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Ştiu că îţi plac poveştile! Eşti obişnuit să le citeşti sau să le asculţi
şi să visezi cu ochii deschişi la locuri minunate şi personaje
năstruşnice. Şi mie îmi plac poveştile. Mă bucur însă şi mai
mult când descopăr în ele fărâme de adevăr, când simt că
ele ne pot ajuta să înţelegem mai bine viaţa. Demult,
pe vremea poveştilor, nu exista televizor, nu
existau nici filme. Pe atunci, oamenii mari şi
mici se bucurau şi mai mult de poveşti şi îşi
găseau în ele alinare. Se adunau – părinţi,
bunici şi copii – să le asculte din gura
vreunui povestitor mai iscusit. Istoriile
vechi se împleteau cu fantezia şi
scoteau la iveală eroi şi întâmplări
nemaiauzite.
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Bine ai venit la
Mogoşoaia! Sunt
prinţul Ştefan
Brâncoveanu.
Preabunul
Constantin Vodă,
tatăl meu, a ridicat
acest frumos palat
şi mi l‑a dăruit.
Te voi însoţi,
aşadar, prin toate
cotloanele lui, prin
curţi şi prin grădini,
aşa cum se cade
unei gazde bune.

Şi în cărticica mea vei descoperi poveşti cu prinţi,
prinţese şi palate. Să ştii însă că nimic din cele ce vei
auzi şi vei vedea nu este fantezie. Toate, toate sunt
adevărate, chiar şi atunci când lucrurile ţi se vor părea
de necrezut. Aici, la Mogoşoaia, fiecare piatră ar putea
povesti. Doar zidurile bătrâne ştiu câte au văzut:
minunăţii şi grozăvii, bune şi rele. Oameni şi întâmplări,
sunt toate ţesute ca într‑un covor uriaş care îmbracă
frumoasa pajişte de pe marginea lacului. Este un loc
în care istoria cea adevărată se poate privi, se poate
chiar atinge. Şi aceasta face ca povestea Mogoşoaiei să
fie, într‑un fel, mai de preţ şi mai vrednică de ascultat.
Vezi, în zilele noastre, poveştile adevărate sunt mult
mai puţin cunoscute de copii decât fanteziile cu care
ne încântă mereu filmele şi cărţile de basme. Uneori
chiar şi oamenii mari dau mai multă atenţie povestirilor
imaginate şi ajung mult mai des la cinema decât în
locuri precum Mogoşoaia.

Bună vreme, călătorule!
Eu sunt Ancuţa, o soră mai
mică a prinţului Ştefan. În
copilăria mea am petrecut
mult pe la Mogoşoaia. Ce
jocuri de‑a v‑aţi ascunselea
prin grădini! Ce mai flori
prin crânguri! Ce mult
m‑am bucurat cu ai mei
când Palatul a fost gata!
Frumoase vremuri! Câtă
strălucire! Să ştii, şi eu am
multe să‑ţi povestesc!

În cărticica aceasta vei găsi multe: întâmplări
frumoase, dar şi unele triste, oameni de toată
isprava, dar şi unii cu suflet mai sărac, colecţii
de obiecte frumoase şi de plante, mâncăruri
delicioase, animale din piatră şi inscripţii
tainice. Pentru tine am pregătit şi
jocuri de cuvinte şi enigme. Dacă te
vei bucura de toate acestea, să le
povesteşti şi tu, mai departe.
Să‑ţi aduci aici şi prietenii!
Palatul de la Mogoşoaia îşi continuă povestea
cea adevărată cu fiecare suflet pe care îl primeşte
înlăuntrul său!

Dragă cititorule,
eu sunt Soarele de piatră,
semnul timpului. Ceea ce vei citi
aici este scris aproape ca o poveste.
Aşa cum ştii, basmele încep cu „A fost
odată....”. Când? Nu se ştie... Dar, pentru
că povestea noastră este una adevărată,
eu te voi ajuta să te orientezi mai precis
în timpul istoric. Când vrei să afli anii
când s‑au petrecut anumite fapte,
caută‑mă!
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Te salut,
bunule oaspete! Eu sunt
căpetenia tuturor animalelor de piatră
de la Palat. Câţi ani am? Să fie 300 şi
mai bine! Când am ajuns aici? Nu prea îmi
amintesc... Ştiu sigur însă că astăzi sunt
cel mai semeţ dintre leii de la Mogoşoaia!
De multă vreme, eu şi supuşii mei străjuim
aceste locuri şi ţinem în inima noastă de
piatră secrete numai de noi ştiute. Pentru
că ai călcat pragul împărăţiei noastre,
o să‑ţi dezvăluim unele taine, căci
mulţi trec pe aici, dar puţini se
opresc să asculte...

I. Brâncovenii. Povestea unei familii
Ai văzut vreodată un stejar bătrân? Nu te‑ai mirat de coroana lui
imensă, cu ramuri groase din care pornesc nenumărate crengi
şi crenguţe? Aşa este neamul Brâncovenilor, cu rădăcinile înfip‑
te adânc în pământurile vechii Ţări Româneşti şi cu multe, foarte
multe rămurele care cresc până astăzi la noi în ţară, dar şi prin alte
colţuri ale lumii. Şi în zilele noastre se nasc copii care îi au ca stră‑
moşi îndepărtaţi pe Brâncoveni, chiar dacă numele lor nu o mai
arată. Îi cunosc şi eu pe unii dintre ei, pe Ioana şi pe Ilie, care s‑au
născut în anul 2011.
fost odată, demult, cu sute
şi sute de ani în urmă, un
om înţelept şi viteaz, care
stăpânea pământuri întinse.
La fel ca dânsul mai erau şi
alţii şi, împreună, se îngrijeau
de ţinuturile Ţării Româneşti. Aceştia erau
vechii boieri ai locului, care cârmuiau ţara,
înainte ca ea să aibă un singur conducător,
un voievod. Celor mai mulţi dintre ei nu li
se mai cunoaşte numele. Familiile lor însă
au crescut şi au traversat secolele, unele
până astăzi. În timp, s‑au înrudit între ei
şi s‑au amestecat, aşa încât fiecare putea
număra uneori strămoşi din mai multe
astfel de neamuri de la începuturile Ţării.
Însoţindu‑se şi cu membri ai familiei
domneşti a Basarabilor, unii dintre ei au
ajuns voievozi.
Urmaşii boierului de care am început să vă
povestesc s‑au stabilit în ţinuturile Craiovei,
în Oltenia, şi au fost cunoscuţi în istorie ca
„boierii Craioveşti”. Unii s‑au aşezat şi în
apropiere, la Brâncoveni, şi au luat numele

locului. Aveau pământuri întinse, gospodării
mari şi bogate. Între ei au fost oameni
de mare ispravă. Unul a fost Matei din
Brâncoveni, pe care îl cunoaştem din istorie.
A fost voievod al Ţării Româneşti mai bine
de 20 de ani, cu numele domnesc de Matei
Basarab. Rudă şi prieten apropiat al său
a fost boierul Preda din Brâncoveni. El a
avut un fiu, pe Papa Brâncoveanu, care s‑a
însurat cu o domniţă dintr‑un alt neam ales,
cel al Cantacuzinilor.
Preda Brâncoveanu este chiar străbunicul meu!
Iată ce povesteşte despre el Paul de Alep, un
călător venit de departe, din ţinuturile Siriei, pe
care bunul meu strămoş l‑a avut oaspete în case‑
le sale de la Brâncoveni. „Acest boier este foarte
bogat şi fără pereche atât în această ţară, cât şi în
orice altă ţară. (...) Şi, cu toate acestea, traiul său
este foarte simplu, mai ales, în ceea ce priveşte
masa, la care nu obişnuieşte să bea altceva decât
apă. Dar este foarte milostiv cu călugării şi cu să‑
racii şi e bucuros să clădească biserici şi mănăstiri
(…), făcându‑le cele mai bogate danii în boi, oi,
cai, albine, gospodării, mori şi robi (…)”.
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Cine sunt Cantacuzinii? O familie străveche şi ea, cu urmaşi până
în zilele noastre. Vatra lor strămoşească era în ţinuturile Greciei, pe
atunci parte a Împărăţiei creştinilor din Răsărit. Împărăţia aceasta
este numită de istorici „Imperiul Bizantin”. Cel mai renumit dintre
Cantacuzini a fost Ioan, care a ajuns împărat la Constantinopol.
Aici era capitala Împărăţiei, un oraş faimos, de care o să‑ţi mai
povestesc. Imperiul Bizantin a strălucit peste o mie de ani, dar
a fost cucerit şi supus de turci, într‑un an pe care e bine să‑l ţii
minte: 1453. De atunci, mulţi bizantini şi‑au părăsit locurile iubite
şi unii şi‑au găsit adăpost în Ţările Române. Între ei au fost şi
Cantacuzini. Unul dintre ei, Constantin Cantacuzino, a fost prieten
şi slujitor al lui Matei Basarab Voievod, cel din Brâncoveni. El este
strămoşul marii familii a Cantacuzinilor din Ţara Românească.
S‑a căsătorit cu domniţa Ilinca, fiică de voievod al valahilor, şi
au avut, ca în poveşti, 12 copii: 6 băieţi şi 6 fete. Una dintre fiice,
Stanca, este soţia lui Papa Brâncoveanu, fiul boierului Preda,
de care am pomenit mai sus.

Constantin postelnicul,
strămoşul Cantacuzinilor din
Ţara Românească.

Constantin stolnicul,
unchiul şi naşul lui Constantin
Vodă Brâncoveanu.

Familia postelnicului Constantin Cantacuzino

Matei Basarab
a domnit în anii
1632–1654.

Stanca, bunica prințului
Ștefan Brâncoveanu.

Ţara Românească –
până în urmă cu un
secol şi jumătate,
România de astăzi
era împărţită în trei
părţi, toate locuite
de români, dar având
fiecare conducătorul
ei: Ţara Românească
sau Muntenia, Moldova
şi Transilvania. Ţara
Românească era
pământul din partea de
sud a Munţilor Carpaţi
şi până la Dunăre. Se
mai numea şi Valahia,
iar locuitorii ei, valahi.
Aici se petrece povestea
noastră.

Iată cum în familia lui Papa şi a Stancăi
se întâlnesc două neamuri strălucite:
unul boieresc şi domnesc, din rădăcina
vechii Ţări Româneşti, şi unul din
vestita Împărăţie a creştinilor, Bizanţul.
De aici începe povestea lui Constantin
Brâncoveanu, cel de‑al treilea fecior al
familiei. Ştii că, în multe basme, Prâslea,
fiul cel mai mic, este adesea cel mai de
ispravă. Aşa s‑a întâmplat şi cu Constantin!
A fost voievod al Valahiei vreme de aproape
26 de ani şi a rămas în istorie ca unul
dintre cei mai buni şi iubiţi domni ai
românilor.

Stanca, fiica postelnicului
Constantin Cantacuzino și
soţia lui Papa Brâncoveanu.

Constantin
Brâncoveanu,
pe când era copil.

Papa, tatăl voievodului.

Familia boierilor Brâncoveni

Preda Brâncoveanu,
bunicul lui Constantin
Vodă.
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O să‑ţi povestesc despre stemele de la Mogoşoaia. Ele oglin‑
desc istoria familiei noastre. Tata, Constantin Vodă, pentru
că a fost domnitor, a însemnat clădirile şi documentele sale cu
stema Basarabilor, neamul domnesc al Ţării Româneşti, al cărui
urmaş este. Iată: un vultur care ţine în cioc o cruce, având de o
parte soarele şi de alta luna. În colţuri sunt scrise iniţialele nume‑
lui său şi titlul domnesc IO, cu litere chirilice. Acesta nu vine de
la „eu”, aşa cum ai putea crede, ci de la Ioan, care înseamnă „cu
mila lui Dumnezeu”. Acest nume era primit de toţi voievozii odată
cu coroana. El le amintea mereu că puterea le era dată de Împăra‑
tul ceresc. Mai este şi stema familiei Cantacuzinilor, pe care ei au
purtat‑o peste vremuri, de la vestitul Ioan împăratul şi până în ziua
de astăzi. Este o pasăre fantastică, un vultur cu două capete, cu o sin‑
gură coroană deasupra lor. Într‑o gheară ţine o sabie, iar în cealaltă,
un sceptru. Aceste embleme se ciopleau, mai ales, în piatră şi aşa au
rezistat de‑a lungul vremurilor.

I. Brâncovenii. Povestea unei familii

ovestea vieţii lui Constantin
Brâncoveanu începe acum vreo
360 de ani, în căminul strămoşesc
de la Brâncoveni. E o zi de
sărbătoare, 15 august, marele
praznic al Maicii Domnului. În
familia lui Papa Brâncoveanu sunt astăzi
două bucurii, căci boieroaica, doamna
Stanca, a născut un băieţel frumos şi
sănătos. Îi aleseră nume mare, de sfânt,
numele celui mai iubit împărat creştin,
Constantin, cel care a întemeiat oraşul
Constantinopol.
Chiar dacă fusese ursit din pruncie cu
daruri şi promisiuni binecuvântate,

Constantin avu o copilărie aspră. Pe când
avea doar câţiva anişori, tatăl său fu ucis,
pe neaşteptate, într‑o răscoală. Rămas
orfan, băiatul crescu pe lângă unchii săi
Cantacuzini, Constantin şi Mihail, mari
iubitori de învăţătură şi de frumuseţe. Ei îi
însoţiră anii fragedei tinereţi şi îl ocrotiră
ca pe o floare de mare preţ. La 20 de
ani, Constantin era un boier cu carte şi
zestre multă, înţelept şi bun la sfat. Ştia
greceşte, latineşte şi turceşte, scria frumos,
se pricepea la multe şi era un neîntrecut
gospodar. Aşa ajunse între boierii
importanţi ai ţării şi deveni unul dintre
oamenii de încredere ai domnitorului. Aşa
câştigă o soţie bună şi frumoasă, pe Maria,
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Secol – o sută de ani.
Danii – daruri.
Litere chirilice – ştiai că cea mai mare parte
a inscripţiilor vechi româneşti sunt scrise
în limba română cu alfabet chirilic? Acest
alfabet s-a folosit până în urmă cu vreo 150
de ani, fiind apoi înlocuit cu alfabetul latin.
Constantinopol – a fost capitala Imperiului
Bizantin. În zilele noastre, se numeşte
Istanbul şi este cel mai mare oraş al Turciei.
Aici se află încă cea mai renumită biserică a
creştinilor, Sfânta Sofia.
Sceptru – un fel de baston împodobit,
purtat de conducători ca semn al autorităţii
şi al puterii.
Praznic – sărbătoare, petrecere mare.
Pecete – o piesă de metal, ca o ștampilă
cu cerneală pe care era săpată o
emblemă, un simbol; avea mâner sau era
prinsă într‑un inel; se folosea ca un fel de
semnătură; documentele importante se
pecetluiau de către voievod, prin presarea
acestei piese pe ceară roşie sau aplicarea
ei ca o ştampilă, cu cerneală. Iată urma
peceţii lui Constantin Brâncoveanu Voievod,
păstrată pe un înscris domnesc.
Mitropolit – mai mare peste preoţii dintr-o
anume zonă geografică.
Rivale – împărăţii rivale, care se luptă
pentru a fi pe primul loc în ceeea ce priveşte
puterea şi ascultarea din partea celorlalţi.
Stolnic – dregător care purta grija mesei
domneşti, fiind şeful bucătarilor,
al pescarilor şi al grădinarilor.

nepoata lui Antonie Vodă. În familie,
i se spunea, cu drag, Marica. În scurt timp
li se născură fii şi fiice, de le răsuna casa
de chiote de copii. Fiului celui mai mare
îi ziseră tot Constantin. Şi celorlalţi le‑au
dat nume de sfinţi şi strămoşi voievozi:
Ştefan, Radu şi Matei. Printre feciori,
Dumnezeu le mai dărui şapte domniţe:
Stanca, Maria, Safta, Ancuţa, Ilinca, Bălaşa
şi Smaranda. Copiii creşteau şi înfloreau ca
nişte mlădiţe tinere de primăvară, într‑un
cuib cu dragoste şi blândeţe. Erau îngrijiţi,
aşa cum se cade unor vlăstare domneşti.
Primeau o educaţie aleasă, gustând de mici
din frumoasa înţelepciune a cărţilor, din
dulceaţa muzicii, din armonia culorilor şi a
formelor ce‑i înconjurau. Era o familie ca în
poveştile vechi, dar era aievea, în carne şi
oase, frumoasa casă a Brâncovenilor.
Iată însă că, într‑o zi, veni vremea ca
domnul Ţării Româneşti să părăsească
această lume. Pe patul de moarte, Şerban
Cantacuzino Voievod, unchiul după
mamă al lui Constantin, lăsă pecetea
domnească în mâinile tânărului boier
din Brâncoveni. Atunci, mai marii ţării
ţinură sfat şi îl aleseră domn. Avea 35 de
ani, când mitropolitul Teodosie îi puse
pe cap coroana. Făcuse deja multe fapte
mari. Mintea îi era ascuţită şi luminată.
Preţuia darurile lui Dumnezeu şi ştia să
le înmulţească. Iubea pacea şi belşugul,
pe care s‑a străduit să le aşeze în ţara lui,
câtă vreme a fost pe tron. Erau vremuri
tare tulburi şi a fi voievod nu era nicidecum
uşor. Ţara Românească era pe atunci ca o
mică insulă între trei mari împărăţii rivale.

I. Brâncovenii. Povestea unei familii

În josul Dunării stăpâneau turcii, peste
Carpaţi austriecii, iar dincolo de Moldova se
întindea puterea ţarilor Rusiei. Cum a reuşit
Constantin să‑şi conducă ţărişoara, ca o
corabie prin marea tulbure...? Arma lui cea
mai de preţ a fost diplomaţia, acea pricepere
şi înţelepciune de a păstra buna înţelegere
cu cei din jur, de la oamenii simpli până
la împăraţi. Şi a mai fost şi iscusinţa
lui de gospodar cea care l‑a ajutat să se
îmbogăţească foarte mult. Turcii îl numeau

„Prinţul aurului” şi era, poate, printre
cei mai bogaţi oameni ai timpului său, în
această parte de lume. Însă, Constantin a
ştiut să dăruiască mult şi adesea a plătit
pacea ţării cu aur, ştiind cât de mult
preţuieşte liniştea pentru oameni.
Constantin Voievod a fost un domn al
păcii, iar în timp de pace oamenii au
vreme, putere şi bani să facă multe lucruri
frumoase. Constantin iubea bisericile,
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casele sfinţilor lui Dumnezeu. Îl avea mult
la inimă pe Sfântul Împărat Constantin,
apărătorul său. Încerca să‑i urmeze exemplul,
căci şi el, primul împărat al creştinilor,
construise multe biserici. Îi preţuia şi pe
Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruinţă, și
pe Sfinţii Dimitrie şi Procopie, care au fost
conducători de oşti. Îl cinstea pe Sfântul
Nicolae, părintele cel blând al săracilor. Mai
mult, o iubea cu căldură pe Maica Domnului.

Mănăstirea Hurezi s‑a
ridicat pe când eram noi
copii. În prima încăpere a
bisericii mari a pregătit tata,
Constantin Voievod, locul
pentru mormântul său şi al
mamei. De jur împrejur este
pictată toată familia noastră:
bunici, străbunici, mulţi
unchi şi mătuşi, toţi în straie
de sărbătoare. Am îndrăgit
atât de mult acest loc, încât,
pe când aveam 18 ani,
am dăruit eu însumi toate
cele necesare pentru ridicarea
unei bisericuţe, în apropierea
celei mari, a tatei. Am dăruit‑o
Sfântului Ştefan, ocrotitorul
meu.

De mic, boierul nostru se pomenise pe
lume, pe moşia de la Brâncoveni, străjuită
de mănăstirea construită de strămoşii lui.
Şi el, încă dinainte de a fi voievod, a ridicat
biserici, a dăruit icoane, cărţi şi straie pe la
mănăstiri. Cel mai mare lăcaş construit de
familia Brâncoveanu este Mănăstirea Hurezi,
întinsă între dealurile şi pădurile oltene. A
înnoit din temelii mai multe mănăstiri în ţară
şi la Bucureşti, dăruindu‑le cu toate cele de
trebuinţă, ca un adevărat tată.
A mai iubit Constantin Vodă şi cărţile. Unchiul
şi naşul lui, stolnicul Constantin, era unul
dintre cei mai luminaţi învăţaţi ai vremii şi
avea o bibliotecă plină de minunăţii. De la
el a dobândit Constantin dragostea pentru
cărţi şi pentru învăţătură. Pe când era boier,
a supravegheat el însuşi, cu mare grijă,
traducerea şi tipărirea în limba română a celei
mai preţioase dintre cărţi, Biblia. În vremea
lui, s‑au tradus în româneşte multe cărţi
bisericeşti, căci, e bine să ştiţi, în bisericile
noastre nu s‑a slujit de la început în limba
poporului. S‑a îngrijit şi de şcolile înalte ale
Ţării, a organizat Academia Domnească de la
Sfântul Sava, în inima Bucureştiului, aducând
aici profesori renumiţi.

A iubit mult Constantin voievod şi oamenii,
mai cu seamă pe cei de‑o credinţă cu
dânsul. A dăruit cu mână largă pentru
ridicarea şi îngrijirea de biserici, în ţările
creştine asuprite de turci şi în locuri în
care creştinii erau puţini sau săraci: în Ţara
Sfântă, Egipt, Siria, Liban, Turcia şi Georgia.
A pus să se tipărească pentru ei cărţi
bisericeşti în limbile lor şi mulţi, de peste
mări şi ţări, l‑au binecuvântat, socotindu‑l
ca pe un părinte.
Dar cel mai mult L‑a iubit Constantin Vodă
pe Dumnezeu, mai mult decât bogăţia, mai
mult decât domnia, mai mult decât familia,

I. Brâncovenii. Povestea unei familii

mai mult chiar decât pe sine însuşi. Când
Dumnezeu a socotit să‑l ia din această
lume, l‑a pus la o încercare grea.
Aşa cum, în pomul cu roade, mulţi se
grăbesc să dea cu pietre, la fel s‑au grăbit
unii dintre boierii ţării să‑l pârască pe
Constantin Vodă la împăratul turcilor, pe
atunci sultanul Ahmet al III‑lea. Au zis ba
că are o avere nemăsurată, ba că s‑a făcut
prea prieten ruşilor şi austriecilor, ba că
are prea mare îndrăzneală. De vină era, de
fapt, invidia şi pofta lor după tronul Ţării,
pe care Constantin, iscusit cum era, îl
ţinea de prea multă vreme ...
Era primăvară şi Biserica se pregătea
de Paşte. În Miercurea mare, pe când
creştinii îşi aminteau cum Iuda L‑a trădat
pe Hristos, iată, la palatul domnesc din
Bucureşti, o solie de la împăratul turcilor.
Veşti negre aducea trimisul, veşti negre
pentru ţară şi pentru Vodă Constantin.
Domnul era scos din tron şi dus cu de‑a
sila în faţa sultanului, cu toată familia
lui, să dea socoteală. În loc, era încoronat
vărul său primar, Ştefan Cantacuzino,
fiul unchiului său, Constantin stolnicul.
Pe când se urca în caleaşca ce avea să‑l
ducă la împărăţie, Constantin Vodă şi‑a
luat rămas bun, cu amărăciune, de la
curtea sa, spunându‑i noului domn:
„Ştefane, dacă aceste nenorociri sunt de la
Dumnezeu pentru păcatele mele, facă‑se
voia Lui! Dacă însă sunt roada răutăţii
omeneşti pentru pieirea mea, Împăratul
ceresc să‑i ierte pe duşmanii mei (...)!”.
Umbla vorba între oamenii lui Constantin

Ţările creştine
asuprite de turci –
după sfârşitul
Imperiului Bizantin
şi până în urmă
cu vreo 150 de
ani, ţările din
sudul Dunării erau
stăpânite de turci:
Grecia, Bulgaria,
Serbia, Macedonia,
Albania.
Ţara Sfântă –
Israelul şi Palestina
de astăzi, locurile
unde s-au petrecut
cele povestite în
Biblie.
Mucenic – om care
câştigă sfinţenia
fiind chinuit şi ucis
pentru credinţa sa,
la care nu vrea să
renunţe.
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Vodă că înseşi rudele lui, Cantacuzinii, îl
vânduseră turcilor. Vai, cât îi era de greu
să primească acestă amară pedeapsă din
mâinile celor care îi luminaseră copilăria,
unchii lui, Constantin şi Mihail... Cu
gândul la Hristos, care primise şi El în
acele zile pedeapsa amară de la cei dragi,
Brâncovenii porniră pe ultimul drum.
Şi iată‑i la Constantinopol, acolo unde
stăpânise Constantin, împăratul cel
sfânt, oraşul strămoşilor, inima vechii
împărăţii creştineşti. De la Paşte şi până
la Sfânta Maria, trei luni, i‑a ţinut sultanul
în închisoarea celor Şapte Turnuri. I‑au
chinuit călăii, încercând să afle unde îşi
ascund bogăţiile. I‑au iscodit în fel şi chip,

cu viclenie, ademenindu‑i cu promisiuni
mincinoase. Într‑un sfârşit, văzând că nu o
scoate la capăt cu ei, sultanul se hotărî să
le ia viaţa. În zi de mare praznic creştinesc
al Maicii Domnului, aceeaşi zi în care
domnul nostru venise pe lume, iată‑l pe
Constantin, împreună cu fiii săi şi cu
prietenul şi sfătuitorul său Ianache purtaţi
în lanţuri pe străzile Constantinopolului.
Erau doi bărbaţi cărunţi, Vodă şi sfetnicul
său, trei voinici în putere: Constantin,
Ştefan şi Radu şi un fecior ca la 16 ani,
prinţul Matei. Erau desculţi, în cămăşi
lungi şi albe, cu capul descoperit, ca nişte
făcători de rele.

Ajunseră în mijlocul unei
pieţe, lângă mare, unde erau,
de obicei, executaţi oamenii mai
de seamă. Sultanul şedea pe perne,
într‑un foişor, de unde putea cuprinde
cu vederea întreaga piaţă. Mulţime mare
venise să asiste la sfârşitul Brâncovenilor
şi mulți erau plini de jale. Dinaintea
călăului, sultanul le mai întinse o capcană.
Le promitea viaţa în schimbul credinţei
lor creştineşti. Le făgăduia un trai tihnit
şi îmbelşugat, dacă treceau la credinţa
sultanului. Dar ei, turcii, nu cred că Hristos
a înviat... Cum puteau Brâncovenii să se
despartă de vestea minunată din noaptea

de Paşte, de Hristos,
de Maica Domnului, de
atâţia sfinţi care le erau
prieteni şi sprijinitori, de
vuietul clopotelor din bisericile pe care
le ridicaseră...? Ar fi fost ca şi când ar fi
renunţat la sufletul lor.
Doar Matei, cel mai mic, s‑a clătinat. Cum
să primească moartea, când încă nu trăise
viaţa?! Dar Constantin Vodă l‑a încurajat şi
copilul s‑a îndreptat. Brâncovenii nu s‑au
lăsat, n‑au renunţat la Înviere şi bărbăţia
lor i‑a făcut sfinţi. Au crezut cu adevărat în
Hristos şi în viaţa de după moarte.
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Chiar dacă dintre ramurile bătrânului
stejar, cu care se aseamănă familia
noastră, unele au fost tăiate, copacul a
continuat să crească prin celelalte. La
timpul cumplit al morţii alor mei, familia
avea deja un nepot, pe micul Constantin,
fiul fratelui meu celui mare. Prin el,
numele tatei a fost dus mai departe.
Domniţele, surorile mele, au avut la
rândul lor copii. Prin ei au trăit peste
timp chipurile şi speranţele noastre,
ale Brâncovenilor. Boierul Grigore
Brâncoveanu, ultimul care a purtat
numele bunului meu părinte, s‑a stins
acum aproape 150 de ani, dar urmaşi
de‑ai noştri îndepărtaţi, purtând alte
nume, continuă să se nască.

1654 – se naşte Constantin
Brâncoveanu.
1688 – urcă pe tronul Ţării Româneşti.
1714 – este ucis la Constantinopol împreună
cu cei 4 fii ai săi.
1832 – moare banul Grigore Brâncoveanu,
ultimul descendent direct al
voievodului.

Au ştiut că duşmanul nu le poate omorî
decât trupul, iar Dumnezeu, pentru
încrederea şi dragostea lor, le poate da viaţa
cea fără de sfârşit în rai. Acolo nu există
decât bunătate şi frumuseţe, acolo locuiesc
sfinţii, pe care Brâncovenii îi iubeau atât
de mult. Ştiau că greşiseră înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea oamenilor, aşa cum
facem toţi, şi iată‑i gata să îşi dea viaţa
pentru Hristos, Cel care poate să ierte toate
greşelile. În faţa unei mari mulţimi adunate,
călăul tăie capetele Brâncovenilor.
Pe când sultanul părăsea înciudat locul
execuţiei şi mulţimea se strecura plină de
spaimă pe străzi, câţiva au putut vedea în
taină cum sufletele celor ucişi se ridicau
în lumină, primind de la Hristos cununa
învingătorilor. Trecuseră cu bine prin cea
mai grea încercare. Erau de acum sfinţi
mucenici. Un călugăr, care era de faţă,
i‑a văzut asemenea unui sfeşnic cu cinci
lumânări aprinse, iar în zilele ce au urmat
le‑a compus o cântare de laudă, aşa cum se
cuvine sfinţilor. În ţară, poporul i‑a purtat în
balade din generaţie în generaţie, ca pe nişte
eroi. După mulţi ani, românii le‑au pictat
icoane, le‑au închinat biserici, le‑au scris şi
le‑au cântat laude. Iar ei stau lângă tronul
lui Dumnezeu şi se roagă: pentru părinţi şi
copii, pentru conducători şi oameni de rând,
pentru călugări şi maici, pentru toţi urmaşii
supuşilor lor de demult, adică pentru... noi.

REBUS
A–B Numele de familie al voievodului care a
ridicat Palatul de la Mogoşoaia.
1. Numele familiei domneşti de la
începuturile Ţării Româneşti.
2. Numele de botez al soţiei lui Constantin
Brâncoveanu.
3. Moşia Brâncovenilor din apropierea
Bucureştiului, pe drumul spre Târgoviște.
4. Capitala Imperiului Bizantin; astăzi este
cel mai mare oraş al Turciei şi se cheamă
Istanbul.
5. Numele de familie al rudelor lui
Constantin Brâncoveanu, din partea
mamei; veche familie bizantină.
6. Numele de botez al voievodului care a
ridicat Palatul de la Mogoşoaia. Este şi
numele bunicului său din partea mamei,
al unchiului şi naşului de botez şi al fiului
său cel mai mare.
7. Alt nume al Ţării Româneşti.
8. Numele bunicului dinspre tată al lui
Constantin Brâncoveanu, boier vestit din
Brâncoveni.
9. Numele unui voievod din Brâncoveni,
strămoş al lui Constantin Brâncoveanu,
prieten al boierului Preda. Este şi numele
fiului cel mai mic al lui Constantin
Voievod.
10. Numele Împărăţiei creştinilor din
Răsărit: Imperiul _____________.
11. Cea mai mare mănăstire ridicată de
Constantin Brâncoveanu şi familia sa,
unde voievodul îşi pregătise locul de veci.
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II. De la casele boierești la palatul dăruit
Principelui Ștefan
A fost odată, demult, pe vremea când Bucureştiul se întindea
de pe la Mănăstirea Radu‑Vodă şi până pe la Muzeul Ţăranului
şi era înconjurat de păduri bătrâne de stejar, pe când Dâmboviţa
era curată şi prin ea săltau păstrăvi, a fost un sat vechi, numit
Mogoşoaia. Era aşezat pe drumul dintre Bucureşti şi Târgovişte, în
preajma unui lac. Să fi trăit pe acolo cândva vreun boier Mogoş cu
soţia lui şi de aici să fi rămas numele locului? Se prea poate, dar
sigur nu putem şti.
storia care a scos Mogoşoaia din rândul
nenumăratelor sate de câmpie şi a aşezat‑o în lada
cu comori a Ţării începe într‑o primăvară. Constantin
Brâncoveanu, pe atunci încă tânăr boier, cumpără aici
o moşie: crânguri şi luminişuri de‑a lungul unui lac
frumos, case de piatră şi o moară.
O să te întrebi de ce a ales boierul Constantin tocmai acest loc.
Chiar dacă nu era încă voievod şi nici nu bănuia ce surprize îi vor
aduce anii următori, Brâncoveanu era deja un dregător important
la curtea unchiului său, Şerban Cantacuzino Voievod. Era cap
de familie, îngrijindu‑se de soţia sa şi de primele lor fiice: Stanca
şi Maria, abia copiliţe. Se gândea încă de pe atunci că le‑ar
prinde foarte bine o moşie în apropierea Bucureştilor, dar şi o
vatră de popas pe drumul dintre cele două capitale ale Ţării. De
aproape 150 de ani, voievozii Valahiei aveau curtea domnească
la Bucureşti, dar petreceau multă vreme şi în vechea capitală,
Târgovişte, care era mai aproape de munte şi mai departe de
puterea turcilor. Spre Târgovişte, boierul nostru mai stăpânea o
moşie, la Potlogi, iar după mai mulţi ani a avut una şi la Doiceşti.
Vezi tu, aceste aşezări, de care cel mai probabil nu ai auzit până
acum, erau pe atunci nişte puncte strategice, bine alese, pe harta
Brâncovenilor, şi au rămas până azi locuri în care istoria este vie.
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Mogoşoaia a devenit, aşadar, curtea familiei din vecinătatea
Bucureştilor, unde Constantin, Marica şi copiii lor petreceau adesea.
Cum arătau casele care au fost aici înaintea palatului rămas până
astăzi, nu ştim. Dar cu siguranţă arătau boiereşte! Aşa cum se obişnuia
pe atunci, Brâncovenii au ridicat în apropierea conacului o mică
biserică a familiei, despre care îţi voi povesti, pe larg, în alt capitol.
După urcarea lui Constantin pe tronul Ţării, moşia de la Mogoşoaia s‑a
bucurat de şi mai multă atenţie. De acum trebuia să arate domneşte,
să găzduiască o familie devenită cu timpul numeroasă şi, mai mult,
să primească boierii din Sfatul Domnesc şi musafiri importanţi ai
voievodului. Casele de odinioară se dovedeau deja neîncăpătoare. În
plus, ele nu puteau povesti despre strălucirea noii familii domneşti,
care iubea atât de mult acea înţeleaptă frumuseţe a formelor şi a
culorilor. O dovediseră deja în multele construcţii care împodobeau
plaiurile Ţării de când harnicul boier din Brâncoveni devenise voievod.
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Nu inventase el meşteşugurile care dădeau
atâta mândreţe bisericilor şi palatelor,
nicidecum. Dar, în vremea sa şi cu sprijinul
său, florile acestea rare – Arta şi Măreţia –
au fost udate şi îngrijite aşa de bine, încât,
din boboci şi lujeri, s‑au deschis cu totul,
strălucind şi înmiresmând ţinuturile.

1681 – Boierul Contantin
cumpără moşia de la Mogoşoaia.
1702 – Se construieşte palatul
de la Mogoşoaia.

Constantin învăţase lecţia armoniei
de forme şi culori de la neamurile sale
Cantacuzine. Naşul, stolnicul Constantin,
văzuse cu ochii lui frumuseţile Italiei,
iar unchiul Mihail petrecuse câţiva ani
în călătorii pe la Locurile Sfinte, unde
întâlnise multe minunăţii. Adunaseră ca
albinele polenul frumuseţilor îndepărtate,
aducându‑l în ţara care le devenise casă.
Pe acestea le aşezase Constantin peste
imaginile simple şi semeţe ale copilăriei,
întipărite în sufletul său, cu zidirile
strămoşilor Brâncoveni şi Basarabi. Pentru
că era bogat şi cu mână largă, a căutat
cei mai buni meşteri: pictori, pietrari,
lemnari, argintari şi alţii. Cu îndemânarea
şi priceperea lor, cu toate cunoştinţele
sale şi ale ispravnicilor, ieşeau construcţii
preafrumoase.
Ca un bun tată şi gospodar, ca un adevărat
voievod, Constantin Brâncoveanu a pregătit
zestre bogată pentru coconii şi domniţele
sale. Moştenise multe moşii de la strămoşi
şi trebuia să chibzuiască bine cum să le
împartă copiilor săi. Pe lângă pământuri,
sate, vii, podoabe preţioase, straie şi multe
altele, fiecăruia dintre cei patru fii i-a dăruit
una dintre curţile devenite domneşti, unde
ridicase palate preafrumoase, cu biserici şi
grădini. Pentru primul său fiu, Constantin,
II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan

a pregătit curtea de la Potlogi. Pentru Ştefan, Mogoşoaia. Lui Radu
i-a dăruit vatra strămoşească de la Brâncoveni, iar celui mai mic,
Matei, palatul de la Doiceşti.
La Mogoşoaia, în curtea înconjurată cu ziduri de cărămidă, pe malul
lacului, se păstrează palatul domnesc aşa cum a fost ridicat de
meşterii lui Constantin Vodă, în urmă cu peste 300 de ani. Desigur,
în timp au fost făcute unele schimbări, dar, în general, forma clădirii
a rămas aproape aceeaşi. Dacă o priveşti cu atenţie, vei înţelege cum
erau alcătuite palatele acelei vremi şi le vei putea recunoaşte şi prin
alte locuri din ţară.
Palatul este înălţat pe două nivele. Jos se aflau opt încăperi, în care
locuiau slujitorii voievodului. La etaj erau apartamentele familiei
domneşti, cel al lui Constantin Vodă şi cel al Doamnei Marica. Mai
era şi o sală mare, unde aveau loc ceremoniile şi Sfatul Domnesc.
Pereţii acestei încăperi erau pictaţi cu chipurile strămoşilor
domneşti ai Brâncovenilor şi cu scene istorice din acea vreme.
Această pictură a rezistat multă vreme, dar, din păcate, nu până
astăzi. S‑au păstrat însă, în multe dintre încăperi, console de piatră
cu însemnele domneşti şi cele ale Cantacuzinilor.
O să te întrebi care era faţa palatului şi care spatele, pentru că
ambele părţi sunt foarte frumoase. E şi greu să te hotărăşti pe care
ai prefera‑o. Vezi tu, palatul acesta împlinea două roluri. O parte
din timp era locul unde se luau decizii importante pentru Ţară,

24

25

unde erau primiţi musafiri ai voievodului, veniţi cu
misiuni diplomatice de prin alte ţinuturi, un loc în care
te întâlneai cu toată strălucirea unei curţi domneşti.
În afara acestor momente însă, în serile răcoroase
de vară şi în dimineţile cu rouă, în zilele de tihnă de
care voievodul se bucura din ce în ce mai rar, palatul
devenea cuibul armonios, din mijlocul naturii, în care
sufletele găseau linişte şi prindeau puteri. De ce crezi
că, din toate părţile moşiei, voievodul a ales tocmai
locul de la marginea lacului pentru construit? Peisajul
acesta reconfortant, unduirile apei, viaţa care palpita
pe maluri şi în adâncurile ei, toate erau binefaceri pe
care palatul le dăruia de acum stăpânilor şi oaspeţilor
săi. Aşadar, dacă aş spune că palatul nostru are două
II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan

feţe, una mai ceremonioasă şi una mai familiară, nu
cred că aş minţi. Desigur, ambele respiră eleganţa şi
armonia care deveniseră atât de obişnuite construcţiilor
din vremea Brâncovenilor. Să ştii însă că, în ciuda
acestor preocupări pentru frumos, palatul poartă încă
şi semnele unor vremuri tulburi, în care construcţiile
erau gândite strategic, pentru protecţia stăpânilor lor.
Observi că, la nivelul de jos, ferestrele sunt mici şi
puţine? Ia priveşte acum şi etajul, cu ferestre mari şi
încăperi luminoase. Cu toată graţia sa, palatul păstrează
şi însuşirile unei fortăreţe, cu ziduri groase şi puternice,
pregătite să înfrunte şi musafiri nepoftiţi...
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Să-ți arăt câteva diferenţe între Palatul de la începuturi şi cel de astăzi:
pereţii erau tencuiţi pe dinafară cu alb, iar în unele zone erau decoraţi
cu pictură, aşa cum vedem încă la palatul fratelui meu Constantin, de la
Potlogi;
ferestrele erau simple, rotunjite, şi nu ca azi, în forma unui trifoi;
acoperişul era protejat cu şindrilă, la fel cu cel al bisericii; astăzi palatul e
acoperit cu piatră neagră, de ardezie;
latura lungă a palatului dura până în dreptul pivniţei; a fost prelungită mai
târziu.
II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan

Când soarele apunea şi îşi arunca razele pe zidurile din‑
spre lac ale palatului nostru, stăteam cu surorile mele în
loggie şi priveam nenumăratele culori şi umbre, cu care
lumina ne învelea. Taica auzise multe despre un oraş
îndepărtat, numit Veneţia, care fusese construit în ape‑
le unei lagune, prin părţile Italiei. Pe acolo, multe dintre
palate aveau loggii, de unde se privea spre apă. Unchii
mei Cantacuzini fuseseră prin acele locuri. Mai multe ne
povestise şi doctorul nostru, Iacob Pilarino, un italian
care învăţase arta medicinei chiar la Veneţia. Acolo erau
şi bancheri renumiţi. Ai mei le trimiteau uneori bani la
păstrare.
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Dacă stai în foişor şi priveşti uşor spre stânga, în colţul
curţii te întâmpină o clădire ciudată. Te‑ai putea gândi
că e o mică biserică, dar este, de fapt, bucătăria sau
cuhnia. Îţi închipui câtă mâncare trebuia pregătită la
palat şi câte slugi roboteau pentru aceasta din zori şi
până în noapte! În zilele cele mai liniştite erau peste
30 de guri de hrănit, iar la ospeţe, nu mai zic! Acum
înţelegi de ce era nevoie de aşa o bucătărie? În mijlocul
ei, chiar sub turnul cel mai înalt, era vatra largă, în care
focul ardea aproape nestins. Fumul ieşea pe mai multe

Deasupra intrării în palat, cea din foişor, a fost aşezată
pisania. Locul ei a rămas neschimbat. Iată ce spune:

„Acest palat din temelie este zidit şi înfru‑
museţat de prealuminatul înălţatul Domn Io
Constantin Basarab Voievod, dăruit şi dat la
al doilea lui fiu, lui Ştefan Brâncoveanu moş‑
tenire ohabnică, săvârşind acest frumos lăcaş
la anul de la Hs[Hristos] 1702, meseta [luna]
septemvrie 20”.

trasee special concepute. Bucătăria a fost aşezată la
o depărtare mărişoară de palat, de teama incendiilor.
Erau şi încăperi mai mici, care adăposteau locuinţa
bucătarului şi multele obiecte necesare pentru gătit şi
depozitat provizii: căldări, borcane, butoaie, copăi de
frământat aluatul sau carnea, ceşti mari şi mici, grătare,
oale de lut, răzători, străchini, strecurători, sucitoare,
tăvi, tigăi, ulcele şi fel de fel de alte vase din metal sau
sticlă.

Să ţii minte această dată de 20 septembrie, ne vom mai
întâlni cu ea!
La Palatul nostru de la Mogoşoaia aveau
loc adesea ospeţe. Unele, în sărbători,
altele, în cinstea unor musafiri mai
importanţi. Ospeţele noastre erau adevărate
ceremonii şi durau timp îndelungat, cinci
ore, uneori chiar șapte şi mai mult! Mesenii
şedeau cu toţii împreună la o masă lungă,
pe bănci cu spătar. Tata, Constantin Vodă,
şedea în capul mesei şi el era cel care dădea
tonul pentru urări. Niciodată nu lipsea un
preot, cel mai adesea chiar un arhiereu, care
binecuvânta bucatele şi rostea rugăciuni de
mulţumire pentru toate darurile lui Dumnezeu.
Se închinau pahare de vin cu urări şi salve de
tun în cinstea mai marilor zilei: sultanul de
la Constantinopol, împăratul german, regina
Angliei şi, apoi, pentru cei ai țării şi oaspeţi.
După aceste momente solemne, urmau multe
feluri de bucate şi vinuri alese. Masa era însoţită
de muzică cu trâmbiţe, tobe, timpane, flaute
şi ţigani lăutari. La sfârşit, oaspeţii îşi spălau
mâinile cu apă de trandafiri.

II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan
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Dregător – persoană care avea un
rol important în viaţa de la Curtea
domnească, unde se luau hotărârile
pentru conducerea ţării. Voievodul
se sfătuia cu marii boieri care formau
Sfatul Domnesc. Fiecare din ei avea
responsabilităţi bine stabilite.
Sfatul Domnesc – adunarea boierilor
dregători domneşti, cu care voievodul
se sfătuia în hotărârile privitoare la
viaţa Ţării. Uneori, Sfatul se ţinea la
Mogoşoaia, Constantin Brâncoveanu
petrecând multă vreme la această
moşie.

La curţile domneşti şi boiereşti din vremea
mea, gătitul era o adevărată artă! Unchiul nos‑
tru, Constantin Cantacuzino, a purtat grija me‑
sei domneşti vreme de 40 de ani! În tot acest
timp a strâns şi a experimentat o grămadă de
reţete. L‑au inspirat mult şi călătoriile sale, pe
la Constantinopol, prin Italia, unde a încercat
şi alte gusturi şi chiar a studiat cărţi de buca‑
te din acele locuri. El este, probabil, autorul
unei colecţii de reţete, moştenită de o mătuşă
de‑a mea şi apoi transmisă mai departe. Cine
o citeşte poate găsi în ea mâncăruri vechi ro‑
mâneşti amestecate cu inspiraţii de bucătărie
italienească, grecească, turcească, nemţească
ori franţuzească. Din câte am aflat, şi tu poţi
avea această carte, o poţi dărui unui bucă‑
tar pasionat din familia ta! Azi se numeşte:
„O lume într‑o carte de bucate”.

Pivniţa,
atât de spaţioasă,
putea servi la nevoie
şi drept ascunzătoare.
În caz de primejdie, de la
etajul palatului se putea
coborî direct aici prin
centrul primei bolţi de
lângă intrare.

Conac – casă boierească, la țară,
pe o moșie.
Ispravic – dregător care ducea la
îndeplinire o poruncă domnească; în
cazul nostru, supraveghea în detaliu
ridicarea şi înfrumuseţarea unei
construcţii. Adesea, ispravnicii lui
Constantin Brâncoveanu erau rudele
sale apropiate, unchi sau veri din
neamul Cantacuzin.

Pe latura dreaptă a faţadei cu foişorul se coboară în pivniţa palatului. Este o încăpere
mare, întunecoasă şi răcoroasă, în care se păstrau vinuri alese şi alte provizii. Îţi dai
seama că pe vremea aceea nu existau frigidere ca astăzi şi multor alimente le era necesară
răcoarea pivniţei şi chiar a gheţii. Pentru hrana mai sensibilă mai exista o pivniţă, mai
mică, numită chiar gheţărie. Iarna se umplea cu bucăţi mari de gheaţă din lac care se
acopereau cu stuf. Acest frigider uriaş, fără curent electric, putea să reziste chiar până
toamna, fiind protejat de pereţii groşi de cărămidă, de răcoarea şi întunericul beciului.
Încăperea, precum vezi, este mai mult sub pământ. Ia să ne gândim doar la peşte, căci,
poţi să ştii, la curte se mânca mult peşte, gătit după felurite reţete. Le găseşti în cartea de
bucate, de care ți-am pomenit. Bucătarii găteau crap, ştiucă, şalău, biban, lin, caracudă,
clean, nisetru, păstrugă, morun, cegă, stridii şi altele. Unii peşti se pescuiau şi prin bălţile
din împrejurimi, dar alţii veneau cu siguranţă de departe, de la Dunăre sau de la mare.

Cocon domnesc sau beizadea – aşa
erau numiţi fiii voievozilor, cei care
puteau deveni la rândul lor voievozi.
Ancadrament – chenar decorativ,
de obicei, din piatră cioplită, care
înconjoară o uşă sau o fereastră.
Consolă – piatră sculptată care
întăreşte capătul bolţilor.

II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan
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Uite o reţetă cu peşte de pe timpul nostru, pe
care o poate încerca şi mama ta! E o mâncare
de crap. „După ce vei griji peştele, să-l faci în
patru părţi sau în mai multe, cum îţi va plăcea,
şi-l pune în tingire, punându-i undelemn, sare,
piper, puţintele cuişoare, ierburi mirositoare
tocate şi o ceapă tocată mărunţel, şi apoi îl
fierbe. Deci, când va fi aproape fiert, să-i pui
puţintel miez de pâine frecat şi capere şi, când
îl vei turna, să-i pui deasupra puţină nucşoară;
iară de vei vedea că este mâncarea zemoasă, să-i
pui dedesupt felii de pâine prăjită”.. Poftă bună!

L‑am auzit
odată pe secretarul lui Constantin
Vodă, un italian, plângându‑se că pe la
noi bucatele se servesc mereu aproape reci.
Aceasta pentru că de la cuhnie şi până la palat este
ceva distanţă... E, or fi ele reci, dar se aduc pe tipsii
de argint, iar mesenii le servesc cu furculiţa, nu cu
degetele! Ştiai că, în Franţa aceloraşi vremuri, furculiţa
nu se folosea încă, nici la curtea regelui? Altă surpriză,
de data aceasta mai plăcută italianului nostru, este
că în vremea lui Constantin Brâncoveanu, la curte,
începuseră să se prepare şi reţete cu picioare de
broască şi melci, atât de iubite de italieni. Pentru
românii din popor însă, aceste vietăţi erau cu
totul respingătoare în farfurie...

II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan

Intrarea în curtea palatului se făcea prin turnul poartă.
La început, a fost o construcţie puternică cu rol, în
special, de apărare. Poarta era mereu străjuită de ostaşi
viteji. Aici era capătul Podului Mogoşoaiei, care a fost
cea mai vestită stradă a vechiului Bucureşti. Îţi dai
seama că strada cea mai importantă a capitalei noastre
a purtat numele unei moşii domneşti? Aceasta arată
încă o dată cât de mult au iubit Brâncovenii Mogoşoaia.
Palatul de aici a fost şi a rămas cel mai frumos din câte a
ridicat bunul nostru voievod.

Podul Mogoşoaiei pleca de la casele noastre de pe malul
Dâmboviţei şi ajungea până la palatul mult iubit, de la marginea
lacului. Drumul a fost făcut la porunca tatei, pentru a ne uşura
drumul la moşie. În timp, de‑a lungul lui s‑au ridicat locuinţe
boiereşti, biserici şi, mai apoi, instituţii importante, ca Muzeul de
Istorie, Palatul Regal, Palatul CEC şi altele. Ai recunoscut‑o? Este
Calea Victoriei de astăzi. Demult, era pavată cu trunchiuri groase de
stejar, de aceea i se spunea „pod”.
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REBUS
Pisania – este o scurtă prezentare a
unei clădiri (palat, biserică sau altele)
care se aşază deasupra intrării celei
mai importante. Se ciopleşte, de
obicei, pe o lespede de piatră, ca să
fie cât mai durabilă. Aşa o s‑o găseşti
întotdeauna la clădirile domneşti.
În pisanie stă scris: cine a ridicat
clădirea, când şi de ce.
Ohabnică – dăruită pe veci, pentru
totdeauna, dar care nu poate fi
înstrăinată, ci doar lăsată, mai
departe, tot moştenire, în familie.
Arhiereu – mai mare peste preoţii
dintr‑o anumită zonă geografică.
Timpan – instrument muzical
asemănător cu toba, dar care poate
fi acordat.

A–B Moşia aflată pe drumul spre Târgovişte, unde Constantin
Brâncoveanu ridică un palat pe care îl dăruieşte fiului său, Ştefan.
1. Chenar decorativ, de obicei, din piatră cioplită, care înconjoară o uşă
sau o fereastră.
2. Pridvor de formă pătrată, locul de întâmpinare a oaspeţilor, aflat la
Mogoşoaia pe faţada dinspre turnul de intrare.
3. Încăpere, construită parţial sub pământ, în care se păstra gheaţa.
4. Clădire care adăpostea bucătăria palatului.
5. Spaţiu asemănător unui balcon, inspirat de palatele veneţiene.
6. Scurtă prezentare a unei clădiri care se aşază deasupra intrării celei
mai importante.
7. Casă boierească, la țară, pe o moșie.
8. Pe aici se cobora în pivniţa palatului.
9. Oraş din Italia, construit într‑o lagună, de unde este inspirată
loggia palatului.
10. Construcţia ridicată de Brâncoveni la Mogoşoaia, care a înlocuit
casele boiereşti.
II. De la casele boierești la palatul Principelui Ștefan
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III. Biserica Palatului:
Sfântul Gheorghe din pajiște

Cu o lună înainte ca vrednicul boier din Brâncoveni
să devină voievod al Ţării Româneşti, paraclisul de la
Mogoşoaia era gata. Aşa ne spune pisania, aşezată, cum
ştii deja, deasupra intrării.

În zilele noastre suntem obişnuiţi să intrăm în biserici şi ele să ne pri‑
mească, binevoitoare, ca nişte case ale tuturor. Te‑ai gândit însă vreodată cine construieşte bisericile şi cine le îngrijeşte? Îmi vei spune:
preoţii şi mai marii lor! Eu îţi spun însă că cele mai multe dintre biserici
sunt ridicate de laici mai cu stare şi, uneori, chiar de cei mai modeşti,
care, unindu‑şi forţele, reuşesc să le ducă la bun sfârşit. Odinioară,
orice familie mai răsărită ridica şi îngrijea măcar câte o biserică, iar
neamurile boiereşti renumite chiar şi zece sau mai multe. Astfel de lă‑
caşuri rămâneau peste vremuri ca o zestre a familiei. Dacă era părăsită
de familia ei, biserica se părăginea şi dispărea încet‑încet şi, odată cu
ea, şi numele celor care o ridicaseră.

„Această sfântă biserică, a cărei hramul este
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din pajişte, spre
slava Domnului celui ce în trei obraze şi o fiinţă
Dumnezeu se măreşte şi se proslăveşte în veci,
o au ridicat şi o au făcut Constantin Brâncoveanu
vel logofăt, întâi ca preasfântul numele celui de
peste toate numele, a lui Dumnezeu, nepristan să
se cânte şi să se slăvească şi apoi ca bună pomenire
lui şi părinţilor lui în neuitatu să lase şi să rămâie.
Care s‑au zidit în zilele creştinului domn Io Şerban
Cantacuzino Basarab, de la spăşenia lumii 1688,
septembrie, zi 20”.
upă ce a cumpărat
moşia de la
Mogoşoaia şi s‑a
aşezat în casele
cele de piatră, Constantin
Brâncoveanu şi doamna
lui, Marica, încep să ridice
o biserică. O aşază lângă
zidul curţii boiereşti.
Este un mic lăcaş pentru
cei ai casei, unde boierii
şi slugile se roagă
împreună în sărbători
şi îşi regăsesc speranţa
în clipe de restrişte. O
astfel de bisericuţă se mai
numeşte şi paraclis. Mai
toate curţile boiereşti şi
domneşti aveau paraclise,
unele chiar în interiorul
clădirii–locuinţă.
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La prima citire, cuvintele din pisanie mi se par chiar
şi mie întortocheate şi aşezate ciudat. Trebuie să te
gândeşti însă că, în 300 de ani şi mai bine, felul nostru
de a vorbi s‑a schimbat mult. Şi apoi, într‑un astfel de
loc, e firesc să găseşti expresii care sunt familiare mai
degrabă teologilor. Totuşi, am ţinut să‑ţi dezvălui acest
text pentru că el ne ajută să înţelegem mai multe despre
rostul acestui paraclis şi despre credinţa celor care l‑au
ridicat; pe scurt, ne descoperă nişte taine.
Să o luăm de la început. Ce este hramul? Este sfântul
sau sărbătoarea care a fost aleasă pentru a i se închina
construcţia. În cazul nostru, Sfântul Gheorghe. Este,
dacă vrei, ziua de aniversare a acelei biserici. Apoi, orice
biserică a creştinilor este o casă a lui Dumnezeu şi e
ridicată ca un semn de mulţumire şi laudă către Dânsul.
„Cel în trei obraze şi o fiinţă” – aici este o taină mare,
greu de explicat. Dumnezeul creştinilor cuprinde în sine
trei Persoane – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh –, ele nu pot
fi însă despărţite una de alta, la fel cum o cărămidă are
în sine pământ, apă şi foc şi nu poate exista fără vreuna
dintre cele trei. Această mărturisire este ca o piatră

Priveşte bisericuţa noastră!
Îţi place cum sunt decoraţi
pereţii pe dinafară, cu modele
din zidărie văruită? Vezi
brâul acela de arcade care se
întrepătrund? Mie mi se pare
că sunt ca o horă cu oamenii
umăr la umăr. Iar mai sus,
sub acoperiş, zimţii aceia se
numesc dinţi de lup.
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de temelie pentru creştini şi nu lipseşte niciodată din
pisaniile bisericilor. După cele spuse până acum, este
numit ctitorul, adică cel care a hotărât şi a plătit ridicarea
bisericii, a ales hramul şi forma lăcaşului, în cazul
nostru, Constantin Brâncoveanu vel logofăt. Dorinţa
oricărui ctitor? Ca numele lui şi al celor apropiaţi să nu
fie uitat peste vremuri. La sfârşitul pisaniei avem notat
timpul exact al construcţiei. Se spune cine era voievod în
acea vreme şi anul, numărat de la spăşenia lumii, adică
de la naşterea lui Iisus Hristos.
Hramul
nostru e în plină primăvară,
când toate sunt înflorite prin pajişti şi
crânguri, de zici că eşti în rai! Pe la acea vreme,
Brâncovenii mai lăsau Bucureştii şi petreceau şi
pe la Mogoşoaia. Drumurile se uscau şi musafirii
începeau să vină. După lunile de iarnă, când vântul
vâjâie năprasnic şi suntem pe aici mai mult singuri,
vremea aceasta e o adevărată binecuvântare şi
pentru noi, animalele de piatră!

De ce crezi că au ales ai mei tocmai acest hram pentru
paraclisul caselor noastre? Răspunsul îl găsim chiar
în viaţa sfântului ocrotitor. Gheorghe a fost un vestit
conducător de oşti, în vremea împăratului roman Diocleţian.
Acest împărat era cel mai aprig chinuitor al creştinilor, pe
vremea când credinţa în Iisus Hristos nu era îngăduită.
Cu toate că îl preţuia foarte mult pentru priceperea sa în
ale armelor, împăratul nu s‑a putut împăca cu gândul că
Gheorghe era creştin şi a încercat cu orice preţ să îl facă să
renunţe la convingerile lui. După multe chinuri prin care
viteazul ostaş a trecut nevătămat, împăratul, înciudat, a pus să
i se taie capul. Minunile care s‑au petrecut i‑au făcut însă pe
mulţi să creadă în Dumnezeul lui Gheorghe. Acum înţelegi de
ce l‑a ales taica tocmai pe el? Ce pază mai bună putea aşeza la
porţile conacului nostru? O gardă care vede toţi duşmanii!
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O să‑ţi descopăr o taină din care vei înţelege multe. Nu
ştiu cum sunt zilele pentru tine, dar, pentru noi, fiecare
zi e în paza mai multor sfinţi. Ei sunt cei care veghează
la bunul mers al vremii şi pe ei îi poţi chema în ajutor
mereu, dar mai cu seamă în zilele lor! Ai observat că
biserica şi palatul nostru de la Mogoşoaia poartă pe
pisaniile lor aceeaşi zi din calendar, chiar dacă din ani
diferiţi? 20 septembrie. Ce zici, e doar o coincidenţă? Te
asigur că nu! Această zi se află în paza unor sfinţi foarte
iubiţi în familia noastră. Ei înşişi sunt o familie: tata,
mama şi doi feciori. Numele lor ţi se vor părea ciudate:
Eustaţie, Teopista, Agapie şi Teopist. Au trăit la Roma,
pe vremea lui Traian, cel care a cucerit Dacia, şi, mai
apoi, pe timpul împăratului Hadrian, care nu iubea deloc
creştinii. Eustaţie a fost un conducător viteaz de oşti.
După multe peripeţii, şi‑a dat viaţa, împreună cu ai săi,
din porunca sângerosului împărat, pentru că nu a vrut să
renunţe la credinţă. Vezi tu, taica a pus ca aceşti sfinţi să
fie pictaţi în toate bisericile noastre. Oare presimţea că
şi dânsul cu fraţii mei vor sfârşi la fel? De acum însă se
bucură cu toţii, împreună, în Împărăţia cea adevărată!

1688 ‑ se sfinţeşte
paraclisul de la Mogoşoaia.
1705 – se termină pictura bisericii.

Laici – cei care nu sunt
preoţi sau călugări.
Nepristan – este un
cuvânt vechi care nu se
mai foloseşte; înseamnă
„continuu”, „neîncetat”.
Teologi – cei care se
ocupă cu explicarea
învăţăturilor religioase, în
cazul nostru, creştine.
Vel logofăt – mare
logofăt, adică cel care
conducea cancelaria
domnească, fiind
responsabil cu toate
documentele care se
scriau sau se primeau.
În lipsa voievodului sau
a mitropolitului, marele
logofăt conducea Sfatul
Domnesc.
Spăşenie – mântuire,
salvare, izbăvire.
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Deasupra pisaniei este aşezată icoana hramului, pictată
într‑o firidă special pregătită. Sfântul Gheorghe, călare,
se avântă asupra unui balaur, pe care îl străpunge cu
suliţa. În dreapta, se observă un personaj cu mantie
albă, domniţa pe care sfântul o salvează de fioroasa
lighioană. Puţin mai în spate, în colţ, un rege şi o regină,
părinţii fetei, privesc scena, adăpostiţi de zidurile unui
castel. Este reprezentarea unei istorisiri vechi, venită
din Orientul creştin. O istorie iubită de toate popoarele
Europei. Din Rusia şi până în Portugalia, din Anglia şi
până în insulele Greciei, această imagine este prezentă
pe ziduri de biserici, pe scuturi, în manuscrise şi icoane.
Este o mărturie a puterii lui Dumnezeu asupra răului,
arătată prin sfinţii Lui. Mulţi şi l‑au luat pe Sfântul
Gheorghe ca apărător de nădejde şi, între ei, sunt şi
boierii Brâncoveni.
Acesta este pridvorul bisericii, locul umbrit în care
te linişteşti şi care te pregăteşte pentru intrare. Ochii
şi sufletul sunt pregătiţi cu pisania şi cu icoanele.
Urechile, cu linişte sau cu cântări bisericeşti. Mireasma
de tămâie, de ceară sau de flori te învăluie. Te invit să
păşeşti în interiorul paraclisului. Să ştii, orice biserică
cuprinde în sine, în mod simbolic, tot universul, aşa
cum îl înţeleg şi îl simt creştinii. Biserica este totodată
casa lui Dumnezeu şi a sfântului de hram. Bună parte
din aceste taine ne sunt descoperite de picturile care
acoperă pereţii bisericii. Ştii, în vechime, cei mai mulţi
dintre oameni nu ştiau să citească şi totuşi ei înţelegeau
mai multe din cele ale credinţei decât noi. Pictura
bisericească era numită şi Biblia celor neînvăţaţi, căci
prin imagini ei puteau cuprinde cu sufletul multe. Voi
descifra, aşadar, pentru tine, aceste povestiri în culori,
pentru că ele arată sensul fiecărui spaţiu din biserică.
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Uită‑te de jur împrejur! Eşti înconjurat
de sfinţi, dar şi de alte personaje.
Cum îi deosebeşti? Sfinţii au în jurul
capetelor un cerc luminos, numit aură.
Este semnul sfinţeniei lor, pe care o
răspândesc ca pe o lumină. Dintre toţi
sfinţii, unul singur are o aură specială,
care are desenată pe ea o cruce. Acest
personaj este Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Cel din Sfânta Treime.
Ştiind acest detaliu, Îl vei putea mereu
recunoaşte şi te vei putea astfel orienta în
descifrarea imaginilor.

La
intrarea în biserică,
avem şi noi prietenii noştri,
animalele pictate. În dreapta, este
pilda inorogului, calul acela graţios
cu un corn în frunte. Vezi în frunzişul
pomului pe cineva care se ascunde? Este
simbolul sufletului omenesc, care este
adesea înconjurat de fel şi fel de primejdii,
la fel cum animalele pictate înconjoară
copacul care îl adăposteşte. Dar vezi şi
în partea de sus un nor din care pare
că plouă hrană pentru cel urmărit?
Este ajutorul lui Dumnezeu,
sprijinul sufletului pentru
creştini.
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Trebuie să ştii că, pentru noi,
creştinii, Fecioara Maria, mama lui
Iisus Hristos, este cea mai iubită
dintre sfinţi şi cea mai ascultată
de Dumnezeu în rugăciunile ei. De
aceea, chipul ei este prezent în multe
locuri din biserică. Iar pentru noi,
Brâncovenii, zilele de sărbătoare ale
Maicii Domnului sunt la mare cinste,
căci taica, Vodă Constantin, s‑a
născut într‑o astfel de zi, iar mama
şi o soră de‑a mea mai mare poartă
amândouă numele Fecioarei.

Prima încăpere în care pătrundem se numeşte pronaos.
Este locul în care începi să afli mai multe despre
lăcaşul în care ai păşit şi despre credinţa creştină, în
general. Priveşte în sus! Observă forma neobişnuită a
tavanului, cu mijlocul ca o parte dintr‑un glob. Arhitecţii
o numesc calotă. În biserici, calotele simbolizează
bolta cerească, iar personajele pictate în acest spaţiu
sunt întotdeauna din rai. În paraclisul nostru, în calota
pronaosului o găsim pe Maica Domnului, cu pruncul
Iisus pe piept, rugându‑se. Vezi cum ţine mâinile?
Este acelaşi gest pe care îl observi uneori la preoţi, în
anumite momente ale slujbelor bisericeşti: de exemplu,
atunci când se sfinţeşte apa pentru botezul unui copil.
Priveşte acum cercul mai larg care înconjoară icoana
din centru. Sunt cete de sfinţi – îngeri şi oameni –, cu
toţii adunaţi în jurul Maicii Domnului, după cum se
cântă şi la slujbe: „De tine se bucură toată făptura”.
Puţin mai jos, observă cum calota se sprijină pe patru
triunghiuri de zidărie. Arhitecţii le numesc pandantivi.
Aici se pictează întotdeauna personaje aflate în legătură
cu cele reprezentate în calotă. În cazul nostru, avem
patru sfinţi care au compus imnuri şi rugăciuni către
Maica Domnului. Scenele închinate Fecioarei Maria se
continuă în partea de sus a pereţilor de deasupra uşii şi
din faţa acesteia. Maica apare înconjurată de îngeri şi
primind daruri, la Naşterea lui Iisus.
Priveşte acum în faţă, puţin deasupra arcadelor care
separă pronaosul de restul bisericii. Observi un brâu
de scene foarte asemănătoare care înconjoară toată
încăperea? Teologii le numesc Sinoadele Ecumenice,
adică cele mai importante întâlniri care au avut loc
de‑a lungul vremii între mai marii Bisericii din toată
creştinătatea, la chemarea împăraţilor bizantini. Să
ştii, cele ale credinţei pot fi simţite simplu, dar, când
este vorba de a explica în cuvinte tainele dumnezeieşti,
mulţi s‑au opintit şi unii dintre ei au greşit, trăgând
apoi după ei şi pe alţii. Aceste greşeli se numesc erezii,
iar Sinoadele Ecumenice tocmai din această cauză s‑au
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făcut, pentru a îndrepta ereziile şi a stabili pentru
totdeauna adevărurile credinţei creştine. La aceste
întâlniri participau episcopi, preoţi şi călugări dintre
cei mai înţelepţi şi mai dăruiţi de Dumnezeu. Erau cu
toţii, prin rugăciunile lor, îndrumaţi într‑un cuget spre
gândul cel bun. Avem în acest brâu şi o scenă diferită.
Poate să‑ţi pară o înmormântare, dar este altceva, legat
tot de sinoade şi erezii. La una dintre aceste întâlniri
pentru adevărata credinţă, mai marii bisericii au pus
cărţile drepte şi cele greşite peste relicvele unei sfinte
şi le‑au lăsat o vreme acolo. Când au revenit, au găsit
cărţile drepte la cap şi pe cele greşite la picioare.
A fost o minune prin care Dumnezeu a arătat cine avea
dreptate.
Hai să privim peretele din stânga. Deasupra brâului
cu Sinoadele Ecumenice este reprezentată o scenă din
Evanghelii, care povesteşte o minune făcută de Iisus
pe când călătorea cu ucenicii săi prin Ţara Sfântă.

Primul Sinod Ecumenic a fost condus
de Constantin cel Mare, împăratul cel
sfânt, protectorul tatei. Poţi recunoaşte
această scenă, pentru că, la picioarele
împăratului, se află un personaj înfrânt.
Este Arie, cel care a adus o mare erezie
în Biserică, îndreptată de părinţii adunaţi
la sinod. Între ei, era şi Sfântul Nicolae.
La primele două sinoade ecumenice a
fost alcătuit şi Crezul, exprimarea cea mai
concentrată a credinţei creştine, care se
rosteşte la fiecare liturghie. Primele cuvinte
ale Crezului se află scrise pe panglica pe care
o ţin împreună împăraţii şi părinţii din primul
rând: „Cred într‑Unul Dumnezeu,
Tatăl Atotţiitorul...”.

Mulţi oameni se adunaseră să‑L asculte. Se înserase,
mulţimea flămânzise şi locul era pustiu. Ucenicii
aveau cu ei doar cinci pâini şi doi peşti. Cum să
saturi atâtea guri? Atunci Iisus a binecuvântat acea
puţină hrană, a dat‑o ucenicilor, şi ei, mai departe,
mulţimii. Cu puterea lui Dumnezeu, pâinile şi peştii
s‑au înmulţit şi au săturat mai multe mii de suflete.
Această minune a rămas pentru creştini ca un semn
de speranţă şi credinţă că, acolo unde oamenii sunt în
nevoie şi Dumnezeu voieşte, darurile Sale pot deveni
îndestulătoare. În acelaşi loc, față în față, pe partea
dreaptă, pictorii au ales să reprezinte o istorioară
pe care Iisus a povestit‑o celor adunaţi să‑L asculte,
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La fel cum cele două scene evanghelice stau faţă în faţă,
imediat deasupra poţi observa imaginile a două scări,
tot faţă în faţă. Pe una urcă şi coboară îngeri, iar pe
cealaltă oameni. Scara cu îngeri a fost visată, demult, de
un om drept, pe nume Iacob. Ea ne arată că există locuri
binecuvântate, unde îngerii cei nevăzuţi duc şi aduc de
la Dumnezeu gânduri şi rugăciuni. Când s‑a trezit din
visul său, Iacob a zis: „Aceasta este poarta cerului!”. Aşa
este şi pentru creştini biserica. Cea de‑a doua scară, cea
urcată de oameni, te ajută să înţelegi că drumul spre rai
este ca un urcuş anevoios, o strădanie fără de care nu
poţi ajunge în vârf. Unii reuşesc, alţii nu.

Să‑ţi
spun şi eu o
vorbă din bătrâni,
despre scară. Brâncovenii
o ştiau bine. Zice aşa:
„Dumnezeu două scări
are, să urce şi să coboare“.
Adică, lucrurile în lume sunt
trecătoare şi Dumnezeu
poate oricând să le
schimbe, după sufletul
şi faptele omului.

în care este cuprinsă într‑un fel simbolic toată istoria
sfântă. Era odată un om care avea o vie. Trebuind el să
plece într‑o călătorie, a tocmit câţiva lucrători pentru
moşia sa, cu gândul că la întoarcere va găsi via îngrijită.
Venind vremea roadelor, a trimis câteva slugi de‑ale
sale să ia strugurii, dar lucrătorii le‑au gonit, ba chiar
le‑au omorât. Când a trimis mai apoi pe fiul său, s‑a
întâmplat la fel, pentru că lucrătorii se credeau de acum
stăpânii viei. Oare ce va face stăpânul când se va întoarce
el însuşi acasă? Priveşte acum cu atenţie pictura care
ne dă cheia înţelesului. Îl recunoşti pe stăpânul viei, Cel
cu aura cu cruce? Este chiar Dumnezeu cel făcut Om,
Iisus Hristos. Vezi, secvenţele istorioarei se înşiruie ca
într‑o bandă desenată din partea stângă, de sus, spre
dreapta, apoi mai jos şi până în colţul în care Iisus îi
alungă pe lucrătorii cei răi. Este o pildă cu foarte multe

semnificaţii pentru creştini, dar cea mai simplă dintre
ele ar fi aceasta: pentru fiecare, Creatorul a pregătit un
rost, pe care trebuie să‑l împlinească şi apoi să aducă
roadele cele bune semenilor şi, prin ei, lui Dumnezeu.
Vezi tu, cele două momente din Evanghelii nu au fost
alese întâmplător. Ele dau mult înţeles acestui spaţiu
pentru oricine intră în biserică şi le poate descifra. Dar
hai să ne gândim şi la cei care au construit paraclisul şi
l‑au pregătit ca pe un loc de reculegere şi îmbărbătare.
Brâncovenii, de la mic la mare, doreau să aibă în faţa
ochilor aceste îndemnuri şi încurajări în imagini. Ei, care
erau atât de bogaţi, dar trebuiau, cu bună gospodărire
şi înţelepciune, să îndestuleze o ţară întreagă. Ei, care
aveau un rost atât de însemnat, dar atât de greu de
împlinit! Toată speranţa lor era la Dumnezeu.
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În partea de jos a pronaosului, cea mai apropiată
privitorului, se înşiruie sfinţi şi sfinte, exemplele cele
mai bune pentru creştini. Căci şi ei au fost oameni
ca şi noi, dar, prin strădania lor, au câştigat darul lui
Dumnezeu şi s‑au făcut sfinţi. Pe stânga avem un şir de
călugări, dintre cei care s‑au rugat viaţa întreagă pentru
oameni şi i‑au învăţat tainele lui Dumnezeu.
Ei au trăit foarte demult, în deşerturile fierbinţi ale
Ţării Sfinte şi ale Egiptului, dar creştinii îşi amintesc de
ei până în zilele noastre. Pe partea dreaptă, în centru,

sunt Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, şi ei protectori
şi modele pentru familia Brâncovenilor. De o parte şi
de alta, un şir de sfinte muceniţe, exemple de tărie
sufletească, devotament şi curaj. Poţi descifra numele
tuturor acestor sfinţi, ajutându‑te de alfabetul de la
pagina următoare. Istoria fiecăruia este fascinantă şi
n‑aş şti pe care s‑o aleg întâi ca să o povestesc. Aşa că te
las să le descoperi singur.
A mai rămas o zonă din pronaos încă neexplorată,
partea de jos a peretelui care cuprinde uşa de intrare.
Priveşte, îi recunoşti deja, sunt Brâncovenii! Un mare
portret de familie. Vodă Constantin cu fiii – Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei – şi Doamna Marica cu fiicele –
Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancuţa, Bălaşa şi, cea mai
mică, Smaranda. Cunoscându‑le de acum numele,
îţi va fi şi mai uşor să îi identifici. I‑am înşirat, să ştii,
în ordinea vârstei. Voievodul şi Doamna ţin în mâini
o miniatură a paraclisului. Este semnul ctitorilor, care
oferă biserica lui Dumnezeu. Acest fel de reprezentare
se numeşte portret votiv, adică portretul celor care
dăruiesc.
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Dacă pe noi
piatra ne‑a ajutat să supravieţuim
peste secole, pentru oameni, păstrarea
chipului în memoria urmaşilor era ceva foarte
greu de înfăptuit. De aceea, a face parte dintr‑un
portret votiv era o mare cinste şi singurul fel de a
transmite peste timp imaginea cuiva. Gândeşte‑te,
pe atunci nu existau aparate de fotografiat. Pictorii
de portrete erau rari şi foarte puţini puteau plăti o
astfel de lucrare. Mai mult, zidul unei biserici
era într‑adevăr ceva trainic!

Alfabetul chirilic românesc
Așa
arată

Așa
se citește

Așa
arată

Așa
se citește

Iată‑l în şirul sfinţilor din pronaos pe
Eufrosin Bucătarul. El este exemplul
şi apărătorul tuturor bucătarilor, iar
tu ştii deja ce forfotă era în cuhnia
noastră! Eufrosin a fost un om
simplu, fără carte, care pregătea
hrana călugărilor într‑o mănăstire
de demult. Făcea însă această
muncă cu atâta dăruire, de te‑ai fi
gândit că găteşte masa pentru însuşi
Dumnezeu. De aceea şi Împăratul
cel Ceresc îl ducea în fiecare noapte
în grădina raiului şi acolo se bucura
până la ziuă de toate frumuseţile.
Într‑una din nopţi, s‑a întâlnit în rai
cu un alt părinte din mănăstire, care
ceruse de la Dumnezeu să‑i arate cele
pregătite drepţilor. Recunoscându‑l
pe bucătar, s‑a mirat foarte şi l‑a
rugat să‑i dea câteva mere din pomul
sub care se odihnea. De dimineaţă,
părintele acela a povestit tuturor
visul său adevărat şi le‑a arătat
merele primite în rai de la Eufrosin.
Pe sfântul bucătar însă nu l‑au
mai întâlnit, căci el plecase pe furiş
din mănăstire ca să nu primească
laudele fraţilor săi şi să fie cuprins de
mândria cea rea.
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Firidă – adâncitură de forma
unei ferestre, construită
într‑un zid. Poate adăposti un
obiect sau poate fi doar pentru
frumuseţea peretelui.
Arhitecţi – cei care se ocupă cu
crearea formelor şi proiectarea
clădirilor, cu realizarea
planurilor şi supravegherea
construcţiei.
Planul unei clădiri este un
desen care descrie felul în
care sunt aşezate zidurile,
scările, uşile şi ferestrele unei
construcţii. Acestea sunt
reprezentate plat, ca şi cum ar fi
privite de deasupra.
Relicve sau moaşte – trupurile
sfinţilor care nu putrezesc.
Evanghelie – carte care
cuprinde Noul Testament,
partea din Biblie în care se
povesteşte viaţa lui Iisus
Hristos, Faptele Apostolilor şi
Epistolele (scrisori trimise de
unii dintre apostoli primelor
comunităţi de creştini). Este
cartea din care se citeşte în
mod solemn în timpul slujbelor
bisericeşti.
Ucenic – cel care deprinde
o meserie sau primeşte o
învăţătură sub îndrumarea
unui dascăl foarte priceput şi
cu multă experienţă în acel
domeniu.
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Naşterea lui Iisus.

De aici în jos poţi privi, ca într‑o bandă desenată, cele
mai importante momente ale Evangheliilor, sărbătorite
de‑a lungul anului bisericesc. Sunt multe, probabil pe
unele le recunoşti. Toate ar fi vrednice de povestit, căci
fiecare aduce o nouă lumină asupra vieţii şi faptelor lui
Sfântul Ioan Îl botează pe Iisus în râul Iordan.

Hai să înaintăm, prin arcada străjuită de sfinţi, spre
mijlocul bisericii. Această încăpere se numeşte naos.
Dacă în pronaos am avut parte de încurajări, pilde şi
rugăciuni, am făcut cunoştinţă cu ctitorii şi cu sfinţii
dragi lor, iată‑ne acum în inima Evangheliilor, în timpuri
de demult, dar pentru creştini mereu prezente.
Ridică‑ţi privirea! Iată‑l deasupra noastră pe Iisus
Hristos, în chip de împărat al lumii. Acest fel de imagine
se numeşte în greceşte Pantocrator şi aşa este cunoscută
şi în scrierile istorice şi religioase româneşti. Pentru
creştini, Împăratul cel adevărat al întregii lumi, a Cărui
domnie nu cunoaşte nici început şi nici sfârşit este
Dumnezeu. Iar chipul în care El S‑a arătat oamenilor
este Iisus Hristos. Într‑o mână ţine Evanghelia, iar cu
cealaltă binecuvântează întreaga lume şi pe noi, cei
aflaţi în biserică. De jur împrejurul său sunt cele nouă
cete de îngeri, fiecare ceată cu înfăţişarea şi rostul său.
Te‑ai gândit vreodată cum arată îngerii? Priveşte cu

atenţie şi vei afla! În cercul următor, vezi portretele unor
personaje care ţin în mâini un fel de foi lunguieţe cu
inscripţii. Aceştia sunt profeţii, cei care, având mintea
luminată de Dumnezeu, au vestit venirea lui Iisus
Hristos şi cele ce aveau să se petreacă în Evanghelii, cu
sute de ani înainte. În cercul următor sunt apostolii,
cei care au trăit pe vremea lui Iisus şi i‑au fost ucenici
şi prieteni. Ei au povestit apoi mai departe ceea ce au
văzut, au auzit şi au învăţat de la Iisus şi, prin ei, s‑a
răspândit în lume credinţa creştină. Strămoşii noştri au
primit credinţa de la Sfântul Apostol Andrei, indienii de
la Sfântul Toma, grecii de la Pavel, italienii de la Petru
şi aşa mai departe. Pe pandantivii care susţin cupola
Pantocratorului sunt pictaţi întotdeauna cei patru
evanghelişti: Ioan, Marcu, Matei şi Luca. Ei sunt cei
care au povestit în scris ceea ce au trăit alături de Iisus
şi altele aflate despre El. Aşa a putut ajunge această
învăţătură până la noi.
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Iisus îl învie din
morţi pe prietenul
său, Lazăr.

Intrarea în Ierusalim sau
Duminica Floriilor.

Irod ucide pruncii din Betlehem,
sperând că între ei se află şi Iisus.

Iisus printre oameni. Mă voi opri însă doar la câteva,
pe restul le poţi descoperi singur dacă eşti curios. De
obicei, scenele sunt prezentate în ordine cronologică,
adică aşa cum s‑au desfăşurat în timp, unele după
altele.
Schimbarea la Faţă, apostolii Îl văd pe Iisus
strălucind în lumină, în timp ce se ruga.

În Joia Mare, Cina cea de Taină.

Iisus spală picioarele
ucenicilor săi, în semn
de dragoste.
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Răstignirea

Naşterea Fecioarei sau Sfânta
Maria Mică (8 septembrie).

Adormirea Maicii Domnului sau
Sfânta Maria Mare (15 august).

Sfinţi militari.

Iisus este coborât de pe Cruce.

Iisus este pus în mormânt.

Femeile mironosiţe găsesc
mormântul gol şi un înger le
spune că Hristos a înviat.

În naos avem şi o zonă dedicată Maicii
Domnului, deasupra arcadelor care ne
despart de pronaos, scenele din partea de
mijloc. Sunt trei sărbători ale Fecioarei care
ne povestesc toate despre viaţa ei plină de
curăţenie sufletească şi minuni.

Cu Învierea Sa, Iisus sparge
porţile iadului, trăgându‑i în rai
pe primii oameni, Adam şi Eva.

Iisus cel înviat se arată
femeilor mironosiţe.

III. Biserica Palatului: Sfântul Gheorghe din pajiște

Pictorii au dat multă atenţie scenelor care prezintă
Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, şi asta nu
întâmplător. Acesta este pentru creştini timpul cel mai
plin din an, perioada dinaintea celei mai mari sărbători,
Paştele. În fiecare zi, se amintesc prin slujbe şi se
retrăiesc cu sufletul ultimele zile din viaţa pământească
a lui Iisus. După momentele apăsătoare şi triste,
urmează cea mai mare bucurie: Învierea!
În partea de jos a pereţilor, la fel ca în pronaos, sunt
pictaţi sfinţi. De această dată sunt aproape toţi bărbaţi.
Cei mai mulţi au fost luptători sau conducători de oşti
şi mucenici. De aceea, grupul lor se numeşte „garda
bisericii”: Gheorghe, Dimitrie, Nestor, Artemie, Teodor,
Nichita, Serghie şi Vach, Procopie, Mina, Victor. O ceată
puternică de apărători ai creştinilor. Chiar la intrarea
în naos, ca un început al înşiruirii de sfinţi, stau, faţă
în faţă, arhanghelii Mihail (dreapta) şi Gavril (stânga),
mai marii oştilor îngereşti. În celălalt capăt sunt Sfinţii
Ioachim şi Ana, părinţii Maicii Domnului,
şi Sfântul Ioan Botezătorul.

Intrarea în biserică (21 noiembrie): fetiţa Maria
este adusă la templu de părinţii săi, Ioachim şi
Ana. Acolo va creşte până la 12 ani.
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Aşa cum te‑ai obişnuit, în biserică, obiectele şi
imaginile nu sunt aşezate niciodată la întâmplare şi
toate poartă, în spatele formei, multe înţelesuri.

Iată‑ne ajunşi în faţa unui perete din lemn, acoperit cu
icoane pictate, flori, frunze şi animale din lemn sculptat
şi aurit. Acesta este iconostasul, care separă naosul de
locul cel mai sfânt al bisericii, altarul. De aici nu mai
putem înainta. Doar preoţii pot intra şi unii bărbaţi care
au încuviinţarea lor. Este locul în care se petrece cea mai
tainică parte a slujbelor bisericii, de aceea el este ascuns
privirilor. Totuşi, când uşile iconostasului sunt deschise,
poţi urmări mult din ceea ce se întâmplă înăuntru. În
centrul altarului se află o masă, de obicei, din piatră, care
simbolizează mormântul lui Iisus. Este numită „sfânta
masă”. În spatele ei este aşezată o cruce cu imaginea lui
Iisus răstignit. Privite împreună, ele reprezintă moartea
şi învierea Mântuitorului. Pe sfânta masă sunt aşezate
tot felul de lucruri de care este nevoie în timpul slujbei.

Arcul de zidărie de deasupra ico‑
nostasului se numeşte arc triumfal.
Scenele pictate aici prezintă toate mo‑
mente în care Iisus S‑a arătat oameni‑
lor ca Dumnezeu atotputernic, făcând
minuni de negândit. Acestea sunt ca o
introducere pentru minunea cea mare
care se petrece în altar.
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Pe masa cea de piatră din altar, în timpul liturghiei,
preotul pregăteşte pâinea şi vinul într‑un pahar din
argint numit potir. Cu rugăciunile sale şi ale creştinilor
din biserică, prin puterea lui Dumnezeu, pâinea şi vinul
se prefac în sfânta împărtăşanie, trupul şi sângele lui
Iisus, aşa cum s‑a întâmplat prima dată la Cina cea
de Taină. Să ştii că mare parte din scenele pictate pe
pereţii altarului se leagă de această mare taină. Una
este Împărtăşirea apostolilor. Apoi, sfinţii aleşi pentru
partea de jos sunt cu toţii preoţi sau arhierei, dintre cei
care au alcătuit slujba liturghiei şi au explicat multe
despre ea: Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul. Mai sunt şi sfinţi care au avut un cuvânt
greu de spus în desluşirea tainelor dumnezeieşti
şi îndreptarea ereziilor: Nicolae, Spiridon, Chiril al
Alexandriei.
Deasupra altarului, în spaţiul rotunjit, care se poate
observa şi din afară, este pictată Maica Domnului
aşezată pe tron, cu pruncul Iisus pe piept. Este însoţită
de doi îngeri. Ea îmbrăţişează parcă cu privirea ei
întreaga biserică.

Această biserică în miniatură se
numeşte chivot şi stă întotdeauna pe
sfânta masă. Aici se păstrează, peste
an, împărtăşanie uscată, de la liturghia
din Joia Mare. Este pregătită pentru cei
care au nevoie să se împărtăşească în
momente şi în locuri în care nu se ţine
slujbă: bolnavi sau oameni aflaţi pe patul
de moarte. Ceea ce vezi astăzi este un
chivot mai nou. Al nostru, cel de demult,
din păcate s‑a pierdut...
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REBUS
A‑B Mică biserică de familie în cadrul unei curţi
boiereşti sau domneşti
1. Lespede de piatră aflată deasupra uşii
principale de intrare a clădirilor istorice pe
care sunt înscrise: hramul, numele ctitorilor,
anul şi altele.

Mironosiţe – cele care
aduc mir. Azi ne este
mai cunoscută expresia
„a face pe mironosiţa”,
adică a te preface blândă,
smerită, nevinovată, aşa
cum au fost, cu adevărat,
aceste femei.
Liturghie – cea mai
importantă slujbă
religioasă creştină, care
se ţine întotdeauna
duminica, dar şi în alte
zile de sărbătoare. În
fiecare liturghie este
retrăită Cina cea de
Taină, iar pâinea şi
vinul se prefac în sfânta
împărtăşanie.

2. Cercul luminos care înconjoară capetele
sfinţilor.
3. Sărbătoarea sau sfântul căruia îi este dedicat
un lăcaş bisericesc sau o altă construcţie.
4. Prima încăpere a unei biserici, unde sunt
pictaţi şi ctitorii.

Există o singură zi în care oricine
poate intra în altar. Este ziua în care se
sfinţeşte biserica. Fie după construcţie,
când încep să se ţină slujbe, fie după
ce este pictată sau după o reparaţie mai
temeinică. La prima sfinţire a paraclisului
nostru, eu nu eram încă născută. După ce
s‑a terminat pictura, eram mărişoară, de
14 ani. Îmi amintesc şi azi lumina aceea
tainică a lumânărilor din altar.

Iată, am încercat să îţi povestesc despre fiecare spaţiu din paraclis, aşa cum l‑au
înţeles Brâncovenii şi aşa cum îl simt până astăzi creştinii. Doar aflând despre
credinţa lor poţi înţelege semnificaţia unei astfel de construcţii. De acum vei pricepe
mai multe despre orice biserică ortodoxă în care vei intra. Arhitecţii şi pictorii de
biserici trebuie să urmeze întotdeauna anumite reguli, rămase din vechime, atunci
când gândesc ridicarea şi împodobirea unei astfel de construcţii. Desigur, fiecare
biserică este unică în felul ei, dar toate cuprind aceleaşi rosturi, simboluri şi taine.

III. Biserica Palatului: Sfântul Gheorghe din pajiște

5. Se sărbătoreşte în joia Săptămânii Mari, dar
şi la fiecare liturghie: __________ cea de
Taină.
6. Cea mai tainică încăpere a bisericii, unde se
află sfânta masă.
7. Spațiu, de obicei, deschisă la intrarea în
biserică, înaintea pronaosului.
8. Oameni care, prin credinţa şi strădania lor, au
câştigat de la Dumnezeu darul sfinţeniei.
9. Cei care hotărăsc şi plătesc ridicarea unei
biserici sau a unei alte clădiri publice.
10. Sfântul de hram al paraclisului curţii
brâncoveneşti de la Mogoşoaia.
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IV. Forme și culori
brâncovenești

Există multe portrete ale tatei, în biserici, în imaginile
votive. Dar parcă niciunul nu este atât de aproape de
înfăţişarea lui adevărată ca cel din tabloul pictat pe pânză,
găsit la Mănăstirea Sinai, în îndepărtatul Egipt. O să te
întrebi cum a ajuns tabloul tocmai acolo. Nu e foarte sigur. E
posibil ca Vodă însuşi să‑l fi dăruit sau se mai poate să fi fost
dus de vreun călugăr străin care va fi trăit o vreme prin Ţara
Românească. Aşa arăta tata, în anii copilăriei noastre, chipeş
şi senin, cu ochii adânci şi căprui şi barba neagră. Se purta în
straie scumpe, aşa cum se cuvenea unui domn. Erau croite din
mătăsuri fine, cusute cu fir de aur şi tivite cu blănuri de samur.
Obiceiul de a comanda portrete era foarte răspândit în Apusul
Europei, la curţile regilor şi ale nobililor. La noi a fost mai rar
în vremea voievozilor, devenind obişnuit abia târziu, în urmă
cu vreo 200 de ani. Taica însă ştia multe şi împrumuta adesea
obiceiuri străine, din cele care i se păreau bune. Aceasta se simte
şi în formele construcţiilor şi în alte amănunte ale vieţii de la
curte.

Ţi‑am povestit deja despre arta
brâncovenească: cum s‑a năs‑
cut, cum a înflorit, în vremea lui
Vodă Constantin şi a rudelor sale
cantacuzine. Ceea ce n‑am apu‑
cat să‑ţi spun este că acest fel de
a crea formele şi de a le împodobi
a fost atât de iubit de ctitori, de la
cei domneşti şi boiereşti şi până la
târgoveţi şi chiar ţărani, încât până
aproape de vremurile noastre s‑a
construit mult, aproape în toată
ţara, pornindu‑se de la inspiraţia
brâncovenească. Acest stil s‑a nu‑
mit postbrâncovenesc. Pentru cti‑
tori şi constructori a fost ceva na‑
tural, născut din admiraţia în faţa
frumosului, dar şi din dorinţa de a
se asemăna măcar puţin cu mare‑
le voievod. În urmă cu vreo sută şi
ceva de ani, arhitecţii români învă‑
ţaţi în şcoli din Apusul Europei au
redescoperit, cu ochiul şi mintea
celui cultivat, frumuseţea clădiri‑
lor istorice româneşti vechi şi au
creat un stil numit neoromânesc.
Aici se regăseşte mult din arta
brâncovenească. Ca să înţelegi mai
bine aceste forme, o să continui
să‑ţi povestesc, cu ajutorul câtor‑
va exemple, în mare parte de la
Mogoşoaia.

Arta împodobirii ţesăturilor umplea de desfătare
veşmintele boiereşti şi domneşti, dar cele mai
migăloase şi preţioase lucrături erau cele pe
care ctitorii le comandau pentru biserici. Erau
fie straie preoţeşti, fie acoperăminte pentru
diferite obiecte de cult. Adesea, meşterii brodau
pe ele şi chipurile celor care le‑au dăruit. Se mai
păstrează câteva astfel de ţesături şi cu chipurile
alor mei.

IV. Forme și culori brâncovenești
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Ştiai că prima minune arătată oamenilor de Iisus s‑a petrecut la o nuntă? Nunta din
Cana Galileii. S‑a întâmplat aşa: către sfârşitul ospăţului, nuntaşilor li s‑a terminat
vinul. Atunci Maica Domnului L‑a rugat pe Iisus să le ajute pe gazde, căci nu prea se
cade să nu mai ai vin de pus dinaintea oaspeţilor... Slugile au umplut şase vase mari
de piatră cu apă, iar Iisus a prefăcut apa în cel mai bun vin. Când simt cât de mult
se iubesc mama şi tata, îmi dau seama că minunea de la Nunta din Cana se petrece,
într‑un fel tainic, la fiecare nuntă creştinească. Apa este dragostea omenească, iar vi‑
nul cel bun este iubirea care ne naşte cu ajutorul lui Dumnezeu. E una dintre icoanele
preferate ale noastre, ale Brâncovenilor. Priveşte acest petec de pictură din paraclisul
de la Mogoşoaia. Mirele şi mireasa poartă pe cap coroane, la fel ca la slujba cununiei.
Iisus cu Maica Domnului sunt în colţul din dreapta, vorbesc cu slugile, după înfăptuirea
minunii. În capul mesei, naşul mare se miră de bunătatea vinului, întrebând mirele de
ce a lăsat acea licoare nemaivăzută pentru sfârşitul ospăţului. Observi cât de atent a fost
pictorul la redarea chipurilor? Imaginea ar putea semăna cu un instantaneu fotografic din
ziua de azi. Văzând scena, poţi cu uşurinţă povesti ceea ce se întâmplă şi chiar ceea ce
simte fiecare personaj. Şi mişcările sunt surprinse bine, iar detaliile nu lipsesc. Aşa lucrau
pictorii noştri, dintre care cel mai renumit a fost grecul Constantinos. Meşteri din echipa
de zugravi formată sub conducerea lui, la mănăstirea noastră de la Hurezi, au călătorit în
lung şi în lat prin Valahia, dar şi în Transilvania. Astfel, felul acesta de a picta a fost cunos‑
cut şi iubit pe multe plaiuri româneşti. Timp îndelungat, după stingerea Brâncovenilor, pic‑
turile de atunci au fost exemple pentru zugravi.

Iată icoanele noastre din paraclisul de la
Mogoşoaia. Erau aşezate pe iconostas, de‑a
stânga şi de‑a dreapta uşilor din mijloc, cele pe
care intră şi iese preotul în timpul slujbei. Aceste
uşi şi icoane se numesc „împărăteşti”. Odinioară,
împăraţii Bizanţului intrau şi ei în altar, prin uşile
din mijloc, când primeau sfânta împărtăşanie. De
aceea a rămas în tradiţie această denumire a uşilor.
Dinaintea acestor icoane ne rugam noi,
Brâncovenii, în clipe de încercare sau mulţumeam
în momente de bucurie. Priveşte icoana lui
Hristos, Împăratul lumii. Pe chipul Lui se citește
hotărâre, dar şi blândeţe şi, mai ales, o nesfârşită
înţelepciune. De‑a stânga şi de‑a dreapta sunt Maica
Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul, cei a căror
rugăciune pentru oameni este cea mai puternică.
Fecioara Maria, cea care Îl ţine în braţe pe Însuşi
Dumnezeu, este pentru noi, creştinii, cel mai mare
sprijin. La ea venim şi ea ne primeşte ca cea mai bună
mamă. Puterea ei este dragostea. Tronul Maicii este
străjuit de îngeri.
De acum ştii deja cât de frumoase şi migălite sunt
la noi toate cele! Cum ne‑am fi putut închipui tronul
lui Iisus şi al Maicii Sale, decât foarte împodobit şi
strălucitor. Priveşte şi culorile atât de delicate pe care
pictorul le‑a aşternut pe icoane, peste foiţa de aur care
îmbracă întregul panou.

La noi, la Curtea din Bucureşti,
de la o vreme nunţile s‑au
ţinut lanţ, cu marea bucurie şi
ospitalitate a părinţilor mei.
Nu au fost doar nunţile
noastre, ale fraţilor şi
surorilor, ci şi altele, ale verilor
Cantacuzini şi ale altor fii de
boieri. Iar la noi, după mărtuia
unui cronicar moldovean,
nunţile nu păreau a fi
domneşti, ci chiar împărăteşti.

Icoanele acestea, pe care le‑am privit adesea în
copilărie, mi‑au rămas în suflet atât de vii!

IV. Forme și culori brâncovenești

61

60

Frunzele
cioplite pe capitelurile noastre sunt
ale unei plante numită acant, care creşte mai
mult în zonele Mării Mediterane. Vechii grecii şi,
după ei, romanii au decorat mult coloanele lor în
acest fel. La Constantinopol și în Grecia, dar şi în
Italia poţi vedea multe capiteluri cu acant. De aici
s‑au inspirat şi ctitorii noştri, iar construcţiile lor
sunt aşa de măreţ împodobite, de-ți pare că sunt
împărăteşti! Adesea, baza coloanelor este locul
nostru, al leilor de piatră.

În vremea noastră, bisericile şi
alte clădiri înfrumuseţate cu pictură
erau lucrate într‑o tehnică numită frescă,
de la italienescul „al fresco”, adică proaspăt.
Pictorii aşterneau contururile şi culoarea pe
un pat de tencuială umed, aşezat chiar în acea
zi. Pentru aceasta era nevoie de multă precizie,
măiestrie şi viteză de lucru, căci, dacă tencuiala
se usca, nu se mai putea picta. În ziua de azi,
puţini pictori mai stăpânesc această tehnică,
mulţi lucrând, cum e mai uşor, „al seco”,
adică pe peretele uscat. Fresca este însă mai
rezistentă în timp. Toate monumentele
noastre vechi, de a căror pictură ne
putem bucura până astăzi, au fost
pictate „al fresco”.
Zugrav – să nu
ţi se pară ciudat
că folosesc acest
cuvânt cu înțelesul
de pictor. Chiar
dacă azi numim
zugravi pe simplii
meseriaşi care ne
vopsesc pereții
caselor, în vechime,
cei care împodobeau
bisericile, cu toată
măiestria şi ştiinţa,
se numeau zugravi,
de la cuvântul
grecesc „zografos”,
care însemnă pictor.

n istoria construcţiilor, coloana este veche, de
mai multe mii de ani. Egiptenii, grecii, romanii,
bizantinii le‑au folosit ca elemente de sprijin,
înfrumuseţându‑le fiecare în felul lor. În zona
noastră, înaintea perioadei Cantacuzinilor şi
Brâncovenilor, construcţiile s‑au sprijinit mai
mult pe stâlpi, împodobiţi uneori cu pictură, alteori cu
modele de cărămidă. Coloana este, de fapt, un stâlp
mai elegant, în care se regăseşte mai mult preocuparea
ctitorilor şi a meşterilor pentru frumuseţea fiecărei părţi
a unui ansamblu. La Mogoşoaia poţi vedea şi stâlpi, dar
coloanele sunt cu adevărat multe şi care mai de care mai
frumoase. Coloana este alcătuită din trei părţi: jos este
baza, desfăşurarea pe înălţime este fusul, iar partea de
sus, pe care se sprijină grinzile, se numeşte capitel. În arta
brâncovenească, baza, fusul şi capitelul sunt adesea toate
îmbrăcate în haine de flori şi frunze, cioplite cu măiestrie.
IV. Forme și culori brâncovenești
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Stuc – material sub
formă de pastă,
folosit pentru
decorarea pereţilor,
care se prepară
dintr‑un amestec
de prafuri de var,
marmură și cretă.
Când este umed, se
poate modela în fel
şi chip, iar când se
usucă, devine foarte
rezistent.
Pângărit – un
cuvânt mai vechi
care înseamnă
păcătos, ticălos,
nemernic.
Făţărie – făţărnicie,
adică purtare
prefăcută, lipsită de
sinceritate.

Pe vremea noastră, palatele şi casele marilor boieri erau
decorate, şi pe dinafară şi pe dinăuntru, cu pictură sau stuc
colorat. Obiceiul acesta fusese adus de unchii Cantacuzini
şi de alţii de la Constantinopol. Inspiraţia venea din Orient,
din îndepărtata Persie, prin oameni şi obiecte călătoare. Cu
timpul, şi meşterii din ţară s‑au deprins cu acest fel de or‑
nament, care a devenit nelipsit unei case frumoase. Se de‑
corează zonele din jurul ferestrelor, uşilor, contururile ar‑
cadelor, cu diferite flori care se revarsă din vase, îmbrăcând
peretele ca o iederă colorată. Lalele, crini, zambile, mâna
Maicii Domnului, măceş şi altele, colorate cu albastru,
roşu, verde închis sau poleite cu aur. Uneori sunt organiza‑
te în forme diferite, care creează, la rândul lor, ritmuri ar‑
monioase. Aşa este pictat foişorul nostru de la Mogoşoaia.
Când stai pe băncuţă şi priveşti în sus, ai zice că te găseşti
în mijlocul unei grădini fantastice. Şi în paraclis, înainte
ca pereţii să fie acoperiţi cu totul de scene biblice şi sfinţi,
florile pictate însoţeau marginile ferestrelor, ale calotelor şi
arcadelor şi alte încheieturi ale zidurilor. Un mic fragment
s‑a păstrat în partea de jos a ferestrei altarului. Vrejurile
acestea cu flori albastre seamănă foarte bine cu cele care
împodobesc palatul fratelui meu Constantin, de la Potlogi.
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n capitol cu totul special la Mogoşoaia
este cel al ciopliturilor în piatră. El este
prezent şi la alte ctitorii brâncoveneşti, dar
parcă niciunde atât de frumos. Pe lângă
coloane, ancadramente, console şi pisanii,
balustradele loggiei şi ale foişorului sunt locurile în
care pietrarii şi‑au arătat cel mai mult meşteşugul.
Lespezile dure sunt decupate aşa de măiestru, de‑ai zice
că sunt tăiate cu foarfeca din hârtie. Gândeşte‑te doar
puţin: câtă precizie, câte lovituri de daltă, câtă şlefuire,
ca dintr‑o placă de piatră să iasă compoziţii atât de
graţioase. Vrejuri cu frunze şi flori care se întind şi se
înalţă asemenea celor vii!
În
balustradele de
piatră ale loggiei, avem şi
noi prietenii noştri. În centru este
vulturul din stema domnească a Ţării
Româneşti. Este semeţ şi ţine în plisc
o cruce. De‑a stânga şi de‑a dreapta
lespezii cu vultur, observă un personaj
ciudat care poartă pe cap un vas cu flori.
Din gura lui ies vrejuri înflorite. Bărbatul
acesta cu păr din frunze este un fel de
întruchipare a dărniciei pământului,
a bogăţiei naturii. Alături de
lespezile acestea sunt cele
cu crocodili.

Să ştii că alegerea decorurilor pentru balustra‑
dele de piatră nu a fost întâmplătoare. Poate te
întrebi ce caută crocodilul din îndepărtatul Nil
în pietrăria unui palat din Ţara Românească. Pe
lângă grozăvia acestui animal pe care nimeni
dintre ai noştri nu‑l văzuse vreodată de-adevă‑
ratelea, să ştii că el simbolizează ceva. Se găsea
prin bibliotecile vremii o carte numită Bestiar
sau Fiziolog. Era un fel de culegere de istorioare
cu tâlc despre felurite animale, reale sau închi‑
puite. Se notase aici ceea ce se cunoştea despre
fiecare din ele şi ce învăţătură puteau să adu‑
că aceste fiinţe omului. Iată ce am găsit scris
la crocodil: „Are solzi ca ţestul broaştei şi are
dinţi mari ca ai unui câine rău. Şi spun că are
dinţi câte zile anul are. (...) Şi este foarte vrăjmaş
omului, (...) de‑l va găsi înotând în râu, îl răpeşte
ca un lup rău. (...) Când voieşte să mănânce om,
întâi îşi trage capul şi îl scoate de cealaltă par‑
te a trupului şi atunci şade şi plânge pângăritul
cu lacrimi prefăcute; şi apoi îl mănâncă. Pen‑
tru aceasta, şi când vedem pe cineva că plânge
cu făţărie, zicem că seamănă cu crocodilul”. Îţi
aminteşti de Pilda inorogului de la intrarea în
paraclis? Acelaşi mesaj îl transmite şi crocodi‑
lul de piatră. El întruchipează pericolul care îl
pândeşte şi îl încolţeşte mereu pe om. Şi să ştii
că asta nu e o vorbă goala... Scria cineva dintre
mai marii Ţării într‑o scrisoare: „Nu‑mi trebu‑
ieşte alt nimic cât o fărâmă de viaţă fără groază”.
Aşa că să nu te gândeşti că a fi voievod sau mare
dregător era un lucru uşor...
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acă cioplitul pietrei ţi se pare anevoios, iată
acum un material mai îngăduitor, dar cu
nimic mai prejos! Din el se lucrează uşile şi
alte piese de mobilier. E lemnul! Lemnul e de
multe feluri, cum de multe feluri sunt copacii.
Unii sunt buni pentru sculptură, alţii, pentru
construit, unii sunt buni doar de foc. Meşterul lemnar,
cioplitorul, ştie exact ce să aleagă, după felul obiectului
care trebuie lucrat. Piesele cele mai preţioase, cele care
au ajuns din timpul Brâncovenilor până la noi, sunt,
de obicei, cele de mobilier bisericesc. Sunt lucrate în
lemn de cireş, de păr, de tei, de nuc. Aceste esenţe
sunt potrivite pentru sculptură, fibrele lemnului fiind
bine legate şi dense. Cioplitorii puteau lucra adevărate
dantelării în lemn, cu flori, vrejuri, animale şi alte
decoraţii. Lucrătura iconostaselor este, de obicei, poleită
cu aur, aşa cum vezi şi în paraclis.

Iată uşile paraclisului nostru,
migălite cu toată priceperea,
acum mai bine de 300 de ani!
Vezi ce frumos se decupează
forma, sus, la întâlnirea lem‑
nului cu zidul? Te‑ai gândit
vreodată că uşa este ca un fel
de carte de vizită pentru spaţiul
pe care îl închide? Pe panourile
din partea de sus, recunoşti ste‑
ma Cantacuzinilor. Printre toate
meandrele de flori şi frunze care
acoperă uşa, te poţi lăsa în voia
imaginaţiei!

Uite un sfeşnic împărătesc, aşa cum
se lucrau pe vremea noastră. Să ştii
că, până nu demult, interiorul bise‑
ricilor era luminat doar de puţinele
raze de soare care pătrundeau prin
ferestrele înguste, iar în rest, de lu‑
mânări. De aceea, în multe biserici
vechi, pictura este înnegrită de fum,
aşa cum a fost, până mai ieri, şi în
paraclisul nostru de la Mogoşoaia.
Icoanele împărăteşti erau străjuite
de sfeşnice mai înalte, lucrate cu
multă grijă. Observă modelele, de
jos până sus. Vezi cele patru brâie
cu chiparoşi care parcă s‑ar ţine
de mâini? Chiparosul este o rudă a
bradului, mereu verde şi drept, ca o
lumânare. Dacă cineva m‑ar întreba
ce arbori se găsesc în rai, chiparo‑
sul sigur nu lipseşte. Este lemnul
din care Noe a construit vestita lui
corabie.
Pentru astfel de obiecte bisericeşti,
decoraţia este bogată şi foarte
migăloasă. Gândeşte‑te că, pe vre‑
mea aceea, nu existau tot felul de
maşinării care să uşureze munca
omului. Exista însă mult mai multă
răbdare.

Esenţă – fel de lemn.
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Iată o candelă de argint de mare însemnătate pentru familia
noastră, a Brâncovenilor. Ai mei au comandat multe candele, mai
mari şi mai mici, pentru ctitoriile lor, dar aceasta este una cu totul
specială. După sfârşitul dureros al tatei şi al fraţilor mei, capetele
lor au fost purtate prin tot Constantinopolul, în chip de trofee, iar
trupurile au fost aruncate în mare. Câţiva creştini le‑au pescuit pe
ascuns şi le‑au trimis să fie înmormântate într‑o mănăstire, de
pe o insulă din apropiere. Cu ceva ani înainte, taica dăruise bani
pentru refacerea acelei mănăstiri. După toate acestea, noi, mama
şi surorile mele, am fost trimise, cu pază, într‑o cetate îndepăr‑
tată. Ni s‑a îngăduit să ne întoarcem acasă abia după doi ani.
Mama era hotărâtă să aducă în ţară trupul tatei şi să‑l înmormân‑
teze într‑una dintre bisericile noastre. Timpul sosi după câţiva ani
şi totul se petrecu în mare taină. Mama puse să se pregătească
locul, în inima Bucureştiului, la biserica Sfântul Gheorghe Nou.
O lespede de marmură împodobită, dar fără să poarte scris nu‑
mele celui înmormântat sub ea, şi, deasupra, o candelă mare
de argint. De jur împrejurul candelei, puţin mai sus de mijlocul
ei, doamna Marica a pus să fie gravate, discret, următoarele cu‑
vinte: „Această candelă, ce s‑au dat la Sveti Gheorghie cel Nou,
luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn Io Costandin
Brâncoveanu Basarab Voievod şi iaste făcută de Doamna mării
sale Mariia, care şi Măriia sa nădăjduiaşte în Domnul, iarăşi aici
să i să odihnească oasele. Iulie, în 12 zile, leat 7228 (1720)”. O vre‑
me, doar cei ai familiei au cunoscut această taină, cele scrise pe
candelă fiind imposibil de citit de la depărtare. De‑a lungul tim‑
pului, mulţi dintre urmaşii Brâncovenilor au dorit să fie înmor‑
mântaţi tot la Sfântul Gheorghe Nou, ultimul dintre ei fiind chiar
Grigore Brâncoveanu, cel din urmă păstrător al numelui nostru.

e lângă ţesături, cioplituri în piatră şi lemn sau
pictură, încă un meşteşug se adaugă în armonia
brâncovenească. El aduce strălucire şi dă cinstea
cuvenită unor obiecte bisericeşti, dar este de folos şi
la mesele domneşti. Ai ghicit? E vorba de măiestria
prelucrării argintului. În argint se îmbracă Evanghelia din care se
citeşte în timpul slujbelor, de argint sunt vasele din altar în care
se pregăteşte Sfânta Împărtăşanie, de argint sunt candelele în care
arde mereu flacăra speranţei, dinaintea icoanelor. Unele icoane,
speciale, se îmbrăcau cu totul în argint. Din argint erau însă şi
multe platouri, tipsii, pahare şi tacâmuri în casele celor bogaţi,
căci, e bine să ştii, pe lângă strălucirea sa, argintul are şi proprietăţi
dezinfectante.

Priveşte
candela de la
mormântul bunului
nostru voievod! Este
împodobită bogat, cu flori şi
vrejuri din argint. Văzută de jos,
pare ea însăşi un fruct ciudat şi
strălucitor, dintr‑o grădină minunată.
Brâncovenii obişnuiau să comande
obiectele de argint meşterilor sași
din Transilvania, de la Braşov sau
Sibiu. Ei erau foarte pricepuţi şi
îndrăzneţi în meşteşugul lor
şi cunoşteau bine gusturile
ctitorilor de peste munţi.

IV. Forme și culori brâncovenești

Saşi – neam de origine
germană care s-a stabilit
în Transilvania începând
cu mijlocul secolului
al XII-lea. Saşii au înfiinţat
multe localităţi şi au
ridicat biserici fortificate
care dăinuiesc până în
zilele noastre, în sate şi
oraşe. Au fost meşteri
foarte pricepuţi: tâmplari,
argintari, pielari, ţesători,
fierari, pietrari, olari şi
alţii. Au ctitorit şcoli,
tiparniţe, biblioteci şi au
fost buni organizatori
şi gospodari. Astăzi,
mare parte a urmaşilor
saşilor de demult trăiesc
în Germania, dar unii au
rămas şi în Transilvania.
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ai ţii minte că am povestit la
început despre cât de mult
au iubit Brâncovenii cărţile?
Această pasiune, moştenită
şi cultivată, în special, de
rudele cantacuzine, a dus la
naşterea multor volume, din iniţiativa lui
Vodă Constantin sau cu sprijinul său. Să
ştii că, în acele timpuri, realizarea unei
cărţi nu era un lucru aşa de la îndemână ca
astăzi, când există calculatoare, maşinării
de tipărit automate şi altele. Pe atunci, o
carte se putea face în două feluri. Unul era
tiparul. Constantin Voievod a înfiinţat şi
susţinut mai multe tiparniţe. Cărţile tipărite
erau cele de care era nevoie în cât mai multe
exemplare, iar prin tipar se puteau imprima
mai multe coli de acelaşi fel. Fiecare pagină
trebuia însă lucrată separat, imaginile
erau gravate pe plăci din lemn, iar textul
era compus din litere fixate tot pe astfel
de plăci. Totul era apoi uns cu cerneală,
acoperit cu o coală albă şi apăsat bine cu
o presă specială. Şi aceasta, pagină după
pagină, sute de pagini, carte după carte.
Colile erau apoi tăiate îngrijit, cusute şi
legate în volume, între coperţi rezistente.
Cele mai multe cărţi tipărite în acea vremea
au fost cărţi bisericeşti în limba română, dar
şi în greceşte, în limba slavilor şi chiar în
arăbeşte. Acestea din urmă erau trimise de
voievod în dar creştinilor de peste hotare,
care se aflau sub greaua stăpânire a turcilor.
Pe lângă cărţile tipărite, mai erau şi cele
manuscrise, adică scrise şi împodobite
de mână. Acestea se lucrau, desigur, doar
la cerere. Fiecare era o lucrare unică şi
frumuseţea lor este adesea uimitoare.

Iată prima pagină a unei tipărituri,
lucrată la Bucureşti, în atelierul lui
Antim Ivireanu. Este un dar pe care
l‑am făcut eu însumi tatei, de ziua lui de
nume, sărbătoarea Sfinţilor Constantin
şi Elena. Aveam pe atunci 17 ani, citeam
mult şi îmi plăcea să scriu şi eu diferite
texte, în care împleteam gândurile mele
cu cele aflate din cărţi. Este o lucrare mică,
despre Împăratul Constantin cel Mare,
aşa cum îl vedeam eu, ca pe un model şi
apărător sfânt al tatei. La începutul cărţii,
am pus să fie desenat împăratul, pe tron; în
zare, oraşul întemeiat de el, Constantinopol,
iar sus, Iisus Hristos, Care binecuvântează.
Vezi, la tipărituri se folosea cel mai adesea
doar cerneală neagră şi, uneori, şi roşie.
Dacă m‑aş fi priceput, poate aş fi făcut un
manuscris ceva mai împodobit, dar uneltele
pe care le ştiu eu mânui sunt cuvintele.

IV. Forme și culori brâncovenești
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REBUS:

Ce mult îmi plăcea să răsfoiesc
manuscrisele! Ştiinţa şi fantezia
caligrafilor mă mira de fiecare dată!
Pe unul dintre cele mai frumoase l‑a
comandat tata unui călugăr, Calinic, pe
când eram eu fetiţă. Pentru că ai mei
iubeau foarte mult slujbele bisericii şi,
mai ales, liturghia, tata şi‑a dorit un
manuscris în care să fie puse laolaltă
cele trei liturghii, cele mai obişnuite
în biserica noastră. Sunt alcătuite de
trei sfinţi, pe care îi avem întotdeauna
pictaţi în altar: Sfântul Ioan Gură de
Aur, Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul
Grigore Dialogul. Fiind un manuscris
comandat pentru familie, tata a pus să
fie scrise numele noastre în anumite
rugăciuni pe care le citeşte preotul,
pentru diferite trebuinţe ale sufletului
şi ale trupului. Iar în rest, a poruncit
ca Liturghierul să fie cât mai frumos.
Şi aşa a fost. Iată prima pagină din
liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.
Priveşte! Flori, tulpini întortocheate,
fructe şi frunze şi anumite animale, la
fel ca pe obiectele cioplite în lemn sau
piatră. Aici însă, culorile şi detaliile,
mult mai la îndemână de realizat,
prefac paginile în adevărate minunăţii.
În partea de sus, păunii care străjuiesc
crucea sunt un simbol al veşniciei, al
timpului fără sfârşit din Împărăţia lui
Dumnezeu. În manuscrise, începutul
unui capitol este întotdeauna marcat
de o literă mare şi împodobită, cum
vezi aici, în stânga, un O din care răsar
felurite flori. Să ştii că noi ne jucam
de‑a manuscrisele în copilărie, pe
când începusem să deprindem tainele
literelor. Cred că şi ţie ţi‑ar plăcea jocul
acesta.

A–B Fel de a concepe forma şi culoarea, în construcţii
şi decoraţii, împământenit în Ţara Românească în
timpul Brâncovenilor şi Cantacuzinilor.
1. Calitate care nu poate lipsi niciunui meşter şi care îl
ajută să ducă la bun sfârşit lucrări dificile, migăloase şi
îndelungate.
2. Meşter care lucrează piatra.
3. Uşile din mijloc şi icoanele alăturate lor, pe iconostas.
4. Obiect, de obicei, din argint, care ţine un pahar cu ulei,
unde arde o mică flacără. Se pune dinaintea icoanelor
sau în anumite locuri mai importante din biserică.
5. Plantă ale cărei frunze sunt reprezentate pe mare
parte a capitelurilor palatului de la Mogoşoaia.
6. Reprezentare a unui personaj, în pictură sau în alte
tehnici artistice.
7. Pictor de biserici.
8. Tehnică de realizare a picturii, în care desenul şi
culoarea se aşază pe tencuiala proaspătă. Aşa a fost
pictat şi paraclisul de la Mogoşoaia.
9. Suport pentru lumânări.
10. Semn al unei ţări, al unui oraş sau al unei familii,
alcătuit din diferite simboluri. Cel al Ţării Româneşti
este prezent și în panoul din mijloc al balustradei
loggiei de la Mogoşoaia.
11. Material, sub formă de pastă, folosit pentru decorarea
pereţilor. Se modelează, apoi se pictează. Aşa sunt
lucrate aurele sfinţilor din naosul paraclisului de la
Mogoşoaia.
12. Stâlp de sprijin aşezat în diferite locuri ale unei
construcţii, decorat cu grijă. Este alcătuit din trei
părţi: bază, fus şi capitel.
IV. Forme și culori brâncovenești
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V. Palatul părăsit, palatul iubit

După sfârşitul dureros al domniei Brâncovenilor, palatul lor drag de lân‑
gă Bucureşti a început o luptă grea. Un balaur cu mai multe capete
s-a năpustit asupra lui, pârjolind frumuseţea interioarelor şi muşcând
sălbatic din ziduri. Fiecare limbă veninoasă purta un nume: timpul,
barbaria, nepăsarea, uitarea. Arar câte un cavaler s-a mai împotrivit
lighioanei. Un lucru de mirare s-a întâmplat însă: balaurul a fost învins,
după 200 de ani, de o prinţesă! Pentru fiecare limbă înveninată, ea
a avut câte o sabie: răbdarea, dragostea de frumos, grija, statornicia.
Să vezi cum s-a întâmplat….

dată cu scoaterea lui Constantin
Vodă din tronul domniei, turcii
s-au făcut stăpâni şi pe averile
familiei. Palatul de la Mogoşoaia
a fost golit de toate bogăţiile lui.
Mobilele, covoarele, cărţile şi alte bunuri ale
Brâncovenilor au fost scoase la vânzare prin
târguri. În acelaşi an trist, 1714, noul voie‑
vod, Ştefan Cantacuzino, răscumpără de la
turci moşiile Brâncovenilor. Palatul,
de acum singuratic, este transformat în han.
După doi ani, doamna Marica Brâncoveanu
se întoarce din îndepărtatul exil şi se îngri‑
jeşte din nou de palat. Moşia de la Mogoşoa‑
ia este iar a Brâncovenilor, dar, niciodată,
niciunul dintre ei nu a mai putut să-i redea
strălucirea de odinioară. Boierii Brâncoveni
au rămas oameni cu putere multă în ţară,
iar amintirea marelui voievod martir i-a
ocrotit mereu. Viaţa lor a fost însă zbuciu‑
mată, războaiele urâte şi timpurile de răgaz
şi desfătare foarte puţine. Uneori, boierii au
fugit din calea duşmanilor, părăsind palatul,
iar vrăjmaşii s-au răzbunat, trecând iar şi iar
vechile ziduri prin foc şi prin sabie. Palatul a
răbdat în tăcere, făcându-se părtaş, de fieca‑
re dată, la durerile Brâncovenilor.

Câţiva călători străini care au
trecut pe la neobişnuitul han
de la Mogoşoaia i-au observat
frumuseţea. Încăperile, chiar
goale, erau încă pline de măre‑
ţie, cu tavanele din lemn sculp‑
tate bogat şi pereţii pictaţi.

V. Palatul părăsit, palatul iubit

Vezi tu,
oricine şi ce ar zice, piatra
şi cărămida sunt cele mai bune.
Dacă zidurile palatului nostru nu ar
fi fost atât de trainice, construcţia ar fi
pierit în urgia vremurilor. Chiar şi noi,
animalele de piatră, ne-am fi risipit.
Dar pe noi, apa nu ne strică şi
focul nu ne arde.

După un secol şi mai
bine de la plecarea
noastră, Safta, soţia
boierului Grigore
Brâncoveanu, repară şi
îngrijeşte paraclisul de
la Mogoşoaia.

Exil – pedeapsă,
de obicei, pe mo‑
tive politice, prin
care o persoană
este obligată să-şi
părăsească ţara şi să
trăiască într-un loc
îndepărtat; era dată
unor persoane con‑
siderate periculoase,
dar pentru care nu
se găseau motive
temeinice pentru
a fi condamnate la
închisoare sau la
moarte.
A extinde, extin‑
dere – a lărgi,
a mări.
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Grigore Brâncoveanu, ultimul urmaş direct al voievodului martir, lasă
moşia de la Mogoşoaia fiicei sale adoptive, Zoe. Şi ea era dintr-un
neam important, cel al Mavrocordaţilor. Bătrânul boier a botezat
primul fiu al Zoei, lăsându-i zestre nu doar numele de Grigore, ci şi
pe cel de Brâncoveanu. În încercarea de a crea o legătură de suflet
între finul său şi străbunii Brâncoveni, îi lăsă moştenire şi moşia
de origine a neamului său, din Oltenia. Îşi dorea ca numele familiei
Brâncoveanu să nu piară odată cu plecarea sa dintre cei vii. Cât pri‑
veşte Mogoşoaia, este moştenită de al doilea fiu al Zoei, principele
Nicolae, care purta numele de familie al tatălui său, Bibescu.
echiul palat brâncovenesc intră de acum în stăpânirea
unei alte familii, cea a Bibeştilor. Primii dintre ei, stăpâni
ai moşiei, oameni iubitori de frumos şi pasionaţi de
construcţii, încep să se preocupe de refacerea palatului.
Nefiind însă legaţi de Mogoşoaia prin acele fire nevăzute
ale dragostei străbunilor, s-au ocupat de palat doar ocazional,
nereuşind să ducă la capăt lucrările. Şi a mai fost un semn al
înstrăinării. Cu toate că reuşeau să simtă frumuseţea palatului, chiar
în spatele paraginii, Bibeştii au preferat să ridice o altă construcţie,
în apropierea celei brâncoveneşti, unde unii dintre ei au locuit mai
mulţi ani de-a rândul. I s-a zis Vila Elchingen, după numele familiei
soţiei principelui Nicolae Bibescu. La început, această construcţie
nu era deloc în armonie cu palatul. Fusese ridicată mai degrabă
pe placul principesei, după moda obişnuită în Franţa, unde şi
principele Nicolae îşi petrecuse copilăria şi prima tinereţe.
Se născuse în acele vremuri, mai ales în Apusul Europei, o mare pa‑
siune pentru construcţiile vechi. Arhitecţii se interesau de istoria lor,
se scriau cărţi despre perioada medievală, se proiectau clădiri noi,
care împrumutau forme şi detalii ale celor vechi. Astfel de arhitecţi
străini au ajuns şi în Ţările noastre, iar domnii şi boierii, care aveau
de acum legături puternice cu Apusul, le dădeau în grijă refacerea
unor monumente importante. Străinii erau mişcaţi de frumuseţea
arhitecturii noastre vechi, dar necunoscând cu adevărat istoria aces‑
tei părţi de Europă şi neînţelegând cu totul formele acestor con‑
strucţii, au făcut adesea greşeli, modificând zidurile vechi după cum
credeau ei sau împrumutând forme străine de cele de la începuturi.
Astfel, mai multe monumente istorice, din cele mai de seamă,
V. Palatul părăsit, palatul iubit

Îţi reamintesc acum modificările
făcute în arhitectura palatului în
vremea principelui Nicolae Bibescu.
Imaginea palatului fratelui meu
Constantin, de la Potlogi, ne ajută azi
să reconstituim formele din timpurile
brâncoveneşti.
Se schimbă linia zidăriei în partea
de sus a ferestrelor. De acum,
deschiderile de lumină sunt mai
înalte.
Se înalţă cornişa, adică zona de zid
de sub acoperiş.
Se lărgeşte clădirea în dreapta,
pe latura cu coborârea în pivniţă; în
partea extinsă se înalţă încă un etaj
cu câteva încăperi. Se creează astfel
o intrare nouă la parterul palatului,
iar cea veche se zideşte. Partea nou
construită se încheie cu un balcon
sprijinit pe patru coloane, aduse de la
palatul din Potlogi. Observă şi la linia
acoperişului locul în care construcţia
adăugată se lipeşte de cea veche.
Se înlocuieşte şindrila de pe
acoperiş cu piatră neagră, de ardezie.
Pe faţada dinspre lac se construiesc
două balconaşe care încadrează
loggia.
Se zideşte pridvorul de sub foişorul
pătrat.
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1840-1848, Gheorghe Bibescu, domn al
Ţării Româneşti, porneşte lucrări de refacere
a palatului. El este soţul Zoei MavrocordatBrâncoveanu, fiica adoptivă a ultimului boier
Brâncoveanu.
1860–1880, principele Nicolae Bibescu, fiul Zoei,
reia lucrările sub conducerea unui arhitect
francez.

au fost transformate în rodul imaginaţiei lor, pierzând
mult din mesajul transmis de strămoşi. Şi la Mogoşoaia
s-au făcut unele modificări, dar, din fericire, ele nu au
rănit prea mult imaginea brâncovenească a palatului. În
timpul principelui Nicolae Bibescu, la palat s-au făcut
lucrări sub conducerea unui arhitect francez. Hotărârile
luate atunci cu privire la imaginea şi spaţiile palatului se
regăsesc până astăzi.
Tot principele Nicolae a fost cel care s-a ocupat cu multă
dăruire de grădinile şi parcul palatului. El a adus din
Franţa şi serele din feronerie, care se păstrează până
astăzi. În parc a ridicat o capelă pentru mormintele
familiei.
După aceste lucrări, au urmat iar ani de restrişte.
Urmaşii principelui Nicolae au locuit în Vila Elchingen,
mulţumindu-se doar să folosească cele moştenite. În cele
din urmă, se hotărăsc să vândă moşia unui văr, George
Valentin Bibescu. Aceasta a fost şansa palatului, căci
soţia noului proprietar nu era alta decât prinţesa de care
am povestit la început, cea care cu răbdare, dragoste de
frumos, grijă şi statornicie a adus o viaţă nouă palatului.
rinţesa Martha Bibescu se trăgea din două
vechi familii boiereşti: Mavrocordat şi Lahovari.
Şi-a petrecut copilăria într-un conac de lângă
Bucureşti. Zburdatul şi bucuria vieţii la ţară se
împleteau aici cu studiul temeinic, cu lecţiile
de pian, cu lecturile româneşti şi franţuzeşti.
Martha a fost de mică o fire poetică, sensibilă la frumos,
dar şi puternică. Îi plăcea foarte mult să citească şi să
scrie. Când a crescut mai mărişoară, tatăl ei, care era
diplomat, a luat-o cu el în Franţa. Acolo şi-a continuat
studiile şi şi-a început viaţa de scriitoare. Pe vremea
aceea, cei mai mulţi dintre artişti – pictori, sculptori,
muzicieni, scriitori, poeţi – erau bărbaţi. Un talent ca al
Marthei nu putea trece însă neobservat.

V. Palatul părăsit, palatul iubit

Sunt mândră să-ţi povestesc despre
trei prinţese ale poeziei, care au cu‑
cerit cercurile literare ale Parisului în
urmă cu o sută de ani. Toate trei ne
sunt rude îndepărtate. Una este Ana
Brâncoveanu, cunoscută cu numele de
Anne de Noailles, fiica lui Grigore, cel
botezat de ultimul boier Brâncoveanu.
Apoi, prinţesa Martha, de care vom
povesti mai multe. Mai este şi Elena
Văcărescu, o stră-stră-strănepoată a
sfetnicului Ianache, cel care a fost ucis de
turci împreună cu taica şi cu fraţii mei şi
care era o rudă a mamei.

1911 – George Valentin Bibescu
cumpără moşia brâncovenească de
la Mogoşoaia.
1914–1918 – Primul Război Mondial.

G. V. Bibescu şi alţi aviatori, la Şcoala de pilotaj
înfiinţată în Bucureşti, la Cotroceni.

Din vremea noastră, a Brâncovenilor,
şi până astăzi, oamenii au născocit
multe maşinării, la care noi nici mă‑
car nu visam. Când mă gândesc cât de
lungi erau călătoriile noastre şi cât de
repede poţi ajunge acum dintr-un loc
în altul… Şi totuşi, sufletul omului a
rămas acelaşi, cu iubire şi suferinţă,
cu primejdii şi bucurii. Am amintit de
maşinării pentru că principele George
Valentin Bibescu a fost un pasionat al
lor. Era vremea de început a acestor
invenţii. El a fost primul român care
a traversat Europa la volanul unei ma‑
şini. Mai mult, în două luni a ajuns
de la Bucureşti până la Ispahan, fiind
trimis de regele României într-o mi‑
siune diplomatică, la Şahul Persiei.
Când mă gândesc cât de mult durase
călătoria rudelor mele Cantacuzine
până în Ţara Sfântă, acum trei seco‑
le…! După automobile, a urmat pasiu‑
nea pentru avioane. A mers în Franţa,
unde a luat lecţii temeinice de zbor, şi
a fost al 20-lea aviator profesionist din
lume, în vremea când istoria aviaţiei
abia începea. În timpul Primului Răz‑
boi Mondial şi-a pus toată îndrăznea‑
la şi priceperea de aviator în sprijinul
armatelor române. A fost şi cel care a
organizat apoi o şcoală de aviaţie la
Bucureşti şi a condus mulţi ani Fede‑
raţia Aeronautică Internaţională, adi‑
că grupul reprezentanţilor tuturor ţă‑
rilor care se interesau de aviaţie. E de
la sine înţeles că noul stăpân al Mogo‑
şoaiei era extrem de ocupat şi era mult
timp departe de moşia sa. Aşa că toată
grija palatului a rămas pe umerii prin‑
ţesei Martha, care era pe atunci încă
foarte tânără.
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Noua stăpână a Mogoşoaiei era, cum ţi-am spus, un suflet care
se deschidea în faţa armoniei şi, în acelaşi timp, o fire puternică
şi hotărâtă. Era combinaţia de care avea nevoie palatul. Martha
se îndrăgostește fără veste de noua sa moşie. Începe să locuiască
la Mogoşoaia şi să se ocupe de restaurarea vechii construcţii
brâncoveneşti. Pentru că simţise asemănarea cu palatele veneţiene,
Martha aduce la palat un arhitect şi o echipă de meşteri din
îndepărtatul oraş italian. Face ea însăşi o călătorie la Veneţia,
de unde aduce diferite materiale necesare lucrărilor.

Madalina sugereaza sa pui aici legenda la
imagine

Madalina sugereaza sa pui aici legenda la
imagine

Până la Martha, stăpânii Mogoşoaiei nu se preocupaseră prea
mult să păstreze chipul palatului brâncovenesc, mulţumindu-se
să se servească de trăinicia zidurilor şi să-l repare, fiecare cum s-a
priceput. De acum însă, iubitorii de frumuseţe şi de construcţii
vechi se frământau cu o nouă idee: cum să facă să repare o clădire
veche, aşa încât în ea să se regăsească cât mai mult din înfăţişarea
de la începuturi. Se naşte astfel o meserie nouă: restaurarea. Ei i se
dedică arhitecţi şi meşteri. La început, au fost bune intenţii. Apoi au
urmat studii îndelungate, până în zilele noastre. Acest fel de a gândi
repararea construcţiilor vechi a ajuns astăzi la rezultate uimitoare,
care ne ajută să vedem şi să înţelegem istoria prin clădirile vechi,
restaurate.

Ca să îţi dai seama că prinţesa Martha era
între acei puţini care puteau înţelege şi ajuta
un loc ca Mogoşoaia, află că, în anul 1915,
curţile Brâncoveneşti nu erau încă înscrise în
lista monumentelor istorice. Prin urmare, mai
marii Ţării nu le considerau încă vrednice de
a fi protejate. Cât de uşor ar fi putut încăpea
bietul nostru palat pe mâna unui stăpân care să
se alăture balaurului cu multe capete, stricând şi
ceea ce scăpase din urgia vremurilor! Dar, pentru
amintirea neamului nostru, nu a fost aşa!

V. Palatul părăsit, palatul iubit

În vremea
lucrărilor conduse de arhitectul
veneţian, pereţii palatului au căpătat
înfăţişarea pe care o vezi şi astăzi. Pentru
că tencuiala albă, din afară, a zidurilor era
foarte stricată, iar decoraţiile iniţiale nu se
mai puteau reconstitui, echipa a hotărât
să lase zidurile exterioare doar în haina lor
de cărămidă. Acest fel de faţade era foarte
obişnuit la Veneţia. A fost potrivit şi aici
pentru că, pe fundalul cărămiziu, toată
măiestria dantelăriei albe de piatră se
putea observa mai bine.
dată înviorată viaţa palatului, prin prezenţa şi dragostea
Marthei, locul începe să primească, la fel ca în vremurile
Brâncovenilor, oaspeţi din cei mai de seamă: oameni
importanţi ai ţării, diplomaţi străini, artişti. Între ei,
principele Ferdinand al României şi prinţesa Maria, cei care aveau să
fie încoronaţi, câţiva ani mai târziu, la Alba Iulia, ca regi ai României
Mari. Între Maria şi Martha se legase o prietenie puternică. Iată ce
povesteşte regina Maria: „Tocmai această iubire a frumosului, pe
care o împărtăşeam amândouă, ne-a făcut să fim ani îndelungaţi
tovarăşe strâns legate. Ne plăceau la amândouă grădinăritul
şi florile, ne plăcea să plănuim locuinţe ciudate şi originale,
să colecţionăm pietre antice sau să descoperim colţuri tainice
neexplorate, biserici vechi, case părăsite şi atâtea alte lucruri pline
de farmec, pentru care alţii aproape n-au ochi. Ne plăceau cărţile şi
poezia şi culorile frumoase şi sunetele clopotelor în depărtări; da,
ne asemănam în multe privinţe”. Când au fost amenajate încăperile
palatului, Martha a pregătit una special pentru regina Maria. I se
zicea „marea cameră portocalie”.
Şuierul de foc al războiului avea să întrerupă din nou viaţa de la
Mogoşoaia şi lucrările de restaurare a palatului. Prinţesa Martha a
rămas cât s-a putut de mult la palat, cu toate că familia regală se
retrăsese din calea războiului la Iaşi. Totuşi, în 1917, va pleca şi ea
pentru o vreme, silită de anumite împrejurări politice. Revine în
1920 şi reia cu multă hotărâre lucrările la palat.

Diplomat – om de
seamă, trimis să
reprezinte interese‑
le ţării sale în altă
ţară.
Ambasador – mai
mare peste diplo‑
maţi, care petrece
un timp mai înde‑
lungat în ţara unde
îşi are misiunea.
Faţadă – se
numeşte fiecare
dintre părţile
exterioare,
verticale, ale unei
construcţii, ale
unui monument;
faţadă se spune şi
părţii dinspre stradă
– partea unde se
găseşte intrarea
principală a clădirii.
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Precum odinioară părinţii mei, Martha era
o gazdă minunată, în acest loc minunat.
Câţi vor fi aflat istoria noastră şi câţi vor
fi simţit frumuseţea veche a palatului
în serile răcoroase de vară, în taifasurile
din loggie! Prin pasiunea ei, Martha era
o ambasadoare cum nu se poate mai
potrivită a noastră, a Brâncovenilor, în
vremuri în care mersul lumii era cu totul
schimbat şi oamenii începuseră să ne uite...

Din
cauza acoperişului
său mare şi negru, din piatră
de ardezie, În timpul războiului,
palatul a fost luat ca reper de aviaţia
germană. Au fost aruncate bombe
asupra vechii curţi domneşti, care
au făcut destule stricăciuni.
Şi de această dată, noi am
scăpat cu bine.

În această vreme, în povestea Mogoşoaiei mai apare
un personaj. Un cavaler nou, cu nume vechi: George
Matei Cantacuzino. Fără îndoială că în sufletul lui erau
încă întipărite simţirile vechilor Cantacuzini: dragostea
de frumos şi de învăţătură, aplecarea către istorie şi
artă. Era arhitect, pasionat de restaurare. Prinţesa
Martha îi dăduse nobila misiune de a prelua conducerea
lucrărilor. Pătruns de frumuseţea locului şi simţindu-se
legat de Mogoşoaia prin acele fire nevăzute ale dragostei
strămoşilor, tânărul arhitect îşi pune tot sufletul în
lucrarea sa. Iată ce povesteşte: „Cu o ceată de meşteri
iscusiţi în cioplirea şi întrebuinţarea cărămizii, cu o şatră
întreagă de ţigani şi cu doi pietrari greci, mă străduiam
să schimb mândrei locuinţe domneşti aspectul ei tragic
de ruină (…). Încetul cu încetul, bolţile prăbuşite se
refăceau, crăpăturile adânci ale zidurilor se umpleau,
pietrele căzute se puneau la loc şi întreg palatul ieşea
la iveală din ţărâna adunată la picioare de vânturile
vremii şi ale uitării”. De acum, Martha avea un mare
aliat. Împreună au restaurat în următorii 7 ani nu doar
palatul, ci şi întreaga curte, cuhnia, parcul și paraclisul.
Vila Elchingen a primit o nouă haină, una cu adevărat
potrivită locului, inspirată din formele cuhniei. Vechea
curte domnească era de acum, din nou, un întreg,
în care părţile se completau în armonie.
n marea sa preocupare pentru Mogoşoaia,
G.M. Cantacuzino a străbătut drumurile
brâncoveneşti de odinioară, pentru a înţelege cât
mai bine cum se construia pe vremea aceea. Multe
dintre locurile binecuvântate de demult erau acum
în ruină, în grija nimănui. Fragmente de pietrărie ori
coloane erau adesea lăsate la voia întâmplării. Adesea,
tânărul arhitect a recuperat astfel de frânturi, le-a dus
la Mogoşoaia şi le-a folosit la decorarea palatului. Pe
vremea aceea, gustul pentru obiectele vechi şi respectul
faţă de monumentele istorice nu erau încă în firea
oamenilor şi, pe alocuri, nici până astăzi nu sunt…
Unele palate din vremurile domneşti au fost chiar
V. Palatul părăsit, palatul iubit

demolate, cum s-a întâmplat şi cu unele brâncoveneşti
şi cantacuzineşti din inima Bucureştiului. De aceea,
orice fragment istoric recuperat era, într-un fel, salvat.
Aşa au ajuns la Mogoşoaia nu doar pietre din vremea
Brâncovenilor, ci şi unele mult mai vechi, din vremea
romanilor.
În ceea ce priveşte partea exterioară, ţinta
restauratorilor a fost aceea de a readuce imaginea vechii
curţi brâncoveneşti. Pentru interioare însă, Martha şi-a
desfăşurat întreaga măiestrie, creând în vechile încăperi
un fel de muzeu al familiilor strămoşeşti. Desigur,
între ele erau şi Brâncovenii, dar înrudirile boierilor
noştri în apusul Europei ajungeau până la împăratul
Napoleon! Portrete, piese de mobilier, ţesături, obiecte
care aparţinuseră unor rude mai apropiate, toate se
împleteau în încăperile palatului, aducând aminte de
atâţia nobili înaintaşi.
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Iată doi
fraţi de-ai noştri foarte, foarte
bătrâni, de pe vremea romanilor. Au fost
aduşi de G.M. Cantacuzino de la un sit din
Dobrogea. Tot în această perioadă a fost construită
scara de onoare, din piatră, care urcă în foişor. În
vremea Brâncovenilor, a fost probabil una din
lemn, iar apoi, multă, multă vreme foişorul a
fost ca un balcon închis.
Ancadrament adus din Bucureşti, de la un
palat cantacuzin, demolat.

V. Palatul părăsit, palatul iubit
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În anul 1927, în luna lui cireşar, are
loc inaugurarea palatului după anii de
restaurare. Prinţesa Martha dusese o
luptă grea, dar sfârşitul era unul fericit.
Frumuseţea revenise acasă. Totuşi, în
preajma acelui an, Martha scria câteva
rânduri în care mi se pare concentrată
partea tristă a istoriei noastre, a
Brâncovenilor. Iată ceea ce spunea
prinţesa: „Acest palat s-a dărâmat din
pricina invidiei. Din invidie a rămas atâta
timp o ruină. Din pricina invidiei a fost
atât de greu de restaurat”. Va fi simţit şi ea
veninul acestui dinte ascuns al balaurului
care a muşcat de atâtea ori din sufletele
noastre…

Lista monumentelor
istorice – catalog în care
sunt trecute toate clădirile
considerate preţioase
pentru istoria unei ţări;
ele sunt sortate pe judeţe
şi pe feluri (de exemplu:
mănăstiri, palate, cetăţi,
troiţe şi altele).

După terminarea restaurării, zilele bune ale Mogoşoaiei
au continuat. Musafiri din cei mai aleşi, români şi
străini, o vizitau adesea pe prinţesa Martha. Chiar în
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, palatul de
la Mogoşoaia era ca o oază de pace. Liniştea nu a durat
însă prea mult... Primejdia a început iar să încolţească
locul şi pe protectorii lui. Simţind iar suflarea de foc a
balaurului, prinţesa Martha înţelege că singura salvare
a palatului, cu moşia înconjurătoare, era trecerea lui
pe lista monumentelor istorice. Ea reuşeşte să obţină
acest lucru. Puţina protecţie de care a avut parte în anii
următori s-a datorat acestui titlu.
dată cu sfârşitul războiului, România avea
să intre într-o perioadă istorică grea. Un fel
de a gândi istoria şi viaţa, străin de neamul
nostru, a pus stăpânire pe ţară. Acesta a fost
comunismul. Toţi românii au avut de suferit, unii chiar
fără să-şi dea seama, dar o lovitură cumplită au primit
tocmai cei care creaseră până atunci istoria țării. Urma‑
şii familiilor domneşti şi boiereşti trebuiau să dispa‑
ră, pentru că ei erau legătura vie cu trecutul. Tuturor
le-au fost confiscate moşiile, şi nu doar celor de neam
ales, ci şi ţăranilor simpli. Sentimentul de siguranţă şi

La palatul nostru a poposit într-o vară,
la invitaţia prinţului Bibescu, Antoine
de Saint-Exupery, un aviator francez
care era şi scriitor. El a creat o minunată
carte pentru copii, de care sigur ai auzit.
Se cheamă Micul Prinţ. Prinţesa Martha
organizează o petrecere în cinstea lui,
chiar într-o zi de 1 iunie. În copilăria
noastră nu existau cărţi pentru copii.
Poveştile le învăţam din gura celor mari,
care ne desfătau adesea cu ele. Dar ce
minunat să le poţi citi şi în cărţi!
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ataşament pe care îl ai atunci când stăpâneşti o moşie
trebuia să dispară. Oamenii învăţaţi şi inteligenţi, care
cunoşteau istoria şi erau capabili de o gândire liberă,
trebuiau fie să-şi schimbe ideile, fie, şi ei, să dispară...
Aşa gândeau comuniştii. Unii au fugit din calea lor, alţii
au încercat să se lupte. Dar balaurul acesta a fost foarte
puternic.
artha Bibescu, înţelegând prea bine ceea
ce avea să se petreacă şi fiind considerată
fără îndoială, „duşmancă”, din cauza
nenumăratelor prietenii pe care le avea cu
mai marii vremurilor trecute, părăseşte cu durere ţara. La
Mogoşoaia rămâne mai departe fiica ei, Valentina, care
asistă neajutorată la încă o jefuire a palatului. La plecarea
sa, Martha nu a putut lua prea multe dintre lucrurile de
preţ care se adunaseră în încăperile amintirilor. Au rămas
mobilierul şi alte numeroase obiecte. Pentru că era totuşi
monument istoric, căruia nu i se putea da chiar orice
întrebuinţare, mai marii zilei s-au gândit să amenajeze
în palatul brâncovenesc un muzeu de sculptură. Pentru
aceasta, au golit încăperile, înghesuind lucrurile claie
peste grămadă în pivniţa palatului. Apoi, într-o altă tristă
zi, au cărat totul cu camioanele, pierzând urma atâtor
piese valoroase. Istoria se repeta, ca odinioară, după

La fel ca noi, Brâncovenii,
Bibeştii au fost alungaţi de
la Mogoşoaia, dar au lăsat în
urma lor, ca un semn de veghe,
morminte. Aproape toate sunt
în capela ridicată de principele
Nicolae. Între ele, două sunt
gemene. Doi fraţi aviatori care
au murit vitejeşte, luptând în
aer pentru România, în timpul
celui de-al Doilea Război Mon‑
dial. În vechiul nostru para‑
clis, a dorit să fie înmormântat
George Valentin Bibescu. Şi-a
primit pe drept locul de veci
care se cuvine unui ctitor. Pe
lespedea de piatră, la picioare, a
fost sculptată stema Bibeştilor,
ţinută de doi lei. În amintirea
bravului aviator, vulturul stră‑
moşesc poartă pe aripi o elice
de avion.
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căderea Brâncovenilor. În cele din urmă, au
fost alungaţi şi ultimii martori, principesa
Valentina şi soţul ei. Palatul a intrat cu
totul în grija noilor stăpânitori, care erau
străini de frumuseţea lui. Îl priveau doar
ca pe o clădire care trebuia cumva folosită,
nefiind îngăduită modificare sau distrugerea
ei. Câte o rază de speranţă a mai surâs
prin unii istorici, care s-a întâmplat să se
mai poată ocupa de studiul şi păstrarea
memoriei din timpul voievozilor. Astfel,
după o vreme, în palat a fost organizat
un muzeu de artă brâncovenească. Vila
Elchingen, în schimb, a fost, pe rând, cămin
de odihnă, orfelinat, apoi casă de creaţie
pentru scriitori. Cu toate aceste urcuşuri şi
coborâşuri, Mogoşoaia avea să revină din
nou la viaţă.

1939–1945 – Al Doilea Război
Mondial.
1945 – Palatul şi moşia brâncovenească
devin monument istoric.
1945 – Prinţesa Martha părăseşte România,
stabilindu-se la Paris.
1948 – În palat se organizează Muzeul de
Sculptură „Corneliu Medrea”.
1957 – Palatul devine Muzeu de Artă
Brâncovenească.

REBUS
A–B Domeniu care se ocupă cu refacerea şi îngrijirea
clădirilor vechi, în aşa fel încât ele să păstreze cât
mai mult din imaginea lor de la început.
1. Conflict între ţări, cu lupte armate. A devastat de
mai multe ori palatul de la Mogoşoaia şi a întrerupt
perioadele de refacere şi restaurare.
2. Familie care a stăpânit moşia de la Mogoşoaia, după
Brâncoveni.
3. Diplomaţi care erau adesea musafirii Prinţesei
Martha la Mogoşoaia.
4. George Valentin Bibescu şi Antoine de Saint
Exupery (autorul cărţii Micul Prinţ) au fost
_____________________.
5. Numele de familie al arhitectului român care s-a
ocupat de restaurarea vechii curţii domneşti de la
Mogoşoaia. Acelaşi cu numele de familie al naşului
şi bunicului dinspre mamă al voievodului Constantin
Brâncoveanu.
6. După intrarea în grija statului, vechiul palat
brâncovenesc devine ______________.
7. Numele de botez al prinţesei care a readus la viaţă
moşia de la Mogoşoaia, ocupându-se de restaurarea
clădirilor şi a parcului.
8. Regină a României, prietenă apropiată a Marthei
Bibescu şi mare iubitoare a Mogoşoaiei.
9. Primul nume de botez al soţului Marthei Bibescu,
aviatorul înmormântat în paraclisul brâncovenesc.
10. Clădire ridicată pentru adăpostirea mormintelor
familiei, pe care Nicolae Bibescu o construieşte în
parcul de la Mogoşoaia.

V. Palatul părăsit, palatul iubit
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VI. O colecție de plante și vietăți

„Iată‑mă ajunsă în regatul broaştelor, al privighetorilor şi al lişiţelor,
unde primăvara îşi organizează marea sa expoziţie de alb... Dracila este
în floare, porumbarii sunt în floare, cireşii sălbatici, de asemenea, la fel
şi toate livezile. Ninge la soare cu fiecare adiere de vânt, iar fluturele
care trece pare o floare care‑şi cunoaşte drumul. Pe terasă... e o simfo‑
nie fără sfârşit a întregii orchestre a primăverii, care se schimbă odată
cu orele şi nu încetează niciodată, nici ziua, nici noaptea. Cor antic al
broaştelor, cântec de grangur, cântec de mierlă, tril de graur, sunet
repetat al cucului, ciori în depărtare, porumbei sălbatici care suspină
şi soloul lunar al privighetorii”. (Prinţesa Martha Bibescu)

Ai mei căutau la orice pas
frumuseţea: în construcţii,
în cărţi, în decoraţii şi cântări!
Te‑ai convins deja! Dacă
armonia creată de sufletul
omului îi mişca atâta, de câte
ori mai mult cea creată de
însuşi Dumnezeu! A te simţi în
mijlocul naturii era o desfătare
şi o bucurie vecină cu raiul!
La palatul nostru de la
Bucureşti, taica pusese să se
ridice un foişor, în grădină,
spre apa Dâmboviţei. Acolo
îi plăcea să prânzească şi să
se odihnească după masă,
înconjurat de flori şi umbră.
Iar la Mogoşoaia, clipele cele
mai tihnite erau cele petrecute
în loggie.

ând Brâncovenii au ales să cumpere
moşia de la Mogoşoaia era primăvară.
Cât de trainice vor fi fost casele
de piatră şi moara, nu ştim. Dar
crângul frumos, luminişurile, lacul,
miresmele şi trilurile, acestea erau
toate îmbătătoare. Boierii îşi doreau un loc de popas
care să le servească în drumurile lor, dar căutau şi un
loc frumos. Toată organizarea de mai târziu a curţii,
cu aşezarea palatului în apropierea lacului, dovedeşte
cât de mult conta pentru Brâncoveni armonia înverzită
a împrejurimilor, aşezarea locuinţei într‑un peisaj cât
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mai plăcut. De‑a lungul istoriei zbuciumate a palatului,
aceste împrejurimi frumoase au fost un dar. Pământul
a fost roditor, iar lacul plin cu peşte. În zilele sale bune,
moşia a fost stăpânită de suflete alese care au ştiut să
înmulţească frumuseţea şi să crească rodnicia.
Cum va fi arătat grădina în vremea Brâncovenilor, nu
ştim exact. Sigur e însă că fusese organizată de grădinari
italieni şi francezi, la fel ca și cele de la Bucureşti,
Târgovişte şi alte curţi brâncoveneşti. Aşezarea plantelor
trebuie să fi fost trainică de vreme ce, după prăpădul
făcut de turci, pe când palatul devenise han, unul
dintre călători nota că grădina era frumoasă. Grădinile
Mogoşoaiei vor fi fost mai multe, dar una era cu
siguranţă aşezată între faţada cu loggie a palatului şi lac.
În proiectarea unei grădini frumoase, lucirile apei nu
puteau lipsi. Acolo unde nu exista un lac natural, erau
săpate heleşteie, adică lacuri artificiale în care se putea
creşte şi peşte.

Poate te întrebi de ce a adus taica
grădinari tocmai din Italia, că doar şi
la noi s‑or fi găsit oameni pricepuţi la
îngrijirea plantelor… Pe aici, grădinarii se
preocupau mai mult de partea practică a
unei grădini: zarzavaturi, pomi fructiferi
şi altele. La curţile nobililor din Apus,
însă, grădinăritul era o adevărată artă. Pe
lângă partea destinată hranei, mai erau şi
plantele decorative şi aromatice. Acestea
erau alese în aşa fel, încât locul să fie cât
mai frumos, iar miresmele să fie cât mai
suave. O astfel de grădină era întâi desenată,
plantele fiind aranjate geometric. Nimic nu
era lăsat să crească la întâmplare. În Italia,
exista o mare preocupare pentru plante,
chiar în universităţi. Întâi s‑a dat atenţie mai
mult plantelor medicinale, apoi studiul s‑a
extins. La Padova, unde unchiul Constantin
Cantacuzino a fost student, exista de demult
o grădină botanică, prima din lume! În ţările
noastre, primul parc botanic avea să fie
înfiinţat la Iaşi acum 150 de ani, la mai bine de
300 de ani după cel de la Padova.
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n vâltoarea vremurilor şi în focul războaielor,
desigur, împrejurimile verzi ale palatului s‑au
sălbăticit. Principele Nicolae Bibescu a fost cel care a
reorganizat grădinile şi parcul şi a ridicat serele. El a
adus din Franţa arhitecţi peisagişti şi un grădinar, care au
alcătuit un plan al locului şi s‑au gândit cum şi ce specii
ar fi cel mai bine de plantat, aşa încât parcul să fie cât mai
frumos. Vezi tu, a fi grădinar sau arhitect peisagist poate
părea uşor, dar aici este multă ştiinţă. Trebuie să cunoşti
îndeaproape fiecare specie, să ştii dacă este potrivită
sau nu condiţiilor de climă din acel loc, cât trăieşte, cum
creşte, când înfloreşte şi altele. Doar aşa poţi armoniza
plantele, astfel încât să le meargă bine timp cât mai
îndelungat. O altă provocare este aceea de a alege speciile,
în aşa fel încât parcul să fie verde şi în floare o parte cât
mai lungă din an. Aceasta o ştii şi tu: pomii nu înfloresc şi
nu înfrunzesc toţi deodată! Sunt şi specii care rămân verzi
pe tot parcursul anului sau ale căror frunze îşi schimbă
culoarea devenind cărămizii sau chiar violet! Toată
această simfonie pe care natura o cântă în fiecare an este
dirijată, atunci când este vorba de un parc amenajat, de
arhitectul peisagist. El este cel care, aşa cum poţi desluşi
în denumirea meseriei, pur şi simplu construieşte peisajul.
Să colaborezi cu natura la realizarea armoniei este o mare
bucurie!
Grădinarii care au gândit din nou parcul de la Mogoşoaia
au fost aduşi de la vestitul palat Versailles, din vecinătatea
Parisului. Acolo grădinile sunt foarte întinse şi frumuseţea
plantelor este combinată cu cea a numeroaselor fântâni
arteziene, decorate cu sculpturi. Desigur, la Mogoşoaia
nu s‑ar fi potrivit aşa ceva. Grădinarii au fost însă de mare
folos la proiectarea celor trei zone de peisaj: micul parc
geometric dintre loggie şi lac, aleea de la intrare, care
duce la turnul poartă, cu grădina italiană de trandafiri, şi
parcul cel mare care urmează malul lacului întinzându‑se
în partea stângă a vechii curţi domneşti. Toate acestea au
fost organizate, replantate, aşa încât, în vremea prinţesei
Martha Bibescu, au putut fi restaurate.
VI. O colecție de plante și vietăți
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Prinţesa Martha era foarte
obişnuită cu parcurile şi grădinile
din Franţa. Totuşi, la Mogoşoaia
îi plăcea mai mult, pentru că aici
se putea bucura şi de grădinile
geometrice, şi de sălbăticia
proaspătă a naturii care înflorea
în zona lacului. Un alt lucru care
o încânta era apropierea florilor de
palat. Iat‑o în mijlocul minunaţilor
irişi care umplu de farmec şi
parfum şi astăzi curtea palatului în
luna lui florar! Pe vremea Marthei,
la Mogoşoaia erau şi mulţi păuni
care se plimbau liberi prin parc
şi prin curte, cocoţându‑se prin
pridvoare şi colorând zidurile vechi
cu penele lor minunate.

Pentru umbrirea aleilor
principale, grădinarii au
ales castanii şi ulmii.
Fiecare dintre specii are
în stăpânire câte o alee.
Ulmii însoţesc aleea
parcului mare, lungă de
aproape 1 km. Castanii
străjuiesc drumul spre
paraclis şi, poate, nu
degeaba s‑au gândit
grădinarii aşa. Ai observat
că florile de castan se
înalţă spre cer, semănând
foarte bine cu nişte
lumânări? În parc mai sunt
plantate grupuri de stejari,
arţari, pini, ienuperi de
Virginia, chiparoşi de
baltă, platani și plopi.
Marginea lacului e însoţită
de sălcii pletoase, oţetari şi
tufe de păducel.

În paraclisul nostru de
la Mogoşoaia, zugravii
conduşi de Constantinos
au pictat un sfânt care este
apărătorul plantelor, al
livezilor, al păsărilor, dar şi
al grădinarilor. În icoane, el
este pictat ţinând o ramură
înflorită în mână. Oamenii
îl roagă să le ferească
grădinile de omizi şi de
alţi dăunători. Este Sfântul
Trifon, şi el mucenic, la fel
ca sfinţii Gheorghe, Eustaţie
şi alţi viteji dragi nouă,
Brâncovenilor.

VI. O colecție de plante și vietăți
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Ai auzit de legenda castanului? Zice că
era odată un om foarte sărac pe care îl
chema chiar Castan. Singura lui alinare era
un copac de la marginea pădurii, pe care
îl îndrăgise pentru că semăna cu el. Nu
avea nici flori, nici roade. Într‑o zi, mama
lui Castan muri, iar înmormântarea ei fu
atât de sărăcăcioasă, încât nici lumânări
n‑au fost de aprins. Plin de amărăciune,
Castan a adormit în acea noapte lângă
copacul său iubit. Dimineaţa, arborele
care parcă îi auzise durerea era plin de flori
albe, ridicate ca nişte lumânări în văzduh.
La vederea acestei minunăţii, omul s‑a
bucurat, socotind că Dumnezeu voise să‑i
îndulcească tristeţea. După o vreme, copacul
său a făcut şi fructe care aveau putere de
vindecare pentru anumite boli. Numai Castan
cunoştea însă tainele acestui pom. Vestea
s‑a dus printre oameni, iar copacului i s‑a zis
castan, după numele prietenului său.

Grădina italiană, din dreapta aleii cu castani, se mai
numeşte şi rozariu. Spaţiul este organizat în forme
geometrice, mărginite de tufe de merişor şi ienuperi
de Virginia care stau verzi tot anul. În interior, se
desfăşoară trandafirii. Potecile sunt din cărămidă
şi piatră. În mijlocul rozariului se înalţă o frumoasă
coloană brâncovenească.

VI. O colecție de plante și vietăți

În faţa
loggiei, grădina este desenată
asemenea unui labirint. Potecile
cu pietriş alb urmează un traseu
misterios, încadrat de tufe de merişor.
Dacă ai chef de joacă, urmează‑le!
Apoi, fă‑ne şi nouă o vizită! Suntem
aproape, străjuim scările care coboară
spre apă. Ne‑am bucura mult dacă
ne‑ai desena!
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a Mogoşoaia e frumos de mers de
primăvara şi până toamna târziu. Şi
chiar într‑o iarnă cu zăpadă, măreţia
copacilor înalţi te va uimi. Poţi observa
plantele şi le poţi desena, poţi strânge frunze
şi seminţe pentru ierbar. Toamna, aleea
de la intrare e plină de castane lucioase, în
nenumărate forme şi nuanţe de brun. Şi fructele
altor arbori sunt numai bune de studiat. Ştii,
cineva care se pricepe la plante medicinale
îţi va spune că parcul de la Mogoşoaia e o
adevărată farmacie! Aproape fiecare plantă e
un leac. Dacă vei avea răbdare să stai la pândă,
vei putea observa şi păsările lacului, şerpii de
apă, broaştele ţestoase şi chiar câte o vidră. Eu
le‑am văzut! Cât despre veveriţe, joaca lor printre
crengi e o mare desfătare! Pentru musafirii
Mogoşoaiei, natura care înconjoară palatul
este şi astăzi la fel de puternică şi fermecătoare
ca în acea primăvară de demult, când boierii
Brâncoveni au poposit pe aceste locuri.

REBUS
A–B Arhitect care se ocupă cu gândirea şi construirea
peisajelor pentru parcuri şi grădini.
1. Privelişte, imagine văzută în aer liber, dintr‑un anume
loc.
2. Plantă decorativă care poate forma garduri sau borduri
verzi. Este plantată la Mogoşoaia pe contururile
grădinii italiene şi ale labirintului din faţa loggiei.
3. Principe care a fost stăpân al vechii moşii de la
Mogoşoaia şi care s‑a ocupat de reamenajarea
parcului. A adus din Franţa arhitecţi peisagişti şi
grădinari.
4. Arbore plantat de‑a lungul aleii care duce la turnul
poartă, trecând şi pe lângă paraclis.
5. Ţară de unde au venit la Mogoşoaia arhitecţi
peisagişti şi grădinari care au refăcut grădinile şi
parcul.
6. Pasăre mică, cu penele negre cu puncte albe, de ale
cărei triluri îşi aminteşte prinţesa Martha.
7. Plantă cu flori violet, care înfloreşte în luna mai,
plantată la Mogoşoaia de jur împrejurul palatului
brâncovenesc. Se păstrează o fotografie veche cu
prinţesa Martha printre aceste flori pe care le iubea.
8. Grădină italiană cu trandafiri, aflată la Mogoşoaia
în partea dreapta a aleii cu castani.
9. Arbore cu frunza în formă de palmă. A fost plantat
şi în parcul de la Mogoşoaia.
10. Copac care creşte pe malul apelor, ale cărui crengi
graţioase par nişte plete.
11. Sfânt care are în grijă plantele, păsările, grădinile şi
grădinarii, pictat şi în paraclisul de la Mogoşoaia.

VI. O colecție de plante și vietăți
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VII. Viaţa palatului, astăzi

Împrejurimile Bucureştilor ascund multe locuri frumoase şi bune de
vizitat, pentru îmbogăţirea sufletului. Palate de demult, mănăstiri, colţuri
de natură, toate pot înfrumuseţa o zi de vacanţă sau o duminică. La
Mogoşoaia însă ai senzaţia unei colecţii de comori, ai şi palat, şi biserică
veche şi frumoasă, şi colţ de natură, şi muzeu, cu obiecte vechi dar şi noi.
În zilele de la sfârşitul săptămânii ai uneori şi concerte, teatru, ateliere de
creaţie, pentru oameni mari, dar şi pentru copii. Ai chiar şi parc cu jocuri
şi plimbare cu barca. Este un loc în care, aproape oricând ai ajunge, te vei
întoarce acasă cu sufletul mai bogat. Aşadar, vino şi revino la Mogoşoaia!
Nu‑ţi va părea rău!

ltima ştire pe care ţi‑am dat‑o despre palat
era cea a organizării unui Muzeu de Artă
Brâncovenească, în interior. Să ştii, chiar şi în
vremurile de restrişte, când a te preocupa cu
mărturiile acestei lumi vechi şi a vorbi despre
ele nu era ceva prea bine văzut, Mogoşoaia a fost
iubită. După Revoluţia din 1989, odată cu căderea
comunismului, cei care suferiseră în taină pentru starea
vechii moşii brâncoveneşti au putut lupta din nou
pentru revenirea ei la o viaţă aleasă.
Muzeul de Artă Brâncovenească a durat până în
primăvara lui 1977. Într-o tristă seară de martie,

un cutremur nemilos a zguduit întreaga ţară. A fost
foarte puternic, chiar în zona Bucureştilor. Vechea curte
domnească de la Mogoşoaia a rezistat şi la această
nenorocire. Zidurile bătrâne ale palatului au înfruntat
cutremurul. Turnul poartă însă s-a dărâmat şi peste tot
locul s-a aşternut iarăşi praful năpastei. Porţile s-au
închis şi colecţia de artă brâncovenească s-a întors la
vechii proprietari. Palatul a rămas din nou pustiu.
Începând cu 1990, pe moşia brâncovenească de la
Mogoşoaia a funcţionat un centru de creaţie artistică.
S‑au organizat expoziţii, spectacole, mulţi oameni ai
artei, români şi străini, au trecut pe la Mogoşoaia şi
VI. O colecție de plante și vietăți

s‑au lăsat inspiraţi de frumuseţea locului. Unele
evenimente se legau de istoria palatului, altele
nu. Totuşi, chiar dacă locul era de acum o scenă
a artei, ceva lipsea, se simţea un gol. Expoziţiile
veneau şi plecau, la fel şi oamenii. În momentele de
singurătate, palatul era trist, plin de doruri. În plus,
timpul devenise din nou un duşman. Anii trecuţi de
la ultima restaurare, din vremea Prinţesei Martha, se
aşternuseră pe zidurile vechi, ca o haină peticită.
n anul 2001, se începe din nou lucrul la
restaurarea vechii curţi domneşti. Cât priveşte
palatul, el primeşte, începând cu acest an, un
dar nebănuit din partea unui adevărat principe
al comorilor vechi. Îl legau de Brâncoveni o preţuire
fără seamăn pentru Constantin Vodă şi dragostea
pentru armonia artei. Acest mare iubitor al Mogoşoaiei
se numeşte Dan Nasta şi este actor, regizor şi cel mai
pasionat colecţionar român de obiecte de patrimoniu.
Încă din adolescenţă a început să adune cărţi de demult,
icoane, tablouri, scoarţe, mobilier şi alte obiecte vechi,
româneşti sau străine. A continuat să colecţioneze
toată viaţa, şi a fost dăruit cu o viaţă lungă. S‑a născut
în 1919, aşadar, fă şi tu socoteala! În 2014, a împlinit
95 de ani! Simţind tristeţea palatului care fusese jefuit
de‑a lungul vremii de atâtea frumuseţi, în mintea sa
sclipitoare s‑a născut o idee. Din multele obiecte strânse
în colecţia sa, Dan Nasta a gândit, pentru interiorul
palatului, o expunere pe care a intitulat‑o: Muzeul Artei
Aulice. Cunoscând bine istoria Brâncovenilor şi viaţa
trecută a vechii curţi domneşti, având în fire şi gândul
liber şi fantezia cu care îl obişnuise teatrul, regizorul
colecţionar şi‑a pus o întrebare: oare cum ar fi arătat
astăzi interioarele palatului dacă viaţa Brâncovenilor ar
fi continuat nestingherită la Mogoşoaia? Zece generaţii
de urmaşi ar fi trăit în palat, fiecare păstrând, dar şi
înnoind, după moda vremii. Din acest gând s‑a născut
o expoziţie pe care Dan Nasta şi soţia lui, Liana, au
dăruit‑o palatului. Sunt toate obiectele expuse la etaj,

bui
ar tre
Aici lizat txt lui
actua e varsta
r
desp asta
N
Dan

101

100

acolo unde erau odinioară încăperile de
odihnă şi de lucru ale lui Constantin Vodă şi
ale doamnei lui, Marica.
cum, adu‑ţi aminte de ceea
ce ţi‑am povestit în primele
capitole despre rădăcinile
brâncoveneşti şi despre
inspiraţia pe care ctitorii
noştri au primit‑o, de‑a lungul timpului,
prin cunoaşterea diferitelor alte culturi şi
obiceiuri: orientale, italieneşti, franţuzeşti,
germane. Despre rădăcini, se povesteşte
în două încăperi: Sala ortodoxă şi Sala
scoarţelor. Sala hărţilor şi sala cu privelişti
din Ţara Românească ne ajută să ne facem
o idee despre cum arătau lumea şi locurile
noastre cu secole în urmă. Apoi, pentru
fiecare dintre zonele de inspiraţie străină,
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Dan Nasta a creat un spaţiu mobilat şi
decorat cu obiecte vechi, aşa cum ar fi adus
boierii noştri, aşa cum s‑a gândit şi Prinţesa
Martha când a organizat încăperile palatului.
Pe lângă acestea, mai sunt săli în care se
povesteşte, tot prin piese de patrimoniu,
despre istoria palatului: Sala Cancelariei
şi Sala Sfatului Domnesc. În amintirea
dragostei pe care a avut‑o Constantin
Vodă pentru românii din Ardeal, pe atunci
despărţiţi de fraţii lor de peste munţi, a
fost creată Sala transilvăneană. Aici poţi
observa şi obiecte în care se desluşeşte
influenţa celorlalte naţionalităţi care trăiesc
în Ardeal, sași şi maghiari. După epoca
brâncovenească, a urmat un şir de ani în
care domnitorii Valahiei şi ai Moldovei erau
trimişi de sultanul de la Constantinopol,
fiind aleşi din familiile nobile creştine care
locuiau în cartierul Fanar. Atunci au pătruns
în ţările noastre multe obiceiuri orientale.
Despre această perioadă ne povesteşte
expunerea din Sala fanariotă. Parcurgând
tot acest traseu, poţi înţelege mai bine
viaţa familiilor domneşti şi boiereşti din
vremea Brâncovenilor şi chiar până în zilele
noastre. Şi spun până în zilele noastre,
pentru că adesea, în casele românilor
cultivaţi şi iubitori de frumos, unii dintre
ei, urmaşi ai vechilor boieri, poţi vedea
obiecte colecţionate sau moştenite, chiar
de felul celor pe care le găseşti expuse la
Mogoşoaia. Există o anumită preferinţă, un
anume gust în decorarea interioarelor, care
s‑a construit în timp, de‑a lungul secolelor.
Doar înţelegând istoria, le vei putea desluşi.
Muzeul Artei Aulice te ajută să înţelegi câte
ceva din toate acestea.

Aulic – care se referă
la o curte domnească
sau regală.
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Patrimoniu –
moştenirea cea mai
preţioasă a unui neam,
ceea ce a ajuns până
la noi din creaţiile
artistice şi spirituale ale
strămoşilor. Patrimoniul
este de mai multe feluri:
material, care poate
fi atins: monumente
istorice (cetăţi, palate,
biserici, alte clădiri
care sunt martore ale
istoriei) şi alte obiecte
(cărţi, icoane, piese
de mobilier, vase din
ceramică sau sticlă şi
altele);
imaterial, care nu
poate fi atins: obiceiuri,
tradiţii, meşteşuguri,
limba fiecărui popor,
cântece, dansuri,
legende şi altele.
Scoarţă – ţesătură
din lână cu care se
decorează pereţii
caselor; are şi rolul de
a proteja încăperea de
temperaturile scăzute.
Demult, în casele
ţărăneşti de lemn, pereţii
erau înveliţi chiar cu
scoarţă de copac. De
aici a rămas numele de
scoarţă.

În Sala ortodoxă sunt alăturate câteva obiecte
bisericeşti care aduc aminte de marea dragoste a
noastră, a Brâncovenilor, pentru credinţa ortodoxă.
Iată o gravură care ne prezintă Sfântul Munte Athos.
Este un loc binecuvântat, în Grecia, un munte plin cu
mănăstiri şi schituri, unde taica, Vodă Constantin, a
dăruit mult. Vezi cele două vârfuri? Sunt, de fapt, ale
aceluiaşi munte, căruia îi poţi vedea astfel ambele feţe.
Imaginile de acest fel erau tipărite pentru pelerini, fiind
ca nişte hărţi cu ajutorul cărora te puteai şi orienta.

Sala scoarţelor aminteşte de începuturile noastre, ale
Brâncovenilor. Noi ne tragem, cum ştii, din ţinuturile oltene. Pe
la noi, scoarţele au îmbrăcat pereţii încăperilor din vechime, atât
în casele boiereşti, cât şi în cele simple, ale ţăranilor. Unealta
cu ajutorul căreia se ţes se numeşte „război de ţesut”. Pentru
astfel de ţesături se folosesc războaie verticale, urzite des. Firele
urzelii sunt alese în iţe. Şi în alte zone ale Ţărilor Române exista
acest obicei, dar scoarţele noastre au parcă ceva aparte. Sunt
asemenea unor grădini ţesute din fire de lână. Flori multicolore
şi păsări. Este o încântare să le priveşti!

A mijloci – a stărui pe
lângă cineva în favoarea
cuiva, a pune o vorbă
bună pentru cineva.
VI. O colecție de plante și vietăți

În pivniţa unde odinioară se păstrau vinurile alese, sunt
expuse astăzi icoane de mare preţ pentru istoria noastră.
Sunt fragmente de frescă de la fosta Mănăstire Văcăreşti,
din Bucureşti. Au fost recuperate de restauratori când
mănăstirea a fost demolată, în vremea comuniştilor.
Apoi, mulţi ani s‑a lucrat la restaurarea lor. Mănăstirea
Văcăreşti a fost construită de Nicolae Mavrocordat,
voievodul care a urmat la tronul Ţării Româneşti după
Ştefan Cantacuzino. A fost cel care a mijlocit la turci
pentru revenirea în ţară a doamnei Marica Brâncoveanu,
redându‑i moşiile şi respectul cuvenit. Mănăstirea ridicată
de el, pe atunci în afara oraşului, a fost cel mai măreţ
monument de artă postbrâncovenească. Din păcate, la fel
ca şi alte biserici vechi ale capitale, a căzut pradă barbariei
unor neînţelepţi şi neiubitori de creştini şi de istorie.
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Iată un vernisaj, adică deschiderea
unei expoziţii de artă. Iubitorii de
frumos se adună la prima prezentare a
lucrărilor, unde este de faţă, de obicei,
şi artistul. Sunt invitaţi unul sau mai
mulţi vorbitori: istorici de artă, oameni
de cultură, care povestesc şi explică
despre expoziţie. La vernisaje, oamenii
se întâlnesc şi petrec un timp plăcut
împreună, în preajma artei. De când dă
firul ierbii şi până la următoarea zăpadă,
la Mogoşoaia avem vernisaje aproape la
fiecare sfârşit de săptămână.

Pe aleea care duce la turnul poartă, există
două case în care locuiau odinioară, în vremea
Prinţesei Martha, paznicii palatului. Cea de pe
stânga este astăzi sală de expoziţie, iar în cea
de vis‑à‑vis s‑a organizat o mică bibliotecă în
care au fost adunate cărţi despre Mogoşoaia
şi alte cărţi de istorie, artă şi literatură. În
amintirea prinţesei scriitoare, biblioteca se
numeşte Martha Bibescu.

La parterul palatului, în cuhnie, în gheţărie, în pivniţă
şi în spaţiul larg al curţii, se organizează expoziţii de
artă contemporană, adică acea artă creată în zilele
noastre de artişti: pictori, sculptori, graficieni şi alţii.
Vechea curte domnească găzduieşte adesea şi concerte,
piese de teatru, ateliere de creaţie, pentru oameni
mari şi copii. Se ţin şi întâlniri pe teme de istorie, de
restaurare, de artă. Este o adevărată scenă a artelor
vechi şi noi.
VI. O colecție de plante și vietăți

Eu
şi supuşii mei, aşa
cum suntem aşezaţi, în diferite
colţuri ale curţii şi ale palatului,
putem urmări în voie şi viaţa de azi,
de la Mogoşoaia. E foarte diferită de
cea de demult, dar uneori mai auzim şi
muzici vechi, oameni care povestesc
despre cărţi, icoane şi înţelesurile
adânci ale artei, ca boierii de
odinioară.
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REBUS:
A–B Localitatea din apropierea Bucureştiului,
în care se află vechea Curte domnească
brâncovenească, care cuprinde astăzi
muzeu, biserică, parc, spaţiu pentru diferite
evenimente artistice: concerte, ateliere de
creaţie, expoziţii şi altele.
1. Moştenirea cea mai preţioasă a unui neam.
2. Ţesătură cu care se decorează pereţii
caselor.

Sunt bucuros de viaţa de
azi a palatului! Mai ales, în
2014, când se împlinesc 300
de ani de la plecarea noastră.
Cei care încă ne iubesc s‑au
adunat adesea la Mogoşoaia.
Au fost expoziţii în care artiş‑
tii şi‑au amintit de noi, întâl‑
niri cu istorici, concerte. S‑a
încheiat restaurarea picturii
din paraclis şi toate chipurile
sfinţilor sunt iar atât de limpezi
şi luminoase! Mulţi copii au vi‑
zitat vechea curte domnească şi
au aflat istoria ei. Prin dragostea
celor de azi, simţim acest an ca
pe o adevărată sărbătoare! Să ştii,
pentru sfinţi este o mare bucurie
când oamenii se gândesc la ei şi îi
cheamă în ajutor!

3. Colecţionarul Dan Nasta este şi om de
teatru, actor şi ________________.
4. Atunci când la Mogoşoaia sunt invitaţi
muzicieni, în Sala Scoarţelor are loc un
___________.
5. Numele de familie al celui care a creat şi
a dăruit palatului de la Mogoşoaia Muzeul
Artei Aulice.
6. Cel care iubeşte şi adună diferite obiecte de
patrimoniu sau alte feluri de obiecte.
7. Deschiderea unei expoziţii.
8. Obiectele de patrimoniu expuse la etajul
palatului de la Mogoşoaia formează Muzeul
Artei _______________________.

Îmi iau rămas bun acum. Dar, ţine
minte, mă vei găsi mereu acasă, la
Mogoşoaia. Chiar dacă nu mă vei
vedea în carne şi oase, eu sunt ală‑
turi de fiecare musafir al Palatului,
aşa cum se cuvine unei gazde bune.

9. Mănăstire ridicată de Nicolae Mavrocordat,
la marginea Bucureştiului, astăzi demolată,
de la care se păstrează fragmentele de
frescă expuse în pivniţa palatului de la
Mogoşoaia.

VI. O colecție de plante și vietăți
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COLOFON
Să știi că la realizarea unei astfel de cărți contribuie mulți
oameni. Chiar dacă autorul pare doar unul, în spatele lui stă
o echipă care l-a ajutat, cu sfaturi, imagini, informații. Mai
sunt și cei care mi-au dăruit din timpul și energia lor sau,
pur și simplu, m-au încurajat. Tuturor le spun: Mulțumesc!
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