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BISERICUȚA DIN ALBAC REAMPLASATĂ LA
FLORICA - ȘTEFĂNEȘTI LA INIȚIATIVA LUI ION I. C. BRĂTIANU,
PRELUDIU LA MAREA UNIRE DIN ANUL 1918
MIRCEA CRĂCIUN*
Ion I. C. Brătianu însoțit de soția sa Eliza s-a aflat în decursul anului
1907 într-o excursie în Transilvania, ajungând și în localitatea Albac, unde au
vizitat Bisericuța de lemn, legată de numele lui Horea, liderul răscoalei din anul
1784, a țăranilor români iobagi, socotită cea mai mare răscoală a românilor în
evul mediu.
Găsind Bisericuța din lemn într-o stare de avansată degradare și aflând
că autoritățile maghiare au făcut mai multe încercări să o distrugă, Ion I. C.
Brătianu a hotărât să o ia sub protecția sa, transportând-o pe domeniul său de la
Florica din comuna Ștefănești, județul Muscel, unde urma să fie restaurată și apoi
resfințită după ce Transilvania se va uni cu România.
Bisericuța de lemn fusese construită în anul 1746, cu banii țăranilor
români din Albac, care au strâns „ban cu ban și lemn cu lemn”1, dar cu timpul
devenise neîncăpătoare prin creșterea numărului de enoriași, care au hotărât să
construiască o biserică nouă din piatră și vechea biserică ajunsese în prag de
dispariție, care nu l-au lăsat nepăsător pe marele om politic român, oferindu-se
să-i despăgubească pe enoriașii din Albac, care au acceptat fără a impune vreun
preț, fiind de acord cu strămutarea acestui sfânt locaș de cult pe domeniul de la
Florica-Ștefănești, unde urma să fie restaurată și conservată, ca un simbol al
unității tuturor românilor. Bisericuța din Albac a fost martoră la mai multe din
suferințele românilor transilvăneni.
În această biserică Nicolae Ursu zis Horea în tinerețe ascultase predicile
călugărului Sofronie de la Cioara (azi Săliște) alături de alți țărani veniți din
localitățile din jurul Albacului, din Abrud, Zarand, Câmpeni, Bobâlna, Slatina,
Roșia etc., privind recunoașterea libertăților religioase ale românilor ortodocși
din Transilvania.
*

Pitești.
George Fotino, Bisericuța din Albac, în „Revista fundațiilor regale”, nr. 6, iunie 1941, p. 603607.
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Bisericuța lui Horea - „Bisericuța din Albac”, monument istoric (1746).
Adusă din Transilvania de Ion I. C. Brătianu și reamplasată pe domeniul său
de la Florica - Ștefănești, restaurată în 1908 și resfințită în 1941.

În anul 1784 în Bisericuța de lemn același țăran român Nicolae Ursu zis
Horea din Albac, om între două vârste 48-50 ani, îngenunche în fața Altarului și
s-a rugat profund lui Dumnezeu, să-i lumineze mintea, deoarece situația
românilor din Munții Apuseni, declarați iobagi ai statului habsburgic ajunsese
de nesuportat în condițiile în care obligațiile lor au fost mărite neîncetat, iar
drepturile lor din moși strămoși au fost călcate în picioare, fiind anulate.
În incinta Bisericuței de lemn din Albac s-au strâns primele cete de
răsculați, care i s-au alăturat lui Horea.
În jurul lui Horea „se strânseră și țăranii flintari „haramii” pe care îi cântă
și balada Miului, „cărbunarii” care făceau mangal în poienile codrilor Bihorului,
sângeroșii „cosași” sătui de iobăgie2 afirmă Nicolae Iorga.
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Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. VIII, p. 28-29.
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La porunca lui Horea, un pâlc de țărani conduși de Ion Oarcă zis Cloșca,
porni de aici spre Vășcău și Beiuș și un alt pâlc în frunte cu Marcu Giurgiu zis
Crișan, purcese până la Vinț, la Vulper și la Cioara, un altul până către Arad și
în inima Banatului, să răspândească răscoala repurtând și primele victorii asupra
autorităților locale.
Acasă în Albac au rămas doar femeile, bătrânii și copiii, care duminică
de duminică se rugau în Bisericuța din Lemn ca cei plecați care erau soții, tații
sau copiii lor să se întoarcă teferi la casele lor.
Mulți dintre cei care au pornit răscoala nu se vor mai întoarce vreodată
în Albac, deoarece împotriva răsculaților a fost trimisă armata imperială, care
dotată cu multe tunuri a înfrânt la Mihăileni pe răsculați, care fiind dotați cu
flinte, pistoale și arme albe nu au putut face față artileriei habsburgice, care a
provocat mari pierderi umane în rândurile răsculaților.
Înfrângerea de la Mihăileni cât și venirea iernii au determinat pe liderii
răsculaților să-și schimbe tactica hotărând ca ei să se ascundă în pădurile din
Munții Zarandului, răsculații să se întoarcă la casele lor, iar răscoala să reînceapă
în primăvara anului următor.
Autoritățile habsburgice au pus un mare premiu în bani pe capul celor
trei lideri ai răscoalei și s-a găsit un trădător, care ademenit de banii promiși a
furnizat informații privind locul unde aceștia se ascundeau fiind arestați, torturați
cumplit, cauzând sinuciderea lui Crișan în închisoarea de la Alba Iulia, urmată
de execuția lui Horea și Cloșca, făcută în mod public pe platoul „La Furci” din
Alba Iulia, o execuție barbară ce înseamnă sfărâmarea oaselor cu o roată de fier,
începând cu degetele picioarelor și înaintând treptat spre părțile vitale ale
corpului.
Cei trei lideri ai răscoalei din anul 1784, Horea, Cloșca și Crișan vor
rămâne veșnic în istoria poporului român ca martiri ai luptei pentru libertate
națională și socială, iar Bisericuța din Albac, un simbol sfânt al acestei lupte, fapt
remarcat de Ion I. C. Brătianu, care împreună cu ultimul preot care a slujit în
această biserică din Albac, Ioan Todea au hotărât să se ocupe de supravegherea
demontării componentelor acestei biserici și pregătirea pentru transportarea lor
pe calea ferată în noua locație din România.
În una din zilele lui „făurar 1908, mireasa Domnului”3, pregătită de
preotul Ioan Todea a fost dusă cu carele la cea mai apropiată gară feroviară
Turda, urcată într-un tren, declarată lemne de foc, având destinatar un anume
Ionescu, care urma să le primească în Gara Florica din România, unde era
așteptată de Ion I.C. Brătianu și oamenii săi, care îi pregătise noua locație din
satul Florica, pe domeniul familiei Brătianu din comuna Ștefănești, județul
Muscel, situat la o distanță de patru kilometri de orașul Pitești.
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Autoritățile maghiare au descoperit dispariția Bisericuței din Albac prea
târziu, când nu se mai putea face nimic, deoarece „chiar atunci trecuse blestemata
graniță dintre Transilvania și România”4.
Într-un răvaș al preotului Ioan Todea către Ion I. C. Brătianu, descoperit
în Biblioteca de la Florica, acesta îi scria: „Dumnezeu să ajute să se împlinească
mărețul scop… și să luăm și noi parte la sfințirea bisericii din nou la Florica”5.
Ion I. C. Brătianu dorea ca târnosirea Bisericuței de lemn la Florica să
se facă „fiind închinată celor care fără număr s-au jertfit pentru slava și mărirea
norodului românesc și doar după ce Transilvania se va uni cu România”6.
Restaurarea și reamplasarea Bisericuței din Albac în Parcul reședinței
lui Ion I. C. Brătianu de la Florica s-a făcut în decursul anului 1908, devenind
loc de pelerinaj al multor intelectuali din Transilvania, printre ei aflându-se și
poetul Octavian Goga. El a scris la Florica, cu ocazia vizitei făcute în anul 1908
o frumoasă poezie, care va fi inscripționată la intrarea în bisericuță, producând
prin publicarea ei în presă, o vie emoție atât în Transilvania cât și în România,
prevestind Marea Unire din anul 1918.
Și astăzi, vizitatorul Bisericuței din Albac citind conținutul poeziei lui
Octavian Goga alături de pisania bisericii, care menționează că a fost construită
în anul 1746 cu arginții țăranilor români din satul Albac din Munții Apuseni,
rămâne profund emoționat în fața unui obiectiv istoric martor la suferințele
românilor, numită și Bisericuța lui Horea, martirul românilor, alături de Cloșca
și Crișan, dar și de alți mii de români, care și-au dat viața, pentru libertate și
înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918.
Bisericuța din Albac
Octavian Goga
Bisericuță din Albac,
Tu ești al vremurilor semn,
Tot bietul nostru plâns sărac
E-nchis în trupul tău de lemn
Din ce-am cerut, din ce-am gândit,
Atâtea rugăciuni cuprinzi,
Și-atâta vis neizbândit,
Sub vechiul tău tavan de grinzi…
Tu știi cum ne-am trudit stingher,
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De-a pururi fără crezământ
La Dumnezeu, acolo-n cer,
Și la-împăratul pe pământ…
De-aceea, ostenit-acum
De zile rele care-au fost,
Bătrâna te-ai pornit la drum
Să-ți deie frații adăpost…
Rămâi aici, fă-ți un popas,
Fii sfetnic bun din veac în veac,
Si spune acasă ce-a rămas,
Bisericuță din Albac
Florica 1908
Poezia Bisericuță din Albac scrisă de poetul transilvănean Octavian
Goga, la Florica în anul 1908, dezminte falsa teorie lansată de Lucian Boia,
propagandistul național-comunist al anilor 80, devenit ideologul globalismului
de azi, că românii transilvăneni nu ar fi dorit unirea cu România.
După ce bisericuța din Albac a fost restaurată și reamplasată în noua
locație din satul Florica, pe domeniul familiei Brătianu i s-a dat destinația de
muzeu, Ion I. C. Brătianu expunând în această biserică, colecția sa de artă
populară.
În anul 1918 realizându-se Marea Unire prin unirea la patria mamă a
Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, Ion I. C. Brătianu a avut de rezolvat
probleme urgente privind încheierea tratatelor de pace, stabilirea noilor granițe,
noua constituție a țării, fapt pentru care resfințirea Bisericuței din Albac a fost
amânată „sine die” neavând prioritate în primii ani ai perioadei interbelice, Ion
I.C. Brătianu așteptând un moment mai favorabil, când va redeveni primul
ministru al țării.
Cu ocazia unei vizite făcute la Ciucea în ziua de 19 iulie 1972, D-na
Veturia Goga aflând că sunt nepotul lui Ion Posescu de la Pitești, coleg de partid
în Liga Poporului (Partidul Averescan) cu soțul său Octavian Goga, aleși pe lista
acestui partid ca deputați în Parlamentul României în anul 1926, a povestit cum
cei doi au luat inițiativa, venind la Florica unde au fost primiți de Ion I. C.
Brătianu, căruia i-au propus ca în anul 1928, când urma să se sărbătorească un
deceniu de la înfăptuirea Marii Uniri și două decenii de la reamplasarea
Bisericuței din Albac în noua locație să se organizeze o mare serbare populară,
când urma să se înfăptuiască și resfințirea Bisericuței din lemn, propunere
acceptată, dar moartea neașteptată a lui Ion I. C. Brătianu în noiembrie 1927, a
dus la anularea acestor planuri în condițiile în care familia Brătianu era în doliu.
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Resfințirea Bisericuței din Albac va avea loc abia „la 4 mai 1941 cu
hramul sfinților Arhangheli”7, în momente foarte grele pentru țară, în condițiile
în care România în cursul anului 1940 fusese sfâșiată de statele ostile, pierzând
în câteva luni Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herței, Transilvania de
Nord-Vest și Cadrilaterul.
Intrarea României în războiul antisovietic alături de Germania nazistă,
fără ca trupele române să se oprească la Nistru va fi plătită foarte scump de
poporul român, atât în pierderi de vieți omenești, pierderi materiale imense și
despăgubiri de război uriașe plătite URSS-ului.
Prin lovitura de stat de la 23 august 1944, organizată sub conducerea
Majestății sale Regele Mihai I al României, s-a salvat ce se mai putea salva, adică
Transilvania de Nord-Vest, reprezentând 43.000 km2.
Partidul Comunist din România după 23 august 1944 devine partid de
guvernământ, deși era un partid minuscul, care nu avea nici măcar o mie de
membri, cum afirmă Ana Pauker, venită cu trupele sovietice, cifră confirmată și
de Majestatea sa Regele Mihai I al României, care dă cifra de 800 membri la o
populație de 15-16 milioane de locuitori, cât avea România.
Pentru a-și consolida puterea conducerea P.C.R., dirijată de consilierii
sovietici merge pe două direcții: înființarea unor organizații satelit grupate în
F.N.D, condus de P.C.R., așa zișii „tovarăși de drum” și primirea în rândul
membrilor P.C.R, a elementelor cele mai decăzute ale societății românești, care
vor deveni cozile de topor ale ocupantului sovietic, formate din delicvenții de
drept comun, dezertorii armatei române, prizonierii români căzuți în mâinile
sovieticilor care au acceptat îndoctrinarea și înrolarea în diviziile „Tudor
Vladimirescu” și „Horea, Cloșca și Crișan”, bețivii și bețivele localităților,
fripturiștii partidelor istorice, o parte din foștii legionari, care au fost declarați că
au origini sociale sănătoase și dornici de avantaje materiale au fost asmuțiți să se
năpustească jefuind elitele societății românești, făuritorii Marii Uniri din anul
1918, pe care le-au exterminat în închisorile comuniste.
Toate aceste nelegiuiri s-au petrecut în contextul istoric în care la Ialta,
puterile occidentale au cedat Europa de Est în sfera de influență a URSS-ului.
În comuna Ștefănești, județul Muscel înainte de 23 august 1944 nu este
cunoscut niciun cetățean să fi făcut parte din P.C. din România sau organizațiile
satelit ale acestuia.
Văzând care este mersul istoriei, în primii ani de după 23 august 1944
lider al comuniștilor din Ștefănești, devine dezertorul analfabet Oțelea
Alexandru. Publicația „Jurnal de Argeș” nr. 1151 din 27 iulie 2016, folosind ca
sursă dosarul de membru P.C.R., publică bibliografia acestui odios personaj, care
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mai bine de 15 ani între 1948-1963, a terorizat și abuzat pe locuitorii din
Ștefănești.
La începutul lunii august 1944, soldatul Oțelea Alexandru profitând de
o permisie nu se mai întoarce la unitatea sa militară aflată pe frontul de la Iași,
fiind declarat dezertor, reușind să se ascundă până la sfârșitul războiului, când
reapare declarând că a dezertat deoarece nu a vrut să lupte împotriva glorioasei
armate sovietice, declarând că a fost persecutat de comandanții săi datorită
ideilor comuniste pe care le avea, fapt pentru care în loc să fie trimis în fața curții
marțiale pentru dezertare și înaltă trădare de patrie i se înmânează în noiembrie
1946, carnetul roșu de membru P.C.R, fiind alfabetizat și urmând o școală de
partid după care este numit „organizatorul biroului celulei comuniste de la
Ștefănești” până în anul 1947 când a fost numit instructor voluntar la plasa
P.C.R. Ștefănești, devenind în anul 1949 președinte și deputat al Comitetului
Provizoriu, transformat în anul 1950 în Sfatul Popular Ștefănești, funcție pe care
o deține neîntrerupt până in anul 1963, implicându-se în colectivizarea forțată a
agriculturii, înființând în anul 1950 Gospodăria Agricolă Colectivă „7
Noiembrie” din Ștefănești, una din primele G.A.C.-uri din R.P.R., fapt pentru
care a primit numeroase ordine și medalii.
Manualul de istorie unic pentru clasa a IV-a, editat la începutul anului
1960, prezintă fotografia Căminului Cultural din comuna Ștefănești construit la
inițiativa lui Oțelea Alexandru ca o mare realizare a orânduirii socialiste. Acesta
a dispus folosirea în construcția căminului cultural a materialelor de construcție
rezultate din demolarea conacului boieresc din satul Valea Boierească (numit
astăzi Viișoara, nume schimbat de autoritățile comuniste în anul 1950).
Din acest conac ce aparținea familiei Micescu, a fost alungat ultimul
locatar, prof. Nicolae N. Micescu, care era grav bolnav, fiind lăsat fără
medicamente și hrană este găsit mort după două săptămâni într-un han părăsit,
unde s-a refugiat, în timp ce fratele său Istrate Micescu, cunoscut ca „prințul
avocaților din România”, juristul complet care a îndeplinit funcția de ministru de
externe și apoi ministru al justiției în guvernele României din perioada
interbelică, fiind condamnat în anul 1948 de autoritățile comuniste la 20 ani
temniță grea, este exterminat în închisoarea Aiud, unde a „decedat în anul 1951,
în ziua în care împlinea vârsta de 70 ani”8.
În anul 1948 domeniul familiei Brătianu de la Florica-Ștefănești a fost
confiscat de autoritățile comuniste și transformat în „Gospodăria de partid a
P.C.R. (P.M.R)”, ajungând să fie locuit de nomenclaturiștii comuniști cum a fost
Ion Dincă (Teleagă), care a locuit aici cu familia în perioada când a îndeplinit
funcția de prim-secretar al Comitetului Județean Argeș al P.C.R.

Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu, Istrate Micescu un mare avocat și renumit profesor
universitar, un adevărat martir al neamului, în „Memoria”, nr. 102-103/2018, p. 131-139.
8
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Bunurile familiei Brătianu, familiei Micescu, familiei Căprescu și ale
altor familii de „exploatatori” din comuna Ștefănești, care constituiau elitele
acestei localități au fost inventariate de comisii conduse de Oțelea Alexandru în
calitate de președinte al Sfatului Popular al localității, bunuri pe care și le-a
însușit sau le-a schimbat cu altele, fapt ce rezultă din reclamațiile aflate la dosarul
de partid ale acestuia, pe care le face Luca Vasile, președintele G.A.C.-ului „7
noiembrie”, sesizând atât organele locale, cât și Comitetul Central al P.M.R.
(P.C.R).
Împotriva lui Oțelea Alexandru nu s-au luat nici-un fel de măsuri
disciplinare, deoarece a fost sprijinit necondiționat de tov. Bărbărie Vasile, sef
de cadre P.C.R la Regiunea Argeș, care s-a limitat la obligarea lui Oțelea
Alexandru de a restitui o parte din lucrurile furate.
Elev fiind în clasa a VI-a îmi amintesc cum, victimă a hoțiilor comise de
Oțelea Alexandru în calitate de președinte al Sfatului Popular Ștefănești a căzut
și mama, Înv. Crăciun Didița, văduvă de război, rămasă să crească trei copii
dintre care eu eram cel mai mic, rămas orfan de tată la vârsta de doi ani. Tatăl
meu, ofițerul erou Mihail Crăciun (1899-1944) și-a dat viața pentru patrie,
căzând la datorie, numele lui este trecut pe monumentele eroilor din Ștefănești,
cât și în Cartea eroilor din Jud. Argeș, editată în anul 1984.
În luna noiembrie 1954, Oțelea Alexandru însoțit de un salariat al
Sfatului Popular Ștefănești au venit cu o căruță plina cu butoaie goale, spunând
că sunt autorizați de organizația PMR (PCR) Ștefănești și de MAT Pitești, să
ridice de la domiciliul nostru, cota de vin în cantitate de 100 decalitri, cu care
mama fusese impusă să o predea la MAT Pitești, care plătea vinul din viță nobilă
cu un preț derizoriu, de 1 leu și zece bani litru, reprezentând cam 10% din
valoarea de piață a vinului.
Cum Oțelea Alexandru a refuzat să prezinte mamei vreun document din
care să rezulte că a fost autorizat să ridice cota de vin în numele MAT-ului, mama
m-a trimis să aduc din sat doi martori, pe Vâlcu Constantin și Deliu Vasile, care
au venit sub pretextul că doresc să ajute la ridicarea vinului.
După câteva săptămâni mama a primit de la MAT Pitești o înștiințare că
trebuie să predea în cel mai scurt timp cota de vin, în caz contrar va suferi rigorile
legii.
Disperată Înv. Didița Crăciun a prezentat declarațiile celor doi martori,
venind în anchetă un inspector numit Colominschi, care, în final, i-a sugerat
mamei să semneze un proces-verbal că în ziua când Oțelea Alexandru i-a furat
vinul, venise, de fapt, să constate că vinul se scursese în pivniță datorită fisurării
unei doage la butoi, fiind singura soluție ca să o poată scădea de cota de vin, în
caz contrar trebuia să cumpere alt vin.
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Articol apărut în „Jurnal de Argeș”, nr. 1151/27 iulie - 2 august 2016.

O soartă și mai tristă au avut-o cărțile din Biblioteca familiei Brătianu,
aflate la Florica, Biblioteca familiei Micescu aflată în conacul din Valea
Boerească, Biblioteca familiei Căprescu, profesori de elită ai învățământului
românesc, aflată în casa acestora situată în satul Ștefănești-Vale, de unde vor fi
alungați în anul 1952, fiind nevoiți să solicite găzduire mamei mele câteva luni,
timp în care au găsit un loc de muncă la o fabrică chimică din orașul Făgăraș, ca
muncitori necalificați după ce li s-a luat totul, inclusiv pianul doamnei Căprescu,
care era profesoară de muzică, apreciată ca o mare pianistă de către Nicolae
Iorga, care asistase la concertele sale.
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Sub pretextul că prin conținutul lor cărțile au un caracter reacționar, li sa dat foc, la ordinul lui Oțelea Alexandru, care a procedat la fel și cu arhiva
comunei Ștefănești.
În august 1949 motonava „Transilvania” a adus în secret din Albania un
număr de 3200 refugiați comuniști greci pe care i-a debarcat la Constanța.
Aceștia ajung cu trenul pe domeniul familiei Brătianu de la Florica-Ștefănești,
unde pentru cazarea refugiaților comuniști greci se vor construi în pripă „28
bărăci, fiecare putând adăposti între 120-150 persoane”9.
În anul 1950 a început pregătirea terenului în vederea construirii a 20
blocuri de locuit făcute din cărămidă după modelul blocurilor de locuit din
URSS, rămase celebre prin faptul că constructorul a raportat că a construit un
bloc mai mult depășind planul, fapt consemnat și în documentele de recepție pe
care le-a semnat Oțelea Alexandru în calitate de președinte al Consiliului Popular
Ștefănești, menționând și un bloc inexistent, de unde și încurcăturile ulterioare,
când diverse comisii PCR (PMR) veneau și numărau blocurile constatând că
Oțelea Alexandru la alfabetizare nu reușise să învețe să numere până la 20,
spunându-se tot felul de glume pe seama lui.
Inginerul constructor al noilor blocuri împreună cu familia sa, ne-a fost
impus chiriaș în casa noastră, mama fiind somată de autoritățile locale să
elibereze două camere și o bucătărie, în condițiile în care noi locuim la o distanță
de doi kilometri și jumătate de satul Florica.
Urma ca pe domeniul familiei Brătianu să se construiască împreună cu
cele 20 blocuri de locuințe și alte construcții, printre care o școală, un
cinematograf, un spital și mai multe magazine.
În acest context mama, Înv. Didița Crăciun a aflat de la chiriașii impuși,
că Oțelea Alexandru în calitate de președinte al Consiliului Popular Ștefănești, a
propus forurilor superioare ale PMR (PCR) demolarea celor două biserici de pe
domeniul familiei Brătianu confiscat de autoritățile comuniste. El a argumentat
că acestea nu au ce căuta lângă noile construcții ridicate după modelul
construcțiilor din Uniunea Sovietică, pentru care începuse pregătirea terenului,
începând ca în cel mai scurt timp, Bisericuța din Albac, să fie demontată și oferită
ca lemne de foc pentru refugiații greci.
Mama a alertat pe unchiul nostru Ion Posescu, fost lider al mișcării
ceferiste, fondator al societății funcționarilor C.F.R. „CULTURA” care a editat
și prima publicație a ceferiștilor din România, publicația „Calea Ferată” (18971899), care a adresat un memoriu lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, transmis prin Dna Veturia Goga, văduva poetului Octavian Goga, care avea o anumită influență
asupra lui Dej, după ce în timpul detenției lui Dej, îi trimisese pachete cu
alimente la închisoare.
Apostolos Patelakis, Satul Florica un cămin pentru refugiații greci, în „Magazin istoric”, nr. 8
(557) august, 2013.
9
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Cu ocazia „vizitei din 19
iulie 1972”10, D-na Veturia Goga mia relatat că a făcut tot ce a fost
omenește posibil, mergând la Dej cu
cele două scrisori primite de la bunul
prieten și coleg de partid al soțului
său Ion Posescu cât și o scrisoare
primită de la Înv. Didița Crăciun, pe
care o cunoscuse cu ocazia ultimei
vizite pe care a făcut-o la Ștefănești
cu soțul său, asistând la culesul viei
și facerea mustului, fiind găzduiți de
părinții mei înv. Didița și Mihail
Crăciun, ocazie cu care Octavian
Goga a compus poezia „Mustul”.
Dej a condiționat păstrarea
Bisericuței din Albac de mutarea ei în
alt județ cu excepția județelor Argeș
și Muscel, socotite fiefurile familiei Brătianu. Astfel, Patriarhul Justinian
Marina, la intervenția D-nei Veturia Goga a stabilit ca noua locație a Bisericuței
din Albac să fie localitatea Olănești județul Vâlcea, unde montarea Bisericuței
din Albac s-a făcut în cursul anului 1954, pe un teren donat de enoriașul
Gheorghe Baicu, biserica fiind împodobită cu pictură nouă și resfințită în ziua de
6 octombrie 1958 cu hramul Nașterea Maicii Domnului și a marelui mucenic
Pantelimon, ocrotitorul bolnavilor și
medicilor, organizându-se hramul Albumul și dedicația Dnei Veturia Goga
19 iulie 1972.
bisericii la fiecare 27 iulie de Sf.
Pantelimon și 8 septembrie de ziua nașterii Sf. Maria.
A intrat în tradiție, ca în fiecare an să fie invitați oaspeți din Albac de
ziua Sfântului Pantelimon, când se organizează o mare serbare populară.
În prezent în Bisericuța lui Horea, cum a fost numită Bisericuța din
Albac, slujesc trei preoți, aceiași care slujesc și în Biserica „Izvorul Tămăduirii”
aflată în centrul stațiunii Olănești.
Decanul de vârstă este Pr. Emilian Groșenoiu, ajutat de doi preoți mai
tineri, Pr. Nicolae Mircea Bâcu și Pr. Nicolae Valentin Vișan, care în ultimii ani
s-au îngrijit să angajeze meșteri veniți din Albac, care au refăcut acoperișul,
înlocuind șindrila putredă cu șindrilă nouă adusă din Albac, iar pentru pelerinii
veniți din alte localități s-a construit o clădire nouă cu camere pentru oaspeți în
imediata apropiere de sfântul locaș de cult.
În amintirea zilei de 19 iulie 1972, D-na Veturia Goga mi-a dăruit un album al complexului
muzeal Ciucea, făcându-mi și o frumoasă dedicație.
10
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În satul Florica, pe domeniul familiei Brătianu din localitatea ȘtefăneștiArgeș, în perioada dictaturii comuniste, în locul Bisericuței din Albac s-a ridicat
bustul falsului erou grec Nikos Beloiannis (1916-1952), membru al C. C. al
Partidului Comunist din Grecia, comisar al bandelor comuniste, care au
declanșat război civil din perioada anilor 1946-1949, încercând fără succes să
răstoarne guvernul democrat și să preia puterea cu ajutorul Uniunii Sovietice și
al țărilor comuniste din Europa de Est.
Bustul falsului erou grec Nikos Beloiannis (1916-1952) a fost mutat în
orașul Pitești, str. Sfânta Vineri, amplasat pe domeniul public din fața clădirii
unde se află sediul Comunității Elene, urâțind orașul, pe baza unei Hotărâri
aberante a Consiliului Municipal Pitești, nr. 108 din 20 mai 1996, deși justiția
greacă nu îl reabilitase, fiind condamnat și dovedit că a fost agent sovietic,
judecat de un tribunal grecesc, care l-a condamnat la pedeapsa capitală.
A fost executat în martie 1952, pentru înaltă trădare și subminarea
statului grec, fapte semnalate și de istoriografia grecească, în contextul în care
monumentele fruntașilor comuniști din Europa de Est, cum a fost și statuia lui
V. I. Lenin din București au ajuns la groapa de gunoi a istoriei.

Decizia de reamplasare a statuii lui Nikos Beloiannis de la Florica - Ștefănești
în fața sediului Comunității Elene din Pitești, Str. Sf. Vineri, bl. D 26.
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În Grecia au apărut numeroase „lucrări istorice, unele traduse și în alte
limbi”11, care descriau pe bază de documente, rolul negativ jucat de Nikos
Beloiannis în istoria Greciei, provocând un război civil inutil în perioada anilor
1946-1949, care a costat poporul grec o suta de mii de morți, sute de mii de răniți
și pierderi materiale imense.
Istoricul Florin Constantiniu, membru al Academiei Române, în revista
„Dosarele istoriei” nr. 12 (76)2002, publică articolul „Bukovischi și Beloiannis”
în care comentează articolul nostru publicat în revista „22” nr. 665 din 3-9
decembrie 2002, referitor la decizia iresponsabilă a Consiliului Municipal Pitești
de a aproba instalarea pe domeniul public a bustului falsului erou grec Nikos
Beloiannis (1916-1952), fost membru al C. C. al Partidului Comunist din Grecia,
comisar al bandelor comuniste, agent sovietic, de unde cităm: „Nikos Beloiannis
a fost unul din agenții Moscovei care conformându-se instrucțiunilor patronilor
săi a încercat în cursul războiului civil să destabilizeze regimul democratic pentru
a favoriza planurile Uniunii Sovietice în Balcani și accesul comuniștilor la
putere”12.
Majoritatea refugiaților comuniști greci aduși la Florica în anul 1949 sau repatriat la sfârșitul anilor 50, în ciuda opoziției comuniștilor impuși ca lideri
ai comunității elene de la Florica-Ștefănești, care au căutat să-i oprească.
Printre puținii refugiați comuniști greci care au refuzat să se repatrieze
s-a numărat și Mihailidis, pe atunci tânăr profesor de socialism științific, școlit
pe banii statului român, care a predat disciplina „socialism științific” în mai
multe licee din Pitești și pe care l-am avut ca profesor examinator la examenul
de maturitate (Bacalaureat), în anul 1960, când am absolvit Liceul „Nicolae
Bălcescu” (actualul Colegiu Național Ion C. Brătianu), în condițiile în care
disciplina „socialism științific” era obligatoriu de susținut la examenul de
absolvire a liceului.
L-am reîntâlnit pe prof. Mihailidis după douăzeci de ani în calitate de
coleg, în condițiile în care noi profesorii de istorie făceam lunar instruiri comune
cu profesorii de socialism științific.
În condițiile în care penuria de alimente și frigul din apartamente erau
tot mai evidente, am remarcat din discuțiile purtate cu prof. Mihailidis profunda
lui dezamăgire, că a rămas în R.S.R., povestindu-mi cât de umilit se simte, că
pentru a procura una sau două sticle cu lapte și un pachet cu unt, trebuie să aducă
sacoșa la rând, la magazinul unde era arondat cu o seară înainte și î-și pierdea
noaptea stând la rând, până dimineața, când se deschidea magazinul, în timp ce
vecinul său de palier, de la blocul unde locuia își procura toate alimentele de care
11

Evan Averoff Tossiazza, fost ministru de externe al Greciei, Le Feu et la Hache-Historie des
guerres de lʹapreś guerre, Ed. De Breteuil, Paris, 1973.
12 Florin Constantiniu, Bukovschi și Beloiannis, Dosarele istoriei, nr. 12 (76) decembrie, 2002, p.
1-2.
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avea nevoie, prin Cantina P.C.R din Pitești, deoarece lucra ca activist la
Comitetul Județean Argeș al P.C.R.
În una din zilele anului școlar 1984-85, prof. Mihailidis mi-a comunicat
că a depus actele pentru a se repatria, renunțând la cetățenia R.S.R., fapt pentru
care a fost exclus din P.C.R, nemaiavând dreptul de a mai preda disciplina
„socialism științific” pe care o predase tinerilor liceeni din Pitești mai bine de un
sfert de secol.
Am profitat de ocazie și i-am cerut părerea despre Nikos Beloiannis pe
care mi l-a descris că este un Vasile Roaită al grecilor, adică un fals erou și dacă
„grecii nu s-ar fi deșteptat la timp, Grecia ar fi ajuns ca R.S.R, de unde dorea să
plece cât mai repede”.
În anul când sărbătorim centenarul Marii Uniri din anul 1918, se
împlinesc 110 ani de când la Florica-Ștefănești, a fost amplasată la inițiativa și
pe cheltuiala lui Ion I. C. Brătianu, Bisericuța din Albac, despre care scria că
„este simbolul unității tuturor românilor”13.
Astăzi, acest simbol nu se mai află pe meleagurile Argeșului și
Muscelului, fiind înlocuit de autoritățile comuniste cu bustul falsului erou Nikos
Beloiannis, fost membru al C. C. al Partidului Comunist din Grecia. În istoria
românilor el nu reprezintă ceva care să-i justifice prezența pe aceste meleaguri,
fiind amplasat pe domeniul public, în mod ostentativ.

THE CHURCH FROM ALBAC RELOCATED TO FLORICA STEFANESTI DUE TO ION I. C. BRATIANU, PREDICTING
THE GREAT UNION FROM 1918
Abstract
In 1907, Ion C Bratianu makes a trip to Albac and together with Horea's
church parishioners, decides to relocate the church from Albac, a symbol of unity
of all Romanian people, to Florica Stefanesti. During the year 1908, the church
is brought to its new location, event that predicts the Great Union from 1918.
During the communist regime, the church from Albac is relocated to
Olanesti, being saved from destruction. In its place is brought the bust of the
Greek communist leader Nikos Beloiannis (1916-1952), monument that has no
important significance for the Romanian people, meanwhile relocated in front of
the Greek Community headquarter in Pitesti.

13

George Fotino, op. cit., p. 604-607.
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