz Prašil și Ludwig Stodola. La 

Politehnica din Zürich, la Facultatea de Electromecanică, pentru rezultate și merite deosebite la 

învățătură este reținut ca asistent de profesorul Franz Prašil, care, fiind suferind și înaintat iîn vârstă, 

i-a oferit de multe ori posibilitatea predării cursurilor de Hidraulica, Mașini hidraulice și Centrale 

hidroelectrice. Este numit apoi șef de lucrări la Technische Hochschulle din Zürich. La o lună după 

obținerea titlului de dr. ing. în științe tehnice, și-a prezentat demisia din postul de asistent.  

 Cu toate că soția, Elsi, era elvețiancă, și cu toate promisiunile de promovare rapidă la gradul 

de docent și apoi de profesor, venite din partea rectorului și a prof. Fr. Prašil, dr. ing. Pavel Dorin 

rămâne neclintit în hotărârea de a se întoarce în țară. Revenit în țară, între anii 1927–1929 este 

profesor la Școlile Aeronautice din București, apoi (din 1928 conferențiar și docent), din 1931 până 

în 1938 la Institutul Electrotehnic al Facultății de Științe. Din anul 1935 este profesor la Politehnica 

bucureșteană, profesor emerit în 1964, devenind profesor consultant în anul 1970. 

 Un colaborator și prieten apropiat al lui Dorin Pavel, prof. dr. ing. Mircea Dimitrie Cazacu, 

menționează: „Pe aceasta linie de activitate a predat și editat: până în anul 1929 cursurile de Meca-

nica fluidelor și aerodinamică, Mecanică și hidraulică, Hidraulica și căderi de apa, până in 1935 

cursurile de Aerodinamica și aviație, Hidraulica și mașini hidraulice, până în anul 1964 cursurile de 

Instalații și mașini hidraulice, Aerodinamica, dinamica și propulsia avionului, Hidraulica și uzine 

hidroelectrice, Hidrostatica și hidraulica, Căderi de apă și mașini hidraulice, Hidraulica teoretica și 

aplicată, Hidroenergetică generală, Mașini hidraulice, Stații de pompare și rețele hidraulice, iar până 

în anul 1969 cursurile de Turbine și echipamente hidroenergetice, Mașini și instalații hidro-

pneumatice. 

 Multe cursuri elaborate în premieră la noi în țară de profesorul Dorin Pavel au fost transmise 

colaboratorilor mai tineri formați de dânsul, precum: Centralele hidroelectrice lui Alexandru 

Diaconu, Hidroenergetica lui Jean Boisnard, Hidrologia lui Mircea Podani, Montajul și exploatarea 

hidroutilajelor lui Mircea Cazacu, Pompele lui Dan Tașcă, Turbinele hidraulice și stavilele lui 

Țtefan Zarea, iar cursul de Hidraulica profesorului/academicianului Dumitru Dumitrescu, contri-

buind în acest fel la formarea unei puternice școli românești de Hidraulică, Hidrotehnică, Hidro-

energetică și Mașini hidraulice.  

 Fascinat din copilărie de apele râului Sebeș, coborât din Valea Frumoasei, a fost atras de vi-

sul amenajării și utilizării uriașelor forțe naturale. În anul 1933 publică o monografie de mare am-

ploare, lucrare de referință a Hidroenergeticii românești, ,,Plan general d’aménagement des forces 

hydrauliques en Roumanie” (Plan general de amenajare a forțelor hidraulice în România), 

tipărită la Institutul Roman de Energie. În această lucrare sunt elaborate schemele a 567 de uzine 
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hidroelectrice pe toate râurile țării, cu toate datele tehnice și economice și cu 100 de planșe cu 

vederi în plan și profile în lung prin amenajări. Aceasta lucrare va constitui multa vreme un îndru-

mar prețios pentru proiectarea hidroenergetica românească, perfecționarea acestor soluții consti-

tuind o preocupare continua in întreaga sa cariera.  

 Deși elaborat într-o perioadă de început a dezvoltarii hidroenergeticii pe plan mondial, grație 

geniului ingineresc al prof. Dorin Pavel, Planul este fundamentat pe o serie de principii care și-au 

dovedit valabilitatea în decursul celor aproape 70 de ani de la elaborare. Întreaga dezvoltare a hidro-

energeticii românești, pornind de la cei 21 MW instalați în anul 1933 până la cei aproape 6.000 MW 

aflați în funcțiune astăzi, a facut dovada realismului prevederilor Planului.  

Dorin Pavel este considerat cea mai mare personalitate din domeniile hidroenergeticii, hi-

draulicii, construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor de râuri și CHE, alimentări cu apă și mașini, 

deoarece s-a ridicat la același nivel pe toate planurile, inclusiv pe cel didactic și al cercetării teh-

nico-siintifice. Numărul mare de generații de studenți și doctoranzi pregătiți și îndrumați de per-so-

nalitatea complexa a profesorului, omului de știinta și inginerului Dorin Pavel au constituit puter-

nica forță ce a făcut posibilă dezvoltarea hidroenergetică rapidă a României moderne.  

 A fost consultat pentru schemele hidrotehnice ale captărilor mai multor râuri printre care și 

Olt dar și a amenajării Lotrului în scopul producerii de energie electrică. Au fost proiectate încă din 

perioada interbelică după cum arăta Dorin Pavel în caietele sale de amintiri, în ,,Planul General pe 

Lotru" (1933), era prevăzut să se construiască un sistem energetic aproape similar cu cel dat în 

funcțiune 40 de ani mai târziu. În semn de recunoștință pentru toată munca depusă în construcția 

sistemului hidroenergetic românesc, centrala hidroelectrică Lotru-Ciunget îi poartă numele din 

octombrie 2012.  

Din cauza retragerii calităţii de profesor consultant, ceea ce nu i-a mai permis să organizeze 

admiteri de noi doctoranzi, profund afectat de această nerecunoștință faţă de activitatea titanică 

depusă, profesorul a suferit un preinfarct, iar recidiva din vara anului 1979 i-a fost fatală, decedând 

la București, la 7 iulie 1979. Este înmormântat la Lancrăm alături de strămoșii săi, printre care, la 

loc de cinste, se află ilustrul său unchi, Lucian Blaga. 

Dorin Pavel – Parcursul profesional: 

31 mai 1900 - Se naște la 31 mai 1900, în orașul Sebeș, județul Alba 

12 iulie 1923 - Obține diploma de inginer în specialitatea hidromecanică la Facultatea de 

Electromecanică a Politehnicii Confederate din Zürich 

1927–1929 este profesor la Școlile Aeronautice din București, 

1924 - 1951 - Inginer sef și apoi consilier al ISPH București 

1925 - Susține teza de doctorat „Fluxuri plane de potențial transmise prin grătare și roți de 

tip Kraisel” 

1925 - 1929 - Inginer la Societatea Anonimă Română Electrică 

1925 - 1955 - Membru în Societatea Politehnica 

1925 - 1955 - Președintele Cercului Aerotehnic 

1927 - 1945 - Membru și secretar al Institutului Român de Energie 

1929 - În calitate de conferențiar la Institutul Electrotehnic al Facultății de Științe, a 

amenajat primul laborator de Hidraulică, dotat cu modele de turbine, stavile, baraje și alte 

echipamente în functiune sau modele ,,uscate” demontabile în scop didactic. 

1929 - 1934 - Director adjunct pe Șantierul Hidrocentralei Dobrești 

1930 -1934 - A făcut pilotaj civil la Școală de zbor, obținând brevetul pentru gradele I și II 

1931 - 1938 - Profesor la Institutul Electrotehnic al Facultății de Științe 

1933 - Publica o monografie de mare amploare „Plan general de amenajare a forțelor 
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hidraulice în România 

1934 - A fost ales membru corespondent al Academiei de Științe unde prezența în ședințele 

periodice comunicări, tipărite în Comptesrendus de l’Académie de Science de la Roumanie și care 

erau difuzate tuturor academiilor de stiinte din Romania 

1935 - Devine profesor la Politehnica București 

1936 - A fost ales membru titular al Academiei de Științe din România 

1936 - Referent la World Power Conference din Washington 

1936 - 1937 - Vicepreședinte al Societății Române de Fizică 

1942 -1944 - Proiectarea sistemului complex al Bârzavei, Nerei, Semenicului, Goznei și 

Timișului 

1946 -1951 - Proiectarea și conducerea construcției primului baraj de anrocamente înalt de 

60 m de la Valiug și a turbinelor Pelton și Francis din centrala Crăinicel, în colaborare cu profesorul 

Aurel Barglazan de la Institutul Politehnic din Timișoara (1946-1951), lucrare pentru care a obtinut 

în anul 1952 Premiul de Stat clasa I. 

1949 - 1971 - Presedintele Comisiei Tehnice de Investiții și membru in Consiliul științific al 

Ministerului Energiei Electrice 

1951 - Premiul de Stat, clasa I, pentru elaborarea primului plan de electrificare decenal 

1952 - Premiul de Stat, clasa I, pentru realizarea sistemului hidrotehnic din Banat 

1953 - 1979 - Membru permanent al Consiliului Național al Apelor 

1956 - 1974 - A activat, paralel sau succesiv, și ca membru în Comisia tehnică mixtă de 

proiectare, membru al comisiilor de avizare, apoi de recepție a lucrărilor, când s-au realizat Porțile 

de Fier. 

1957 - Referent la World Power Conference din Belgrad 

1960 - Ordinul Muncii, clasa a II-a, pentru realizarea cu succes a obiectivelor planului de 

electrificare decenal, cu un an mai devreme 

1964 - Titlul științific de profesor universitar emerit, pentru merite în munca didactică și 

științifică 

1964 - Profesor emerit al Institutului Politehnic București 

1966 - Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa a III-a, pentru contribuții la rea-

lizarea cascadei hidroenergetice de pe Bistrița 

1970 - Profesor consultant al Institutului Politehnic București 

1970 - Ordinul Muncii, clasa I, pentru îndelungată activitate științifică, didactică și tehnică 

1972 - Ordinul Meritul Științific, clasa I, pentru munca științifică și tehnică depusă la proiec-

tarea și realizarea Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier și diferite medalii co-

memorative ale României. 

1972 - Din partea tarii prietene, R.S.F. Iugoslavia, a primit de la președintele Iosip Broz 

Tito, Ordinul Steagul Iugoslaviei, cu steaua de aur la colan. 

7 iulie 1979 - Moare la București și este înmormântat la Lancrăm 

Bibliografie 

Dorin Pavel, Arhitectura apelor, Editura Eminescu, București, 1976; 

[2] www.complexity.ro/personalitati/dorin-pavel-parintele-hidroenergeticii-romanesti; 

[3] www.hidroelectrica.ro; 

[4] dorinpavel.ro/ultimii_ani_din_viata.php. 

 

 

 

http://www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=77&article=77
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiX3sOcmuPiAhUCp4sKHRxsBAoQFjAFegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fdorinpavel.ro%2Fultimii_ani_din_viata.php&usg=AOvVaw30wXNphfkkR87yBy-rjdzk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiX3sOcmuPiAhUCp4sKHRxsBAoQFjAFegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fdorinpavel.ro%2Fultimii_ani_din_viata.php&usg=AOvVaw30wXNphfkkR87yBy-rjdzk


57 

OLTUL REFLECTAT ÎN LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Elena MIERCAN  

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 
 

 Răscolitoare prin mesajul ei patriotic, poezia ,,Oltul” de Octavian Goga este o patetică che-

mare la lupta pentru redeșteptarea românilor din Transilvania, de la începutul acestui veac. Și aici, 

poetul vorbește ca un tribun, în numele tuturor; ,,Oltul” devenind aproape o rugăciune adresată unei 

zeităti ocrotitoare, mântuitoare de rău, capabilă să adune forțele, să le amplifice și să răzbune. Ca și 

în alte poezii, retorica tânguirii preia un vocabular adecvat: ,,tăinuita jale”, ,,lacrimile noastre”, 

,,durerea unui neam” etc. 

 În versurile lui Goga, Oltul este un interlocutor uman. Permanența în spațiul geografic și 

etnic al țării, biografia râului figurează întreaga istorie a poporului român. Ideea identității dintre Olt 

și destinul țării, se desprinde încă din prima strofă a poeziei: ,,Mărită fie dimineața / Ce-a săvârșit a 

noastră nuntă”. Prin personificare, Oltul devine un simbol al puterii ancestrale a românilor, sub-

jugată temporar. O puternică metaforă subliniază înfrățirea de suflet cu Oltul, martor al tristeții unui 

popor osândit: ,,Și câte cântece și lacrimi / Nu duce valul, călătorul”. 

 Tema poeziei o constituie lupta pentru dreptate socială și libertate națională a românilor din 

Transilvania exploatați și asupriți fără milă de barbarul și odiosul Imperiu austro-ungar. Ideea este a 

profundei unități dintre poet, popor și patrie, ca expresie a dragostei față de țară. 

 Textul este construit pe motivul comuniunii dintre om și natură. Oltul devine în acest 

context nu numai o exprimare a mitului Sfintele Ape, ci și o metonimie a conștiinței naționale, așa 

cum joacă acest rol Dunărea, în poezia ,,Revedere” de Mihail Eminescu. De aceea, Oltul devine o 

făptură antropomorfă, care are mai multe ipostaze: frate (,,Tu, frate plânsetelor noastre"), bătrânul 

(,,Bătrânul Olt", ,,moșnege"), haiduc (,,Erai și tu haiduc"), călătorul (,,Drumeț, bătut de gânduri 

,,multe"), părinte (,,Când la strigarea ta de tată"), mare meșter (,,Iar tu, frăține, mare meșter"), robul 

(,,Te-a-ncins cu lanțuri împăratul"), răzbunătorul (,,Tu, Oltule, să ne răzbuni!"). Ele sugerează 

condiția de actant. 

Amprenta psihică a autorului se conturează ,,pe planul poetic prin legi, concepte, principii, 

reprezentări, simboluri, categorii și raporturi. Sunt prezente în text legea armoniei și echilibrului 

(,,În cetățuia ta de apă /Dorm cântecele noastre toate”), legea iubirii, ca esență a creștinismului, 

atacată prin odioasele prigoniri asupra ortodocșilor și transformarea lor în mucenici, de către 

catolici (,,Să sfarme sfânta noastră lege"), legea sublimării (,,Zdrobită-n praf, murea arama"), legea 

conexiunii în forma comuniunii om-natură/ Sunt prezente principiile apa (,,În cetățuia ta de apă"), 

pământul (,,țărâna trupurilor noastre") cu sensul de a sugera ființa și conștiința națională. 

 Dimensiunea romantică este reprezentată de caracterul excepțional al eroului principal, 

Oltul, personaj simbolic al conștiinței naționale (haiduc, moșnege, frate, tovarăș, tată, drumeț, răz-

bunător); cât și de faptul că tema, eroii, conflictul, mesajul au o puternică încărcătură afectivă: 

,,Urlai tăriilor amarul / Mâniei tale-nfricoșate". Este romantică și sugerarea mitului popular: 

,,Feciorii mândrei Cosânzene", fiindcă arata cine sunt de fapt cei care au această bogată viață spiri-

tuală și afectivă, cei care au dor (,,Din fluier povestindu-și dorul"), bucurie (,,Și veselia deopotri-

vă"), jale (,,tăinuita jale"), dragoste (,,îți sărutam unda căruntă"), durere (,,Durerea unui neam"), pa-

triotism (,,Zdrobită-n praf, murea arama, / Și codrul chiotea, viteazul"). Imaginarul antropomorf 

sugerează comuniunea dintre om și natură (,,trupuri", ,,buza", ,,grumaz", ,,feciorii"). Metaforele au 

un caracter de unicat: ,,cetățuia ta de apă", ,,unda căruntă", ,,înstrăinatul nost tezaur". Metonimiile 

http://www.autorii.com/scriitori/octavian-goga/oltul-text.php
http://www.autorii.com/scriitori/mihai-eminescu/revedere-text.php
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dau densitate textului: ,,Să verși păgân potop de apă", ,,zdrobită-n praf, murea arama". Oltul devine 

o imagine a conștiinței naționale, iar valoarea simbolului este de arhetip. 

 Stilul lui Octavian Goga se caracterizează prin oralitate, mitizare, simbolizare, transfigurare, 

este afectiv și profund patriotic. 

 ,,Cartea Oltului" este un reportaj literar realizat de scriitorul Geo Bogza în perioada in-

terbelică și publicat în anul 1944, care descrie Râul Olt de-a lungul zonelor pe care le traversează. 

Întrebat de ce a ales Râul Olt, scriitorul a răspuns că pentru el ,,Oltul nu este doar un râu, ci un 

simbol, un martor al celor mai importante evenimente istorice prin care a trecut poporul român"  

 Opera a fost scrisă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și publicată în anul 1944. De 

frica puternicelor bombardamente ale armatei Statelor Unite împotriva rafinăriilor din Ploiești și 

zonele învecinate, scriitorul s-a retras în localitatea Telega, unde a creat ,,Cartea Oltului". 

 Urmărind cursul Oltului, de la izvoare la vărsarea în Dunăre, scriitorul realizează o mono-

grafie impresionantă a locurilor învecinate, coborând în folclor și în istorie, descriind natura 

sălbatică a defileurilor, lupta apelor cu piatra. 

Leagănul de piatră al legendei, muntele din care izvorăşte Oltul, se vesteşte -peste larga des-

făşurare de privelişti a Ardealului- cu o forţă fascinantă şi covârşitoare. Magnet de granit, el atrage 

privirile din prima clipă, iar privirile se întorc mereu într-acolo, de parcă ar fi ace de busolă, ori de 

câte ori s-au îndreptat, din greşeală, în altă parte. Sub farmecu-i violent, oamenii nu încetează sa-l 

vadă, şi îl văd întruna, chiar şi atunci când îşi privesc holdele, chiar şi atunci când, privindu-se în 

ochi, stau de vorbă unul cu altul. Totdeauna prezent pe retina şi în conştiinţa celor ce trăiesc în raza 

lui, punând în umbră restul firii, -aşa ia chip părintele orgolios al Oltului. 

Asemeni unor acorduri simfonice – puternice, profunde, îndelungi –, ţâşnind unul din altul 

tot mai sus, spre a culmina într-o torenţială cunună de sunete, brusc şesul începe să urce din sine 

însuşi, cum urcă oceanul sub furia unui ciclon. Mari valuri de piatră, al căror zbucium nu în-cetează 

decât atunci când din coastele lor zdrobite pornesc altele mai înalte, se adună, se întretaie şi se în-

trec, trimiţându-şi clocotul tot mai sus, spre cerul uimit, sub care se împrăştie în spumoase jerbe de 

calcar. 

Acest tumult simfonic al pământului este Hăşmaşul Mare. El izbucneşte la orizont, do-

minând întreg răsăritul Ardealului şi ţinându-l sub o vrajă din care nu lipseşte spaima. Frângându-se 

deodată la mijloc, lunga lui culme lasă loc, în vecinătatea azurului, unei scorburi uluitoare. Atât ar fi 

fost de ajuns pentru a înfricoşa şi oameni şi zei, dar din acea genune aeriană se ridică o stâncă 

greoaie, într-o singurătate acută, ivită parcă din vid şi existând în vid: Piatra Singuratică. Numele pe 

care îl poartă, departe de a fi o metaforă, ţâşneşte din ea ca ţipătul dintr-o cumplită durere. Iar ea – 

halucinaţie a geologiei, bizară apariţie a marilor înălţimi – pare crescută din gingia unei guri de ba-

laur. La ora înserării şi spaimei, s-ar putea crede că pământul, pierzându-şi minţile, ameninţă cerul. 

Dar, înainte de a cădea amurgul, când ultimele raze ale soarelui îl izbesc în plin, leagănul 

Oltului devine, pentru cei ce – cu uimire – îl descoperă în depărtare, un munte incendiat, un ciclopic 

rug mineral. Prăpăstii, culmi şi piscuri de calcar, stând toate cu faţa spre apus, se aprind de la 

vâlvătaia asfinţitului, învăluindu-se într-o fantastică splendoare. 

Însingurat în semeţia şi fastul lui, Hăşmaşul Mare pâlpâie sub cer, ca o cetate cuprinsă de 

flăcări. Dar recea vâlvătaie, departe de a-l mistui, şi mai mult îl cristalizează, ca pe un inimaginabil 

diamant, trecându-l – luminos  şi straniu – în veşnicie . 

Din acea nemaivăzută cetate, ce străluce de lumina eternităţii, Oltul coboară asupra câmpiei 

şi a oamenilor, ca un călător temerar spre o foarte mare a lui aventură. Limpezi, apele vin vestindu-

se printr-un murmur: cântecul lor şi al drumului pe care au pornit, — şi mereu îl cântă, în timp ce 

alunecă la vale, mai departe, o undă pentru fiece clipă a vremii. 
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STUDIU CU PRIVIRE LA ȘCOALA MUZICALĂ ȘI ACTIVITATEA 

CĂLUGĂRILOR CĂRTURARI DE LA MĂNĂSTIREA COZIA 

 

   Prof. Ion MURARIU 

  Școala Gimnazială, Șirineasa 

 

 „Ctitoria lui Mircea cel Bătrân a fost timp de secole o „pepinieră“ de monahi cărturari, care, 

după ce au ucenicit în şcoala de la Cozia, au ajuns episcopi de Râmnic sau chiar mitropoliţi ai Ţării 

Româneşti. La fel, mulţi dintre egumenii mănăstirii au fost consemnaţi în cronici, ca personalităţi de 

primă mărime ale istoriei bisericeşti medievale din Ţara Românească. 

 Primul conducător spiritual al Coziei cunoscut din vechile documente este stareţul „popa 

chir Gavriil“, care a fost îndrumător monahilor de acolo din 1388 până în 1406. Numele lui apare în 

hrisovul dat de Mircea cel Bătrân ctitoriei sale, la 20 mai 1388, prin care îi întăreşte daniile bo-

iereşti. Încrederea pe care domnitorul muntean o acorda acestui stareţ era totală, după cum vedem în 

înscrisul domnesc: „vieţuirea acestui lăcaş să fie după orânduirea popii Gavriil şi câte va orândui el 

şi va aşeza, nimeni să nu cuteze să schimbe altfel, cât de puţin. (…) Iar după moartea popii Gavriil, 

nimeni să nu aibă putere să aşeze pe egumeni, nici eu, Mircea Voievod, nici alţi domni, (…), nici 

mitropolitul, nici nimeni altul, numai acel pe care fraţii îl vor voi din mijlocul lor, după aşezământul 

lăsat de popa Gavriil“. Acesta a constituit un privilegiu al ctitorului, care, acordat întâiului stareţ, 

Gavriil al Coziei, a reprezentat un drept canonic regulamentar şi tradiţional după regula Sfântului 

Munte al Athosului şi a celor dintâi mănăstiri româneşti, Vodiţa şi Tismana. 

 Importanţa şi aprecierea de care se bucura egumenul Coziei în ochii voievodului învingător 

la Rovine era una uriaşă. Stareţul Gavriil era cunoscător de carte, un priceput chivernisitor şi avea o 

viaţă spirituală aleasă. Într-un document eliberat de Curtea de la Argeş localităţii Râmnicu Vâlcea 

în 1389, unde Mircea vorbeşte despre Râmnic ca „oraşul domniei mele…“, numele egumenului 

Gavriil apare îndată după cel al lui Sfântului Nicodim cel sfinţit de la Tismana, înaintea boierilor 

din sfatul domnesc. Perioada stăreţiei lui Gavriil a însemnat definitivarea organizării interne a mă-

năstirii. Obştea Coziei avea monahi cu preocupări cărturăreşti şi artistice, copierea de manuscrise, 

studiul picturii bisericeşti, deprinderea meşteşugului sculpturii şi a croitoriei fiind elemente de bază 

ale activităţilor derulate în mănăstire. Încă o dată se dovedeşte că adevărata cultură a început la 

români din tinda Bisericii şi a mănăstirilor. Din documentele existente au fost identificate numai 

pentru secolul al XVI-lea numele a 50 de dieci (scriitori, grămătici, uricari) care au învăţat aici carte 

românească şi slavonească. La Mănăstirea Cozia, ca de altfel şi în alte obşti muntene, şcoala nu 

apare ca o instituţie organizată în înţelesul nostru de astăzi, ci ca o formă primară, constând într-o 

ucenicie pe lângă un meşter sau maestru care predă fără un program şi durată determinată, urmărind 

să transmită ştiinţa sau meşteşugul pe care îl cunoştea. Aşa funcţiona învăţământul, lipsit de for-

malism, bazându-se mai mult pe relaţia personală discipol-învăţător. Unul din învăţătorii cei mai 

cunoscuţi de la Cozia a fost şi Filotei Monahul, primul imnograf român cunoscut până în prezent, 

fost logofăt din cancelaria domnească a lui Mircea, care compune „Pripealele, facerea lui Filotei 

monahul“, acele cântări care încep cu cuvintele: „Veniţi toţi să lăudăm pe…“, intonându-se la 

mărimurile Polieleului până astăzi. 

 Un alt stareţ destoinic, personalitate cu calităţi alese şi preocupări culturale aflată la condu-

cerea mănăstirii din 1641 cu întreruperi până la 1685, a fost egumenul Ştefan, confundat de mulţi cu 

Kir Ştefan, mitropolit al Ţării Româneşti. Ştefan Cozianul nu a fost mitropolit cum s-a crezut, ci 

doar episcop de Râmnic. Preţuit de domnitorul Matei Basarab ca „egumen de treabă şi bun“, 
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stareţului Ştefan i s-a încredinţat şi egumenia Mănăstirii Sadova, de unde mai târziu a fost ales ca 

arhiereu. 

 Cât timp a stat la Cozia, Ştefan s-a îngrijit ca aceasta să fie şi un centru cultural însemnat. 

Acum îşi desfăşoară activitatea cărturarul slavonist Mardarie-pisarul, autorul Lexiconului slavo-

român şi al tâlcuirii numelor, lucrare apărută în anul 1649. Această operă dovedeşte grija acestui 

monah pentru originea trecutului nostru şi mai ales pentru regulile de scriere şi vorbire ale limbii 

române. Lexiconul conţine 4.575 de cuvinte slave cu echivalentul lor românesc. Lucrarea pisarului 

cozian reprezintă temeiul dicţionarelor care apar după aceea, fiind cel mai vechi din cele cunoscute 

până în prezent. Pe manuscrisul originar la fila 397 autorul lasă o însemnare: „Acest lexicon l-am 

scris eu mult păcătosul monah Mardarie, pisar cu porunca şi binecuvântarea părintelui nostru Kir 

Ştefan, egumen de la Sfânta Mănăstire Cozia, unde este hramul Sfintei Treimi…“ 

 Din acest manuscris se observă că stareţii mănăstirii încurajau pe oamenii de cultură aflaţi în 

rândurile călugărilor pe care îi aveau sub ascultare, poruncindu-le să se ocupe de transcrierea 

manuscriselor, binecuvântându-le trudnica muncă, iar operele lor erau păstrate cu sfinţenie, ca 

adevărate comori de cultură. 

 De asemenea, o mare personalitate vrednică de pomenit ajuns pe scaunul mitropolitan al 

Ungrovlahiei din stăreţia Coziei este arhimandritul Varlaam, egumen al mănăstirii între 1663-1665. 

Deşi a stat numai doi ani la conducerea obştii de pe Olt, numeroase acte dovedesc rodnica sa 

activitate pe plan gospodăresc şi cultural. Din anul 1664 se păstrează cartea patriarhală adresată 

Coziei, îndemnând pe egumenul Varlaam şi soborul mănăstiresc să respecte rânduiala veche şi „să 

pue egumen din soborul mănăstirii, nu pe fiecine, ci preot înţelept şi de cinste, fără nici un amestec 

din afară“. După ce a plecat în Rusia unde a stat aproape doi ani, spre sfârşitul anului 1670, 

Varlaam a fost ales episcop de Râmnic, iar în 1672 a fost ridicat în scaunul de mitropolit al Ţării 

Româneşti, unde a păstorit până în anul 1679. Testamentul lăsat înaintea morţii sale este unul 

impresionant prin cuvintele sale, pentru dragostea pe care o purta faţă de mănăstirea unde stăreţise: 

„Vrând cu tot sufletul ca, unde ne-au fost începerea să ne fie şi sfârşirea şi să ni se îngroape oasele 

la această Sfântă mănăstire“, arhiereul „a fost îngropat în tinda bisericii, dinspre strana cea mare“. 

 Activitatea culturală şi preocupările spirituale ale călugărilor cozieni au făcut ca mănăstirea 

lor să fie socotită atunci cea mai importantă lavră din Ungro-Vlahia secolului al XIV-lea. Aproape 

de graniţa cu fostul Imperiu Austro-Ungar, care îngloba pe atunci Transilvania, Cozia a oferit 

sprijin material, moral românilor ortodocşi din Ardeal, întărind în acelaşi timp sentimentul naţional 

al fraţilor de peste munţi. Au existat mulţi români care au trecut munţii în Ţara Românească pentru 

a primi hirotonia, mai ales după ce uniaţia a început să facă ravagii în Transilvania, dar şi înainte de 

acest eveniment. Mai mulţi copişti din mănăstirea de pe Olt au trimis bisericilor ardelene 

manuscrise şi tipărituri cu textul diferitelor slujbe de care s-au servit credincioşii aflaţi sub domi-

naţie austro-ungară. Astfel, Cozia a reprezentat mult timp o garanţie pentru preoţia ortodoxă tran-

silvană, ameninţată de învăţăturile greşite ale luteranilor, calvinilor sau catolicilor. Un exemplu con-

cludent este preotul Ioan Piuariu, care trimis de comunitatea din Sadu, judeţul Sibiu, să fie hirotonit, 

a poposit la Cozia, unde a rămas la învăţătură pentru deprinderea rânduielilor liturgice timp de şase 

luni, apoi a fost preoţit de mitropolitul Filaret al Ungro-Vlahiei”68. 

 „Mânăstire Cozia, prin călugării cărturari pe care i-a adăpostit, şi-a înfăptuit în istoria 

Bisericii Ortodoxe Române rolul de temeinică zidire spirituală. Organizată în tradiţia de origine 

patristică, după regulile Sfântului Pahomie şi ale Sfântului Vasile cel Mare, ea a fost, încă din 

timpul lui Mircea, o şcoală mânăstirească. Primul dascăl menţionat în hrisoavele domneşti a fost 

 
68 http://ziarullumina.ro/6-secole-de-rugaciune-in-umbra-voievodului-mircea-36260.html; 
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Sofronie, stareţul mânăstirii între 1406-1419. Cei ce doreau să devină călugări, trebuiau să înveţe 

Sfânta Scriptură. La Cozia, ca şi în alte mânăstiri, se asigura o instrucţie elementară: cititul, scrisul, 

şi deprinderea unei meserii manuale. Cei înzestraţi, învăţau sculptura, pictura şi muzica. Începând 

cu secolul al XIV-lea, Mânăstire Cozia devine unul dintre cele mai puternice centre culturale ro-

mâneşti. În secolul al XVI-lea, documentele menţionează peste 50 de dieci munteni, care au învăţat 

carte românească şi slavonească la Cozia. La sfârşitul secolului al XVII-lea exista aici „… un fel de 

universitate grecească care a avut o mare însemnătate în mişcarea culturală din epoca aceea”. 

Ulterior, prin lungul şir de arhierei, episcopi şi mitopoliţi pe care i-a dat, ziditori la rândul lor de 

spiritualitate, artă şi cultură română, Cozia a devenit prin harul divin pe care-l revarsă neîntrerupt de 

şase veacuri, o emblemă sacră a spaţiului românesc”69. 

 „Mănăsitrea Cozia, una dintre cele mai vechi și vestite mănăstiri de pe malul drept al 

Oltului, situată la cinci kilometri distanță de stațiunea Călimănești și la aproximativ douăzeci de 

kilometri nord de Râmnicu-Vâlcea, a fost ctitorită între 1387-1388 de către Mircea cel Bătrân, la 

sfatul călugărului cărturar Nicodim de la Tismana, „sfetnicul lui Mircea întru cele dumnezeiești”. A 

fost târnosită la 18 mai 1388 de însuși Nicodim, al cărui chip apare zugrăvit în partea de sud a 

pronaosului. Mănăstirea Cozia a activat și ca focar de cultură românească. Prin hrisoavele domnești 

din 28 martie 1415, 18 martie 1419, 16 iunie 1436, 17 aprilie 1448, se recunoștea faptul că aici 

funcționa, încă din 1415, o școală mănăstirească. Primul dascăl cunoscut a fost chiar starețul mă-

năstirii, părintele Sofronie. Ca figuri distincte ale școlii, enumerăm pe Filos, logofăt al lui Mircea 

cel Bătrân, care compunea versuri și imnuri religioase, pe acest temei el fiind considerat primul poet 

român. Urmează Mardarie Cozianul, care alcătuia, la anul 1696, Lexiconul slavo-român necesar 

acestei instituții de învățământ. 

 Despre funcționarea respectivei școli pomenește, la 12 mai 1772, și arhimandritul Ghenadie, 

care, conform propriilor mărturisiri, a venit la Cozia „din mică copilărie, unde am învățat și carte”.  

 „Cu ocazia vizitei făcute la 20 iunie 1657, Paul de Alep, ucenicul, arhidiaconul şi secretarul 

Patriarhului Macarie al Antiohiei, descrie astfel aşezarea de la Căciulata la Mănăstirea Cozia. Eram 

înspăimântaţi de îngustimea drumului şi de apropierea sa de marginea prăpastiei; şi, coborându-ne 

de pe caii noştri, am mers pe jos până ce am trecut podul. Aici am ieşit într-o câmpie mare, îm-

părţită în ogoare, acoperite cu semănături şi cu grădini şi cu vii pe care a trebuit să le străbatem până 

ce ne-am apropiat de mânăstire. 

 Aceasta, Cozia, este o clădire întărită şi măreaţă, înălţată pe marginea unui râu, dar încon-

jurată de piscuri înalte şi impunătoare, iar golurile dintre ele erau închise de păduri de nepătruns, 

astfel că prin nici o parte a acestui loc nu este vreo altă intrare, căci acest loc binecuvântat se află 

(ca) într-o covată la marginea Ţării (Româneşti) şi la marginea Ţării Ungureşti, atât la miazănoapte 

cât la apus, cale de două zile de călătorie. Drumul către această din urmă este prin spatele munţilor 

de miazăzi; este extrem de greu şi cu neputinţă de străbătut (cu carul) cu boi”70. 

 „Socotit printre cei dintâi imnografi (autori de imnuri liturgice) cunoscuţi din mănăstirile 

româneşti, Filos fusese mare logofăt în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Cunoştea bine limbile 

greacă şi slavonă. În anul 1392 a renunţat la dregătorie, devenind călugăr în Mănăstirea Cozia, sub 

numele Filotei. Singura operă scrisă de el, păstrată până astăzi, sunt „Pripealele" („Mărimuri"), im-

nuri religioase de laudă care cinsteau marii sfinţi, cântate la slujba privegherii în mănăstiri, odată cu 

psalmii. În secolele XV-XVIII, creaţiile lui, redactate în slavonă, circulau în toate bisericile 

ortodoxe balcanice. În 1696, Mardarie Cozianul a alcătuit un „Lexicon" slavo-român necesar şcolii 

 
69 https://condora.wordpress.com/2016/10/18/cozia-o-emblema-a-romanilor/; 
70https://jurnalspiritual.eu/un-colt-de-rai-manastirea-cozia/;  
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mănăstireşti. În secolul al XVIII-lea, şcoala încă funcţiona. O menţionează Arhimandritul 

Ghenadie, venit la Cozia „din mică copilărie", ca să „înveţe şi carte" (1772)”71. 

 „Învățământul muzical bisericesc de la această lavră premerge cu un secol vestita școală 

muzicală de la mănăstirea Putna. Documentele atestă activitatea lui Filotei Monahul, una și aceeași 

persoană cu Filos, logofătul lui Mircea cel Bătrân, consemnat într-un hrisov domnesc datând din 8 

ianuarie 1392. Acesta, după ce a schimbat mantia boierească în haină monahală la Cozia, s-a de-

dicat studiului și compunerii de imne bisericești, fiind cunoscute îndeosebi Pripealele (pripelele, sau 

pripelile, n.n.), care se cântă la serviciul Utreniei din sărbători, cu stihuri din psalmi întocmite de 

bizantinul Nichifor Vlemidis (1197-1272). Aceste scurte cântări scrise în limba slavă au circulat în 

țările române și țările slave vecine și s-au transmis ca melodie pe calea tradițională a oralității, până 

în secolul al XIX-lea, când au fost scrise în notație hrisantică. 

Petrecând multă vreme la Cozia, „Chir Filotei” (precum a fost numit în unele documente) a 

putut observa – participând la serviciul divin – că la privegherile din ajunul praznicelor împărătești 

și ale sfinților cu polieleu o anumită piesă imnografică de la Utrenie lipsește. De aceea în jurul 

anului 1400, el a alcătuit o poezie imnografică, un imn scurt care se cântă cu stihuri din psalmii 

aleși, rânduiți de Nichifor Vlemidis, la polieleul praznicelor împărătești, ale Maicii Domnului și ale 

sfinților mai cu seamă”72.  

 „Spre sfârșitul secolului al XV-lea se afla la Cozia și un alt cântăreț, protopsaltul Daniil, 

care era domesticos. Această funcție cumula pe lângă atribuțiile de slujire ca liturghisitor de strană 

și activități didactice, acesta instruind grupul de psalți ai mănăstiriiși învățând pe începători cân-

tările liturgice. Școala muzicală bisericească de la Cozia s-a afirmat atât în țară, cât și peste hotare. 

 În școala de la Cozia sau format mulți călugări cărturari care, începând din a doua jumătate a 

secolului al XVI-lea, au fost promovați în demnități bisericești, episcopi și chiar mitropoliți ai Țării 

Românești, iar în secolul al XVII-lea s-au afirmat personalități culturale de excepție. Printre aceste 

personalități s-au remarcat mai mulți copiști, psalți și dascăli ai școlii de muzică bisericească. 

 Printre aceste personalități ale școlii de muzică bisericească, amintim pe: „Arsenie Cozia-

nul, monah-psalt și dascăl de muzică, unul dintre cei mai demni urmași de mai târziu ai lui Filotei 

monahul – autorul Pripelelor, și a lui Daniil Protopsaltul, din secolul al XVII-lea, pe care Macarie 

Ieromonahul l-a așezat printre psalții cei vestiți ai Țării Românești”73.  

 Creația muzicală a lui Arsenie Cozianula fost cunoscută și apreciată de către Filothei sin 

Agăi Jipei, autorul primului manuscris muzical în limba română – Psaltichia Rumânească, terminat 

de scris la 1713. Acesta a viețuit un timp la Mănăstirea Hurezu, l-a cunoscut pe Arsenie și a 

introdus în manuscrisul său o cântare compusă de acesta și anume Slava Litiei de la Vecernia din 20 

iulie, „cu car de foc șezând...”. Personalitatea lui Arsenie ca dascăl și compozitor, s-a păstrat în 

memoria colectivă a școlii românești de psaltichie, până la începutul secolului al XIX-lea, când das-

călul Macarie Ieromonahul îl amintește în prefața Irmologhionului, de la 1823, alături de marii pro-

topsalți din capitala țării, Calist și Șărban. 

 Activitatea acestuia a avut un rol deosebit și în secolele următoare, (XVIII și XIX), atât 

pentru mănăstirea Cozia și celelalte mănăstiri vâlcene, cât și pentru centrul episcopal de la Râmnic, 

deoarece a antrenat pe unii din slujitorii altarului și ai stranei în dificila activitate de învățare și 

transmitere a cântărilor bisericești, prin practica de strană în școala mănăstirească, prin manuscrise 

 
71https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/biserica-din-cozia-a-fost-minunea-evului-mediu-romanesc; 
72 Pr. Prof. Dr. Ion Gavrilă, Muzica bisericească din ținutul Vâlcii, Editura Roza Vânturilor, București, 2010, p. 

41; 
73 Idem, p. 55. 



63 

și tipărituri muzicale”74.  

 „Tradiția bisericească în domeniul învățământului de la mănăstirile Cozia, Tismana, Bistrița, 

Hurezu, Govora, Dintr-un Lemn ș.a. a contribuit substanțial la dezvoltarea culturii și spiritualității 

românești. Activitatea școlii de muzică bisericească de la Cozia se continuă și după anul 18, anul 

înființări seminarelor preoțești. Puternica tradiție muzicală de dinainte de reforma hrisantică este 

preluată de psalții-dascăli Chesarie Ierodiaconul, Gheorghe-Gherontie „Zograv și Cântăreț”, 

dascălul Nicolae Cântărețul, Varlaam Protosinghelul și dusă mai departe, pe tot parcursul secolului 

al XIX-lea și în secolul al XX-lea”75.  

 „Având în vedere agresiunile care nu au contenit să se abată asupra necropolei lui Mircea 

cel Bătrân, în istoria ei îndelungată de peste șase sute de ani, Biserica „Sfânta Treime” a Coziei a 

rezistat, am spune miraculos, dacă nu am avea în vedere înalta măiestrie a zidarilor, zugravilor, 

pietrarilor care au ridicat-o pe verticală și au împodobit-o cu mult rafinament, respectul voievozilor 

pământeni pentru ilustrul lor înaintaș, dar și strădaniile prin veacuri ale stareților ei și ale obștii 

monahale, care a numărat mulți cărturari de renume, ziditori la rândul lor de spiritualitate și cultură 

românească. Se mai cuvine să adăugăm: Cozia este azi mănăstirea din România cu cel mai mare 

număr de vizitatori. Pentru cei mai mulți e locul unde se întâlnesc cu Mircea cel Bătrân, iar Mircea 

cel Bătrân e istoria pe care ne-am fi dorit-o”76. 
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CĂLIMĂNEȘTI –IERI ȘI AZI 
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Orașul Călimănești, care are în componență localitățile Căciulata, Călimănești (reședin-

ța), Jiblea Nouă, Jiblea Veche, Păușa și Seaca, este cunoscut ca așezare încă din vremea dacilor. 

Cele mai vechi urme ale existenței unei comunități în această zonă au fost descoperite pe malul 

stâng al Oltului, în zona Poienei Bivolari, și constau în ceramică ornată prin tehnica împunsăturilor 

succesive – tehnică ce se încadrează în cultura Coțofeni, varianta specifică Olteniei de Nord 

(perioada 2500 î. Hr. – 1500 î. Hr.). 

 Pe malul drept al Oltului au fost descoperite urme în apropierea ieșirii din Defileul Oltului, 

la poalele Muntelui Basarab, unde s-au găsit fragmente de ceramică pe care erau prezente 

ornamente specific culturii Glina (secolul XIX î. Hr. –XVI î. Hr.). 

 Vestigii dacice s-au descoperit și în zona de la est de Olt: în 1954 a fost descoperit la Jiblea, 
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de către un localnic, un tezaur de monede dacice format din circa 350 de piese de argint. De ase-

menea, monede dacice au fost descoperite la Bivolari.  

 După cucerirea Daciei de către romani, aceștia, remarcând importanța strategic a teritoriilor 

din jurul Muntelui Cozia, au construit fortificații legate prin drumuri bine întreținute. Teritoriul de 

astăzi al Călimeneștilor era străbătut de principalul drum strategic care făcea legătura dintre Dacia 

Inferior și Transilvania, numit drumul Oltului –drumul (calea) lui Traian, cum a fost păstrată 

denumirea în amintirea localnicilor. 

 În anul 138 romanii ridică un castru de apărare la Bivolari, sub poalele muntelui sfânt al 

dacilor, muntele Cozia, cunoscut sub numele de castrul 

roman Arutela , Arutela fiind denumirea romană a râului 

Olt. Construcția castrului a făcut ca în jurul lui să se dez-

volte o așezare rurală bine închegată și bine dezvoltată pe 

ambele maluri ale Oltului. 

 După finalizarea investigațiilor arheologice, în anii 

1982-1983 s-au efectuat lucrări de consolidare și restaurare a 

castrului, reconstituindu-se și o parte din latura de est a 

acestuia, parte ce cuprinde poarta pretoriană și cele două tur-

nuri care o flanchează. 

 Călimăneștii au un trecut zbuciumat, determinat de 

împrejurările istorice și sociale ale epocilor trecute. Satul 

lui Căliman a luat ființă în jurul mănăstirii Cozia. Legenda spune că mănăstirea Cozia - de care este 

legată nașterea satului - a fost ridicată în apropierea alteia, zidită de Negru Vodă, care se găsește la 

poalele muntelui Capra, ceva mai la nord de mănăstirea Cozia. Întemeierea Principatelor 

Române la 24 ianuarie1859, găsește în jurul mănăstirii Cozia un mănunchi de case mici, satul 

Cozia, ce coborau pe poalele munților până spre apa Oltului.  

  Localitatea sub denumirea de Călimănești este atestată documentar prima dată la 20 

mai 1388 de către Mircea cel Bătrân ,,...a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire...la 

locul numit Călimănești pe Olt, care a fost mai înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă pe 

care cu dragoste și multă osârdie, după voia domniei mele, l-a închinat mai înainte zisei 

mănăstiri". 

 
Hrisovul lui Mircea de la Mănăstirea Cozia 

  

În zona orașului Călimănești au poposit oameni de seamă ai culturii românești: Mihai 

Eminescu a trecut prin această așezare venind dinspre Ardeal și vizitând mănăstirea Cozia, în 

anul 1882. În iarna anului 1909, poetul Octavian Goga, a venit la Călimănești pentru a pregăti apa-

riția volumului Ne cheamă pământul. A stat într-o căsuță din Căciulata, aproape de malul Oltului. 
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 În zilele noastre, zona este cunoscută mai ales datorită stațiunii Călimănești-Căciulata, efec-

tul benefic al apelor minerale din zonă fiind deosebit. Legenda spune că un cioban s-a spovedit 

călugărilor mănăstirii Cozia spunându-le că s-a vindecat de metehnele trupului scăldându-se într-un 

lac din câmpul lui Căliman. El crede că acest lac are puteri cerești din moment ce el nu mai are 

dureri de spate, iar oile rănite s-au vindecat. Călugării au 

verificat mărturia ciobanului și au găsit chiar în jurul mănăs-

tirii izvoare de unde cură piatră pucioasă. Urmarea a fost că 

pe lângă mănăstire s-a construit un fel de spital în care 

oamenii bolnavi veneau să se trateze.  Însuși ctitorul  mănăs-

tirii  Cozia, domnitorul Mircea cel Bătrân a venit și s-a tratat 

aici la bătrânețe. Mai târziu va veni spre vindecare și ur-

mașul său Matei Basarab. Pe la jumătatea secolului XIX  

doctorul  Carol Davila recomandă împăratului Napoleon al 

III-lea, care suferea de o boală a ficatului, apa actualului iz-

vor nr. 1 de la Căciulata. Apa era îmbuteliată și dusă cu poș-

talionul la Paris. De asemenea, Franz Joseph, împăratul  

Austro-Ungariei, a beneficiat de tratamentul apelor minerale de la Căciulata. 

 Tocmai datorită faimei adusă de apele minerale, Călimănești nu a mai parcurs toate etapele 

dezvoltării de la cătun la sat, comună, oraș, ci a trecut direct la stadiul de stațiune. 
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CONFERINŢA DE PACE DE LA PARIS 

 

prof. Emil PĂDUREȚU 

Colegiul Național Alexandru Lahovari, Râmnicu Vâlcea 

 

Conferința de Pace de la Paris a început la 18 ianuarie 1919, având drept obiectiv dezbaterea 

noii configuraţii politico-teritoriale şi rezolvarea complicatelor probleme economico-financiare re-

zultate din Primul Război Mondial. Au participat 27 de state, printre care şi România. Conferinţa 

avea ca scop elaborarea şi semnarea tratatelor de pace între statele învingătoare (cu excepţia Rusiei, 

atunci în plin război civil) şi cele învinse în Primul Război Mondial. Preşedintele Conferinţei a fost 

proclamat delegatul Franţei, ţară gazdă: Georges Clemenceau. 

 Conferința a dus, în final, la semnarea tratatelor de pace, după aprige controverse între: 

o Delegaţii idealişti, dintre care cel mai însemnat era preşedintele american Woodrow 

Wilson, care, cu cele 14 puncte programatice prin care înţelegea să concretizeze Dreptul popoarelor 

de a dispune de ele însele, căuta să asigure o impărţire cât mai echitabilă a câștigurilor şi a 

eforturilor; 

o Delegaţii realişti, dintre care cel mai însemnat era primul ministru englez Lloyd 

George care încerca să păstreze în Europa continentală un echilibru între diferitele state şi să le 

unească împotriva extremismelor, pentru a asigura o pace durabilă, şi fără să fie prea sever cu 

învinşii pentru a le permite o reconstruire economică ; 

o Delegaţii naţionalişti, dintre care cel mai însemnat era preşedintele francez Georges 
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Clemenceau, poreclit Tigrul, care înţelegea să dezarmeze cât mai definitiv Germania şi să obţină în 

mod constrângător, cât mai mari despăgubiri de război pentru ţara sa. 

Între aceste poziții ale marilor puteri, delegaţiile statelor mai mici au încercat, fiecare, să 

obţină concretizarea revendicărilor lor, în timp ce delegaţiile ţărilor învinse încercau să limiteze 

pierderile. Existau multe litigii inclusiv între învingători: de exemplu, atât Italia, cât şi Serbia, 

revendicau oraşul Trieste, peninsula Istriei şi insulele Dalmaţiei. Hotărârile au fost luate nu de de-

legaţiile tuturor statelor participante, ci de delegaţii celor patru mari puteri : Georges Clemenceau 

din partea Franţei, Woodrow Wilson din partea S.U.A., Lloyd George din partea Marii Britanii şi 

Vittorio Orlando din partea Italiei. Celelalte delegaţii erau doar audiate. Această situaţie a stârnit 

protestele ţărilor mai mici care luptaseră de partea Antantei, aşa cum a fost şi cazul României, a 

cărei delegaţie s-a retras, între septembrie şi decembrie 1919, de la lucrări, deoarece în discutarea 

clauzelor tratatului de pace cu Austria, marile puteri încercau să limiteze despăgubirile şi teritoriile 

revendicate de România, impunându-i în schimb clauze în favoarea minorităţilor, clauze care au 

determinat demisiile succesive ale guvernelor lui Ion I. C. Brătianu şi generaluluiArtur Văitoianu. 

În definitiv, România nu a semnat tratatul de la Saint-Germain decât la 9 decembrie, prim-

ministru fiind atunci generalul Constantin Coandă. Până la urmă, au fost semnate tratatele cu toate 

ţările învinse şi au fost stabilite noile graniţe din Europa. În locul Austro-Ungariei au apărut noi 

state naţionale (Cehoslovacia, Regatul sârbo-croato-sloven, Austria, Ungaria), era refacut statul po-

lonez, iar România îşi desavârşea întregirea. Tratatele dintre Puterile Aliate şi statele învinse au fost 

semnate dupa cum urmează: 

o Cu Germania, la Versailles, la 28 iunie 1919: extrem de dur din cauza exigenţelor Franţei, 

acest tratat excludea poporul german dindreptul popoarelor de a dispune de ele însele şi din acest 

motiv Senatul SUA a refuzat să-l ratifice; 

o Cu Austria, la Saint-Germain, la 10 septembrie 1919: acest tratat excludea deasemenea 

Austriecii din Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, împiedicându-i să realizeze unirea cu 

Germania ; 

o Cu Bulgaria, la Neuilly, la 27 noiembrie 1919: acest tratat excludea şi Bulgarii din  Drep-

tul popoarelor de a dispune de ele însele, împiedicându-i să realizeze unirea cu Macedonia, atribuită 

definitiv Sârbiei ; prin acest tratat, Grecia căpăta Tracia iar Serbia, nu numai că păstra Macedonia, 

dar beneficia şi de unele rectificări de frontieră. Cu România, era menţinut hotarul din 1916; 

o Cu Ungaria, la Trianon, la 4 iunie 1920, socotit de maghiari tot un Diktat; 

o Cu Imperiul Otoman, la Sevres, la 10 august 1920: acest tratat era atât de defavorabil, 

încât a provocat în Turcia mişcarea naţionalistă condusă de Mustafa Kemal Atatürk, care a condus 

la prăbuşirea imperiului, proclamarea republicii şi expulzarea tuturor ortodocşilor din Turcia 

asiatică, oficializate printr-un nou tratat semnat în 1923 la Lausanne. 

S-a hotărât şi înființarea unui organism internaţional menit să apere pacea şi să preîntampine 

izbucnirea unui nou război: Liga Naţiunilor, cu sediul la Geneva.Tratatele de la Saint-Germain şi de 

la Trianon, conforme celui de-al 10-lea din cele 14 puncte ale preşedintelui Wilson, au oficializat 

întregirea României, ale cărei noi frontiere au fost redeschise. 

 Este una dintre trăsăturile marcante ale desfăşurării Conferinţei de pace de la Paris. 1919 – 

1920. Un proiect ce urma să pacifice Europa şi să delimiteze sferele de influenţă în celelalte regiuni 

ale lumii. Aşteptările au fost mari de la această conferinţă, însă rezultatele au fost limitate de înseşi 

soluţiile găsite de cele 27 de state aflate în tabăra învingătorilor, reprezentate într-un Consiliu al 

celor zece, apoi într-o și mai mare concentrare în Consiliul celor patru plus unu (Franţa, Anglia, 

Italia, Statele Unite plus Japonia). România s-a aflat în grupul ţărilor cu interese limitate. Cu toate 

acestea, diplomaţia şi iscusinţa premierului de atunci, liberal, Ion I.C. Brătianu, a influenţei 
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exercitate de Reginei Maria, nu în ultimul rând a aplicării principiilor wilsoniene şi a jerfelor pe 

câmpul de luptă, România şi-a regăsit provinciile istorice sub aceiaşi administraţie şi nume, uniunea 

făcându-se sub umbrela adeziunii populare. A locuitorilor din provicnciile Basarabia, Transilvania, 

Banat-Crişana, Bucovina de Nord. Statutul de ţară cu interese limitate este dezvoltat şi relaţionat de 

cei doi invitaţi, România găsindu-se de multe ori în faţa faptului împlinit prin puterea discreţionară 

de care beneficiau Marile Puteri. De altfel e o atitudine des întâlnită în relaţiile unui stat mic cu o 

Putere europeană. Din această calitate distribuită, România a primit şi reparaţii de război simbolice, 

însă a fost obligată şi la plata datoriei inter-aliate pentru cheltuieli ale desfăşurării operaţiunilor 

militare. Câştigul maximal a constat înreunificarea ţării în forma cunoscută de perioada interbelică : 

295 de mii de kilometri pătraţi şi o populaţie de peste 18 milioane de locuitori, români, dintre care o 

treime formată din minorităţi naţionale. 

 

CASTRUL ROMAN DE LA IONEȘTI  ȘI DĂEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 
 

Prof. Gheorghe PIU 

Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Râmnicu Valcea 

 

 La Ioneştii Govorii (PonsAluti), în judeţul Vâlcea, se localizează ruinele unui castru roman, 

de dimensiuni necunoscute şi neprecizat bine pe teren77.Toponimul se traduce „Podul Oltului" şi 

impune în acest loc existenţa unui însemnat pod peste râu, necesar legăturilor economice cu zona 

deluroasă de dincolo. Cât privește localizarea unei staţiuni vamale în acest punct, propusă de C. 

Daicoviciu, ea rămîne ipotetică. Este posibil ca denumirea latinească a locului să fie o traducere mai 

veche a uneia daco-getică78. Aceste legături de schimb cu regiunea de la est de Olt pot fi docu-

mentate prin descoperirea unui tezaur monetar (Nero-Hadrian) de la Dealul-Mare (comuna Creme-

nari, județul Vîlcea) aflat peste Olt, în faţa aşezării de la Ioneştii Govorii (B. Mitrea, SCN, I, 1957, 

p. 407).             

Cercetări mai vechi făcute de Polonic-Tocilescu (1894), completate prin descoperiri întâm-

plătoare,au stabilit că la Pons Aluti funcționa un castru roman construit în perioada războaie-lor de 

cucerire a Daciei79. Oltul şi-a mutat cursul spre răsărit cu circa 5 km, din vremea romană pînă azi. 

Cercetări de suprafaţă, mai vechi sau mai noi, au stabilit că aşezarea şi castrul roman se găseau pe 

dealul casei „Grigorescu" şi că terenul este deplasabil către lunca Oltului( Gr. G. Tocilescu 

semnalează fortificația pe un deal) .          

Drumul roman urca şi el pe panta dealului. Așezarea civilă este marcată la suprafața tere-

nului de obișnuitele cioburi dacice şi romane. Din castrul roman, Tocilescu și Polonic a scos, în 

urma unui modest sondaj (1894), cărămizi cu suprafaţa de un metru pătrat, ștampilate cu numele 

cohors III Gallorum80, trupă care a staţionat aici înainte de a se muta la Hoghiz şi Boroşneu Mare, 

în Transilvania81. Cercetările efectuate de D. Tudor la suprafaţă (1963) şi ale lui Gh. Petre-Govora 

au identificat colţul de NV al castrului, cu ziduri groase de 0,65 m, distruse în cea mai mare parte82. 

Castrul este azi total nivelat, dar nu depăşea ca mărime 60 x60 m. Se ridicase peste o aşezare dacică 

 
77 Academia Româna, Istoria Romanilor, vol II, p.127; 
78 D. Tudor, Orașe, târguri și sate în Dacia Romana, Editura Științifică, București, 1968, p. 366. 
79 Ibidem, p.367; 
80 D. Tudor, Itinerarii arheologice și istorice oltene, Editura Sport-Turism, Bucuresti,1979, pp.158-

159. 
81 Academia Româna, Istoria Românilor, vol II, p.127; 
82 D.Tudor, Oltenia Română (editia a IV a), Editura Academiei, Bucuresti, 1978, p. 286. 
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mai veche. In acest loc existase un turn care fusese incendiat. Sub stratul de arsură s-au găsit resturi 

ceramice dacice şi romane, ţigle, cărămizi, ceea ce dovedeşte că acest castru se ridicase peste o ve-

che aşezare dacică. Descoperirea cea mai importantă de sub arsura turnului este un tezaur cu 151 

antoninieni (Caracalla -Filip Arabul). Ultima şi singura monedă, datează de la Filip Arabul din anul 

245, ceea ce dovedeşte ascunderea tezaurului în timpul invaziei carpice din anii 245—247 d.Hr., 

cînd a fost incendiat şi castrul de la Pons Aluti83. Un fragment de altar extras din acelaşi zid arată că 

întăriturile au fost imediat restaurate. Fragmentele ceramice ce se văd împrăştiate în jurul castrului 

indică o aşezare mixtă, dacică şi romană, a cărei viaţă se prelungeşte şi după părăsirea Daciei. 

La Dăeşti (nu departe de Băbeni), lângă râul Cerna, ar exista o aşezare rurală pe „Dealul 

Cărămizilor" (numită astfel, după multele sfărâmături de cărămizi ce se află acolo), pe locul zis şi 

„Cetatea Uriaşilor"84. În acel punct apar însă şi puternice resturi ale unei aşezări getice. Urmele aşe-

zării romane de la Băbeni, identificate lîngă drumul roman al Oltului, nu au fost cercetate amă-

nunţită, precum şi cele de la Mihăieşti. Descoperiri monetare izolate sau în tezaure, făcute la Foleşti 

şi Stoeneşti (județul Vâlcea), arată pătrunderea aşezărilor rurale din vremea stăpânirii romane în 

văile îndepărtate ale Hurezului85. 

Pe limes Alutanus,se găsește castrul şi aşezarea civilă de la Buridava (Stolniceni-Rîureni) ce 

constituia un loc foarte important din punct de vedere strategic şi economic. Săpăturile efectuate de 

D. Tudor în colaborare cu muzeul din Râmnicu Vîlcea (continuate de arheologul dr. Gh. Bichir) au 

adus dovezi noi. Târgul Râurenilor de azi e o continuare a unui Campus Traiani. Fusese loc de 

întâlnire a multor drumuri folosite încă din epoca neolitică pentru exportul sării extrase din ve-

cinătate, de la Ocnele Mari. Urmele de locuire antică indică în acest punct înflorirea unui impor-tant 

centru economic şi militar, pe aşa-zisul ,,Câmp al Râurenilor", locul de întâlnire al mai multor dru-

muri. Aşezările stabile îşi fac loc aici pe malul Oltului sau pe sub poalele dealurilor de la Bîrseşti, 

Căzăneşti încă din epoca pietrei șlefuite. În a doua epocă a fierului exista o salbă de sate dacice la 

poalele dealurilor, către Ocnele Mari, pe valea ce duce la Govora şi pe lângă Olt, centre rurale care 

şi-au continuat înflorirea sub romani86. 
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MITROPOLITUL EFREM TIGHINEANUL ŞI LEGĂTURA SA CU 

MÂNĂSTIREA COZIA 

 

   Col.(r) Mihai POPA 

 

O figură emblematică, ce şi-a pus pentru totdeauna amprenta asupra vieţii bisericești a româ-

nilor din Basarabia şi asupra istoriei Bisericii Ortodoxe Române, este mitropolitul Efrem Enăcescu 

Tighineanul. S-au împlinit iată la 5 decembrie 2018, 50 de ani de la moartea sa.  
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Născut la 22 mai 1893, în satul Zăvoieni, comuna Măciuca-Vâlcea, din părinţi creştini-

ortodocşi, Marian-Alexandru şi Maria, fiind al cincilea copil al familiei, Enăcică Ioan, cum era 

numit în copilărie, a fost ajutat să înveţe carte şi a absolvit Şcoala primară din localitatea Oveselu. 

Încă de mic, copilul Ioan s-a dovedit a fi atras spre viaţa meditativă şi duhovnicească şi spre rugă-

ciune. Absolvind şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Râmnicu Vâlcea, tânărul Ioan, prin anii 

1907-1908, s-a retras la Mânăstirea Frăsinei, care era condusă atunci, cu multă înţelepciune şi 

evlavie, de Cuviosul Părinte Porfirie Bucurescu. Noul frate începător, Ioan Enăcescu, a avut 

deosebita bucurie să ajungă, pentru scurt timp, şi la Sfântul Munte Athos (1909). Fiind încă la 

Athos, a avut fericita ocazie să facă cunoştinţă, în parte, şi cu viaţa părinţilor români de la Schitul 

Prodromu. Întorcându-se în ţară, a fost închinoviat la Mănăstirea Stânişoara de lângă Muntele 

Cozia. Aici, în 1910, la vârsta de 17 ani, fratele Ioan Enăcescu a fost tuns în monahism, primind la 

călugărie numele de EFREM.  

Peste puţin timp, datorită calităţilor sale de om cu o solidă pregătire intelectuală şi teologică, 

fiind înzestrat de Dumnezeu cu alese însuşiri de slujitor al celor sfinte, Părintele Efrem a fost hiroto-

nit Ierodiacon în aceeaşi aşezare călugărească (Stânişoara) de Episcopul Gherasim Timuş al 

Argeşului, iar în anul 1920 ridicat la treapta de Ieromonah (preot). (a se vedea: Petre Popa, „Studii 

Vâlcene”, Serie nouă, nr. II (IX), 2006, pp. 355-370).  

Devenind între timp egumen la Schitul Ostrov din Călimăneşti, ridicat curând la rangul de 

Arhimandrit (1923), ajuns Stareţ al Mânăstirii Cozia 

(1925-1928), student la Facultatea de Teologie din 

Bucureşti, a beneficiat în acelaşi timp şi de o bursă în 

străinătate, frecventând astfel cursuri superioare, în 

anumite universităţi din Occident, Paris şi Montpellier 

(1928-1930). Devenind şi profesor la Seminarul din 

Râmnicul Vâlcea (1930-1933) şi exarh al Mănăstiri-

lor din Eparhia Râmnicului (1930-1936) apoi preot 

deservent la Catedrala Patriarhală şi Exarh de data 

aceasta al Bucureştilor (1936-1938), Arhimandritul 

Efrem Enăcescu a ajuns să fie foarte cunoscut, 

apreciat şi simpatizat atât în opinia publică eclesias-

tică, cât şi de autorităţile laice din ţară în general (Pr. 

Prof. Dr. Mircea Păcurariu, „Dicţionarul Teologilor 

Români”, Bucureşti, 1996, p. 161).  

Astfel, Arhimandritul Efrem Enăcescu, fiind 

cunoscut de mai mult timp la centrele Eparhiale de la 

Râmnicu Vâlcea şi de la Bucureşti, ca un călugăr-teolog de aleasă pregătire, cu studii superioare în 

ţară şi în străinătate, fiind în acelaşi timp şi autorul unor publicaţii valoroase, în presa bisericească, 

cum ar fi: „Privire generală asupra monahismului creştin”, lucrare apărută în două volume, la 

Râmnicu Vâlcea (1933-1934), însumând împreună 459 pagini, sau „Pe urmele strămoşilor”, 

Bucureşti 1938, 176 pagini, precum şi diferite articole teologice, dar ţinându-se cont în primul rând 

de frumoasa sa ţinută exemplară monahal-comportamentală, şi de devotamentul său conştient de 

bun patriot şi de devotat fiu al Bisericii Ortodoxe Române, în februarie 1938, Arhimandritul-

mitrofor Efrem Enăcescu a fost Ales de Sfântul Sinod de la Bucureşti Arhiereu-Vicar ,cu titlul de 

Tighineanul şi numit Locţiitor de Arhiepiscop al Chişinăului (1938-1943), în locul Mitropolitului 

Gurie Grosu, care fusese înlăturat pe motive politice şi de culise în urma conflictului său cu Regele 

Carol al II-lea. La 12 ianuarie 1944, Mitropolitul Locotenent Efrem Tighineanul a fost ales 
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Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit titular (plin) al Basarabiei.  

După nenumărate obstacole, greutăţi şi umilinţe întâmpinate în această perioadă foarte zbu-

ciumată din cauza războiului devastator, în luna august 1944, împreună cu zeci de mii de patrioţi 

români din Basarabia şi Bucovina, care se refugiau în România, şi Mitropolitul Efrem Enăcescu a 

fost nevoit, chiar forţat de comuniştii cotropitori, să-şi părăsească Scaunul de Arhipăstor al 

Basarabiei şi de părinte iubit al păstoriţilor săi şi să-şi caute un loc de refugiu pe meleagurile natale, 

stabilindu-se provizoriu la Mânăstirea Cozia-Vâlcea (1944-1946) împreună cu devotatul său ucenic 

şi fost intendent al Palatului Mitropolitan din Chişinău – Protosinghelul Iosif Trofim, preot-călugăr, 

român basarabean.  

Stabilindu-se deci, provizoriu, la Cozia, mânăstirea unde, cum am văzut, fusese stareţ şi 

profesor la Şcoala de cântăreţi (1925-1928), a fost primit cu multă dragoste creştinească de părintele 

stareţ de atunci – Ghermano Dineaţă, om cultivat şi duhovnicesc, iar Mitropolitul Efrem a încercat 

să se acomodeze cu noua stare de vieţuire, în ciuda faptului că el îşi dădea seama că atmosfera de 

aici, pe cât era de austeră şi de nesigură, putea să devină catastrofală pentru el. Se gândea, 

îndeosebi, la evenimentele triste petrecute în Basarabia, în Transnistria şi la Odessa din timpul 

războiului, la românii care activaseră în acel timp ca misionari în teritoriile ocupate de armatele 

române ca să înlăture urmările nefaste ale comunismului ateu; se gândea îndeosebi la Mitropoliţii 

Visarion Puiu, Tit Simedrea, la Episcopul Antim Nica, la Gheorghe Alexeanu – fostul Guvernator 

al Transnistriei şi la mulţi alţii, când el, Efrem Enăcescu, era atunci Mitropolit la Chişinău şi, prin 

urmare, acum putea să fie şi el inculpat împreună cu ei, de armatele invadatoare ruso-sovietice. Dar 

mai avea încă în vedere şi alte urmări neprevăzute, cu consecinţe nefaste, care puteau să aibă loc şi 

în ţara noastră, ţară care intrase atunci în sfera de dominaţie comunistă.  

Faptul însă că la Mânăstirea Cozia funcţiona un Colegiu Militar pentru aproximativ 200 de 

copii orfani de război, numit „Colegiul Militar Mareşal Ioan Antonescu”, care era condus şi 

apărat de o unitate militară cu gardă permanentă la poarta mânăstirii, atât pentru Mitropolitul Efrem, 

dar şi pentru cei 25-26 de bieţi călugări care se aflau atunci la Umbra lui Mircea cel Bătrân de pe 

Valea Oltului, această unitate de pază prezenta încă o oarecare stare de siguranţă. În incinta Mânăs-

tirii Cozia puteau să intre atunci numai persoanele legitimate de ofiţerul de serviciu şi de gar-da 

militară de la poartă… Nici armatele sovietice care, în anii 1945-1946, se retrăgeau din Occident pe 

Valea Oltului şi care, regretabil spus, pe unde treceau devastau totul, nu aveau voie să forţeze 

intrarea în mănăstire, căci era strict păzită de garda Colegiului Militar.  

Trăind într-o astfel de tensiune îngrijorătoare şi nesigură pentru ziua de mâine, distinsul 

Arhiereu Efrem Enăcescu, alături de părinţii călugări: Maxim Grigorescu, fraţii ieromonahi Nifon şi 

Daniile Băicuş, Visarion Peţa, Varnava Cumpătă, era un model de urmat pentru toţi. Era prezent 

aproape zilnic la sfintele slujbe din mănăstire; oficia Sf. Liturghie în zile de sărbători mari; ţinea 

cuvânt de învăţătură la biserică; era foarte preţuit (aproape venerat) de noi toţi şi se ruga zilnic 

pentru sine, pentru patria noastră şi pentru toţi cei din nevoi… Suporta, cu optimism, toate încer-

cările. Ne binecuvânta la biserică, vorbea cu noi, ne dădea sfaturi de îmbărbătare etc. Iar Părintele 

Iosif Trofim şi Părintele Nicodim (bucătarul său) – foştii săi ucenici apropiaţi de la Chişinău, care-l 

însoţeau la Cozia, în lipsă de alte preparate culinare-consistente, din cauza sărăciei din acel timp, ei 

aveau purtarea de grijă să-i prezinte zilnic Mitropolitului un blid sărăcăcios cu supă vegetariană şi o 

porţie de grâu fiert cu miez de nucă?!  

Pentru vieţuitorii de la Cozia, în acele momente de mari încercări pentru Biserică şi pentru 

popor, Mitropolitul Efrem Tighineanul, era şi a rămas un Mare Părinte şi Dascăl spiritual, pentru 

trăirea sa exemplară, luptându-ne să fim cu luare aminte la el, ca la un model de trăire, şi să-i 

urmăm credinţa (Evrei 13, 7).  
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Pe la începutul anului 1947, Patriarhul Nicodim Munteanu a găsit de cuviinţă ca Înaltul 

ierarh Efrem Enăcescu, care ducea o viaţă de mari lipsuri la Cozia, dar şi pentru mai multă siguranţă 

sub aspect politic, precum şi pentru oferirea unor condiții mai satisfăcătoare pe plan material, să fie 

transferat de la Cozia la Mânăstirea Cernica, având la început şi misiunea de spiritual la Internatul 

teologic din Bucureşti (1947-1948) şi de stareţ la Cernica până în 1952, când s-a retras din adminis-

traţie.  

Mulţi monahi basarabeni, care îl avuseseră pe Mitropolitul Efrem arhipăstor la Chişinău 

(1938-1944), şi care acum erau şi ei refugiați la Cernica, s-au bucurat nespus de prezența distinsului 

Ierarh în comunitatea lor, la Cernica. Retrăgându-se, cum s-a spus, destul de repede din orice 

răspundere administrativă a mânăstirii, având şi venerabila vârstă de 75 de ani, Mitropolitul Efrem 

Tighineanul, începând cu anul 1953, şi-a petrecut restul vieţii într-o casă modestă, dar bine îngrijită, 

la sud-est de incinta mânăstirii (extra muro), vecină cu acea casă în care şi Sfântul Calinic şi-a 

petrecut ultimii ani din viaţă, tot la Cernica, până la trecerea sa în rândul celor drepţi (11 aprilie 

1868). Aici, distinsul şi mult încercatul ierarh Efrem Enăcescu, prin rugăciuni, meditații şi prin 

sfaturi părintești împărtășite cu drag tuturor, şi-a dus restul vieții, până la 5 decembrie 1968, când a 

trecut în pace la cele veșnice. Parcă auzim şi noi acum cuvintele Domnului, rostite şi pentru el: 

„Bine servitor bun (slujitor al Bisericii), peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune. 

Intră (şi tu) întru bucuria Domnului tău” (Matei 25, 14-23).  

A fost înmormântat, alături de alți distinși părinți cu viață sfântă care își dorm somnul de 

veci – în Cimitirul Mânăstirii Cernica.  

La 5 Decembrie 2018, s-au împlinit 50 de ani de la plecarea sa din această lume. Să rugăm 

pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace în rândul aleșilor Săi.  

Bibliografie 

[1] Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. al III-lea, Iaşi, 

2008; 

[2] Idem, Dicţionarul Teologilor Români, Bucureşti, 1996; 

[3] Buzilă, Boris, Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia, Bucureşti - Chişinău, 1997; 

[4] Adrian Nicolae Petcu, Mitropolitul Efrem Enăchescu al Basarabiei, 14 Decembrie 

2010, http://ziarullumina.ro/. 

  

MĂNĂSTIREA TURNU – ISTORIE ŞI SFINŢENIE 
 

    Prof. Claudiu-Ion RADA 

Şcoala Gimnazială, Gura Văii, Bujoreni 
  

 La șase kilometri nord de Călimăneşti, pe malul stâng al Oltului, la poalele Munţilor Cozia, 

se află un așşezământ al cărui nume a fost dat după o fortificaţie antică, ridicată de romani în 

apropiere: Mănăstirea Turnu. 

Mănăstirea Turnu este una dintre vetrele monahale de mare spiritualitate creştină din 

Eparhia Râmniclui, aşezată într-un loc retras pe malul stâng al Oltului, sub muntele Cozia, la doi 

kilometri de ctitoria voievodului Mircea cel Batran, Mănăstirea Cozia. Accesul către ea a fost 

deosebit de greu timp de secole. Din partea sudică se ajungea cu trasura de la Jiblea, iar de la Cozia, 

cu barca peste Olt, apoi pe jos de-a lungul râului spre nord, singura legatură o formau potecile ce 

urcau culmea muntelui şi coborau în satele Loviştei. Chiar şi marele geograf George Lahovari men-

ţiona, în secolul al XIX-lea , că numai ,,piciorul şi calul pot pătrunde acolo". 

http://ziarullumina.ro/
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 Denumirea mănăstirii vine de la un turn masiv, de pe stânca numită ,,Piscul lui Teofil", con-

struit in secolul al II-lea de legiunile romane din Castrul Arutela, ale carui ruine se mai văd în 

Poiana Bivolari, mai jos de actuala hidrocentrală. La inceput i s-a zis ,,Schitul de după turn", apoi 

,,Schitul Turnu" , iar în cele din urmă ,,Mănăstirea Turnu". 

 Începuturile aşezământului sunt legate de călugări cozieni, care pe la anii 1590-1600, au 

trecut Oltul pentru a trăi în chiliile pe care și le-au săpat în stânca muntelui. 

 Istoria ne relatează că prin veacurile al XV-lea şi al XVI-lea s-au retras aici câţiva călugări 

de la Mănăstirea Cozia, trăind la început într-o desăvârşită sărăcie, adapostiţi în colibe şi în case de 

lemn. Dintre sihastrii retraşi aici cei mai renumiţi au fost pustnicii Daniil şi Misail, ale caror chilii 

(săpate în stâncă) se văd şi astazi. Pe la jumatatea secolului al XVI-lea, adunându-se mai mulţi 

sihăstrii, ieroschimonahul Misail a ridicat aici o mică biserică de lemn cu hramul ,,Intrarea în bi-

serică a Maicii Domnului", întemeind astfel "Schitul Turnu". 

 Mai târziu, a fost ridicată o bisericuţă de lemn, înlocuită în anul 1676 cu o alta de zid, prin 

strădaniile lui P.S.Varlaam, episcop al Râmnicului şi mitropolit al Ţării Româneşti, ctitor şi al schi-

turilor Trivale și Fedeleșoiu.  

 Mănăstirea Turnu va cunoaște o dezvoltare deosebită la sfârșitul secolului al XIX-lea, când 

episcopul Gherasim Timuş a ridicat biserică mare, între anii 1897-1901, alături de chilii şi anexe 

gospodăreşti. În urma unui incendiu puternic în anul 1932, biserica veche a suferit distrugeri, fiind 

refăcută un an mai târziu, pentru ca în anii 1935-1938 întreg aşezământul să fie reparat şi extins. De 

amintit şi faptul că, până în anul 1949, la Turnu a funcţionat şi o şcoală de cântăreţi bisericeşti, 

deservind întreaga eparhie a Râmnicului. Aşezământul monahal a cunoscut ultimele restaurări şi 

extinderi după anul 1990, modificându-se aspectul arhitectural al bisericii mari și extinzându-se 

anexele mănăstirești.  

 Biserica ,,Schimbarea la faţă”, care domină prin monumentalitate întreg aşezământul, are un 

plan pătrat şi surprindea prin cele patru turle mici de la colţuri, în mijlocul acoperişului aflându-se o 

a cincea turlă. Cu ocazia ultimelor lucrări, acoperişul a fost modificat, astfel încât biserica are doar 

o singură turlă. Alipită bisericii mari este o clădire aproape egală ca dimensiuni, etajată şi adăpos-

tind locuinţele monahale.        

La apus de biserica veche se află turnul clopotniţă, care permite accesul în incintă, prin 

portalul de la partea sa inferioară. Turnul este alipit de o frumoasă clădire ridicată în stilul tradiţio-

nal vâlcean, clădire adăpostind de asemenea locuinţe monahale. În dreptul bisericii mici, cele două 

chilii rupestre, săpate în urmă cu secole de pustnicii cozieni, constituie elementul cel mai vechi şi 

plin de sfinţeie al aşezării mănăstireşti.. La chilii se urcă pe câteva trepte, săpate şi ele în stâncă; 

interiorul încăperilor păstrează câte o placă mare de piatră, servind drept pat celor care au slujit 

acolo lui Dumnezeu.  

  Aici te întâmpină istoria şi sfinţenia locului, prin Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi Misail, 

care s-au născut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea în părţile Olteniei. Amândoi, încă din 

tinereţile lor, erau iubitori de nevoinţe pentru Dumnezeu şi doritori de viaţă sfântă, având o fierbinte 

dragoste către Mântuitorul Iisus Hristos şi către Preacurata Sa Maică. Aceştia au intrat în Mănăs-

tirea Cozia ca fraţi, vieţuind în ascultare şi smerenie, urmând pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce s-a făcut 

ascultător Tatălui pentru noi, până la moartea pe cruce. Ei au deprins taina nevoinţelor, dobândind 

darul rugăciunii şi al iubirii de Dumnezeu. Cuviosul Daniil, fiind cunoscător al Sfintelor Scripturi şi 

al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, dar având şi viaţă vrednică şi iscusinţă în viaţa călugărească, a fost 

învrednicit de harul preoţiei. Printre cei care se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost şi vrednicul de 

pomenire, fericitul Misail, care i-a devenit şi ucenic duhovnicesc. Primind ascultarea de duhovnic, 

Sfântul Daniil a început şi mai cu osârdie a se nevoi, mergând din putere în putere şi sporind întru 
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faptele cele bune, chip şi pildă făcându-se tuturor. După o vreme, dorind împlinire duhovnicească şi 

arzând de dragostea cea dumnezeiască, au hotărât să părăsească viaţa de obşte şi să meargă în pus-

tnicie. Primind binecuvântare de la stareţul lor, au mers dincolo de Turnul lui Traian, în ţinuturile 

Muntelui Cozia, unde şi-au săpat chilii în stânca muntelui lângă izvoarele de apă ale pădurii 

liniştite. 

 Fericiţii Daniil şi Misail au ridicat o biserică de lemn pentru trebuinţele lor, în cinstea Intră-

rii în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuviosul Daniil era duhovnic al tuturor pus-

tnicilor din împrejurimi, la el spovedindu-se, după tradiţie, şi Sfinţii sihaştri Neofit şi Meletie. 

Aceştia coborau din când în când, mai cu seamă în duminici şi sărbători, pentru a se spovedi şi 

pentru a se împărtăşi la Sfânta Liturghie săvârşită în acest schit, care, aflându-se în apropierea 

vechiului turn roman, s-a numit Schitul Turnu. 

 Cuviosul Daniil, a dat părinţilor care se nevoiau acolo rânduieli de viaţă pustnicească, apoi, 

cunoscându-şi mai înainte sfârşitul, le-a pus povăţuitor în locul lui pe ucenicul său, Cuviosul Misail. 

Amândoi fericiţii, Daniil şi Misail, după trecerea la cele veşnice, în prima jumătate a veacului al 

XVII-lea, au fost îngropaţi lângă altarul bisericuţei lor. Când, în anul 1676, mitropolitul Varlaam al 

Țării Româneşti a construit la schit o nouă biserică, de piatră, a aşezat sfintele moaşte ale Cuvioşilor 

Daniil și Misail la temelia altarului bisericii celei noi. Apoi, istoria a făcut ca moaştele lor să fie 

arătate spre venerare şi închinare în secolul XXI oamenilor moderni, dar plini de credinţă faţă de 

sfinţii români fideli credinţei apostolice creştineşti. 

 Valoarea istorică, arhitecturală şi religioasă a aşezământului de la Turnu este completată în 

mod deosebit de sfinţii care veghează la hotarul stâng al Oltului care curge în imediata vecinătate, 

Munţilor Coziei care domină o parte, iar Munţii Căpăţânii cealaltă parte, întregind peisajul natural 

cu fiorul credinţei şi fidelităţii sfinţilor români.  
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PARTICIPARE VÂLCEANĂ LA REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ 
 

Prof.  SAIC Eliza  

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae, Râmnicu Vâlcea 

 

Revoluția de la 1848 a avut și o înfățișare locală, desfășurându-se în județe, orașe de reșe-

dință, târgurile și satele din spațiul românesc.  

Județul Vâlcea a cunoscut o activitate revoluționară foarte intensă, sărbătorind cu entuziasm 

ziua de 11 iunie, când a fost citită ,,Proclamația de la Islaz”: s-au confecționat steaguri tricolore, 

stindarde revoluționare care se și sfințesc, legătura cu centrul se păstrează necontenit. Au fost 

confecționate cinci drapele tricolore care, la o lună de la citirea ,,Proclamației de la Islaz”, au fost 

sfințite într-o ceremonie specială. Pe culorile roșu și galben a fost înscrisă deviza revoluției 

,,Dreptate și Frăție!”, iar pe albastru cuvintele ,,Județul Vâlcea”. 

Potrivit planului Comitetului revoluționar român de la București, insurecția trebuia să 

izbucnească și în Vâlcea, unde fusese trimis pentru a organiza evenimentul Costache Bălcescu, 

fratele mai mare al lui Nicolae Bălcescu, în timp ce acesta din urmă fusese trimis la Telega. 

Alegerea județelor pentru cei doi frați nu a fost întâmplătoare, deoarece familia Bălcescu deținea 

https://doxologia.ro/sfintii-cuviosi-daniil-misail-de-la-manastirea-turnu
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proprietăți aproape de Râmnic și de Ocnele vâlcene. Deplasarea lor în aceste regiuni n-ar fi trezit 

bănuielile poliției, credeau organizatorii. 

Una dintre expresiile integrării revoluției vâlcene în cea generală este organizarea Gărzii 

Naționale condusă de generalul Gheorghe Magheru și a momentului de vârf al procesului revolu-

ționar vâlcean reprezentat de tabăra de la Troianu, unde a fost ridicat și un monument în memoria 

revoluționarilor vâlceni. 

Cu mult înainte de primirea oficială a ordinului de înființare a Gărzii Naționale, locuitorii 

Râmnicului au înființat o forță capabilă să asigure ordinea și liniștea necesare. În temeiul articolului 

11 din ,,Proclamația de la Islaz”, hotărăsc înființarea ei în orașul de reședință al județului. 

În jurul datei de 18-21 iunie 1848, Magistratul orașului Râmnic adresează tuturor cetățenilor 

un apel pentru organizarea Gărzii Naționale ,,instituție care pretutindeni în statele bine organizate 

este menită a îngriji pentru siguranța publică”.  

Comandant al Gărzii Naționale este numit Grigore Davidescu. În vârstă și bolnav, se pare că 

nu a manifestat prea mult zel, în organizarea și activitatea acesteia. 

Arestat la 6 octombrie 1848 de trupele ruse de ocupație, la denunțul autorităților locale, în 

satul Brezoi unde se refugiase, Grigore Davidescu este eliberat la 24 ianuarie 1849. 

Se pare că Garda Națională a existat încă din primele zile ale revoluției căci, la 17 iunie 

1848, ea l-a arestat pe arhimandritul Hrisant Hurezeanu. Listele cu cei 409 membri ai Gărzii 

Naționale a fost gata la 23 iunie. 

Organizarea Gărzii Naționale a decurs destul de greu, Administrația județului Vâlcea fiind 

nevoită, la 6 iulie 1848, să ceară subadministrației plășii Oltului trimiterea, de urgență, a unei cete 

de dorobanți ,,pentru străjuirea de noapte a orașului și pentru paza bunelor orânduieli”. Este trimis 

Ilie Tabacu cu 30 de dorobanți urmând, ca din 10 în 10 zile să fie schimbați. 

În încercarea de a-i determina pe orășeni, membri ai Gărzii Naționale, de a-și îndeplini 

obligația străjii de noapte, comandantul acesteia, Grigore Davidescu, propune instituirea unei 

amenzi de 10 lei în beneficiul Casei Orășenești. 

Printre cauzele care au făcut ca această instituție să nu fie viabilă, s-au numărat: izbucnirea 

epidemiei de holeră, care a împrăștiat mai ales pe orășeni, târgul de la Râureni, unde se aflau cei 

mai mulți dintre negustorii râmniceni, refuzul direct al unora de a participa, trimiterea slugilor în 

locul lor, neglijența unor funcționari administrativi.  
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CASTRUL ROMAN DE LA BURIDAVA 
 

 Prof. Mihai SANDU 

    Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Râmnicu Valcea 

 

 În vremea romană înfloreau în jurul ocnelor de sare așezări mixte daco-romane dintre care 

mai binecunoscută este cea din locul „Bozasca" din oraşul Ocnele Mari. Acolo se întâlnește cera-

mică getică alături de cea romană, fragmente de cărămizi şi ţigle. Sarea extrasă se transporta la 
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Buridava, in acest loc, masivele deluroase din stânga şi dreapta Oltului se îndepărtează ca să facă 

loc unei lunci lată de cinci kilometri, punctul de întâlnire al drumurilor ce veneau din văile 

Argeşului, Govorei, Hurezului şi Ocnelor Mari ,de unde se comercializa, pe drumul Oltului şi pe 

plute ce porneau pe râu, către Dunăre. Descoperirile monetare de la Dobriceni (Traian-Iulia 

Domna) dovedesc că aşezări pastorale existau în adâncul ţinutului muntos al judetului Vâlcea, legat 

cu Oltul prin aşezările salinifere de la Ocnele Mari87. 

În cătunul Bârsești (comuna Govora), pe locul denumit la „Pluta", s-a dezvoltat până la 

venirea romanilor, un puternic sat getic. El ocupa o suprafaţă de câteva hectare şi controla drumul 

spre Govora-Hurezul. Această aşezare rurală autohtonă a luat sfârșit în urma unui puternic incendiu 

urmat de o distrugere totală în timpul războaielor de cucerire a Daciei. Peste ruinele «ei s-a construit 

un fort roman de către soldaţii detaşaţi acolo, din cohors II Flavia Bessorum şi din cohors IX 

Batavorum, greşit identificată de Gostar, cu cohors milliaria Brittonum, de la care ne-au rămas că-

rămizi ştampilate, o monedă a lui Traian (din anul 104) şi resturi ceramice . O aşezare rurală ro-

mană nu s-a mai putut dezvolta pe acest loc, ci numai la Stolniceni, la trei kilometri spre răsărit de 

Bârsești88. 

 Centrul militar şi civil de la Buridava alcătuia cea mai de seamă așezare din zona defileului 

Oltului carpatin. El este mai bine cunoscut prin săpăturile arheologice efectuate intre anii 1962—

1967 de către D. Tudor. Burivada, ca toponim geto-dacic, ar avea o rădăcină indo-europeană cu 

înţelesul „a tăia", „a sparge", „prăpastie". Celălalt element — dava este un final des întâlnit în 

toponimia dacică şi însemna „aşezare, sat, târg"89. 

  Era centrul tribului Buridavensi, menţionaţi de către geograful Ptolemeu (sec. II d.Hr.). În 

afară de Tabula Peutingeriana, localitatea a fost înregistrată şi de un papirus descoperit în valea 

Nilului, papirusul ,,Hunt", menţionează pe timpul războaielor lui Traian, Buridavae in vexilla(t) 

ione, soldați din cohors I Hispanorum veterana. Până acum câțiva ani se cunoştea la Stolniceni 

numai urma unui castru roman ocupat cândva de cofhojrs m(illiaria)B (ritto-num), amintită pe o 

ştampilă de cărămidă90.         

Incercarea lui N. Gostar de a o identifica cu cohors I Augusta Nervia pacensis Brittonum 

milliaria, nu este sigură (ca şi alte ipoteze ale sale privitoare la castrele de la Stolniceni şi 

Bumbeşti). Recentele cercetări au identificat castrul (circa 60 x 50 m) pe locul „Boroneasca", în 

partea sudică a aşezării , iar aşezarea civilă la nord de acesta, între actuala şosea naţională şi râpa 

Oltului, pe lângă care trecea drumul roman. Drumul roman a fost precizat la 20 m spre V de castru, 

unde la o adâncime de 50 cm apare un strat de pietriş, şi bolovani de Olt, bine bătut. Este total 

acoperit de gospodării moderne şi invizibil la suprafaţă. Ridicat pe o terasă denumită „la Bărâci". 

Din ruinele lui s-au scos cărămizi cu ştampila cohors milliaria Brittonum, o unitate cu un efectiv 

prea mare spre a se putea adăposti într-un castru atât de mic91. Din castru se păstrează mai bine 

colțul de sud-est de unde au fost scoase blocuri mari de piatră cioplită92 .La Stolniceni, seria mone-

delor imperiale romane este foarte bogată (C. Preda, SCTY, II, 1954, p. 393). 

Urmele arheologice abundente de la suprafața terenului arată că așezarea civilă romană se 

contopise cu cea dacică, pe o lungime de aproape un kilometru. Mulțimea fragmentelor ceramice, 

resturile de zidării, pavaje de case lucrate cu bucăţi de teracotă în formă de „pișcot", cărămizile, 
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țiglele, monedele ,seria monedelor descoperite începe cu epoca Flavilor şi cu unele întreruperi se 

menține până la Justinian93, ceeace indică pe acest loc un mare târg roman (pagus) ce evolua spre 

un oraş , înfloritor în secolele II-III; modest, dar existent şi în secolele IV-VI (ceramică, monede).  

Bunăstarea materială a aşezării se reflectă prin descoperirea în ruinele unei clădiri publice, 

instalații de băi, în ruinele cărora s-a găsit un fragment de statuie imperială turnată în bronz, în 

mărime naturală. Se pare că acest târg aspira să devină oraș (din punct de vedere urbanistic). 

Importante descoperiri arheologice s-au realizat în locul denumit „la Priză", pe malul 

Oltului. Sondajele din anul 1962 urmate de cercetările din anul 1965 au scos la iveală un edificiu 

militar roman cu temelii din bolovani de râu legați cu pământ cleios, groase de 0,70 m, în ale cărui 

ruine s-au descoperit materiale arheologice din secolele I-III. Necunoscând natura exactă a acestui 

edificiu, s-ar putea face deocamdată presupunerea că a folosit drept punct înaintat sau de observație 

pe lângă fortificația locală. 

Zidăriile romane au fost răvășite cu timpul, dar au rămas nederanjate gropile gospodăreşti, 

bogate în material arheologic. Se cunosc urme de case romane alături de locuințe dacice (bordeie 

sau colibe cu pereţii din plase de nuiele lipite cu lut). Aceste locuințe dacice şi romane posedau 

gropi de gunoaie comune, în care se aruncau resturile gospodăreşti. Într-o astfel de groapă s-au 

descoperit (1965) 13 vase fisurate sau întregibile, dintre care şapte sunt dacice şi şase romane, toate 

din secolul al II-lea d. Hr. în groapă, ceramica dacică alterna ca depozitare cu cea romană94. 

Resturile proveneau de la gospodăriile dacice şi romane învecinate (secolul II d.Hr.). Într-un cuptor 

de olar, prăbușit în timpul arderii, s-au găsit vase in care un localnic ardea laolaltă, vase romane şi 

dacice puse concomitent pentru coacere pe aceeaşi vatră95. Aceste descoperiri constituie cea mai 

clară dovadă arheologică despre convieţuirea celor două grupe etnice la Buridava. În mijlocul 

acestor locuințe, lângă drumul antic, a apărut urma unui mare edificiu roman de natură militară, un 

castru mic (60 x 60 m), făcut din piatră şi cărămidă, probabil sub Hadrian96, ale cărui cărămizi şi 

ţigle ștampilate ne oferă posibilitatea de a-1 identifica.  

Castrul se construise între cele două războaie de cucerire a Daciei, pentru comandamentul 

guvernatorului Moesiei Inferioare, ce-şi instalase acolo cartierul său militar, în vederea ultimei 

ciocniri cu Decebal. La construcția lui participaseră detașamente din legiunile I Italica, a V-a Mace-

donica şi a Xl-a Claudia, ajutate de echipe de lucru din cohors II Flavia Bessorum, cohors IX 

Batavorum toate cunoscute după ştampile tegulare, alături de pedites singidares, garda personală a 

guvernatorului. Detaşamentele erau conduse de gradați, dintre care cunoaştem numele unui Iulius 

Aper şi al unui Cornelius Severus97.     

Dimensiunile mici ale castrului, în apropierea căruia se afla aşezarea civilă cu construcții de 

piatră, arată că această mare concentrare de trupe exclusiv din timpul operațiunilor militare ale 

războaielor de cucerire. Deci pe timpul celor două mari războaie, Buridava constituia o mare tabără 

militară care-şi pierde importanța strategică, după cucerirea Daciei, destinată a supraveghea, în 

secolele II-III, paza regiunii. Dar se va dezvolta puternic ca centru economic de schimb şi ca loc de 

export al blocurilor de sare. Este probabil ca ea să fi devenit centrul administrativ al unui territo-

rium cu caracter civil-rural, în care se înglobaseră numeroşi viei din văile vâlcene şi de pe defileul 

Oltului. 

În urma cercetărilor din 2008, arheologii au descoperit importante materiale din vremea 
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stăpânirii romane în Dacia. S-au găsit obiecte de uz casnic, podoabe (ace de păr) şi ceramică roma-

nă. Printre materialele arheologice descoperite, s-au găsit fragmente de ţiglă romană pe care este 

înscris numele unei unităţi militare ce a funcţionat la Buridava între anii 103-105 d. Hr. E vorba de 

Cohors II Flavia Bessorum, numită după recrutarea legionarilor romani.  

Această descoperire este foarte importantă pentru că poartă pecetea unităţii militare Pedites 

Singularis şi reprezintă garda personală a guvernatorului Moesiei Inferioare. Localnicii au 

transformat castrul in prezent în groapă de gunoi. Ruinele castrului erau anul trecut într-o stare 

avansată de degradare. Situl nu mai e împrejmuit, iar zidurile au început să cadă. 
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VETRE MONAHALE DIN MUNŢII COZIEI -MĂNĂSTIREA STÂNIŞOARA 

 

        Prof. Aurelia -Maria SCHEANU 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

 Pe versantul muntelui Cozia, pe malul 

stâng al Oltului, mai sus de mănăstirea Turnu, 

in se află mănăstirea Stânișoara. Până in 

secolul al XVIII-lea, mănăstirea a fost numita 

,,Nucet", după aceasta data ea fiind numita 

Stânișoara, de la stanele de oi prezente in 

aceste locuri înalte. 

 Primii sihaștri au venit in acest loc din 

sihăstriile Nucet și Ostrov, situate la numai 

câțiva kilometri distanta, pe valea Oltului. 

Începând cu secolele XV-XVI, aici au început sa se retragă și unii sihaștri din mănăstirea Cozia.  

 În anul 1807, au venit aici doi călugări de la Sfântul Munte Athos: sârbul Sava și romanul 

Teodosie. Cei doi, ajutați fiind de episcopului Iosif al Argeșului, au zidit o noua biserica, pe ruinele 

celei vechi. Întregul complex monahal a fost terminat in anul 1850.  

 Până în anul 1864, noua Mănăstire Stânișoara a fost metoc al Mănăstirii Cozia, iar după 

aceasta dată mănăstirea a devenit independenta. Actuala biserica din piatra a fost construita intre 

anii 1903-1908, sub ctitoria episcopului Gherasim Timus, stareț fiind Nicodim Manu. 

 În anul 1903, starețul mănăstirii, arhimandritul Nicandru Manu, ajutat de soborul mănăstirii, 

a pus bazele bisericii celei noi, care a fost terminata și sfințită in anul 1909. Pisania bisericii aduce 

mărturie despre acestea: Întru slava Sfintei Treimi și a Sfântului Mucenic Gheorghe s-a ridicat din 

temelie aceasta sfântă biserica, punând-se temelia la anul 1904 august 7 și s-a sfințit la anul 1909, 

aprilie 23 in zilele prea înălțatului nostru rege Carol I și cu binecuvântarea PS episcop de Argeș, 

dr. Gherasim Timus, prin osteneala și stăruința starețului arhimandrit Nicandru Manu, împreuna 

cu tot soborul mănăstirii și cu alți ctitori.  
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 Biserica cea mare, închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, este o construcție masiva 

din piatra, având o turla mare, pe naos; naosul și pronaosul formează un singur spațiu mare; prid-

vorul este deschis, fiind susținut de patru coloane din piatra, sculptate in partea superioara. biserica 

este acoperita cu tabla. Pictura interioara a fost realizata in anul 1948, de zugravul Dumitru 

Belizarie.  

 Arhitectul bisericii a fost italianul Debona Apoloni. Același arhitect a ridicat, in anul 1906, 

terasa dinspre miazănoapte, pe care s-a clădit un frumos pavilion in stil romanesc, folosit pentru a 

adăposti chiliile călugărilor. Acest pavilion s-a ridicat prin râvna starețului Ilarion Dumitrache, și cu 

binecuvântarea episcopilor Emilian Grigore și Iosif Gafton. 

 Incendiul din luna februarie a anului 1917 a distrus chiliile schitului. În locul acestora, intre 

anii 1936-1940, s-a zidit un paraclis în formă de nava. Paraclisul este folosit astăzi de călugări 

pentru slujbele din vremea iernii. In anul 1937, la punerea pietrei de temelie a paraclisului au 

participat șase arhierei, membri ai Sfântului Sinod.  

 Cel mai vestit dintre sihaștrii de la Stânișoara a fost schimonahul Neofit. Acest cuvios şi-a 

săpat o peșteră în partea de apus a Muntelui „Sălbaticul” şi acolo s-a nevoit singur în aspre osteneli 

şi în neadormita rugăciune timp de 30 de ani. Toată săptămâna postea şi se ruga în peşteră, iar în 

ziua Duminicii cobora la sihăstria lui Daniil şi Misail de la Turnu, asculta Sfânta Liturghie şi 

primea Trupul şi Sângele lui Hristos. Astfel, răbdând grele ispite de la diavolul şi dobândind darul 

lacrimilor şi al vindecării suferințelor omenești, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului acolo, în 

peșteră, neștiut de nimeni. 

 Cuviosul Meletie era unul dintre cei șase sihaștri plecați din obştea Mănăstirii Cozia la 

începutul secolului al XVII-lea. Doi dintre ei, Daniil duhovnicul şi Misail ucenicul, s-au nevoit la 

poalele Muntelui Cozia, iar patru dintre ei s-au nevoit în peșteri, pe Muntele Stânișoara. El şi-a 

făcut peșteră în partea de sud a Muntelui Sălbaticul, la 1 km de Mănăstirea Stânișoara, şi aici s-a 

ostenit peste 40 de ani, slăvind neîncetat pe Dumnezeu şi păzindu-și mintea curată de cugetele cele 

rele. Nevoința schimonahului Meletie era aceeași ca şi a pustnicului Neofit. Șase zile se nevoia în 

peșteră, iar Duminica mergea la Cuviosul Daniil duhovnicul de la Turnu şi primea Trupul 

Domnului. 

Se spunea că zilnic îşi aducea apă cu ulciorul de departe, ca să se ostenească. La bătrânețe, 

nemaiputând coborî, s-a rugat lui Dumnezeu şi a izvorât un puternic izvor de apă înaintea peșterii 

lui, ce se cheamă până astăzi „Izvorul lui Meletie”. Peștera sa se păstrează până astăzi.  

 Ieroschimonahul Sava Popescu (1830-1904) a fost unul dintre nevoitorii Mănăstirii 

Stânișoara, întrecând pe mulți cu nevoința, cu tăcerea, cu liniștea şi cu lucrarea minții. 

 Fiu al preotului Nicolae Popescu, din satul Bucşeneşti-Argeş, tânărul Ștefan a început 

studiul la Seminarul din Râmnicu-Vâlcea la îndemnul tatălui său, dar fiind chemat de Dumnezeu la 

nevoința călugărească, după doi ani a părăsit seminarul şi s-a dus la Mănăstirea Stânișoara prin anul 

1850. După trei ani de ascultare a fost călugărit, primind numele Sfântului Sava cel Sfinţit.  

 La cererea Sfântului Ierarh Calinic, ieroschimonahul Sava s-a dus în anul 1863 să ajute la 

organizarea Mănăstirii Frăsinei. Ca părinte duhovnicesc al acestei sihăstrii, timp de patru ani a 

adunat în jurul său până la 20 de ucenici, a întemeiat viața de obște, a rânduit slujbe după tipicul 

Muntelui Athos, apoi s-a întors iarăși la metanie. 

 După câțiva ani, ieroschimonahul Sava a fost rânduit stareț la Mănăstirea Turnu, apoi, după 

patru ani, lăsând alt stareţ în locul lui, se retrage din nou la fericita liniște de la Stânişoara. 

În anul 1895, Cuviosul Sava a fost rânduit stareț în mănăstirea de metanie. Ajungând la bătrâneţe, 

părintele Sava a petrecut ultimii ani numai în post şi rugăciune, fiind îngrijit de fratele său, 

Atanasie. 



79 

 Auzind de petrecerea fiului său, preotul Nicolae Popescu s-a dus şi el la mănăstire şi s-a 

călugărit cu numele de ieromonahul Nifon. Apoi şi fiul cel mai mic, lăsând seminarul, s-a călugărit 

tot la Stânişoara, cu numele de Atanasie. Acolo s-au nevoit împreună, părintele Nifon cu fiii săi, 

Sava şi Atanasie, mai bine de 30 de ani, slăvind pe Dumnezeu şi rugându-se pentru oameni. 

 Pentru smerenia inimii lui, Atanasie a dobândit de la Hristos darul neîncetatei rugăciuni şi 

mângâierea Duhului Sfânt. În toamna anului 1907, Cuviosul schimonah Atanasie a trecut la 

Domnul, iar trupul lui a fost îngropat alături de tatăl şi de fratele său. 

 Obștea mănăstirii numără astăzi 13 viețuitori, iar stareț este părintele Laurenţiu, venit la 

Stânișoara în vara anului 1987 la invitația Preasfințitul Calinic. Sfânta Liturghie este săvârșită de 

patru ori pe săptămână, în zilele de marți, joi, sâmbătă şi duminică. 
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GRIGORE ALEXANDRESCU, UN ROMANTIC ÎNTRE ROMANTICI 
 

   Prof. Andreea SIMION 

  Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea 

   

Grigore Alexandrescu este un poet romantic autentic, atât în poeziile patriotice, cât și în 

elegii și meditații. El cultiva cu strălucire motivele romantice ale ruinelor, mormintelor, peisajelor 

nocturne și fantastice, reînviind eroii istoriei naționale. Grigore Alexandrescu a preluat din roman-

tismul european modalitățile artistice, pe care însă le-a adaptat spiritualității românești, trans-

punându-le in idealurile înflăcărate ale generației de la 1848 și urmărind sensibilizarea contem-

poranilor pentru împlinirea idealurilor de libertate și independenta națională. 

Alături de Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri in Moldova, Ion Heliade 

Rădulescu, Vasile Cârlova, Cezar Bolliac in Muntenia și Timotei Cipariu, George Barițiu, Andrei 

Mureșanu in Transilvania, Grigore Alexandrescu se înscrie in generația scriitorilor pașoptiști, care 

au cultivat tema evocării istorice, a naturii meleagurilor românești, fiind animați de un adevărat și 

înflăcărat patriotism. 

Poezia Umbra lui Mircea. La Cozia a fost scrisă in urma unei călătorii pe care 

Alexandrescu a făcut-o pe la mănăstirile din Oltenia, împreună cu prietenul sau, Ion Ghica. Deși a 

fost scrisă în anul 1842, poezia va fi publicată în 1844, in revista Propășirea, editat de Mihail 

Kogălniceanu. Titlul este alcătuit din două părți, ce par că nu au o legătura strânsă, deoarece sunt 

despărțite de punct și fiecare dintre ele este scrisa cu majusculă. Umbra lui Mircea evocă personali-

tatea istorica a domnitorului muntean Mircea cel Bătrân. La Cozia este numele mânăstirii ctitorite 

de marele conducător, lăcaș care a inspirat poezia și unde, se pare, că a fost scrisă. 

Poezia este structurată în șaisprezece strofe și este construită prin îmbinarea subtilă a mai 

multor specii romantice. Astfel, primele șapte strofe se constituie într-un pastel romantic, descriind 

cadrul natural nocturn în care apare fantoma lui Mircea cel Bătrân următoarele cinci strofe conțin 

elemente de odă și imn prin care se slăvesc faptele de vitejie ale domnitorului. Următoarele două 

https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-stanisoara-67794.html
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strofe compun o meditație, in care poetul exprima idei filozofice despre timpul trecător cu iden-

tificarea momentelor importante din trecut și prezent, precum și o viziune asupra viitorului, iar ulti-

mele doua strofe revin, simetric, la imaginea inițială a pastelului, împlinind astfel perfecțiunea 

artistica a poeziei.         

Primele șapte strofe compun un pastel romantic, în care cele dintâi imagini vizuale sunt 

umbrele turnurilor aplecate peste undele și valurile Oltului, care lovesc ritmic Zidul vechi al mă-

năstirii, singurul element auditiv al liniștii inserării. Poezia începe cu un anapest (picior metric al-

cătuit din trei silabe, dintre care primele două sunt neaccentuate, iar a treia accentuata - A«.A«.), 

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, care dau poeziei gravitate evocatoare si, prin aceasta, 

muzicalitate interioara versurilor, fapt ce 1-a determinat pe G. Călinescu sa considere ca 

Alexandrescu face parte dintre aceia care au contribuit la apropierea poeziei de muzică. Printr-o 

personificare metaforica, poetul aseamănă generațiile de oameni care s-au succedat de-a lungul 

timpului pe aceste meleaguri cu undele curgătoare ale, râului - Ș-ale valurilor mandre generații 

spumegate. Imaginea vizuală este redata prin forma reflexiva a verbelor "se întind", "se prelungesc" 

care se refera la umbrele turnurilor, părând că ating ,,țărmul dimpotrivă". 

Cadrul nocturn este specific romantismului prin atmosfera misterioasă care induce emoție și 

înfiorare. Imaginile vizuale sunt construite printr-o enumerație a complementelor circumstanțiale de 

loc - dintr-o peșteră, din râpa, de pe muche, de pe stanca, pântre iarba - și prin folosirea verbelor la 

prezentul etern - iese, mă-mpresoară, se cobor, se mișcă, să strecoară, trece. Atmosfera fantastica 

și înfricoșătoare este ilustrata de ceasul nălucirei, un element tipic romantic fiind apariția fantomei 

încoronate care iese din mormânt: O fantoma-ncoronată din el iese o zăresc.  

 Natura este umanizată, deoarece toate elementele sale participa emoțional la întâmplările 

miraculoase: Mușchiul zidului se mișcă pantre iarba sa strecoară / O suflare, care trece ca prin 

vine un fior / Râul înapoi se trage munții vârful își clătesc. Imaginile sunt hiperbolizate pentru a 

realiza măreția copleșitoare cu care marea fantomă poruncește și la un semn Oștiri, taberi fără 

număr împrejurul-i înviez.        

Autoritatea personalității istorice a lui Mircea cel Bătrân este ilustrata prin propoziții scurte 

și puncte de suspensie: lese vine către țărmuri sta in preajma ei privește. Verbul la imperativ, 

Ascultați!, este o adresare directă a poetului către toate componentele naturii înconjurătoare și 

înfiorate.           

Printr-o întoarcere graduala in trecut, procedeu artistic tipic romantismului, poetul incita la 

contemplație, pentru a se vedea cum marea fantoma a dat speranța românilor și a îngrozit - totodată 

- pe toți dușmanii de odinioară: Transilvania-1 aude, ungurii se înarmez. Aceasta idee este 

construită printr-o hiperbolă, deoarece porunca voievodului se aude peste Carpați, fiind repetata, 

amplificat, din stâncă-n stâncă. De remarcat in aceasta strofa este cezura, care împarte versul in 

doua emistihuri, propozițiile sunt scurte și marcate prin puncte de suspensie: Iese vine către țărmuri 

sta in preajma ei privește. in stil romantic, poetul se adresează direct Oltului, martorul permanent al 

vitejiilor trecute, care privise cu mândrie legiunile militare și căruia ii erau cunoscute Virtuți mari, 

fapte cumplite ale acestui trecut glorios. Oltul este personificat, poetul recurgând la vocativ și la o 

interogație retorică: Oltule, care-ai fost martur vitejiilor trecute / Cine oare poate să fie omul care 

te-a-ngrozit?.   

Portretul de erou al națiunii române este construit de Alexandrescu prin întrebări retorice 

asupra identității acestui viteaz, fiind o maniera artistica strălucită aceea a comparării lui Mircea cel 

Bătrân cu cele mai strălucite personalități istorice: Cavaler de ai credinței, sau al Tibrului stăpân, / 

Traian, cinste a Romei ce se lupta cu Natura, / Uriaș e al Daciei, sau e Mircea cel Bătrân?. Ultima 

strofa a acestei secvențe lirice confirma identitatea marelui voievod roman, iar la auzul numelui sau 
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întreagă natura este personificata și el este recunoscut de toate elementele naturii - dealul, Oltul, 

valurile, Dunărea și marea - care-i repeta numele cu evlavie și admirație: Mircea! îmi răspunde 

dealul; Mircea! Oltul repetează. 

Următoarea secvență lirică - alcătuita din cinci strofe - este o oda închinată marelui domnitor 

roman, căruia poetul i se adresează direct, in numele tuturor romanilor: Sărutare, umbra veche! 

Priimeste-nchinăciune / De la fiii României care tu o ai cinstit. Poetul omagiază râvna neobosita a 

lui Mircea cel Bătrân, care a fost neobosit in a lupta pentru libertatea și independenta tarii. 

Patriotismul domnitorului este exprimat metaforic - întreprinderea-ți fu dreapă, a fost nobilă și 

mare - ilustrează ideea ca Mircea a purtat războaie drepte, de apărare a tării, din dragoste pentru 

poporul său, care îl venerează și astăzi: De aceea al tău nume va fi scump și nepătat. 

Epitetul triplu dreapta, nobila și mare accentuează eroismul patriotic și dăruirea cu care 

voievodul a luptat pentru independența patriei. Un alt procedeu romantic constă în exprimarea 

retorică sub forma de maxime, ilustrând valoarea etică a exemplului patriotic al lui Mircea cel 

Bătrân și având valoare generalizatoare: Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit. 

Istoria neamului romanesc a consemnat și alte momente glorioase, poetul presupune ca 

Mircea cel Bătrân a simțit plăcere atunci când a aflat despre faptele eroice ale lui Mihai Viteazul, 

care a iubit, ca și el, țara și poporul român. Alăturarea simbolică a celor două nume ilustre pentru 

istoria noastră națională, Mircea și Mihai, accentuează ideea continuității luptei pentru libertate și 

independență a poporului roman, sub conducerea unor domnitori patrioți. Generațiile care au învățat 

despre faptele de vitejie ale personalităților istorice îi venerează pe eroii neamului, dar în antiteză cu 

aceștia, contemporanii poetului se simt slabi și mărunți: Greutatea i ne-apasă, trece slaba-ne mă-

sura / Ne-undoim dac-așa oameni intru adevăr au stat.   

Următoarea secvența lirică este alcătuită din doua strofe și se constituie într-o meditație 

filozofica privind scurgerea timpului. Trecutul este măreț, vremi de fapte strălucite, dar și plin de 

tristețe și amărăciune din pricina multelor războaie purtate, acestea fiind bici groaznic, care 

moartea îl iubește sau a cerului urgie. Prezentul este superior datorită progresului ș civilizației, care 

au înfrățit națiile prin științe și prin arte, asigurând pace și liniște omenirii. 

Ultimele doua strofe ale poeziei constituie un pastel și readuc imaginea inițială a tabloului 

nocturn, în care stăpânește liniștea peste întreagă natură. Personificată, noaptea își întinde mantia 

peste dealuri, norii se întind ca un veșmânt, comparația având rolul de a recompune atmosfera 

misterioasa de la începutul poeziei. Peste întreaga natura se instalează groază și tăcere, atunci când 

umbra intră în mormânt. Turnurile cele-nalte sunt personificate printr-o comparație: Ca fantome de 

mari veacuri pe eroii lor jălesc și constituie mărturia istorică a gloriei și patriotismului con-

ducătorilor români într-un trecut plin de măreție. Valurile Oltului lovesc ritmic zidul vechi al mâ-

năstirii fiind personificate și asemănate cu mândre generații spumegate, idee care subliniază încă o 

dată permanența și continuitatea românilor pe aceste meleaguri. 

Poezia Umbra lui Mircea. La Cozia de Grigore Alexandrescu are versuri lungi, de 15  

silabe, manieră prozodică folosită înainte de poeții Văcărești și ulterior de Eminescu în Memento 

mori. Ritmul alternează, regăsindu-se in poezie atât dactilul cât și iambul, ceea ce conferă o 

muzicalitate aparte. Un alt procedeu pentru a crea efecte muzicale este cezura, care împarte versul 

lung in doua sau mai multe emistihuri pentru a susține cadența poeziei. George Călinescu apreciază 

in mod deosebit aceasta măiestrie artistica a poetului Grigore Alexandrescu: Dar marile efecte sunt 

scoase din prelungirea la maxim a cezurii, cu acel efect de eliminație prelungită a aerului pe care îl 

scoatem la harmonium. 

Creația literară a lui Grigore Alexandrescu s-ar putea defini prin câteva caracteristici, 

meditativă, elegiacă și satirică, fapt ce 1-a determinat pe criticul Paul Cornea să afirme despre acest 
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scriitor că este un romantic printre clasici și un clasic printre romantici. 
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MĂNĂSTIREA COZIA – VATRĂ DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 
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 Mănăstirea Cozia este un complex monahal medieval, situat în orașul Călimănești, pe malul 

râului Olt. Este o ctitorie a domnului Mircea cel Bătrân, extinsă și renovată de-a lungul istoriei sale 

multiseculare.  

 Paul de Alep, în jurnalul călătoriei sale în Țara Românească între 21 august 1656 - 13 

octombrie 1658 scria despre Cozia: În limba lor înțelesul numelui acestei mănăstiri, Cozia este 

fortăreață de pământ din pricina nenumăraților munți din această țară.  

 În păstrarea identității ortodoxe a poporului român, cât şi în supravieţuirea sa ca popor creş-

tin şi latin, în egală măsură şi-a adus aportul şi monahismul. Nu se poate vorbi de un monahism 

izolat, ci de un monahism aflat într-o legătură intimă cu viaţa poporului român şi în stare să inspire 

o întreagă cultură. Destinul monahismului românesc a fost legat în mod evident de destinul politic 

al celor trei provincii, intra şi extracarpatice.  

 Un rol decisiv în supravieţuirea Ortodoxiei româneşti l-au jucat marile mănăstiri cu viaţă de 

obşte, la întemeierea cărora o contribuţie însemnată au avut-o şi domnii români. Organizarea 

monahismului, ctitorirea unor biserici, mănăstiri, de către voievozi şi boieri înstăriţi, după modelul 

bazileilor bizantini de altădată, a însemnat şi dezvoltarea unei artei româneşti de factură bizantină, 

pe care s-au grefat elemente de artă populară ori anumite elemente ale artei apusene, ajungându-se 

la o creaţie nouă, cu trăsături proprii, la o artă specific românească. Noile mănăstiri au fost în-

zestrate cu proprietăţi şi privilegii, pentru a-şi putea îndeplini rostul lor duhovnicesc, cultural şi so-

cial, iar în perioada următoare se vor organiza aici şcoli de copişti, gravori şi pictori, ateliere tipo-

grafice, se vor înfiinţa bolniţe (aşezăminte sociale). 

Fortificată cu ziduri înalte, ca o cetate, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, o monumentală con-

strucţie, a fost gândită ca necropolă domnească şi reprezintă unul dintre cele mai complexe an-

sambluri mănăstireşti păstrate în Oltenia. Temelia mănăstirii a fost pusă între anii 1386 şi 1388, 

într-o regiune unde creşteau nuci, numele locului în sine derivând de la termenul peceneg-cumanian 

coz, adică nuc, care a devenit Cozia. 

Prin hrisoavele domnești din 28 martie 1415, 18 martie 1419, 16 iunie 1436 și 17 aprilie 

1448 se atestează că aici funcționa o școală mănăstirească încă din 1415. Primul dascăl a fost 

părintele Sofronie, starețul mănăstirii. Logofătul Filos, logofăt al marelui voievod Mircea cel Bătrân 

a compus versuri și imnuri religioase, el fiind considerat primul poet român.  

Mardarie Cozianul a alcătuit la 1696 Lexiconul slavo-român, necesar școlii. Despre func-

ționarea școlii pomenește la 12 mai 1772 și Arhimandritul Ghenadie, care a venit la Cozia „din 
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mică copilărie, unde am învățat și carte”. Nu departe de Cozia, la Jiblea, (azi cartier al orașului 

Călimănești) exista în secolul al XVIII-lea o școală sătească, condusă de Barbu, elev al școlii 

mănăstirești.  

 Începând cu perioada de ctitorire, Mănăstirea Cozia a avut un important rol istoric şi 

cultural. Prin poziţia sa geografică, Mănăstirea Cozia a fost peste veacuri o garanţie a vieţii ro-

mâneşti şi a ortodoxiei de o parte şi de alta a Carpaţilor. Vama de la Câineni a fost întărită Mănăs-

tirii Cozia de către Mircea cel Bătrân prin actul din 28 martie 1415, ca să fie ,,vama de la Genune 

de ocină şi de ohoabă…”. 

 Cozia căpătase recunoașterea de „lavră românească” pentru că în această perioadă, după 

datele Catastih-ului din 1778, schiturile Cotmeana, Seaca, Turnu, Stănişoara, Păuşa, Inăteşti-Sf. 

Gheorghe, Inăteşti-Buna Vestire, Bolniţa Coziei, Cozia Veche – Sf. Ioan la Piatră şi Schitul Trivale 

depindeau şi funcţionau după rânduielile monahale ale obştii sale. 

 Hrisovul este totodată și actul de atestare a localității Călimănești din județul Vâlcea. 

 Pictura interioară a fost realizată între anii 1390 - 1391. Mircea cel Bătrân s-a preocupat 

permanent de înzestrarea și înfrumusețarea mănăstirii, prin întărirea drepturilor de proprietate 

asupra mai multor sate și moșii. De asemenea, i-a dat dreptul de exploatare a sării din salinele de la 

Ocnele Mari. Mănăstirea avea robi țigani, care erau folosiți atât la exploatarea sării, cât și la 

spălarea nisipurilor aurifere de pe Olt și Valea lui Stan de pe Lotru.  

 Pisania bisericii Mănăstirii Cozia conține următoarele: „Întru slava sfintei și de viață 

făcătoarei Troițe s-au înălțat din temelie această sfântă biserică, de creștinul Domn al Țării 

Românești Io Mircea Voievod, la leat 6809 și lipsindu-se de podoaba ei cea dintâi pentru mulțimea 

anilor, am luat iară această înfrumusețare, precum se vede, de cei ce s-au îndurat, în zilele prea 

luminatului Domn Io Constantin B.B. Voievod, fiind mitropolit al Țării Românești chir Teodosie și 

ostenitoriu chir Antim episcopulu de Râmnic leat 7215 (1707), la iegumenia prea cuviosului chir 

Mihail”. 

 Istoricii au convenit însă asupra faptului că anul 6809 (1301) inscripționat în piatra acestei 

pisanii este eronat, corect fiind anul 6894 (1386), așa cum apare în pisania pictată în interiorul 

bisericii.  

 La 28 martie 1415, printr-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân, mănăstirii Cozia i s-a dăruit 

vama de la Genune. Lăcașul a primit ulterior donații din partea mai multor domnitori care au urmat. 

Astfel, până la 1500 au fost date 16 asemenea hrisoave prin care domnitorii întăresc posesiunile 

sale.  

 În timpul lui Neagoe Basarab s-a construit fântâna (care poartă numele domnului), iar între 

anii 1512 - 1521 s-a refăcut pictura. Constantin Brâncoveanu a construit la 1706 - 1707 pridvorul, în 

cunoscutul stil brâncovenesc. În timpul ocupației austriece a Olteniei, mănăstirea a fost o fortăreață 

redutabilă în calea cotropitorilor.  

 Aici a slujit preotul Radu Șapcă, participant de seamă la revoluția burgheză de la 1848 din 

Țara Românească, numit curator civil prin decretul nr. 519 din 4 mai 1864 al domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza. Este de remarcat cuvântarea sa din 24 ianuarie 1866 cu prilejul aniversării 

Unirii: „Știți că acest templu este zidit de prințul Mircea cel Bătrân pe la anul 1384. Acest prinț 

viteaz, asemenea și ceilalți Vlad al V-lea, Mihai Bravul al Valahiei, cum și Ștefan cel Mare al 

Moldovei s-au luptat vitejește pentru apărarea acestor țări, de a scăpa pe străbunii noștri de 

năvălirile ce veneau din alte părți.” 

 Mănăstirea a cunoscut și momente neplăcute. Astfel, între 1879 - 1893 autoritățile o 

transformă în pușcărie, lucru ce-l face pe Mihai Eminescu să scrie un articol virulent în ziarul 

Timpul din 12 septembrie 1882: „Cozia, unde e îmormântat Mircea I, cel mai mare domn al Țării 
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Românești, acela sub care țara cuprindea amândouă malurile Dunării până-n mare, Cozia unde e 

îmormântată familia lui Mihai vodă Viteazul, un monument istoric aproape egal ca vechime, cu 

țara - ce-a devenit aceasta? Pușcărie!” Ulterior va fi și spital, în orice caz mult mai apropiată de 

preocupările monahilor de aici. Un alt moment greu pentru sfântul lăcaș a fost perioada primului 

război mondial, când a devenit grajd de cai, lucru specificat într-un raport din 16 iunie 1916: „...pia-

tra comemorativă cu inscripția de la marele voevod Mircea cel Bătrân, fondatorul acestui monument 

istoric, am găsit-o deteriorată cu desăvârșire, în biserici băgându-se cai...” . 
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OLTUL -MARTOR MILENAR AL PREFACERII UNEI NAȚIUNI 

 

  Prof. Dorina TREPĂDUȘ 

    Școala Gimnaziala nr 1 Lehliu-Gară 
 

  Oltul este unul dintre cele mai importante râuri din România, al cărui nume este de origine 

geto-dacă-Alutus. El a dat numele zonei dintre Carpații Meridionali, Dunăre și Olt. Jiul străbate 

Oltenia pe direcția Nord-Sud și o împarte în două. 

În istoria românilor, Oltenia a fost o zonă foarte importantă, fiind locuită din preistorie până 

în prezent. Zona cuprinde județele Dolj, Gorj, Olt , Mehedinti, Vâlcea și Teleorman (doar comuna 

Islaz). 

Pe teritoriul județului Gorj se afla Peștera Muierii, unde s-a descoperit un craniu de Homo 

sapiens vechi de 30 000 de ani, demonstrând vechimea locuirii acestor teritorii. 

Pe teritoriul judetului Dolj s-a descoperit o locuință care apartine unei asezari neolitice, cea 

mai veche de acest fel din Romania. La Cârcea (Dolj) și Grădinile (Olt) s-a descoperit cea mai 

veche ceramica pictata , lucrata manual. 

Oltenia a fost mereu o pagină specială din istoria României. Teritoriul Olteniei a fost locuit 

și în vremea geto-dacilor. Aici au fost consemnate triburile geto-dace: pelii, sucii (Sucidava), burii 

(Buridava). Printre așezările geto-dace au existat și așezări celtice. Oltenia a facut parte și din 

regatul lui Burebista, apoi din cel al lui Decebal. Din 101 până în 271 a fost sub stăpânire română. 

Dovezile stăpânirii romane sunt foarte multe.  

De-a lungul Oltului au fost mai multe drumuri importante în vremea stăpânirii romane. Un 

astfel de drum era cel intre Sucidava -Romula -defileul Oltului, numit via Traiana. 

Castrele romane de la Ad Mehadin (Mehadia), de la Ad Mutriam și de la Arutella străjuiesc 

cele trei intrări în Dacia de la sud de Carpați, făcând parte din sistemul defensiv roman, împreună cu 

valurile de pământ. Valul de pământ era alcătuit dintr-un șanț adânc, pământul scos era așezat lângă 

șanț și paralel cu acesta, formând un dublu obstacol pentru dusman. Limesul Alutanus era lung de 
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260 km, era întărit cu 15 castre. După abandonarea Munteniei, pentru întărirea apărării Daciei 

sudice, s-a construit la răsărit de Olt valul de pământ- limes Transalutanus, având 235 de kilometri 

și întărit cu 14 castre. 

Ruinele daco-romane s-au păstrat mai bine în Oltenia, mai ales în nord, fiind ocolite de 

migratori. Oltenia a continuat sa fie in legătură directă cu imperiul și după retragerea aureliana, 

Constantin cel Mare construiește un pod peste Dunăre la Corabia. 

Ceramica oltenească este de tradiție romană în procent de 90%. Numismatică descoperită in 

aceasta zona atesta apartenenta Olteniei la Imperiul Bizantin. Monedele de aur descoperite datează 

din 527-537, ceea ce reflecta efortul de consolidare a limes-ului roman. De asemenea, evidenta 

numismatica in spațiul Olteniei atesta indirect situația strategica a Munteniei, care a fost teritoriul 

de trecere a migratorilor. 

Oltenia a fost un teritoriu cu o latinizare avansata, lucru dovedit de diferențele de înfățișare 

ale oltenilor, bruneți și cu un debit verbal mult mai alert, colerici și expansivi. Aceste caracteristici 

sunt moștenite de la romani, aceasta zona fiind colonizata masiv, deoarece populația geto-dacă era 

foarte redusă în urma războaielor. Primii coloniști au fost aduși de Traian, cohorte auxiliare din 

Hispania, așezate în jurul Drobetei. 

Perioada migrațiilor si-a lăsat amprenta asupra Olteniei, vestigii slave fiind descoperite la 

Ostrovu Mare, Plenița, Vârtop. Acestia au lasat toponimii de origine slavonă: Craiova, Hinova, 

Bistreț, populația slava migrând spre sud sau fiind asimilata de băștinași. 

Primele formațiuni prestatale in zona extracarpatica au apărut in Oltenia, cnezatele lui Ioan 

și Farcaș, voievodatele lui Litovoi și Seneslau, atestate de Diploma Cavalerilor Ioaniti din 1247.  

 In Evul Mediu Oltenia este parte integranta din Tara Românească, având un rol important in istoria 

acestei tari. Familia oltenească a Craioveătilor a avut un rol important in istoria tarii, dând Țării 

Românești mai mulți voievozi: Neagoe Basarab, Matei Basarab, Serban Cantacuzino, Constantin 

Brâncoveanu, începând cu sec al XVI-lea. Domeniul central al familiei era pe pământurile din jurul 

Craiovei. De asemenea, cea mai importantă dregătorie din Țara Românească fiind cea de Ban al 

Craiovei, funcție deținută de familia Craiovestilor, care era transmisa ereditar. Aceasta  funcție a 

fost deținută și de Mihai Viteazul înainte de a deveni domn al țării. 

În anul 1718, in urma tratatului de la Passarovitz, Oltenia intra sub stăpânire habsburgică, 

ocupație care a durat 20 de ani, granița vestică a Țării Românești fiind râul Olt. Ca o forma de 

revoltă împotriva stăpânirii habsburgice, aici a luat amploare haiducia. Aspectul pozitiv al acestei 

dominații o constituie realizarea primei hărți topografice a Olteniei. 

Anul 1821-Oltenia este punctul de plecare al primei revoluții moderne, cea condusa de 

Tudor Vladimirescu. Desi înăbușită, a reușit sa restabilească domniile pământene, fiind un moment 

de cotitura în istoria noastră. Tot de aici a pornit și revoluția pașoptistă, Craiova fiind capitala 

societății secrete ,, Dreptate-Frăție”. Din ea făceau parte: Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, 

Gheorghe Magheru, Costache Romanescu și Cristian Tell. Programul revolutionar ,,Proclamația de 

la Islaz “ a fost constituția Țării Românești in timpul guvernului revoluționar. Tot aici, în Oltenia a 

fost și un puternic centru unionist. Theodor Aman va imortaliza acest moment în tabloul Hora 

Unirii la Craiova. 

Oltenia a fost principala zonă de organizare și menținere a efortului pentru cucerirea 

independenței, aceasta fiind situata în vecinătatea zonei de război. 

Craiova a avut un rol important in istoria tarii, fiind răscruce a drumurilor comerciale dintre 

Viena și Lipsca, aici înființând-se sucursala Băncii Naționale a României în anul 1880. 

În timpul primului război mondial, zona Jiului a fost o zonă de lupte aprige, la Podul Jiu 

Ecaterina Teodorescu reușind sa oprească coloana germană până aceasta a primit întăriri. 
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În lupta pentru apărarea teritoriului romanesc, un loc important l-a avut apărarea trecătorilor. 

Bătălia de pe Olt, 16 octombrie-26 noiembrie 1916 a avut ca rezultat blocarea încercării Armatei 9 

germane de a trece Carpații pe văile Oltului și Topologului. Forțele romane -Corpul 1 de armată, 

condus de generalul David Praporgescu era situat pe râul Olt. La 13 octombrie 1916 generalul va fi 

ucis de un obuz. 

Un alt moment important in primul război mondial a fost Bătălia de pe valea Jiului, 23-29 

octombrie 1916, unde comandant al Armatei 1 romane era generalul Ioan Culcer, care propune 

Marelui Cartier General retragerea trupelor pe linia Oltului și abandonarea Olteniei. Regele 

Ferdinand nu aproba și îl înlocuiește pe gen Ioan Culcer cu generalul Ion Dragalina. Sub comanda 

generalului Ion Dragalina a luptat Ecaterina Teodoroiu, in primele rânduri, care a fost numita 

Eroina de la Jiu, sau Ioana D' Arc a României. 

În 1938 Carol al II-lea introduce organizarea administrativa pe ținuturi , Oltenia făcând parte 

din Ținutul Jiu, care va cuprinde pe lângă județele Gorj, Vâlcea, Mehedinti, Dolj, Romanați și 

județul Olt. 

Zona Olteniei cuprinde priveliști de neuitat -Transalpina , numita și ,,Drumul Regelui”, face 

legătura intre Oltenia și Transilvania. Tot aici, pe malul Dunării se afla statuia lui Decebal, cea mai 

mare statuie din Europa, cu 6 metri mai mica decât Statuia Libertății și cu 8 metri mai mare decât 

statuia lui Christos din Rio de Janeiro. Pe Dunăre, in apropierea acestei zone, a existat cetatea Ada 

Kaleh, pe o insula , cetate intens populata de turci , de o frumusețe aparte, inundata de comuniști in 

1970. 

Aici, in Oltenia s-au născut personalități marcante ale Tării Românești, și mai târziu ale 

României. De aici au plecat domnii Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, mai târziu Tudor 

Vladimirescu și Nicolae Bălcescu au pornit revoluțiile române. Nicolae Titulescu, una dintre perso-

nalitățile marcante ale perioadei interbelice, s-a născut la Craiova. A fost ministru de externe, a fost 

delegat permanent la Liga Națiunilor, din 1921, și a fost președintele acesteia in 1930 și 1931. 

Oltenia a dat pictori, sculptori, muzicieni, actori: Theodor Aman, Constantin Brâncuși, Dinu 

Lipatti, Amza Pelea, Dem Rădulescu, a dat matematicieni și inventatori ca Gheorghe Tițeica și 

Petrache Poenaru. 
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IPOSTAZE ALE OLTULUI ÎN CREAȚII LIRICE 

 

Prof. Gabriela TRICĂ 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

 Parte a ființei naționale, deopotrivă mit și realitate, transgresând literatura populară, Oltul se 

instituie în sursă de inspirație pentru literatura cultă, spațiu în care abordările sunt predominant (și 

am putea spune, chiar previzibil), lirice. 

 În creațiile poetice, Oltul dobândește funcția de holomer literar; fiecare text poetic dă im-

presia că este parte a unui întreg, a unui ansamblu, dar și că, prin el, se poate reconstitui sensul in-

tegral. 

 Ipostazele Oltului își au sorgintea în determinările sociale și istorice, transformate din 

condiționări, în atribute, în elemente ale unui posibil câmp lexico-semantic: durerea, revolta, zbu-

ciumul, speranța izbăvirii... Această condiționare, în diacronie, antrenează o abordare sintetică sub 

aspectul estetico-funcțional. 

 Diferențierile sunt mai degrabă la nivelul structurii de suprafață a textului poetic. Se remarcă 

și o posibilă covergență a mesajelor artistice în textele lirice organizate în jurul motivului literar al 

Oltului (ca și în lirica populară). 

 Mai mult, tonalitatea înregistrează un crescendo dramatic, de la lirismul confesiv, cu accente 

de lamentație, la un lirism obiectiv (lirica măștilor se făcuse remarcată și în poezia populară).  

 În poezia Dunărea și Oltul, Coșbuc surprinde efectele polarizate ale apei Oltului: devasta-

toare, punitive, dar și capabile să purifice.,,Rup și maluri câteodată/ Și fac holdele de pier,/Iar când 

plouă mult la munte/ Cap de om eu cer”. 

 Finalitatea nu este intrinsecă, ci declarativă, menită să șteargă inechitățile, libertatea 

îngrădită:,,Sfânta libertate este/ Nume gol pe-al lor pământ” 

 Ipostaziat în latura de fiu al Dunării, Oltul justifică, de fapt, originea sa legandară: tumul-

tuos, impetuos, vindicativ:,,Iar de-nec și mal și oameni,/ Nu mai șiu ce fac nici eu/ Că mă simt, de-

atâta jale/ Tulbure mereu” 

 Probabil, cea mai cunoscută poezie este cea a lui O. Goga, ,,Oltul”. Ipostaziat drept martor 

al durerilor unui neam asuprit, ,,ce-așteaptă, de mult, o dreaptă sărbătoare”, Oltul devine un veritabil 

simbol al acestei aspirații. Parte integrantă a neamului românesc, cu o existență ce se confundă cu 

istoria poporului, Oltul este ,,haiduc”, ,,bătrân”, ,,frate plânsetelor noastre”, dar apoteoza o repre-

zintă ,,nunțirea” – simbol central al poeziei, cu adânci semnificații în legătura ancestrală a 

românului cu natura. 

 Patriotismul – caracteristica fundamentală a pașoptismului – este susținut de imaginea 

Oltului în poezia Umbra lui Mircea. La Cozia, de Grigore Alexandrescu. Oltul este martor al ,,vite-

jiilor trecute”, deci, al unui timp, pe cât de zbuciumat, pe atât de glorios. 

 Există și o altă zonă a creației lirice mai puțin explorată, în care Oltul este parte a unei 

peisagistici care poate fi încadrată ca o prelungire a clasicismului și romantismului, în care limbajul 

poetic este însă raportat la un mecanism mai intens al metaforizării: 

,,Larg unduia Oltul, devale, departe, 

Apele-i se-nvolburau în albii late (...) 

Vergi de oțel plesneau spuma căruntă 

Apa juca silită în cercuri fără semn” 

(Raymonde Han, În Olt”) 
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 Dincolo de diversele ipostaze lirice și de abordarea mai mult sau mai puțin modernă se 

remarcă o estetică a sugestiei, capabilă să creeze lumi posibile și să deschidă noi punți spre abor-

dările textuale. 

 

MĂNĂSTIREA COZIA, ÎNTRE ISTORIE ȘI SPIRITUALITATE 

 

Prof. Liviu Bogdan TUDOR 

Școala Gimnazială, Tomșani 

  

 

Veche de mai bine de șase sute de ani, Mănăstirea Cozia, una dintre principalele obiective 

turistice din Valea Oltului, te invita sa-i cunosti tainele istoriei sale și legătura pe care o are cu 

Mircea cel Bătrân, unul dintre cei mai mari domnitori pe care i-a avut Tara Românească. 

  La doar trei kilometri de stațiunea balneo-climaterica Călimănești Căciulata și la doar 20 de 

kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, Mănăstirea Cozia este așezată într-un peisaj natural 

splendid, pe malul drept al Oltului. 

Cunoscut inițial sub denumirea de ,,Mănăstirea Nucet”, ansamblul mănăstiresc de la Cozia a 

primit noua denumire mulți ani mai târziu, luând numele muntelui din vecinătate. Biserica mare 

poarta hramul ,,Sfântă Treime”, fiind construita de meșteri veniți tocmai din Moravia. Cu o arhitec-

tura interesanta, armonios proporționată, și cu decorațiuni exterioare bogate, biserica a fost realizata 

din piatra alba tare, după modelul bisericii sârbești din Crușevăț. 

 Ridicata între anii 1387-1391, mănăstirea avea sa fie ctitorita de însuși Mircea cel Bătrân și 

sfințită in luna mai a anului1388. Se păstrează încă din acea perioada elementele principale de 

design ale interiorului mănăstirii, precum rozetele și partea de sus a chenarelor de la ferestre și 

pictura găsită in pronaos (încăperea ce precede naosul dintr-o biserica creștină). Deoarece s-a 

degradat in timp, pictura a fost refăcută in anul 1517, in perioada domniei lui Neagoe Basarab, când 

s-a construit, de asemenea, fântâna ce poarta numele acestui domnitor. 

Mânăstirea Cozia a avut parte de diverse adăugări și dezvoltări de-a lungul timpului. Cele 

mai semnificative sunt cele realizate de către paharnicul Serban Cantacuzino, care au avut loc intre 

anii 1706-1707. Atunci s-au adăugat pridvorul, s-a renovat pictura și au fost aduse cerdacurile și 

chiliile. Tot atunci, havuzul cu apa a fost refacut din temelii. Cu toate acestea, principala atracție a 

mănăstirii rămâne pictura originala din naos, care ii înfățișează pe Mircea și fiul sau Mihail 

îmbrăcați in cavaleri (pe peretele de vest) și pe Șerban Cantacuzino (în partea stânga a picturii). 

În anul 1794 a fost refăcută și catapeteasma bisericii, când a fost construita din cărămidă, 

aceasta fiind inițial din lemn. De pe timpul lui Mircea cel Bătrân a rămas și crucea de pe turla, iar 

policandrele din naos și pronaos exista din perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu. 

Domnitorii Bibescu și Știrbei si-au lăsat și ei amprenta asupra mănăstirii Cozia, renovând clădirile 

intre anii 1850-1856. Tot ei au fost cei care au ridicat cele doua pavilioane, dintre care a mai rămas 

pana in prezent doar cel din stânga, care găzduia odinioară reședința domneasca de vara. 

În pronaosul mănăstirii, vizitatorii vor găsi mormintele voievodului Mircea și al monahiei 

Teofana, mama lui Mihai Viteazul. Piatra funerara nu este însă originală, ci o copie realizată în 

1938. 

În curtea mănăstirii se găsește și un mic muzeu, din păcate prea puțin dotat pentru o istorie 

atât de îmbelșugată ce se găsește in acest loc sfânt, însă in care, daca ai noroc, vei găsi un călugăr 

care, cu drag, iți va povesti lucruri interesante despre trecutul ecleziastic al mănăstirii. 
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TRATATUL DE LA MAASTRICHT 

 

Prof. Daniel TUDOSOIU 

Colegiul Național Alexandru Lahovari, Râmnicu Vâlcea 

 

 Tratatul de la Maastricht a modificat tratatele europene precedente și a creat o Uniune 

Europeană fondată pe trei piloni: Comunitățile Europene, politica externă și de securitate comună 

(PESC) și cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI). În vederea extinderii 

Uniunii, Tratatul de la Amsterdam a introdus adaptările necesare pentru a asigura o funcționare mai 

eficace și mai democratică a Uniunii. 

 Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht la 7 februarie 1992, a intrat în 

vigoare la 1 noiembrie 1993. Printre elementele de noutate ale acestui tratat se numără introducerea 

unei monede comune europene cel mai târziu în 1999, drepturi civice europene (cetăţenia Uniunii), 

noi competenţe pentru Comunitatea Europeană, puteri suplimentare pentru Parlamentul European şi 

instituirea unei politici externe, de securitate şi apărare comune. Statele semnatare ale Tratatului de 

la Maastricht au fost: Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, 

Marea Britanie, Olanda, Portugaia şi Spania. La acestea au aderat apoi încă 15 state: Austria, 

Finlanda, Suedia în anul 1995; Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, 

Slovacia, Slovenia şi Ungaria în 2004; Bulgaria şi România în 2007. 

Instituind o Uniune Europeană, tratatul de la Maastricht a marcat o nouă etapă în procesul de 

creare a „unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei”. UE a fost edificată pe baza 

Comunităților Europene, completate de politicile și formele de cooperare instaurate de Tratatul 

privind Uniunea Europeană. Uniunea dispunea de un cadru instituțional unic, alcătuit din Consiliu, 

Parlamentul European, Comisia Europeană, Curtea de Justiție și Curtea de Conturi care, fiind în 

acel moment singurele „instituții” ale Uniunii, în sensul strict al cuvântului, își exercitau atribuțiile 

în conformitate cu dispozițiile tratatelor.    

Tratatul a instituit un Comitet Economic și Social și un Comitet al Regiunilor, ambele cu 

funcții consultative. Au fost înființate un Sistem European al Băncilor Centrale și o Bancă Centrală 

Europeană, conform procedurilor prevăzute în tratat, care se adăugau instituțiilor financiare preexis-

tente din grupul BEI, și anume Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții. 

 Tratatul de la Maastricht a atribuit Uniunii pe care a creat-o o serie de competențe clasificate 

în trei mari grupe, denumite în mod obișnuit „piloni”: primul „pilon” era constituit din Comunitățile 

Europene, în cadrul cărora competențele care făcuseră obiectul unui transfer de suveranitate a 

statelor membre în domeniile aflate sub incidența tratatului erau exercitate de instituțiile comuni-

tare; al doilea „pilon” era format din politica externă și de securitate comună prevăzută la capitolul 

V din tratat; al treilea „pilon” era constituit din cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor 

interne prevăzută la capitolul VI din tratat. Prin dispozițiile capitolelor V și VI se instituia o 

http://www.cultura.ro/page/17
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cooperare de tip interguvernamental, care utiliza instituțiile comune și care comporta anumite ele-

mente supranaționale, în special asocierea Comisiei Europene și consultarea Parlamentului 

European. 

 Comunitatea avea misiunea de a asigura buna funcționare a pieței unice și, printre altele, o 

dezvoltare armonioasă, echilibrată și sustenabilă a activităților economice, un nivel ridicat de 

ocupare a forței de muncă și de protecție socială și egalitatea între bărbați și femei. Comunitatea 

urmărea aceste obiective, în limitele competențelor care îi erau conferite, prin instituirea unei piețe 

comune și a unor măsuri conexe menționate la articolul 3 din Tratatul CE, precum și prin in-

staurarea unei politici economice și a unei monede unice, menționate la articolul 4. Acțiunea 

Comunității trebuia să respecte principiul proporționalității și, în domeniile care nu intrau în 

competența sa exclusivă, principiul subsidiarității (articolul 5 TCE). 

 Misiunea Uniunii era de a defini și de a realiza, conform unei metode de tip interguverna-

mental, o politică externă și de securitate . Statele membre aveau obligația de a susține activ și fără 

rezerve această politică, într-un spirit de loialitate și de solidaritate reciprocă. Printre altele, aceasta 

avea ca obiective: salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale, a independenței și a 

integrității Uniunii, în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite; consolidarea securității 

Uniunii sub toate formele; promovarea cooperării internaționale; dezvoltarea și consolidarea demo-

crației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

Sarcina Uniunii era de a elabora o acțiune comună în domeniul Cooperarea în domeniul jus-

tiției și al afacerilor externe, conform unei metode de tip interguvernamental, în vederea realizării 

obiectivului de a oferi cetățenilor un nivel ridicat de protecție într-un spațiu de libertate, securitate și 

justiție. Acțiunea comună cuprindea următoarele domenii: regulile de trecere a frontierelor externe 

ale Comunității și de consolidare a controalelor; lupta împotriva terorismului, a marii criminalități, a 

traficului de droguri și a fraudei la nivel internațional; cooperarea judiciară în materie penală și 

civilă; crearea unui Oficiu European de Poliție (Europol), care să dispună de un sistem de schimb de 

informații între polițiile naționale; combaterea imigrației ilegale; o politică comună în domeniul 

azilului. 
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RĂZBOIUL RECE. CULISELE DECLANȘĂRII 
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După al doilea război mondial, lumea şi mai ales Europa au stat parcă suspendate între o 

pace imposibilă şi un război improbabil. Astfel, în acest moment, lumea se afla într-o stare con-

flictuală globală care ia forma unei păci ratate, printr-un război nedeclarat de un război civil al rasei 

umane, de un război între sisteme social-politice, de o stare de pace prin teroare. Un război pe care 

îl putem numi Război Rece. 

Războiul Rece poate fi definit ca un conflict non-militar, deschis şi limitat, care s-a dezvoltat 

după cel de-al doilea război mondial şi s-a încheiat în anul 1991, între URSS şi SUA, state cu 

ideologii şi sisteme politice diametral opuse. 

Termenul de „Război Rece” a fost popularizat de către ziaristul american Walter Lippmann 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europa.eu.int/eur%20lex/fr/treaties/index.html
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şi a intrat în limbajul uzual în 1947. Expresia „Război Rece” a fost consacrată de scriitorul spaniol 

Don Juan Manuel în secolul al XIV-lea, prin descrierea conflictului dintre creştinism şi islamism. El 

vede deosebirea între un război rece şi unul fierbinte prin simplul fapt al modului în care acestea iau 

sfârşit. 

Doctrina Truman proclamată în martie 1947 sublinia voinţa americană de a lupta împotriva 

ameninţării comuniste în Grecia şi Turcia, dar în realitate era vorba de un legământ cu caracter 

general de a veni în ajutorul statelor care trebuiau să facă faţă puterii comuniste. Planul Marshall, 

anunţat în iunie 1947, a fost conceput pentru a furniza ajutor şi pentru a reînvia astfel economiile de 

piaţă epuizate ale Europei. Prosperitatea economică era percepută ca fiind cel mai eficient antidot 

împotriva atractivităţii comunismului. 

Războiul Rece poate fi împărţit în patru perioade principale. Primul Război Rece a durat din 

perioada ultimilor ani a lui Stalin şi până la moartea sa în 1953. Politica externă rusă în timpul 

acestor ani a fost de risc scăzut sau contrară riscului. 

Urmează a doua perioadă, una de pericol şi confruntare, de la moartea lui Stalin până la 

evidentul interval de destindere care începe brusc în 1969. Un element esenţial în această perioadă a 

fost diplomaţia riscantă practicată de Hruşciov, care era mult prea încrezător în puterea crescândă a 

URSS. Urmează a treia perioadă, una de destindere şi de manifestare a dorinţelor ambelor superpu-

teri de a-şi normaliza relaţiile şi a reduce riscul confruntării. Această perioadă se încheie cu invazia 

sovietică în Afganistan din 1979, indiscutabil cea mai gravă greşeală pe care Moscova a făcut-o în 

politica externă din timpul întregii perioade sovietice. 

În perioada a patra a avut loc o accelerare a cursei înarmărilor şi o ridicare a temperaturii 

politice; această perioadă e cunoscută ca al doilea război rece. Acest proces a fost stopat datorită vi-

ziunii inedite a lui Gorbaciov, care dorea o reevaluare fundamentală a politicii externe ruse precum 

şi negocierea unui nou tip de relaţii cu America. Astfel, Moscova nu va mai sprijini comunismul şi 

mişcările de eliberare naţională din lume. În pofida acestui fapt, toate beneficiile rezultate au revenit 

Americii odată cu prăbuşirea URSS. 

În perioada primului război rece s-a înregistrat o adevărată cursa a înarmărilor, acest fapt 

ducând la divizarea Europei şi, în cele din urmă, la divizarea întregii lumi în două tabere. Pe de o 

parte Uniunea Sovietică şi de cealaltă parte Statele Unite ale Americii. 

Imediat după cel de-al doilea război mondial, Statele Unite au reprezentat puterea econo-

mică dominantă. De asemenea, pentru o scurtă perioadă, SUA se bucură de supremaţie nucleară. 

Începând cu anii `50, URSS-ul va face tot ce îi stă în putinţă pentru a recupera decalajul survenit 

între cele două puteri şi chiar va dori să împingă SUA întru-un con de umbră. 

În 1961, această teorie utopică a lui Hruşciov va ieşi la iveală. El declara atunci că până în 

1980 vor fi puse bazele societăţii comuniste. De aici reiese astfel că Hruşciov îşi dorea înlocuirea 

globală a sistemului capitalist cu cel comunist. Ameninţarea reprezentată de URSS pentru statele 

vest-europene precum şi angajamentul asumat de către SUA de a apăra democraţiile occidentale a 

dus la înfiinţarea NATO, tratat de alianţă militară semnat în aprilie 1949.  

În activitatea sa, NATO trebuie să respecte competenţele celorlalte organizaţii interna-

ţionale, în primul rând a celor europene şi să respecte limitele determinate de specificul său.Potrivit 

actului constitutiv, statele sunt părţi obligate să rezolve orice diferenţă ivită între ele numai pe cale 

paşnică. Atacul unuia dintre membri este considerat atac asupra Organizaţiei însăşi. Pentru URSS 

această politică de îngrădire a expansiunii sale reprezenta tot mai mult o ameninţare militară.  

Discursul rostit de Winston Churchill în 1946 în localitatea Fulton din SUA a dat lovitura de 

deschidere a războiului rece, discurs care atrăgea atenţia asupra pericolului în care se aflau 

democraţiile occidentale, pe punctul de a fi înghiţite de comunism, şi propunea o strânsă alianţă an-
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glo-americană pentru a le apăra. Şantajul cu bomba atomică nu putea servi atunci manierei în care 

politicianul englez vedea rezolvată situaţia. Mai ales că sovieticii dispuneau şi ei de această armă. 
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TIPĂRITURILE DE LA MĂNĂSTIREA GOVORA 
 

Prof. Ana-Maria UDRESCU 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 

Trecutul stațiunii balneo-climaterice Băile Govora este strâns legat de cel al Mănăstirii 

Govora – unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură feudală din țara noastră. Retrasă 

printre copaci seculari la adăpostul unor ziduri groase fortificate, mănăstirea se află la cca. 5 km 

depărtare de centrul stațiunii şi la mai puţin de doi kilometri de comuna Govora, pe o vâlcea în 

partea dreaptă a pârâului Govora. 

 Construită inițial (conform tradiţiei) încă dinainte de Mircea cel Bătrân, de câțiva călugări 

fugiți din Peninsula balcanică; într-un document din 3 noiembrie 1533 se spune că există de când 

este Ţara Românească, iar în altul din 1 aprilie 1551, de pe vremea lui Mircea-Vodă Ciobanul, se 

menţionează că a fost pustiită în vremea lui Vlad Ţepeş (1456-1462) de către marele boier Vlad-

Vodă Călugărul, aşa cum rezultă dintr-un act de danie din 4 februarie 1488, prin care voievodul 

întăreşte Mănăstirii Govora ocina numită Hinţa cu tot hotarul, mănăstirea este rezidită din temelii 

în anul 1496, în timpul domniei lui Radu cel Mare (1496 – 1508) – care aşa cum precizează un 

document din 1551 – au găsit-o pustie şi stricată ... au dres-o şi au înfrumuseţat-o. 

 În timpul lui Matei Basarab (1632-1654), mănăstirea a fost refăcută, întărită cu ziduri şi cu 

trei turnuri de apărare prevăzute cu creneluri. Tot atunci a fost clădită actuala biserică şi s-au 

amenajat încăperile care au adăpostit o tipografie. Restaurările au fost continuate de Constantin 

Brâncoveanu (1688-1714) în anul 1701-1702, aşa cum reiese şi din pisania pusă la intrarea bisericii 

„... în zilele luminatului Domn Io Constantin Bâsârab Voivodu ...au prefăcut-o din temelii, 

înfrumuseţând-o cu zugrăveli şi cu toată podoaba ei” ...sfârșindu-se” la anii de la zidire 7219 

(1711) iulie 23”.  

 Pictura murală interioară executată atunci de zugravii Iosif, Hranite, Theodosie şi Ştefan, ni-

l înfăţişează drept ctitor pe Radu cel Mare, împreună cu soția sa Doamna Cătălina. Demne de vizitat 

sunt cele 8 portrete native din pronaos (Constantin Brâncoveanu, Radu cel Mare, mitropolitul 

Antim Ivireanul, ş.a.) operă a acelorași renumiți zugravi. Tot în timpul domniei lui Brâncoveanu s-a 

ridicat şi impunătorul turn –clopotniță de la intrare, s-au făcut reparaţii la clădirile mănăstirii, s-a 

ridicat o nouă catapeteasmă din lemn, cu valoroase decorații specifice epocii (cu chenare şi brâie în 

care se văd motive vegetale), se reface întreaga pictură a bisericii, aşa cum poate fi văzută astăzi. 

Restaurări ulterioare au mai fost executate în 1783-1787 (cu refacerea picturilor) în 1920 şi în 1957 

– 1959.  

 În incinta mănăstirii, în încăperile boltite ale clădirilor se află organizat un mic muzeu în 

care sunt expuse străvechi obiecte de cult şi gospodărie casnică, icoane cu vechime de trei – patru 

secole, cărţi bisericeşti rare din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, etc. 
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 Mănăstirea Govora avea să intre în istoria culturii noastre mai ales prin faptul că aici, în 

timpul lui Matei Basarab – în 1636 – este adusă de la Kiev unde era mitropolit Petru Movilă o 

tiparniţă, de sub teascurile căreia vor ieşi mai multe cărţi. 

 În cei şapte ani de activitate tipografică vor fi tipărite următoarele cărţi: „Psaltirea slavonă” 

– (1637 şi 1638), „Pravila cea mică” – (1640), „Ceaslovul” – (1640) şi „Evanghelia învăţătoare” – 

(1642). 

 În Predoslovia „Psaltirii slavone”, tipărită la 30 ianuarie 1637 „Din porunca iluminatului 

domn Io Matei Basarab voievod” de către Meletie Macedoneanul, aflăm date preţioase cu privire la 

activitatea acestui iscusit tipograf govorean. El menționează: „... m-am aprins de dragoste acest 

meșteșug al tipografiei ... la mănăstirea Zugrav de pe muntele Athos, ctitorie a lui Ştefan cel Mare”. 

 Cuvinte emoționante întâlnim şi în Predoslovia „Psaltirei slavone” din 1638, constituind un 

cald omagiu adus tipografiei. Adresându-se cititorilor săi, domnitorul Matei Basarab menţiona: „vă 

rog dar pe voi conlocuitorii ţării noastre şi mai ales pe voi fraţi ... să păstraţi cu îngrijire acest dar, 

vreau să zic această tipografie, ... ca un dar prea cinstit”. 

 Cea mai importantă lucrare realizată este „Pravila”, numită şi „Pravila de la Govora” (cu 

164 de file), tipărită în șapte săptămâni de Meletie Macedoneanul în timpul lui Matei Basarab: 

„Tipărindu-se au în tipari prea luminatului Domn Io Matei Basarab Voevodă a toată ţara 

Ungrovlahiei în mânăstirea Govora”.          

La realizarea acestei lucrări participă cele mai de seamă personalități ale timpului: Udrişte 

Năsturel – publică pe pagina a treia o poezie la stema ţării, Meletie Macedoneanul şi Ştefan de 

Ohrida sunt tipografi, iar traducerea după un manuscris aflat în țara noastră, „din limba slavonă în 

limba românească”, este realizată de Mihail Moxa. 

 Pe pagina a doua a cărţii este prezentată stema Ţării Româneşti cu următoarea inscripţie „La 

prealuminata stemă a milostivilor Domni Basarabi ...”, urmată pe pagina a treia, de versuri dedicate 

stemei şi domnului Ţării Româneşti.         

Monument de cultură românească veche, „Pravila” este întâia carte de legi tipărită în limba 

română cuprinzând hotărâri ale dreptului autohton civil şi canonic. Aşa cum se desprinde şi din 

cuprinsul Predosloviei, scopul principal al traducerii şi tipăririi ei este de-a pune în circulație cărţi în 

limba română: „Socotit-am că mai toate limbile au carte pre limba lor. Cu aceia cugetaiu şi eu ... 

să scotu această carte anume Pravila, pre limba românească”. 

  „Pravila de la Govora” va fi tipărită într-o ediţie specială şi pentru Transilvania. În 1640, 

după cum menţionează Ştefan Paşca, se tipăreşte un „Ceaslov” care este considerat cea mai veche 

carte de acest gen publicată în ţara noastră. Textul va fi semnalat de profesorul N. Drăganu în 

Biblioteca Universităţii din Cluj. 

 Ultima carte „Evanghelia învățătoare” (1642), numită şi „Cazanie”, începe a se tipări la 

Govora şi se va termina la mănăstirea Dealu (1644), lângă Târgovişte. „Cu voia luminatului Domn 

Mateiu Basarab voevod”. „Acest izvor de apă dulce şi pururi curătoriu”, cum avea să fie numită 

această carte de la Govora din 1642, va fi tradusă din limba rusească „pre limba românească”, cu 

osteneala şi izvodirea ieromonahului Silvestru. La realizarea acestei lucrări un ajutor deosebit îl va 

acorda luminatul cărturar Udrişte Năsturel, cumnatul domnitorului Matei Basarab. 

 În Predoslovie se mai menţionează: „Şi s-a început a se tipări această carte numită Evan-

ghelie cu învăţătură în mănăstirea Govoreii şi s-a sfârşit în mănăstirea din Deal ...”. „Evanghelia 

învăţătoare” este prima carte tipărită în ţările române cu pagini numerotate. 

 Toate cărţile care s-au tipărit la Mănăstirea Govora au fost împodobite cu iniţiale şi fron-

tispicii şi tipărite după moda vremii în roşu şi negru. Ele au avut un rol important în formarea, dez-

voltarea limbii române și în realizarea tranziției de la textul scris în limba slavonă la textul 
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românesc. 
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