
BĂLAŞA, DUMITRU
Preot
N. 1 aug. 1911, Dealul Mare,  Guşoieni,  Vâlcea - m. 22 dec.

2002, Drăgăşani

Urmează cursu rile primare în satul
Spârleni; Seminarul Teologic din Vâlcea
(1923-1931); Facul ta tea de Teologie din Bu-
cureşti (1932-1936), absol vind cu magna cum
laudae.

A fost hirotonisit preot în 1934, fiind
preot de mir la parohiile Băleasa, jud.
Romanaţi (1934-1938). În 1939 se stabileşte la
Craiova, ca preot ajutător la parohia Ungureni,
dar desfiinţându-i-se postul, trece la parohia
Craioviţa (1940), preot la bisericile Hagi Enuş,
Creţeni (1948-1950) şi Zăvideni - Vâlcea (1964-1968); câţiva ani
deţinut politic (1938, 1959-1964); preot la Catedrala Mitro politană din
Craiova; îndrumător al biblio tecii şi colecţiei muzeistice eparhiale;
redactor al revistei Mitropolia Olteniei (1967-1974); iconom stavrofar
(1968); secretar al Institutului de Istorie Naţională, filiala Craiova;
secretar de redacţie la revista Oltenia din Craiova şi la Monografia
judeţului Dolj; membru al Societăţii Scriitiorilor Olteni, al Asociaţiei
Slaviştilor din R.S. România, al Societăţii de Studii Istorice din R.S.
România.

Elev fiind a scris reportaje, poezii, diverse articole pe care
le-a publicat în periodicele vremii. In ultimul an al Seminarului
Teologic a fondat  revista - Foi literare pentru care a fost
exmatriculat.

În 1932 se căsătoreşte cu Ana din comuna Suteşti şi au avut
două fiice.

Între 1941-1944 a fost mobilizat pe frontul de Răsărit fiind
decorat cu Ordinul Steaua României cu Spadă şi Panglică de Virtute
Militară.

A studiat istoria şi a avut o strânsă colaborare cu C.S.
Nicolăescu-Plopşor, publicând studii şi documente despre istoria
bisericii  şi a culturii româneşti din Oltenia. A participat la diverse
simpo zioane şi congrese cu caracter istoric din ţară.

A colaborat la revistele: Mitropolia Olteniei, Buridava, Studii
Vâlcene, Mehedinţi - istorie şi cultură, Studii, Argeş, Ramuri, Buletinul
european Noi Tracii.

Opera: Alte manuscrise ale croni carului Dionisie



Eclesiarhu (Craiova, 1941); Despre familia lui Alexandru al II-lea
Voievod (1944); Tismana (Craiova, 1978); Mânăstirea Sadova
(1971); Mânăstirea Tismana (1982); De la Zamolxis la Iisus
Hristos (1993); Vechi lăcaşuri oltene (1994); Suteşti - repere
istorice (1995); Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei (1997)
ş.a.


