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INTRODUCERE

Despre complexul cultural oltean
qi nu a triit acolo, cici teritoconturul.celor cincijudele
hartd
riu inseamni granite ;i chiar dacd ammisura de pe
asezatd la conoltene nu am putea .rpJrri. mullimea oltenilor care locuies c tara. Oltenia,
habitatului
integrati
mereu
fost
a
fluenla celor doud .oridou." culturale sud-est europene,
cu
geo-istoric rominesc, ca formi unitari de viali in spafiul geografic carpato-danubian,
t..ur. geologice: munte - deal - cimpie - fluviu mare si defileuri sipate de ghelari in
dezvoltat
munti ;i Hrgit. de pasul oamenilor intre provincii. Si, cu toate acestea, Oltenia a
cultural oltean,
un specific r.gro.rul foarte pronuntat, pe care il putem numi cornplexul
intAi din conmai
delimitat
cuprinzAnd si antropologie qi psihologie qi crealie artistici,
la Est Ei prin ,,Brazdalui
sid-erente strategice de rolani prtn Tinralrtoru, qi Limes Alutanus
acest spatiu pentru
protejat
nu
au
Novac,, constantiniani la NorJ. Este evident ci romanii
ci era unul sacru sau prea bine individualizatetnic, menit a reprezenta o valoare gentilici
sociali
pentru SPqR, ci c. teritoriu de resurse in care se desfhsura o viali economici si
a
statului
activi, producltoare de valori. Parte componenti a sistemului dual de constituire
intemeietoare,
feudal Jara RomAneasci, oltenia a p5strat peste secole tradigia contribuliei
cu specreapirut
a
care uneori a pirut ci dispare, dar care odati cu ridicarea naliunilor
de
taculoasi vigoare, dind isioricilor posibilitatea de a crede cd ea a mocnit in generatiile
cu
Odati
siu'
in
strifundul
olteni, .u ,r;u, de cirbuni innegrigi la suprafali, dar inci viu
comsursa
aceasti istoril provinciali s-a niscut ,,firea oltenilor", care este pAni Ia urmi

ltenia este un teritoriu doar pentru cel care prive;te harta

Ei

plexului cultural oltean.
Timp de mai multe secole, activitatea culturalfl, avAnd mai intAi marele centru la
specificul oltean,
Episcopia RAmnicului, apoi la;colile si societilile din craiova, a subliniat
in Oltenia,
acolo,
ci
,r, a.rp; modelul occidental al'pitorescului, ci din dorinla de a ardta
intreagd qi
existi ceva foarte nalional. Sinieza ideii a fost gisitd de Iorga: ,,Oltenia, tari
oameni'
multi
plini de oameni", iar descrierea ei s-a {6cut tocmai prin foarte
Pictorul Theodor Aman, dup[ ce a invilat desenul de Ia Constantin Lecca, profesorul
jumitate, avea sX se intoarci
de desen al $colii Centrale din Craiova timp de un deceniu ;i
lB77 la Craiova) ia
de la paris in Oltenia pentru a picta oltence. Francisc Sirato (niscut in
din Dolj
modelul folcloric olte;n ;i il ridicn la universalitate, de;i in lumina vie a ogr[zilor
prin
incepe
picioarele lirincilor ,rrrri goul.. Eustaliu Stoenescu (niscut in lBB4la Craiova)
in 1906 la craiova),
a picta malurileJiului la iride;tii doleni, iar corneliu Baba (niscut
giranului oltean'
deqi lucreazd in studio la Iagi si Bucuregti,infatrqeazd" mereu prototipul
Ion Tuculescu (niscut in tgto la craiova) trece de la perioada sa folclorici la perioada
in 1932 la
totemici prin scoarlele oltene;ti, 9i numai un oltean ca Sabin Bila;a (niscut
in costum
Dobricenii de Olt)putea si o picteze pe Elena Ceausescu goali, apoi s-o imbrace
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national oltenesc si, nestiindu-se prea bine daci aceasta nu se considera cumva argesani,
si puni pe ea, pAni la urmi, o rochie albi..
CAnd spre sfhrsitul secolului al XIX-lea incepe opera sistematici de intocmire aMarelui
Dictionar Gngrafic al Romdniei, olteanul George Ioan Lahovary (niscut in 1B3B la RAmnicu
VAlcea) pune Regatul RomAniei pe harta regatelor europene, iar cAnd inchide coperta
ultimului volum masiv al dictionarului spune o vorbd de om care, abia ridicat la creatie,
cade imediat pe gAnduri: ,,Si totusi, satele Olteniei ascund inci multe secrete!". Cel care a
deslusit cel dintAi la noi problema literaturii Ia Platon, misterele poeticii lui Aristotel si
urmele lui Horatiu in literatura romAnS. a fost Dionisie Pippidi (niscut in 1905 la Craiova),
iar Emilia St. Milicescu (niscuti in 1908 la Bechet), profesoara emeriti de la TArguJiu si
Severin, a fost cea care ne-a lisat deslusirea aproape deplini a vielii si operei lui Delavrancea.
$i daci Dionisie Pippidi a studiat Ia Scoala RomAni de la Roma, Nexandru Balaci (niscut
in 1916 la Aurora de Mehedinti) a stri.lucit in $coala romAneasci de italienistici, dupi
inceputurile lui Odobescu gi Alexandru Marcu. Vin apoi scriitorii consacrati, un Marin
Sorescu (n5.scut in 1936 la Bulzestii doljeni), mai oltean decAt toti, umblAnd astdzi ca
Grigore al lui TigirAli in ciutarea unui poet postdecembrist, apoi un Adrian Piunescu
dorind si soarbi intregul univers cu setea lui, cici pulurile de la BArca nu-i dideau destulS
api pentru talentul s5"u uriaq, si la urmi supravieluitorul Dinu Siraru (niscut in 1932 la
Slitioara vAlceanS), autorul unei singure replici, dar istorice, puse in gura tiranului necolectivizat Naip Lucian: ,,Ce facem, dom'ne, ne batem intre noi?". Si numai un p5.mAntean
oltean, ca Bartolomeu Anania (niscut in 1921 la Glivile din VAlcea) putea deschide
Cerurile Olteniei, pentru a se ridica prin ele ;i a privi cu iubire Ia pimAntul lui natal, ca un
sfhnt triitor printre oameni pe care aceqtia il pip5.ie, deqi el este ridicat de mult.
Si ce putea contribui mai mult Ia imaginea specificului oltean decAt teatrul si cinematografia? Verisoarele Aristizza Romanescu (niscuti in 1B54la Craiova) si Elena Teodorini
(niscuti in lB57 la Craiova) duc graiul oltenesc la Odeon qila Scala din Milano, apoi izbucneste
din folclorul cel mai curat Maria Litiretu (niscuti in 191 1 la Bilcestii de Gorj) si ii lipeqte
pe romAni de radio. Iar cAnd comedia devine rege in RomAnia, coboari din trenul de
Biilesti, ,,cam fEri bilet", Amza Pellea (niscut in l93l) cu nume de nea Mirin, adic5,,olteanul", c5"ci altceva nu poate insemna, de;i il au si spaniolii de simAntd, iar scenele bucurestene, platourile de televiziune si decorurile cinematografice devin prea mici pentru
uriasul Dem Ridulescu (ndscut in 1931 la RAmnicu Vilcea), care trebuie si fi fost creat
intr-o zi de februarie in care soarele rAdea de-a lungul paralelei 45, si, datoriti lungimii ei,
credem noi ci soarele rAdea tocmai atunci cu gura pind"la urechi. Unul pitic, bucilat si
iute, numit Saizescu (n5"scut in 1932 la Prisiceaua Mehedintilor) si renumit Geo, nefiind
exclus ca prenumele si provini de la Geologia lui Sabba Stefinescu sau de la Geografialui
Conea, vine qi pune pe ecran imposibilul, cici epopeea olteani nu poate fi cuprinsS" decAt
daci ii dai un chip, numit printre muritori Sebastian Papaiani, si in nemurire, Picali.
AISturi de toli acesti olteni faimosi au triit si oltenii oameni de stiinti, politicieni qi militari. Am ales in aceasti lucrare prezeltarea cAtorva vArfuri ale complexului cultural oltean,
cei mai multi dintre ei de anvergurd internalionalS si academicieni, pentru a ilustra existenla unui anumit lant catzal constituit din trei inele: nasterea in spatiul oltean, cresterea in farnilia olteani si educatia in scolile provinciei. Astfel de personalitili pot
fi gisite in oricare alti provincie istoricd a RomAniei, in jurul marilor centre de spiritualitate
romAneascS" de la Scoala Ardeleani sau $coala Paisiani, la centrul tomitan de la Constanta
sau in leagS.nele nefericite de la Chisiniu si Cerniuti.
Marii olteni sunt de fapt mari romAni, nlte vArfuri iesite dintr-un loc cu traditie.

II.

INTEMEIETORII
OLTENIEI MODERNE

DIONISIE ECLESIARHUL
(c. r74o-r8zo)

inceputurile istoriografiei romdne moderne
fiegeli ai uielii ;i

operei

tui Dionisie Eclesiarhul (Eclisiarh) l-au numit ,,ultimul cronitar

l)biaantin"

din galeia autorilor romdni de cronici gt knpisele, cdci,,tnchide ;coal.tt literard a cronicarilor
munteni in pro1d", inainte de Iendchild Vdcdrescu, considerat primul scriitor modern romdn. Sntdiul opuei
sab de refennld Hronograf (1 S I 5- I 82 0), din perspectiaa Metldlllgiei istorice recente, aratd insd cd

-

fi pusd la originea Istoriografiei moderne romdne printr-o serie de aspecte legate dt stilul dt lucru al
autorului si de uiliunea particulard asupra contextului istoric. Prin urmare) el nu este doar ,,ultimul cronicar",
ea poate

ci

;i prirnul istoriograf rtodern

rontin.

Tittodatd,

Hronograful

se doaedeste a

fi

o oltefi cu

anuergurd europeand datoritdfapntfui cd surprindeimaginea sud-estului european la sfir;inl secolului al
secolutui al XIX-leq odatd cu modificarea raportului deforle regionak, prin apailia

XWII-tea ;i inceputul

noilor actori tn Balcani: Austria si Rusia.

l. Niscut oltean
u toate ci, in trecut, invitatul vAlcean a
fost considerat ,,autor naiv" sau autor al

unei ,,cronici naive", dirr catza limbajului
,,$uStos" si,,pitoresc", a condeiului,,caricatural" si cu ,,trisiturl grasi", opera de cipdtii

a lui Dionisie Eclesiarhul a fost apreciatd,

incepAnd din anii '80 ai secolului trecut, ca
expresie a unei literaturi istorice populare
specific oltenesti, reflectAnd un limbaj rural
din Oltenia si tocmai de aceea foarte autentsc, Hronografulfiind in felul acesta,,un jurnal
de \aril", prin tari intelegAndu-se atAt viata
si limba cotidiani a oltenilor, cAt ;i Oltenia,
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ca

al spiritului romAnesc,,.
Cercetarea istoriograficd. aratd. ci rolul lui
,,epicentru

Dionisie Eclesiarhul in destinul cultural al
Olteniei a fost mult mai mare de atAt.
Dionisie Eclesiarhul s-a nd.scut in jurul
anului 17 40 in satul Stoenesti de VAlcea sau
intr-unul din satele apropiate, Pietrarii deJos
sau Pietrarii de Sus, dupi cum vom arita,
acestea ficAnd parte dintr-un grup de sate
vAlcene foarte apropiate unul de altul si aflate Ia 25-30 km Vest de RAmnicu Vilcea,
intr-un teritoriu geografic situat intre valea
Pisania mamei sale si crucea rosie desenatd de Dionisie
rAurilor Otisiu si Cacova, grupul satelor
Ecluiarhul la biseica schitulai Miinditesti Viilcea
Pietrari si satul Stoenesti fiind despirtite de
formatiunea deluroasi Dealul-Mare. La al Crestinei,/crestinei, care in Epoca
nastere, Dionisie a primit numele de botez
moderni, dupi 1830, a fost modificati, prin
Dumitru/Dimitrie, fiul tiranilor Alexie si imprumut din limba francezd., in forma
Aspazia (care mai apare si cu prenumele
Cristina, mai intAi in mediul urban, apoi si
Aspra, nume romAnesc de origine latini in cel rural. Numele de botez al singurei
care insemna ,,aprigd") si inregistrarea lui fete cunoscute de noi sugereazi ci Dumitru/
la biserica din sat trebuie si se fi ficut dupd. Dionisie s-a niscur intr-o familie crestini
obiceiul oltean al filiatiei paterne: Dumitru al evlavioasS., care si-a dorit sau urma traditia
lui Alexie, eventual si o precizare de loc, de
ca primul fiu sd devinS. preot, iar fata- care
genul ,,Alexie din" sau ,,de la", un loc, sau probabil a fost doritS" de pirinti dupi cei
cu o porecli. Nu se putea numi ca mirean trei biieti si cerutS" Domnului prin rugiDionisie din Pietrari, cum il numea isto- ciuni - si poarte numele lui Cristos, drept
ricul Radu Constantinescu in 1982, pentru multumire pentru implinirea dorintei. Fapa-i da un nume de pictor naiv, deoarece tul ci mama lui se numea Aspazia, care este
Dionisie este numele ales la primirea schi- si nume de s{hnti si nume monahal, si ci
in
mei (cilugirie), probabil in anul 1769, anul 1799, dupi ce rimisese viduvi, se cidupi ce semnase in calitate de copist fie lugireste cu numele maica Anastasia, con,,popa Dumitru de la episcopia RAmnicului,,
firmi apartenenta familiei lui Dionisie la
sau ,,popa Dimitrie RAmniceanu,,, iar categoria largi a tiranilor liberi atasati tramai tdrziu asemnat) ca ieromonah,,,Dionisie
ditiei etnice si culturale oltene, apropiati de
Mdn5.ilescu", ,,Dionisie Cozianu,, ;i Biserica romAneasci" si pe care istoricii, is,,Dionisie Bistriteanu".
toricii Dreptului si sociologii o consideri
Se cunosc trei lrati ai sii mai mici: nucleul debazd. al poporului romAn din inConstandin, Gheorghe si Crestina,/Crestina,
treaga perioadi medievali. Nu este exclus,
prenume care spun ceva despre familia dupi ipoteza 7ui Aurel Sacerdoteanu, ca
ecleziarhului, av6.nd in vedere ci. forma Dumitru al lui Alexie si. provini chiar dinConstandin este specific olteneasci., ca ur- tr-o familie de preoli, avind in vedere
ci
mare a pronuntirii familiare a prenumelui satul Pietrari avea mai multe familii
cu
de origine elini Constantinos prin intermenumele Pietraru, si ci din pomelnicele lui
diul slav sau albanez (Kostadin, atestat dup; popa Giura si ale ciobanului Iani de
la bise1412), iar in cazul. sorei sale fiind vorba de
rica Adormirea Maicii Domnului din tirgul
botezareacu prenumele rezultat din numele
Drigisani-V6.lcea rezulti ci viitorul eclereligiei, din identificarea voiti. si simbolici a
ziarh era rudi cu popa Dima din Drigigani
copilului cu reJigia familiei. Crestina este presi cu popa Giura din Suteqti (D. Bilaqa,
numele vechi romAnesc de origine bizantind" MO, nr. 1-3, p. 95).

Dionisie Eclesiarhul
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Problema locului nasterii este legati de
faptul ci, potrivit traditiei, Dumitru al lui
Alexie a primit cea dintAi invigituri la
Pietrari, unde in anli 17 42-1743 a fost construit schitul Climent, care avea ;coali primari de insusire a slovei in chilii sau la ,,casele de piatr5". Satul Pietrari apare, in
documente de identitate ale unor persoane,
cu toponim unitar, ca urmare a faptului ci
in manuscrisele vechi este evocat drept
unul singur sat Pietrari, de fapt o mosie
(ocini), care trebuie si fi suferit in timp mai
multe modificiri de proprietate, impirtiri,
vinderi de loturi individuale, ceea ce face,
spre sfhrsitul secolului al XIX-lea, si fie
amintit ca fiind constituit din doui sate:
Pietrarii-de-Jos, localitatea central[, importantd", si Pietrarii-de-Sus, ambele insi, ca si
satul Stoenesti, tinAnd de plasa Cozia (in
Marele Diclionar Geografic al Romdniei, 1901
sunt mentionate in plasa Ocolul). In intdrirea de ocini din 1536 a voievodului Radu
Paisie pentru,,Negomir si fratele siu Coman"
se precizeazS. ,,ca s5" le fie ocini in Pietrari"
si mai apare si un ,,Radu ot Pietrari ;i cu
fratii lui" (Documente priuind istoria Romdniei,
B. Tara RomAneascS, sec. XVI, vol. II, pp.
210-212), Radu din Pietrari fiind un exemplu de nume pe care, catdndr, il putea purta
si Dumitru al lui Alexie - Dumitru din
Pietrari, atunci cAnd a pirisit locul lui de
baqtini. Este logici identificarea persoanei
prin locul de bastini atunci cAnd il pirise;te, cici altfel printre ai lui nu este necesari. In anii 1875 76, Pietrarii-de-Sus si
Pietrarii-de-Jos au format din nou o singur5" comunX.

In primul articol publicat de remarcabilul preot-istoric Dumitru Bilasa in revista
Mitropolia Oltuniei, acesta preciza

ci aparilia

unui ,,Dionisie ieromonahul ot Stoeneqti"
pe un document din 5 iunie 1772 m poate
asigura identificarea, deoarece nu este scrisul lui Dionisie (degi s-ar putea si fie o copie

tdrzie), dar in editia biografici de referinti
Academiei RomAne din 1987 locul nasterii la Stoenesti este dat cu certitudine. Faptul
ci documentul este din 1772,la 32 sau 33
a

de ani de la nastere, se potriveqte

prescrierilor

Bisericii romAne care permitea accesul la
preotia cllugireasc[, ca ieromonah - cilugir, numai dupi vArsta de 30 de ani, prin
urmare putea face metania in 1769, dacd"
era nS"scut in 1739, sau in 1770, dacd" era
niscut in 17 40 . Anul I 7 7 2 fiind o datd" atdt
de apropiatS" de momentul primirii schimei
(sau chiar anul tunderii), este plauzibil ca
Dionisie si indice prin primul siu nume de
ieromonah, care il diferenlia de numeroqi
alti c5lugiri cu numele Dionisie, locul nasterii - Stoenestii de Vilcea. Datoriti acestor
considerente, istoriografia romini inregistreazd. ca cele mai veridice anul nagterii
1740 qi locul nasterii Stoene;ti. Chiar daci
familia avea casa la Pietrari, el se putea
naste in casa unei rude din StoeneEti sau
familia lui, despre care stim cd avea o anumiti stare, fiindci {bcea donatii importante
lS.caselor de cult din judet, putea avea case
in ambele localititi, avAnd proprietiti agricole in cele doui locuri vecine.
Potrivit regimului fondului funciar strivechi si medieval rominesc, mo;iile s-au
constituit pe sau cu acces direct si nerestrictionat la o apd. majori, rAu sau bazin al
mai multor p6.raie, cu scopul de a asigura
apa necesari traiului si pentru a evita conflicte locale. Aceasta a fost un criteriu de administrare de citre Domnie a marii mosii,
care era ,tara (.cnezat, voievodat, Jara), si
care reprezenta o preocupare constantd qi o
sarcini statal5 a instituliei Domniei. Din
considerentele aritate, este posibil ca grupul
de sate Pietrari din VAlcea (pe riul Otisiu)
si satul Stoenesti (pe riul Cacova) si nu fi
ficut parte in trecut din aceeaqi mosie ca
urmare a unor cumpiriri de terenuri, ele
fiind gisite la catagrafierea din 1831 ca
mosii mosnene;ti apartinind la doui plase
diferite: Stoenesti in Plasa Otisiul-de-Sus,
moqie stipiniti de-a valma de doi mosi
(144 familii), iar Pietrarii-de-Sus si de-Jos in
Plasa Coziei, moqii megie;e;ti stipAnite
de-a valma de cite trei mosi (175 familii) qi
respectiv (180 familii). Nu este exclus ca reIatia intre mosi si fi fost de rudenie striveche, avAnd in vedere constitulia geografi ci
a zonei (stipinirea comunX de pXduri, de

t6

MARI OLTENI

exemplu, sau de islazuri) si ne putem imagina ci apaitiaunei scoli la Pietrari atrd.gea
interesul familiilor din intreg acel spatiu v6lcean. Familiile evlavioase) care isi dedicau
copilul preotiei, aveau prioritate. De aceea)
informatia istorici potrivit cdreia Dionisie
s-a niscut la Stoenesti si a ficut
;coala pri_
rnard" Ia Pietrarii-de-Jos este veridici, atAt

prin relalia directi, armonici si istorici
(neam, familii ale mosilor stri"vechi, activitate economici si apirare comune), cAt mai
ales prin relatia bisericeascd din interiorul
aceleiasi Episcopii de Rimnic.

Locuitorii din ambele localitili pietrari,
ca qi din Stoenesti, erau mosneni romAni, se

ocupau cu agricultura cerealieri, dulgheria,
si fabricarea de spete pentru rilzboaiele de tesut, aceste ocupatii fiind generate,
inci din cele mai vechi timpuri, de existenta
pidurilor de foioase din apropiere (fag stejar, paTtin, frasin, mesteacin). O preocupare
anume trebuie si fi fost, deoarece este atestati documentar, fabricarea de care si utilaje din lemn pentru extragerea sirii si ci-

rotiria

riusia pentru transportul ei. Ocnele Mari
din apropiere erau asistate in operaliunile
de extractie si depozitare de cd.tre satele
Stoenesti, Cacova, Piusesti qi Vlidesti,
unde se intrebuinta un tip de extractie direct5, scoatere la suprafa,td. a bolovanilor si
transportul la locul de de pozitare,operatiuni
efectuate de mdglasi, locuitori ai celor patru
sate mosnenetti ($B p. B7). Datoritipuriti.tii
sirii din zona Stoenesti - Pietrari, exploa-

tarea a fost folositi atat pentru cotele de

produse datorate Imperiului Otoman, cAt si

de necesititile armatei austriece in timpul
ocupatiei Olteniei (1718-1739), astfel ci
Dumitru al lui Alexie a cunoscut doui tipuri de opresiune, ambele striine gi de alti
religie, aspecte care se vor regisi in opera
lui de referintd"- Hronograful.

z.

invitdflrra

fl.l

mai important cercetitor al vietii lui
urdru^,
preotul-istoric Dumitru Bila;a (lgll 2002),
el insusi vAlcean, era de pirere ci Dumitru al
lui Alexie a urmat o gcoali" bisericeasci de

\.,{Dionisie Eclesiarhul, cum

sat sau ministireasc5, o scoali de slovenie
in care ainvdyat si citeascd si si scrie limba

slavoni bisericeasci, o institutie moc{esti
de genul celei descrise in 1902 de Andrei
BArseanu: o scoali elementarL sau cel mult
o scoalS" de dieci infiinlatd de inalti ierarhi
pentru copiii de tdrani, in care se invd"tau
cetitul, scrisul qi cAntirile bisericesti. O ast_
fel de ;coali exista la Pietrari, in jurul bisericii ridicate de episcopul Climent aI
RAmnicului in anii 1742-1743 pe locul
numit Paji;tea de pe malul drept al rAului
Otisiu, la baza vestici a versantului CArlige,
si care s-a constituit ca schit impreuni cu
unele case din piatri. Mariana Iosifaru, ar_
heolog-sef al Muzeului Judetean VAlcea,
care a fdcut sipituri acolo, a gisit urmele
acestora (,,casuctitorului') la circa 20 de metri
de biserici, iar aspectul fundatiilor (grosimea

de 0,70 m, adAncimea de 0,50 m la vest si
0,60 m la est, pe o lungime de 8,30 m), pre_
cum si dimensiunea perimetrului schitului
indici o incinti care permitea adipostirea
unor chilii, a unei incdperi de locuit si a unei
sili de clasi primari. tn Cronica bpi:npiei
Rdmnitu lui, se mentioneazi. construirea schi_
tului impreund. cu,,casele de piatrd.,, de citre
episcopul Climent (1725-l7a8) qi de citre
fragii s5.i pe o proprierate ldsati de pirinti.
taditia scolii din Pietrari, circumscrisi tra_
ditiei scolilor vAJcene, ,,cici in judetul VAlcea
erau destule" (D.B/N.S, p. 6), s-a pdstrat si
in secolul urmitor, deoarece la pietrari este
mentionatd. in documente o scoali. ,,intr_un
Iocal de nuiele", in anii l856-1837.
Avem toate temeiurile si credem cL
Dumitru a fost descoperit incd de copil la
Pietrari ca talent in scriitura slavoneascL, cu
deosebire in caligrafie, qi dat la o scoali de
dieci a unei ministiri, binuiti a fi cea de la
Tismana. VA. Urechia, cel care ascris isto_
ria s colilor romAne sti, ardta cd, diecii romAni
,,sunt pionii cei mai activi ai limbii romAne;
lor li se datoresc toati propisirea scrisorei
(scrierii) romAnesti; ei nu erau numai cali_
grafi, ci si conceplti (autori); umili qi necu_
noscuti soldati ai triumfului limbii romane,
ei meriti mentiunea istoricului literaturii
nationale" (I\S 1B0O-lBGl,p.3). in legituri
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cu pregetirea sa in

invitituri, avem la dis-

pozitie chiar textul lui Dionisie dirr Postfala
la traducerea cdrlii Caka impdraUascd a Crucii
Domnului, din limba rusi, scris in 1793, si
unde ard"ta cd ,,indemnat am fost, nu cd am
auut ure o tnudldturd academiceascd, sau sdtdrsire
e a s c d la infrumus elarea cuvintelor, spre
a tS"lmici-o in limba rumAneasci, ci numai
ca sd descopera (cei intru Hristos fra,ti) un isaor
ca acesta" (I.V p. 9). El afirma credinga ci

ritoric

talentul siu de caligraf gi de tilm[citor vine
de Ia Dumnezeu si prin urmare ci are menirea pimAnteani,,de a da spre folosul tuturor de obqte" cunoaiterea, ;i nu vom ocoli
aici farmecul potrivirii cuvintelor de citre
Dionisie atunci cAnd evoci pe Inspiratorul
cunoasterii omenesti, ,,cela ce pre cei neinvilaqi prea intelepfi cirturari i-au {Ecut" si
care a miscat in el ,,mAna ce(a) de lut", care
este ,,m5.dulariu capului", fie ;i numai cu
modestele lui mijloace de expresie (,,prostimea neinvS.giturii"). Aceste menfiuni autobiografice i-au Iicut pe cercet;torii D.
Bilasa si N. Stoicescu si afirme ci tAnirul
Dumitru a invitat slovele la o qcoali de sat,
unde a fost remarcat pentru talentul siu inn5.scut, si trimis apoi la o ;coali de dieci, ,,o
;coald de slavonie" a unei ministiri, cum
scria criticul Alexandru Piru, unde ;i-a perfectionat cunoasterea limbii slavone bisericeqti si caligrafia, ceea ce inseamni doui
scoli diferite, una dupi alta. Dumitru Bilasa
considera ci Dumitru al lui Alexie a invipt
slavona romAn5" (numiti uneon sdrbeascd,find
vorba de slavona adoptati in Oltenia, unde
exista tradilia provenienlei intemeietorilor
din familiile de boieri romAni de la sudul
Dunirii, care au adus qi scrierea asta cu ei)
la m[nistirea Tismana si greaca bisericeasci
la scoala greaci de la ministirea Cozia.
Probabil ci la Tismarta a trecut cele trei
trepte ale cilugiriei intre 1769 sau I770 qi
1772. Estimim ci numele pe care l-a luat Ia
un moment dat, de Dionisie Cozianu, avea
legituri cu desivir;irea perioadei de invititur5., cu terminarea ciclului de pregitire
intre anii 17 7 2 si l7 7 6.
Medievistul oltean Ion Donat (1909-1988),
autorul operei de sintezi Datele principale din

la anul 1600, afirma in
1934 cd",,din epoca obscuri a tineretii sale,
petrecut[ probabil intr-una din ministirile
oltene, cunoastem pAni acum un singur
manuscris al cronicarului: pomelnicul schitului Dobrusa (VAlcea) din 1777" (ID, p. 3)
si completa la notS: ,,Si fie oare aceasta
mS"nistirea Tismana, unde numele cilug5resc al cronicarului este foarte des intA.lnit
intre monahii acestei vremi? Limba in care
scrie Dionisie ar face probabili concluzia
ci el era din pirtile judeplui Mehedinli".
Ipoteza a fost luati ca informatie certi de
alli autori, dar este vorba de o exprimare neinspirati, deoarece,,limba mehedinleani"
in care a scris Dionisie Eclesiarhul in primele sale texte apartinea,,stilului Tismana",
care se invila acolo la qcoala de dieci (grimitici) si diaconi (cAntirefi), nu locului siu
de origine din VAlcea. Presupunerea ci
Dionisie a primit educalia de diac, scriitor
de condici si traducitor din slavona bisericeasci la MS.nistirea Tismana este perfect
credibili, dar aceasta indici doar locul unde
istlria

Olteniei pdnd

s-a perleclionat gi a dobAndit mestesugul, nu

originea sa, locul unde s-a nS"scut qi a urmat
scoala

primari. In al doilea rAnd, nota lui

Donat conline o confuzie intre limba romAni

vorbiti. in Mehedinti ;i cea vorbiti in Gorj,
care sunt amAndoui graiuri oltenesti, pentru
ci in realitate Ministirea Tismana este in
Gorj, nu in MehedinF, dar studiile de lingvistic[ ale Olteniei aratd ci existau ,,nu
numai micile deosebiri de la sat la sat, ci si
unele diferentieri mai insemnate (ale graiuIui oltenesc), care atrag atenfia cilitorului
dintr-o regiune in alta, de la munte la deal,
de pe platouri pe vdile mai importante"
(TG, pp. 12-13). Graiul oltenesc din Gorj,
care ;i-a risfrint efecte asupra ,,stilului
Tismana" al documentelor bisericeqti, contine unele particularititi comune unor localitigi aflate ,,in regiunea risdriteani, spre
VAIcea, cuprinzAnd satele aqezate pe viile
Amiradia, Gilortul siJiul" si unele diferente
ale vorbirii locuitorilor fagd de satele ,,din
partea apuseani, incepAnd de laJiu pAni la
hotarul cu Mehedini" (IbM.). Probabil ci Ion
Donat a fost indus in eroare de consemnarea
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lui Dionisie

,,ca unul din fiii acestui sfhnt
ld.cas" din Condica de tlocumente a Mdndstirei

Constantin Mavrocordat (noiembrie 1 735
septembrie 17al) ;i sub episcopatul de
Tismana scrisi la 1787 (IV p. 7), care trebuie
RAmnic al tui Climent (1735, hirotonit in
interpretati ca indicatie a locului unde a in_ 17 37
- retras din scaun in 17 4B'1. A petrecut
vitat limba slavoneasci.- egumenul partenie,
vArsta scolari sub domniile lui Grigore
II
devenit in l7G4 episcop de RAmnic, l_a Ghica
(1748-1752), Matei Ghica lnSZ_
cunoscut acolo ca invdticel sau unde s_a
1753), Constantin Racovitd (i753_1)SO;
qi
cilugirit, nu ca loc al nasterii, deoarece in ca adolescent
a invi.tat, ce1 mai probabii la
mod sigur nu s-a niscut Ia Ministirea Tismana, din nou
sub domnia lui Constantin
Tismana. Folosirea lui d slavon in loc de I si Mavrocordat
(1756-1758), episcop fiind in
d, cala cuvintele ,,mosAile,, sau
acest timp Grigorie Socoteanu (17+g_
,,a tAlmd.ci,,,
apartine ,,stilului Tismana,, din Gorj, unde
1764).Intrarea Olteniei sub ocupati. urr_
se spune ,,!a!5." in loc de sitd si
triacS, realipirea la Tara RomAneasci si
,,vttlnic,,pen_
tru ud,lnic, fota incretiti in talie despicati revenirea in Imperiul
;i
Otoman, dar mai ales
in faga sau lateral, care apartine portului rizboaiele si distrugerile
din provincia isto_
popular oltenesc si este purtati de fete si rici, au generat
in perioada 1720-1760 un
femei peste poalele brodate cu rAuri artistice
viguros curent al identititii nationale si cul_
(sensul este pe deasupra, in-udlitoare).
turale prin Biserici, avAnd ca nucleu
Pe baza acestor informatii credibile tra_
Episcopia RAmnicului, la care Dumitru
al
gem concluzia cd. Dionisie Eclesiarhul a Iui Alexie a aderat
cu ardoare, cum se vede
fdcut ;coala primari la Schitul Climent din
din scrierea lui, si ciruia i_a pus in slujbi
Pietrari si a devenit diac de slavoneasci, mi_ intregul siu
talent. Contextul a fost mult
niaturist si excelent caligraf la md.ndstirea mai complex,
dar putem identifica anumite
Tismana, doui scoli romAnesti din Oltenia aspecte care
au avut impact asupra viziunii
pe care trebuie si le vedem cu adevi.rata 1or cronicarului
despre istoria contemporani.
mare importanti in contextul regimului fa_ a Olteniei.
nariot inclinat spre grecizarea Bisericii si al
Pi.trunderea elementului clerical grec in
luptei date de episcopiiromAni ai RAmnicului
Biserica Ortodoxi romAni a luat form]a
unui
impotriva diminuirii ortodoriei romAne din fenomen dupi
domnia lui Mihai Viteazul si
Oltenia sub ocupatie austriaci.
in timpul domniei lui Matei Basarab, ajun_
gAnd pAni la o anumiti dominatie sur,Lai
3. Yiala
corect spus, la o anumitd. influenti accentuati
la nivelul inaltului cler, inclusiv al
f-)ionisie Eclesiarhul s-a ni.scut in timpul
I--lcelei
de a treia domnii in -Iara puterii mitropolitane, si care a devenit evi_
RomAneasci a domnitorului fanariot denti. si pe alocuri negativi in timpul regi_
mului,, turco-fanariot,,. profesorul_preot dr.
Mircea Pi.curariu aratd. cd",,multi greci au
pitruns acum in diferite slujbe la Mitropolii
lissrru**.
sau Episcopii, Ia Curtile domnesti, fbri
si
mai vorbim de slujbele de egumeni si ico_
nomi (administratoril si de ministirile in_
chinate la locurile Sfinte din Risirit, aI ci.ror
numdr era foarte ridicat,, (IBOR,p. 276), unii
acesti ierarhi greci aritAnd
,,dragoste
|i"_o:
fali de poporul rom6"n,,. Este de subl]niat
faptul ci in toati perioacla fanarioti 7l6_
Munlii Bucegi fininiaturd. d.e Donisie Eclesiarhul).
Cele patru coloane tl.e pe munte, unrk
1821),
12 mitropoliti ai Ungrovlahiei,
rltesc aulfu;i,
{in
sugereaT.d megalilii Babele, Masq Sfinxul,
fost
de origine greaci, ci la Episco_
lasez.u
Omul de deasupra scltitultti pe[tera.
pia Buziului din l l episcopi cinci au lost
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greci, dar c5. la Episcopia de RAmnic, in
Oltenia, nu au ajuns decAt doi. Principala
explicatie pentru influenta limitati a inaltilor ierarhi greci in Oltenia vine din faptul
ci provincia istorici s-a aflat sub ocupalia
austriaci intre 1718 qi 1739, timp in care
bitd.lia dusi de egumenii romAni si de ierarhii mai inalti pentru autonomia Bisericii
oltene si esecul rispAndirii cre;tinismului
occidental au permis intirirea autorititii
bisericesti provinciale si initierea programului ecleziastic si cultural national. Aga
cum arati documentele biserice;ti, fie si
cele mai simple, de administralie, precum qi
cronicile, intre care cea a lui Dionisie
Eclesiarhul este fundamentalS, Biserica
olteani s-a constituit in acea perioadi
ca principala autoritate si for,ti de
rezistenti a poporului rornAn, iar ceea
ce trebuie subliniat este ci aceasti rezisrenti si totodati proieclie nationalS s-a
opus ocupantului striin, fie ci a fost austriac, otoman, fanariot gi mai tArziu tarist.
Pe acest temei, la care trebuie adiugati obsen'atia ci destinul istoric particular al
Olteniei in perioada evocatS" a creatin mod
paradoxal prilejul favorabil, face teologul qi
bizantinologul romAn D an Zarnfirescu afirmatia ci Oltenia a fost ,,epicentru al spiritului romAnesc", drept curentul cel mai puternic si mai liber de afirmare dintre cele
trei mari Scoli romineqti ale vremii: $coala
ArdeleanS., $coala RAmniceani si $coala
Paisiani din Moldova, intre care legiturile,
documentate de altfel, erau foarte active
ICl. p. 416).La imaginea contextului general este necesar a adiuga qi faptul semnaIat de Ion Donat ci ,,este o mare deosebire
intre vechea indreptare culturali a grecismului, reprezentati in primul loc prin tendinta de dominare in Risirit cu ajutorul

frft\Mffi:

ortodoxiei, si noul idealism nalional (grec),
lipsit de preocupiri religioase" (ID, p. 1),
care a niscut ideile ;i acliunile revolulionare
ale lui Rigas Velestinlis/,,Velestinul", ca\e a
triit mult timp la Craiova, si apoi miscarea
Eteriei. Prin urmare, putem ardta cd" dez-

voltarea cvasiindependenti a Bisericii oltene din secolul al XVIIIJea) ca promotoare a invititurii si ideilor nationale romAnesti, a avut aspectul de suprafap al unei
reacfii la diferite ocupalii striine, dar in
fondul ei a fost un curent de afirrnare a
identitilii romAnesti. Mediul ecleziastic in
care a intrat Dionisie inci de tAnir era puternic impregnat, in toate, de specificul
oltean, in particular de cel vAlcean.
Viitorul episcop Climent se niscuse chiar
la Pietrari, unde a ridicat schitul si unde a
urmat qcoala primari eroul nostru, intr-o
familie de lirani evlaviosi numiti Modoran
(din antroponimul romAnesc Modora,
Modoran insemnAnd ,,cel din familia
Modora"- IP, p. B1), la fel ca cea a lui
Dumitru al lui A1exie, ;i care a dat qi ea un
preot qi o maici, in afari de Climent. Ca
episcop, el a pledat, inclusiv printr-o proclamalie adresati ,,clerului, boierilor si

y{ly=
Grigoie Socoteanu, episcop al Rdmnicului

Sanndtura lui Climent, episcop al Rdmnicului

(portret de la biseica ,,761i Sftn1ii", Rdmnicu Vdlcea)
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Iocuitorilor din partea muntelui, in judetul
VAlcea" la l5 februarie 1738 pentru realipirea Olteniei la Muntenia (GC, p. 189),
cici Tara RomAneascd, adevdratd. nu putea
fi decAt Oltenia si Muntenia unite, iar apoi,
dupi incheierea picii si refacerea resedintei
episcopale din RAmnic, distruse de rizboi,
Climent a reluat activititile tipografice, editAnd intre altele Ceaslouul, Euanghelia, Psaltirea,
Liturghierul, dupi care trebuie si fi invitat si
Dumitru la scoala schitului Pietrari.
Nu cunoastem in ce an s-a cisdtorit
Dumitru, dar ;tim ci, ,,datoriti insusirilor
sale sufletesti, a ajuns preot de mir la biserica
Episcopiei RAmnicului, unde a fost ucenic
al episcopului Grigorie Socoteanu" (D.B/
N.S, p. 6), ceea ce nu este de trecut cu vederea, c5.ci preotul de mir era cLsitorit si slujeala o biserici de sat sau de cartier urban,

iar prezenta lui la Episcopie trebuie si se fi
datorat vreunei intimpliri fericite: a fost
probabil gisit de episcopul Socoteanu la
vreo biserici de sat si remarcat pentru taIentul siu de tilmi.citor si de caligraf,, Sau,
o operi de a sa a ajuns in mAinile episcopului si acesta s-a interesat cine este autorul
slovei. Originea sa tirineasci si repetatele
chemiri in slujbi de cXtre ceilalli episcopi
romini exclud posibilitatea vreunei ,,intervenlii" pentru ocuparea locului de la
RAmnic, si mai mult ca sigur urcarea sa in
ierarhia preoteasci s-a datorat calitdlilor
exceptionale si, nu trebuie neglijat, aderentei firesti la idealul national. Este posibil ca,
dupi paretistisul (suspendarea din scaun)
decisi de episcopul Socoteanu in rnai 17 64,
si-l fi insolit pe acesta la Craiova.
In 1766 moare sotia sa, iar dupi acest
moment trist al vietii aflim ci s-a cilugirit;
se apreciazd" cd" a inceput ritualul de cilugirie in anul 1769La mi"nS"stirea Tismana,
deoarece, cum am ardtat, se considera,,fiu
al Tismanei", iar pe preolii bitrAni de acolo
ii considera ,,pirin1ii" sIi spirituali, dar
existi si versiunea primirii hainei monahale
la mindstirea Horezu, unde a fost trimis de
episcopul Socoteanu. Reamintim ci devenirea ca ieromonah avea trei trepte: rasofor,
monah si schimonah si ci Dionisie nu a

mers mai departe de chipul monahicesc cel

mic (monah). in anii l77O l77l a fost
ieromonah, egumen, al ministirii Arnota,
perioadi in care Grigorie Socoteanu este
instalat de domnitorul Giani-Ruset in fruntea Bisericii Tirii Rom6.nesti, ca mitropolit
(GC, p. 190). Se crede, de asemenea, cd",la
inlS.turarea din scaun in 1771 a mitropolitului Socoteanu de citre rusi, Dionisie se
muti sau a fost chemat din nou la Episcopia
RAmnicului de citre arhimandritul proaspit numit Chesarie, care va fi ales la sfhrsitul
anului 1773 in scaunul de episcop. Din
acest an ipcolo are loc numirea sa, cel mai
probabil in 1786, ca ecleziarh al Episcopiei
RAmnicului, organizator si pistritor al
Arhivei, de unde isi asumi numele cu care
a ri"mas in istorie Dionisie Eclesiarhul.
in timpul pistoriei sale, episcopul Chesarie
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Filaret, episcopul Rdmnicului, in straie dt preot-tdran
[picturd murald de la biseica Chuii (aechi) RomanatiJ
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a refecut tipografia si a continuat

programul

de tipi,rituri, intre care opera de clpetenie
rS"mAne scrierea ;i redactarea Mineielor (publicatie bisericeasci ortodoxi in care sunt
indicate, pe luni si pe zile, slujbele religioase),
activitate in care trebuie si fi fost implicat ;i
Dionisie, daci nu a fost chiar autor sau co-

autor.

: 1777
. --In
scrie Pomelnicul mdndshnt

Dobrusa din Vdlcea, iar din 1779 incep si
curgi cei 17 amde scris continuu, traducA.nd
in romAneste ;i transcriind mai multe docu-

mente in 25 de volume si alcituind 20 de

condici mS.nS.stiresti (10 pin[ la 1796):
,,Deci, uitAndu-mi qi cugetAnd si eu Ia aceiasi plati de sus, prea mult, cu adevirat,
m-am silit qi m-am nevoit de multe ori, si
lipsind de ceale trebuincioase qi necijit, inci
preficind si noaptea in zi, de am scris, nu
numai condica ministirii Sadovei si aceasta
a Govorii, ci intAi am scris sfintei Episcopii
RAmnic trei, ;i a ministirei Tismenii doao,
;i sfintii ministiri Bistrilii doao, si ministirii Straheii una, care fac preste tot zece,
toate, cu buni orinduiali, si micar ci oare;ce plat5" am luat, dar in 17 ani pini acum
s-au si cheltuit la ceale trebuincioase vietii
meale, sufletului si trupului, mai virtos in
vremi de rizmiriti;i in ciumi si in foamete"
(IY p. 13). Mai stim cd afinaltzat cele 3 voIume ale Condicii Episcoltiei Rdmnicului in
anul 1787 sub pistoria episcopului Filaret
(1780 1792), de care se va simti cel mai
Iegat suflete qte (Ibid,p. 4). intre 1 7BB gi 1 791,

pe durata rizboiului otomano-austriac,
protosinghelul Naum Rimniceanu
de la Horezu il insotesc pe episcopul Filaret
in refugiu in Transilvania,la Sibiu, de unde
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si

insi" ci"litoreste prin Banat qi ajunge la
Buda, nefiind exclus ca anume aceste vizite
si le fi {dcut singur, din dorinta de cunoa;tere (de unde cheltuielile amintite, pentru
..suflet si trup") sau impreuni cu Naum
RAmniceanu. Se intoarce in 1790 Ia
Craiova, unde in anul urmitor scrie Condica
mandstirii Strehaia,,la metohul episcopiei in
Craiova" (precizare importanti). Probabil
ci a fost indepirtat in lipsi din funclia de
ecleziarh al trpiscopiei - de asta se intoarce
la Craiova, nu la Rimnicu VAIcea , cici in

1795 semna biu-eclesiarh (adici ,,fost ecleziarh");i cel putin pini in 1800 umblS prin
ministirile din VAlcea pentru a lucra manuscrise, in schimbul a hran5., adipost si
ceva bani, nu multi.

Apare in unele informatii documentare
ca egumen al ministirii Bistrita in anul
1796, perioadi in care era numit Dionisie
Bistriteanu. Potrivit lui Dumitru Bilasa,
intre 1799 qi 1801 a fost egumen al m5"nistirii Miniileqti din VAlcea. Dupi 1801 ;i
pAni in 1804, Dionisie pirise;te din nou
Oltenia (ID, p. 6, dupi Iorga), dar se intoarce, astfel ci in 1804 semneazi iar ca
ecleziarh Pomelnicul biseicii Llr;ani de VAIcea,
nu stim insi daci in functie la acea biseric5. sau folosind din nou titlul vechi. Chiar

din 1804, daci nu din 1806, este numit
ecleziarh al Mitropoliei de la Bucuresti,
unde stipinS"in 1812 1813, submitropolitii

Dosoftei Filitis (pAni in ianuarie 1810),
Gavriil, exarh al Sinodului rusesc (1808
1810) qi Ignatie Grecul (1810 1812).
Intre anii 1814 qi 1820, perioadi in care
scrre Hronograful, Dionisie Eclesiarhul s-a
stabilit la Craiova, avAnd o chilie sau o cameri a lui la ministirea Ginescu, care din
1777 era inchinati ca metoc Episcopiei

RAmnicului. Metocul Ginescu de la
Craiova pe locul fostului Palat deJustilie,
actuala clS"dire a Universit5fi era proprietatea imobiliari a Episcopiei RAmnicului,
resedinti a acesteia la Craiova si cuprindea
clidiri ca Ioc de gizduire, construite de
episcopul Filaret, dupi cum se vede din
pomelnicul siu: ,,...si au inilpt zidul peste
tot imprejurul bisericii de un stinjen ;i au
IE"cut nou5" kilii in pdnza zidului despre risirit intre care este si maghernila ;i alti
kilie mare cu hodae de desupt impreunAnd-o cu alti kilie de lAngi clopotniti"
(dupn Vladimir Rosulescu, Craioua Biseica

Sf JtticoLae Gdnescu ,,Episcopia", 2010).
Dumitru Bilasa afirmi ci ,,multi vreme,
Eclisiarhul a locuit in confortabilele chilii
de aici" (MO,nr. 1-3, p. 101). Foarte important pentru subiectul nostru este ci la metocul Ginescu functiona o ;coali infiintati
de episcopul Chesarie ,,cu dascili de limba
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romAn5." (IBOR,p.2B7). De aici credem ci
va cere Dionisie in 1819 si 1820 un ajutor
de boal5. si bitrAnete, iar din documentul
pistrat afl5"m c5" era ,,dascil slavonesc",
ceea ce inseamnS. ci preda anumite materii
sau lectii la scoala metocului, si ci ,,ficea

pliroforie

la judecitoq prin tilmicirea

hrisoavelor slavonesti ale riposatilor domni

celor din vechime, ce Ie aduc jiluitori,
raelile mi.rii sale, la cinstit divan, afld"ndu-si
dreptatea, prin intS"legerea tilm5"cirii", ceea
ce inseamni ci slujea ocazional ca traducitor al documentelor vechi slavonesti pen-

tru Divanul Craiovei @liroforie - raport, informatie, din grecescul n).qpoqopiu) in
procesele de proprietate. La 29 iulie 1820,
Divanul Craiovei ii acordi ajutorul in bani,
dar dupi" aceasti dati si intr-o zi necunoscuti de pAni la sfirsitul anului, Dionisie
Eclesiarhul inceteazl. din viali in .jurul
vArstei de B0 de ani. Dumitru Bilasa este
singurul care precize azi, c5",,ultima cameri
ce avea in Craiova (din decizia Divanului
de a-l ajuta aflim ci avea ,,odae in ora;",
n.a.) ar fi fost in curtea bisericii BrAndusa,
unde chiar ar fi fost inmormAntat; piatra
ce-i acoperea obositul si imbitrinitul trup
era din marmuri alb[, ;i acum circa 40-50
de ani (in 1982, n.a.) se putea vedea asezatd.
ca prag la scara caselor ce erau pe latura de
nord a curtii" (MO, nr. 7 9, p. 579).
4. Opera de cepetai

- Hronografiil

preotul-istoric Dumitru Bilasa, care pAni
I in 198l semna si Cozianu (a lost detinut
politic), arS"tase in primul siu studiu din
1941 ci Dionisie Eclesiarhul a intrunit trei
calititi pentru opera pe care a lisat-o culturii si istoriei romAnilor: bun pictor si rniniaturist, caligraf superior si istoric,
descoperind mai intAi c5. lucrase pictura
amvonului de la biserica S{bntul Dumitru
din Rimnicu VAlcea si ci este cel ce a zugrivit, ajutat de zugravul Dinu, pictura
schitului Miniilesti, unde era egumen.
A fost si un remarcabil iconar. Istoricul
Radu Constantinescu remarcS. valoarea lucr5.rilor sale de miniaturist, care mai pi.streazi inci stilul ,,barocului tArziu" din

Litere initiale pictate de Dionisie Eclesiarhul

perioada brAncoveanS., cu roEu de miniu sau

policromie la impodobirea literei si ,,ornamente neasteptate chiar in cuprinsul hrisovului prescris". Deosebit de frumoase sunt
decoratiile florale cu tema brA.ncoveneasci a
,,lalelei vestede" sau a unui ,,incredibil trandafir albastru, un albastru de Prusia intens,
cu lrunze de un verde ca buratecul" (Radu
Constantinescu, pp. 29-30).
Asupra calitS.tilor sale de caligraf existi
numeroase dovezi, acesta fiind si motivul
principal pentru care a fost remarcat inci
de adolescent, lucr6"nd litera de rAnd cu pana
si penita de detaliu in tus negru qi chinovar,
,,in siruri rare si citete" (!birt.'1. tn privinta
stilului, criticul Nicolae Manolescu remarca
faptul ci ,,Dionisie este un om inzestrat cu
darul nativ al povestirii, scrie fEri. efort, simplu si nesofisticat; are gAndire vie, desi necultivati... condeiul ii este mai ager decAt
al tuturor" (Istoia criticd a literaturii romdrrc.
1997,

p.

156).

Opera de istoric este consemnati in isto-

ria literaturii si in istoriografia romAni cu
mare atentie si pretuire, atAt pentru atasamentul s5.u la cauza nationalS, subliniati de
criticii si istoricii romAni de dinainte de al
Doilea Rizboi Mondial, c6"t qi pentru stilul
si valoarea Hronografulal, ca sursi. de infor-

matie lingvistici si istorici, dupi rizboi.
Valoarea operei lui Dionisie Eclesiarhul
pentru caLtza nationali a fost identificatd.
mai ales in rnunca de organizare a arhivelor rninistiresti si de scriere a condicilor, care s-a desfisurat intr-un anumit
context psihologic, cultural si politic al
Jirii RomAnesti si mai ales al Olteniei.

