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Mogoşoaia, jud.Ilfov



hrăneşte, după sute de ani, sufletele doritoare de 
frumos. Am construit, dacă vrei, un abecedar, un 
drum pe care l-am început chiar cu „a“. De multe 
ori auzim cuvinte şi propoziţii care ni se par 
cunoscute şi totuşi, nu cuprindem cu adevărat, 
cu mintea, tâlcul lor. Sensurile trec pe lângă noi 
şi rămânem departe de bucuria înţelegerii. Cartea 
mea este presărată cu astfel de cuvinte, prin care 
încerc să-ţi descopăr chipul unei epoci. 
Ca să poţi simţi frumuseţea civilizaţiei vechi 
româneşti, trebuie să te apropii întâi de cei care 
au creat-o. Un şuvoi de nume care curge din 
cărţile de istorie, dintre care pe unele le ştim 
din şcoală. Sunt personajele unor întâmplări 
îndepărtate care par astăzi străine de viaţa 
noastră, venite din vremuri cu care nu mai avem 
nici o legătură. Şi totuşi, atunci când putem 
urmări cursul istoriei, întregul ne apare ca un 

Dragă cititorule, 
De-a lungul timpului s-au scris multe cărţi despre 
patrimoniul brâncovenesc. Istorisirile încep din 
cronicile vechi, de pe vremea voievozilor, de la 
cei care asistau adesea la ridicarea şi alcătuirea 
minunatelor lucrări. Mai toţi savanţii noştri 
iubitori de istorie s-au oprit asupra acestui 
frumos capitol de civilizaţie românească şi încă, 
aproape an de an, se scriu multe pagini despre 
el. La ce bun încă o carte? vei zice. Mai ales că ea 
nu descoperă lucruri nemaiauzite, explorate de 
vreun arheolog, nici fapte de taină ascunse într-un 
manuscris regăsit. Şi totuşi, cartea este inedită, 
vei înţelege de ce. 
Am încercat, prin cuvinte simple şi multe imagini, 
să te fac să înţelegi, cu mintea şi cu inima, cum 
s-a născut şi cum a crescut, prin oameni, acest fel 
de a simţi construcţiile, formele, culorile, care încă 

lanţ în care fiecare verigă îşi are rostul său. Acest 
lanţ leagă oamenii timpurilor noastre de cei de 
demult. La fel ca şi noi, cei de azi, oamenii de 
atunci au iubit, au suferit, au visat, au construit, 
din cuvinte sau din piatră şi culori. Există locuri 
binecuvântate în care zidirile lor, vechi de secole, 
au supravieţuit. Aici timpul îşi pierde greutatea 
şi, dacă ştii să priveşti şi să înţelegi, te poţi regăsi 
aievea, alături de cei care au trăit cu sute de ani 
în urmă. A învia cu puterea minţii această lume 
veche este o mare bucurie.
Şirul de ani pe care istoricii îl numesc „epoca 
brâncovenească“, se află chiar în mijlocul istoriei 
Ţărilor Române. Monumentele şi obiectele de 
preţ păstrate de atunci, pe scurt, patrimoniul 
brâncovenesc, nu poate fi însă înţeles decât 
privind în urmă, la cele lăsate de strămoşii celor 
de atunci. La fel, depănând filmul vremurilor ce 

au trecut până azi, imaginea poate fi clară doar 
dacă avem lecţia brâncovenească bine înţeleasă. 
Este, dacă vrei, ca un miez al istoriei noastre. De 
aceea îmi doresc să pot zugrăvi epoca într-un 
fel cuceritor, aşa cum simt că este patrimoniul 
brâncovenesc. Aş vrea să îţi pot descoperi viaţa 
care palpită în spatele pietrelor reci, a picturilor 
afumate, a icoanelor bătrâne, a manuscriselor cu 
litere înflorate fantastic. 
Din vremuri tulburi ale istoriei a rămas totuşi 
atâta frumuseţe! Te invit să o explorăm la pas, 
printre boieri, domniţe şi voievozi, prin palate şi 
mănăstiri, pe drumurile Ţării Româneşti, prin 
târgurile Ardealului şi până în fermecătorul 
Orient. Odată ce vei fi gustat din dulceaţa acestor 
minunăţii, parfumul lor te va însoţi mereu!

Mogoşoaia, jud.Ilfov
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Boier, voievod, ctitor, danie, 
pisanie, hram, liturghie, biseri-
că, mănăstire, sfânt, mucenic, 
Curtea şi Sfatul domnesc... Iată 
câteva dintre cuvintele vechi 
prin care îţi voi deschide porţi-
le lumii româneşti de demult. 
Chiar dacă le mai întâlnim pe 
alocuri, sensul lor este astăzi 
mai palid. Hai să ştergem pra-
ful pe care timpul l-a aşternut 
peste aceste cuvinte, la fel cum 
un restaurator curăţă fumul de 
pe picturile vechi. Vei vedea cât 
sunt de proaspete şi vii!

Glosar  
de civilizație 

medievală 
românească 

în imagini 
brâncovenești 

Hurezi, jud.Vâlcea
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Boier
Ce au fost „boierii mari“ în Ţara Românească? Este titlul 
unei cărţi, scrisă chiar de un boier, Neagu Djuvara. Ţi-o 
recomand călduros! Această carte m-a ajutat să înţe-
leg mai bine cum s-a scris, prin oameni, istoria Ţărilor 
Române. Boierii au exitat încă dinainte de naşterea sta-
telor medievale româneşti şi au continuat să existe şi 
după sfârşitul lor. Până astăzi, boierii sunt printre noi. 
Puţini, dar mai sunt. Într-un document străin de la în-
ceputul celui de-al doilea mileniu, pe când prin părţile 
noastre nu erau încă întemeiate state, se vorbeşte despre 
o anume categorie de personaje, a căror prezenţă şi voin-
ţă erau de luat în seamă. Înscrisul le numeşte, în latină, 
maiores terrae, adică, „mai mari ai ţinutului“. Din vechiul 
act reiese că ei stăpâneau întinderi mari de pământ, erau 
respectaţi ca şi căpetenii ale norodului şi aveau puterea 
de a mobiliza la nevoie oaste de luptă, dintre supuşii lor. 
Aceştia sunt strămoşii boierilor care vor fi atât de pre-
zenţi în documentele cancelariilor domneşti de mai târ-
ziu. Începând cu ei, creşte în ţinuturile noastre o elită 
socială, un grup de oameni de seamă care va ţine frâie-
le ţării. Intre ei au fost şi suflete mai mari şi altele mai 
sărace. Au fost mari înălţări dar şi mari trădări. Neagu 
Djuvara ne dovedeşte cu argumente numerice că pute-
rea acestor familii, care în sute de ani au crescut şi s-au 
înmulţit, a durat până la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Boierii aveau moşii, multe moşii. Unele erau moş-
tenite din străbuni, altele erau cumpărate, altele 
primite din partea domniei în semn de preţuire, 

recunoştinţă sau, uneori, drept despăgubire. Din timp în 
timp, mai ales când se schimba voievodul, proprietăţile 
erau recunoscute de autoritatea domniei şi „întărite“ cu 
noi acte doveditoare. Iată alăturat un astfel de act sem-
nat de Constantin Brâncoveanu pentru unul dintre boie-
rii săi, Marele Agă Radu Golescu. Aga era conducătorul 
oştilor pedestre, o dregătorie „mare şi mănoasă“, cum o 
descrie un text de epocă.

Uneori este vorba de putere financiară, alteori doar de 
autoritate spirituală şi prestanţă. De aici două proverbe 
româneşti: Boierul e tot boier, măcar de-ar fi încins cu tei 
şi Boierul se cunoaşte, fie bogat, fie sărac.

1. Bucureşti, M.I.M.B.
2 - 3. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
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Reuşise a deveni prim-ministru, conducător al tuturor 
treburilor ţării, povăţuitor al tuturor boierilor, în fruntea 
cărora el se prezenta în toate dimineţile dinaintea beiu-
lui, şi nimic nu se făcea fără consiliul şi direcţiunea sa. 

(Paul de Alep despre postelnicul Constantin Cantacuzino) 

Constantin Cantacuzino postelnicul, a fost bunicul 
matern al lui Vodă Brâncoveanu. Este şi el emble-
matic pentru o categorie de boieri ai Ţării, cei veniţi 

de peste Dunăre, din ţinuturile fostului Imperiu Bizantin 
şi împământeniţi la noi. Postelnicul cobora dintr-o veche 
şi nobilă familie de greci, care a dat istoriei mulţi oameni 
de seamă. În prima jumătate a secolului al XVII-lea este 
mare dregător şi apropiat al lui Matei Vodă Basarab. Se 
căsătoreşte cu Elina, odraslă domnească şi au împreună 
11 copii, 6 băieţi şi 5 fete. Prin înrudirea cu familia voie-
vodală a Ţării, Cantacuzinii devin ei înşişi posibili pre-
tendenţi la tron şi ajung să deţină, de-a lungul timpului, 
multe dregătorii. Constantin postelnicul, Doamna Elina 
şi fiii lor au stăpânit întinderi mari de pământ, au ridi-
cat biserici şi curţi boiereşti, devenite modele în epocă. 
Descendenţii lor şi-au luat nume şi de la diferitele moşii 
pe care le stăpâneau: Măgurenii, Mărginenii ori Delenii. 
Pentru că şi numele de botez se moşteneau, prin tradiţie, 
fiind astfel adesea posibile confuzii, supranumirea după 
locuri şi după funcţii era un mod frecvent de identificare 
în epocă. Cu toate că a fost dăruit cu ani frumoşi, nici 
postelnicul Constantin n-a murit de moarte bună, că-
zând victimă jocurilor politice, care pe atunci erau ade-
sea fatale. Uciderea bătrânului tată avea să stârnească 
o dispută îndelungată între partidele boiereşti ale Ţării, 
căci urmaşii postelnicului au fost mulţi şi puternici. 

Bei – titlu dat de turci voievozilor 
Ţărilor Române, dar şi, în general, 
guvernatorilor provinciilor  
din Imperiul Otoman. 

Dregător – persoană care avea 
un rol important în viaţa de la 
Curtea domnească, unde se luau 
hotările pentru conducerea ţării. 
Existau diferite dregătorii, fiecare cu 
responsobilităţi bine stabilite.

Postelnic – dregător foarte apropiat 
voievodului, care avea în grijă camera 
sa de dormit. Era şi primul care-i 
primea pe cei veniţi în audienţă la 
domn, din ţară sau trimişi străini.  
Îţi dai seama, ştia toate tainele ţării!

Vornicul Preda Brâncoveanu a 
fost bunicul patern al voievo-
dului Constantin Brâncoveanu. 

În câteva privinţe, ar putea fi un pro-
totip al boierului pământean din Ţara 
Românească. A fost stăpân peste multe 
moşii, dregător şi apropiat al domniei, 
a purtat de grijă multor biserici şi mă-
năstiri şi pe unele le-a ridicat din teme-
lie. A murit de moarte năpraznică, ucis 
într-o răfuială politică.

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 
săracii şi e bucuros să clădească biserici şi mănăstiri 
şi să contribuie la întreţinerea clerului. Lui îi place să 

construiască biserici, făcându-le cele mai bogate danii 
în boi, oi, cai, albine, gospodării, mori şi robi. (…)

(Paul de Alep despre boierul Preda Brâncoveanu) 

Iată-i pe fiii şi nepoţii postelnicului Constantin cu fa-
miliile lor, pictaţi de Pârvu Mutu zugravul, iconarul 
Cantacuzinilor, în biserica de la Filipeştii de Pădure.

4, 6. Hurezi, jud.Vâlcea
5. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
7. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
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Paul de Alep a fost călător prin Ţările Române pe la jumătatea seco-
lului al XVII-lea. Venea din îndepărtatul Alep, oraş din Nordul Siriei. 
Aflaţi sub puterea administrativă a Imperiului Otoman, arabii sirieni 

erau încă în mare parte creştini ortodocşi. Să ţii minte că vorbitorii de lim-
bă arabă nu sunt neapărat musulmani. Există încă, până azi, mulţi arabi 
creştini. Totuşi, în ţările de credinţă islamică populaţia creştină a scăzut tot 
mai mult, unii trecând la credinţa lui Mahomed, alţii luând calea exilului. 
Paul de Alep a fost diacon, fiu al patriarhului Macarie al Antiohiei. Împreună 
au străbătut ţările noastre în căutare de sprijin pentru Biserica lor. Pentru 
români, care pe atunci nu aveau patriarh, vizita unui aşa înalt arhiereu era 
un mare eveniment. L-au primit cu toată ospitalitatea voievozi, boieri, feţe 
bisericeşti şi chiar oamenii de rând. Paul de Alep a lăsat însemnări extrem 
de preţioase despre lumea românescă de atunci: oameni, obiceiuri, localităţi, 
biserici şi mănăstiri. Multe ne-ar fi rămas azi necunoscute dacă n-ar fi fost 
Paul de Alep.

Voievod

Pe la începutul secolului al XIV-lea statele medievale româneşti erau 
prezente pe harta Europei, fiind conduse de voievozi. S-a scris mult 
despre originea primilor voievozi. Unii cred că s-au ridicat dintre boie-

rii locului, alţii că au fost de origine străină. Semnele certe pe care le avem 
de la ei sunt curţi domneşti, biserici, morminte, diferite documente şi faptul 
că, sub conducerea lor, statele noastre erau forţe demne de luat în seamă, 
care contribuiau activ la politica acestei părţi de lume. Voievozii aveau con-
ştiinţa faptului că tronul şi puterea le erau încredinţate de Dumnezeu pentru 
binele poporului. Prima familie domnească a Ţării Româneşti a fost cea a 
Basarabilor. Legătura genealogică cu primii voievozi a fost foarte importantă 
până în prima parte a secolului al XVIII-lea. Dovadă stau alăturările sim-
bolice de voievozi păstrate în pictura bisericilor. Acesta era modul în care 
domnitorii şi chiar şi unii boieri îşi afirmau originea basarabă.

Iată-i pe voievozii Neagoe Basarab şi Constantin Şerban, pictaţi în biserica 
ridicată de spătarul Mihail Cantacuzino la Sinaia. Mihail era fiul postelni-
cului Constantin despre care ţi-am povestit. Toţi cei şase fii ai postelnicu-

lui erau os domnesc, dar numai unul a ajuns în tronul ţării. Cu toate acestea 
Spătarul ţine ca în lăcaşul său să fie pictate chipurile voievozilor care îi erau 
strămoşi direcţi şi prin care el şi urmaşii săi puteau râvni la domnie.

Diacon – diaconia este prima 
treaptă a preoţiei; diaconul îl ajută 
pe preot în slujbă, rosteşte unele 
dintre rugăciuni, toate însă sub 
îndrumarea şi ascultarea preotului. 

Arhiereu - cea mai înaltă treaptă 
preoţească, mai mare peste preoţii 
dintr-o anume regiune, responsabil 
de organizarea, de bunul mers al 
Bisericii, de numirea şi sfinţirea 
preoţilor şi altele. Unul dintre 
însemnele arhiereului este cârja, 
un toiag lung şi subţire de argint 
terminat în partea de sus cu doi 
şerpi. Aceştia amintesc de istoria 
biblică din Vechiul Testament, cu 
Moise şi şarpele de aramă.

Patriarh – arhiereu, mai mare peste 
arhiereii unui neam. În vremurile 
brâncoveneşti românii aveau 
arhierei dar nu şi patriarh. Ţările 
noastre ţineau de Patriarhia de la 
Constantinopol. Abia după Marea 
Unire, românii au avut patriarh din 
neamul lor.

Spătar - înalt dregător din Sfatul 
domnesc cu îndatoriri militare; 
era conducătorul celor care luptau 
călare.

8. Maalula, Siria
9. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
10 - 11. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
12. Sinaia, jud.Prahova
13. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
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Matei Basarab a fost voievod 
în Ţara Românească timp 
de peste 20 de ani, către 

mijlocul secolului al XVII-lea. Era 
din neamul boierilor Craioveşti, 
strămoş aşadar al lui Constantin 
Brâncoveanu, care l-a preţuit şi a pus 
să fie pictat în aproape toate biserici-
le sale. A fost un gospodar foarte bun 
pentru ţară, un mare iubitor de învă-
ţătură şi de Biserică. A fost, în istoria 
românilor, domnia în vremea căreia 
s-au ridicat cele mai multe lăcaşuri 
creştine. Mai multe decât în timpul 
lui Ştefan cel Mare! S-au tipărit cărţi 
bisericeşti şi de lege, unele în limba 
română. Epoca lui Matei Basarab a 
pregătit din perspectivă culturală în-
florirea brâncovenească. 

Biserică

Poate ai observat că, în zona noastră, cei mai numeroşi martori ai vre-
murilor trecute sunt bisericile. Pentru înaintaşii noştri şi încă pentru 
numeroşi compatrioţi contemporani creştini, bisericile înseamnă mult 

mai mult decât nişte locuri de rugăciune. În perioada istorică despre care 
povestim, în ţările noastre locuitorii erau aproape toţi creştini. Revelaţia bi-
blică era o paradigmă asumată şi trăită de întreaga societate românească. 
Doar primind cheia acestor înţelesuri de la unul care le cunoaşte şi le simte 
din interior, te vei putea dumiri asupra importanţei pe care creştinii o dau 
acestor clădiri mai speciale. Pornind din îndepărtatele timpuri biblice, pe 
când Moise străbătea pustia Egiptului în fruntea Poporului ales, Dumnezeu 
a arătat oamenilor că există anumite locuri mai aparte, în care Divinitatea 
se dăruieşte simţurilor umane. Tot El a poruncit aleşilor Săi să Îi ridice lă-
caş în mijlocul poporului, întâi cort iar apoi zidire statornică. Le-a explicat 
exact cum trebuie construit şi ce rost are fiecare parte a edificiului. Creştinii 
au primit revelaţia vechi testamentară, aşezând-o în realitatea credinţei lor 
întemeiată pe venirea lui Hristos, Dumnezeu făcut om şi pe Învierea Sa. Casa 
lui Dumnezeu, biserica, este locul binecuvântat în care timpul pământesc, 
limitat, este cuprins de timpul divin, cel fără început şi fără sfârşit. Acesta 
este în fapt, pentru creştini, timpul real. Toate cele aflate şi trăite în biserică 
alcătuiesc Realitatea cu majusculă, care priveşte viaţa în veşnicie a fiecărui 
suflet. În imaginile aşternute pe pereţii bisericii şi în ritualul slujbelor poţi 
desluşi semnificaţia fiecărui spaţiu şi felul în care fiinţa omenească se aşează 
în timpul eternităţii. Te-am pus acum doar în gardă, că toate cele legate de 
biserică cuprind în spatele formelor şi culorilor înţelesuri tainice dar foarte 
precise, mărturia întâlnirii vii dintre trăitorii unei epoci şi Dumnezeul lor. 

Sfatul domnesc era un grup de boieri apropiaţi voievodului care partici-
pau la conducerea ţării. Hotărârile se luau îndeobşte după ce voievodul 
se sfătuia cu aceşti dregători. În Sfat au fost mai întâi 8 boieri, mai târ-

ziu, în vremea lui Brâncoveanu, au fost 12. De obicei dregătorii se schimbau 
de Anul Nou. Voievodul era cel care îi alegea, îi schimba sau îi lăsa mai multă 
vreme în dregătorie pe cei mai credincioşi. În vremuri paşnice dregătorii ră-
mâneau neschimbaţi ani de-a rândul, dar în timpuri tulburi erau schimbaţi 
chiar de mai multe ori pe an. Când un dregător nu respecta jurământul de 
credinţă faţă de domnul său, era scos din Sfat şi din dregătorie, mai mult,  
i se confisca şi averea. La rândul său, voievodul depindea de relaţia bună cu 
boierii, căci intrigile lor puteau duce adesea la schimbarea domniei. 

14. Hurezi, jud.Vâlcea
15. Strehaia, jud.Mehedinţi
16 - 17. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
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Paradigmă – model, mod de 
înţelegere.



 18  19 

I. 
G

lo
sa

r d
e 

ci
vi

liz
aț

ie
 v

ec
he

 ro
m

ân
ea

sc
ă 

 

Prin cuvântul biserică se mai înţelege şi grupul tuturor credincioşilor, fie 
dintr-un neam (de exemplu Biserica Ortodoxă Română), fie dintr-o confesi-
une (de exemplu Biserica Catolică). În acest sens, Biserica e formată din cler 
(diaconi, preoţi, episcopi, cântăreţi bisericeşti) şi popor.

Planul unei clădiri este un desen care descrie felul în care sunt aşezate 
zidurile, scările, uşile şi ferestrele unei construcţii. Acestea sunt re-
prezentate plat, ca şi cum ar fi privite de deasupra. Observând planul 

unei biserici poţi înţelege care sunt diferitele ei spaţii. Bisericile sunt aproape 
întotdeauna orientate cu altarul spre Răsărit, partea din care apare lumi-
na soarelui, în fiecare dimineaţă. Lumina este unul dintre simbolurile lui 
Dumnezeu.

Pridvor   Pronaos Naos AltarPronaos Naos  Altar

Revelaţie – în cazul nostru, 
descoperirea lui Dumnezeu către 
oameni .

Ctitor

Acum poţi înţelege de ce a ridica o biserică era şi este încă pentru creş-
tini o faptă dorită, o onoare şi un bine pentru ei înşişi şi pentru seme-
nii lor. O oază de timp etern, un liman de odihnă printre grijile vieţii, 

un loc binecuvântat în care sufletele îl găsesc pe Dumnezeu, la El acasă, 
aceasta este biserica. În sânul oricărei aşezări creştineşti vei găsi cel puţin 
una. În timpurile brâncoveneşti, orice familie mai înstărită participa la ridi-
carea şi înzestrarea unei biserici, iar cele cu adevărat bogate îşi luau în grijă 
mai multe. Aceştia erau ctitorii: voievozi, boieri, negustori şi uneori, în se-
colele ce au urmat, chiar ţărani. Ei erau cei care aveau iniţiativa şi susţineau 
material ridicarea unei biserici. Era cheltuială mare şi bătaie de cap pentru 
că în alcătuirea unei biserici toate trebuie să fie cât mai bune şi mai frumoa-
se şi ăsta nu e lucru uşor. Această frumoasă osteneală era însă răsplătită pe 
măsură, cu ce era mai de preţ pentru oamenii acelor vremuri. Ctitorii aveau 
câteva drepturi, mult râvnite: de a alege locul, forma şi hramul bisericii, de 
a fi înmormântaţi în interiorul ctitoriei, de a fi reprezentaţi, cu familia lor, 
în pronaosul bisericii, de a lăsa prin voinţă testamentară anumite rânduieli 
pentru ctitoria lor. Aveau însă şi îndatorirea de a se îngriji de lăcaş, de a-i 
asigura cele materiale pentru traiul slujitorilor bisericeşti, pe termen lung. 
Îndatoririle se moşteneau în familie, odată cu lăcaşul. Dacă familia nu mai 
purta de grijă bisericii, dintr-o pricină sau alta, aceasta se părăginea şi odată 
cu ea murea şi amintirea ctitorilor.

18. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
19. Mogoşoaia, jud.Ilfov
20. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
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Imaginea ctitorilor, reprezentată 
pe pereţii bisericilor sau pe alte 
obiecte de cult pe care le dăruiau, 

se numeşte portret votiv. În biserici-
le brâncoveneşti acesta se găseşte de 
obicei pe peretele vestic al pronaosu-
lui, cel care cuprinde uşa de intrare. 
Uneori se continuă şi pe alţi pereţi 
ai încăperii, cu rude apropiate ale 
întemeietorilor bisericii sau cu alte 
personaje importante pentru ctitor 
şi ctitorie. Practic, sunt pictaţi cei 
pe care ctitorul doreşte să-i lase în 
amintirea oamenilor şi să-i pună di-
naintea lui Dumnezeu, odată cu fap-
ta cea bună a ridicării acelei biserici.

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 spăsenia lumii 1688, septembrie, zi 20.

Sfânta Treime

Este o taină a credinţei creştine cum Dumnezeu poa-
te fi unul şi trei în acelaşi timp: Tatăl – Creatorul, 
Fiul – Iisus Hristos, Mântuitorul şi Duhul Sfânt – 

„Domnul de viaţă făcătorul“. O explicaţie la îndemâna 
oricui aseamănă legăturile din sânul Sfântei Treimi cu 
cele din alcătuirea unei... cărămizi. Aceasta conţine în 
sine argilă, apă şi foc. Nu poate exista decât avându-le 
pe toate cele trei laolaltă. În vremurile de început ale 
creştinismului oamenii se străduiau foarte mult să cu-
prindă cu mintea tainele credinţei şi să le explice. Uneori 
reuşeau, alteori greşeau. Adesea răspunsurile veneau 
într-un mod simplu şi de netăgăduit, prin anumite mi-
nuni. Una este cea a Sfântului Spiridon. Dorind să arate 
tuturor taina Sfintei Treimi bătrânul a strâns în mână o 
cărămidă. Focul a țâșnit în sus, apa a curs jos iar sfântul 
a rămas cu mâna plină de argilă. Reprezentarea imagi-
nii Sfintei Treimi este o temă dificilă pentru iconografi. 
Iată mai jos o variantă neaşteptată, despre care un teolog  
ţi-ar putea povesti foarte multe.

Hramul este arătat printr-o icoană, deasupra intră-
rii în biserică. Şi în interior, imaginea hramului 
are locul său special. În ziua hramului se ţine o 

slujbă mai aparte, cu rugăciuni speciale pentru ctitori.  

Pisania este un înscris care face cunoscute informa-
ţiile cele mai importante despre întemeierea unei 
clădiri: cine, când, cu ce ocazie a ridicat construc-

ţia. Este aşezată de obicei deasupra intrării celei mai im-
portante. În cazul bisericilor sunt menţionate: hramul, 
ctitorii, domnitorul şi arhiereul zonei din acea vreme, 
data sfinţirii.

21. Sinaia, jud.Prahova
22. Surpatele, jud.Vâlcea
23. Mogoşoaia, jud.Ilfov
24. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
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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. 

Spăsenie – mântuire, salvare, izbăvire. În perioada 
medievală anii se numărau în două feluri: de la facerea 
lumii şi de la naşterea lui Hristos, anul O. Cea de-a 
doua variantă era marcată prin expresia „de la spăsenia 
lumii“. 

Nepristan – este un cuvânt vechi care nu se mai 
foloseşte; înseamnă „continuu“, „neîncetat“.

Danie – dar făcut unei ctitorii, fie ea laică sau 
bisericească. Pe lângă marii ctitori, întemeietorii, cei 
care refac din temelii sau ctitoresc pictarea unui lăcaş, 
mai sunt şi ctitori mici, cei care dăruiesc diferite bunuri, 
după puterile lor: diferite moşii, cărţi de cult, icoane, 
candelabre, sfeşnice, ţesături scumpe şi altele. Acestea 
se numesc danii. Toţi ctitorii sunt amintiţi la fiecare 
liturghie, cei mari cu numele iar cei mici în grup.
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Pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfântului locaşului acestuia 
şi pe alţi ctitori, miluitori şi făcători de bine, să-i pomenească Domnul 

Dumnezeu întru împărăţia Sa.

(Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur)

Sfânt este numit omul care prin strădania sa su-
fletească se apropie atât de mult de Dumnezeu 
încât ajunge să-I semene prin bunătate, smerenie 

și dragoste. Pentru creştini sfinţii sunt exemple dem-
ne de urmat şi cei care îi pot ajuta, prin rugăciunile lor 
către Dumnezeu, chiar de dincolo de moarte. Sufletele 
şi trupurile acestor oameni înving legile firii şi fac do-
vada clară a puterii lui Dumnezeu care se face văzută 
prin ei. Adesea după moartea lor, trupurile sfinţilor nu 
putrezesc ci se păstrează întregi, răspândind un miros 
frumos. Creştinii le numesc moaşte sau relicve. Acestea 
sunt un semn al prezenţei reale a sfântului. În preajma 
moaştelor, prin rugăciunile celor care cred şi ale sfin-

Numele marilor ctitori sunt scrise direct pe perete sau săpate într-o 
lespede de piatră, în altarul bisericii, într-o nişă numită proscomi-
diar. Acolo se pregătesc pâinea şi vinul pentru liturghie, făcându-se 

asupra lor anumite rugăciuni, în care sunt amintiţi şi ctitorii. Tot în prosco-
midiar sunt păstrate vasele sfinte: potirul şi discul.

Pentru alţi ctitori mai importanţi 
se făceau înscrisuri pe lemn, 
bune de agăţat pe perete, la 

vederea preoţilor, pentru pomenire. 
Iată-l pe cel al familiei Brâncoveanu 
de la mănăstirea Pol0vragi, unde vo-
ievodul a reparat biserica ridicându-i 
pridvor şi turlă, a refăcut clopotniţa, 
chiliile şi zidurile. 

Liturghia este cea mai importan-
tă slujbă religioasă a creştinilor. 
Se oficiază în biserici în fiecare 

duminică şi în alte zile de sărbătoa-
re, iar în mănăstiri, în fiecare zi. Este 
o ceremonie amplă la care partici-
pă împreună preoţii şi credincioşii. 
Liturghia este un lanţ de rugăciuni şi 
gesturi simbolice care întruchipează 
toată istoria sfântă, trecută şi viitoa-
re, de la Adam şi până la sfârşitul lu-
mii. Miezul liturghiei este retrăirea 
Cinei celei de Taină, când Hristos, 
se dă pe sine ucenicilor săi, în chipul 
pâinii şi a vinului. La fiecare litur-
ghie, prin rugăciunile celor de faţă, 
Duhul Sfânt se coboară, prefăcând 
pâinea şi vinul în trupul şi sângele lui 
Hristos. Aceasta este sfânta împărtă-
şanie pe care credincioşii o primesc 
pentru unirea tainică cu Dumnezeu. 

ţilor, se petrec multe minuni, fapte dincolo de puterea 
şi înţelegerea omenească. În vremurile brâncoveneşti şi 
până astăzi, la creştini, moaştele sunt la mare preţ iar 
sfinţii sunt vii în sufletele oamenilor. Li se închină bi-
serici, icoane şi sunt pomeniţi ca şi cum ar fi de faţă. De 
la începuturile creştinismului şi până în zilele noastre 
au trăit foarte mulţi sfinţi, unii cunoscuţi, alţii necunos-
cuţi. Fiecare zi a anului stă în grija mai multor sfinţi. În 
vremurile brâncoveneşti acest fapt putea explica uneori 
alegerea unui anumit nume de botez sau chiar alegerea 
hramului unei biserici. Există şi o duminică din an când 
sunt sărbătoriţi toţi sfinţii ştiuţi şi neştiuţi. Iată icoana 
acestei zile!

25 - 26. Mogoşoaia, jud.Ilfov
27. Mănăstirea Dintr-un lemn, jud.Vâlcea
28. Polovragi, jud.Gorj
29. Hurezi, jud.Vâlcea
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Constantinopolul a fost pentru mai bine de 1000 de 
ani capitala Imperiului Bizantin. Oraşul a fost re-
întemeiat de împăratul Constantin cel Mare, pri-

mul conducător creştin al Imperiului Roman de Răsărit, 
cel care a dat liberate credinţei în Hristos, după aproa-
pe 300 de ani de persecuţii. Biserica l-a recunoscut în 
rândurile sfinţilor împreună cu mama sa, Elena. În anul 
1453, Constantinopolul a fost cucerit de turci, deve-
nind capitala Imperiului Otoman. Pentru creştini a fost 
o mare tragedie. În epoca brâncovenească, amintirea 
acestei nenorociri era încă proaspătă. Planurile temerare 
de scoatere a Constantinopolului din mâinile turcilor nu 
se stinseseră de tot. Creştinii din toată Europa au numit 
oraşul Constantinopol, până la începutul secolului al 
XX-lea. Odată cu înfiinţarea Republicii Turcia, este re-
cunoscut cu numele de Istanbul. Totuşi grecii continuă 
să-l numească până în zilele noastre Constantinopol, ei 
fiind, practic, cei care l-au stăpânit înainte de turci. Aici 
a rămas tot timpul patriarhul Constantinopolului, care a 
fost, până în veacul al XIX-lea, mai marele creştinilor de 
la Marea Egee şi până dincolo de Carpaţi.

Mucenicul este omul care câş-
tigă sfinţenia fiind ucis pen-
tru credinţa sa, la care nu 

vrea să renunţe. Pentru creştini, mu-
cenicii şi muceniţele sunt modele de 
curaj şi bărbăţie, chipurile lor fiind 
pictate pe pereţii bisericilor. În isto-
ria Bisericii au fost mulţi mucenici, 
cei mai numeroşi înainte de Sfântul 
Constantin cel Mare, în vremea când 
împăraţii romani porunceau adesea 
executarea creştinilor. Odată ajunşi 
la credinţa în Hristos, creştinii nu 
mai vroiau să se supună vechilor obi-
ceiuri păgâne. Mucenici au fost însă 
în toate timpurile creştine. Şi în vre-
murile de care povestim erau creş-
tini care deveneau mucenici şi mai 
sunt până astăzi. Între ei se numă-
ră şi Constantin Vodă Brâncoveanu 
cu cei patru fii ai săi şi cu sfetnicul 
Ianache. 

Icoana

Aşa cum am povestit, sfinţii sunt prezenţi în exis-
tenţa creştinilor, atât ca modele de trăire cât şi ca 
patroni şi ajutători. Prin ei Dumnezeu descurcă 

adesea firul încurcat al vieţii. Pe pereţii bisericilor sunt 
pictaţi mulţi sfinţi, aşezaţi cu o anumită noimă pe care 
ţi-o voi desluşi mai târziu. În biserici dar şi în case şi 
clădiri publice, sfinţii sunt pictaţi pe panouri de lemn, 
mai mari sau mai mici, care pot fi puse după dorinţă. 
Acestea sunt icoanele. Încă dinaintea venirii lui Hristos, 
Dumnezeu a trimis prin proorocul Moise 10 porunci 
către oameni. Cea de-a doua spune aşa: “Să nu-ţi faci 
chip cioplit (…) şi să nu te închini lui“. Mulţi s-au 
opintit în această poruncă, gândind că icoanele ar fi chi-
puri cioplite. Între aceştia s-au numărat chiar patriarhi şi 
împăraţi şi, vreme de peste o sută de ani, icoanele au fost 
interzise şi chiar distruse. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au 
arătat însă că închinarea nu se face la lemnul icoanei, la 
materie, ci la sfântul care este reprezentat. Prin urmare, 
icoana e ca un fel de fereastră prin care pot fi văzute cele 
mai presus de firea omenească. Icoana este ca o ancoră 
spre Împărăţia lui Dumnezeu şi un ajutor în rugăciunea 
către sfinţi. Pictorii iconari au îndrumare cu descrieri ale 
chipului şi înfăţişării fiecărui sfânt. Astfel, când icona-
rul este priceput şi ochiul privitorului antrenat, sfinţii 
pot fi uşor recunoscuţi. Iată o icoană care a stat în bi-
serica brâncovenească de la Mogoşoaia. În faţa ei s-au 
rugat Brâncovenii în clipe de cumpănă şi au mulţumit la 
ceas de bucurie. Sunt Maica Domnului şi Pruncul Iisus, 
vegheaţi de îngeri. Pe Iisus îl vei recunoaşte întotdeauna 
în icoane, după crucea desenată pe aură. Doar aura Lui 
este aşa. Toţi sfinţii au aceste cercuri de lumină în jurul 
capetelor, o fărâmă din Lumina lui Dumnezeu pe care ei 
au reuşit s-o aducă în sufletele lor.

Poartă – aşa era numită în vorbirea 
obişnuită Împărăţia Turcilor, adică, 
Imperiul Otoman. I se spunea 
„înaltă“ sau „sublimă“. Denumirea 
venea de la porţile seraiului care 
deschideau calea către sultan şi 
lăsau să iasă, prin supuşi, ordinele 
sale. Într-o lume în care informaţia 
circula doar direct, prin oameni, 
poarta aceasta se închidea şi se 
deschidea peste cea mai puternică 
voinţă din această parte de lume, 
cea a Împăratului turcilor.

30. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
31. Mogoşoaia, jud.Ilfov
32. Giovanni Batista Vavasore, xilogravură, secolul al XVI-lea
33. Bucureşti, M.I.M.B.

 30 
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Omul brâncovenesc 

Mă gândesc la patrimoniul brâcovenesc şi încerc 
să găsesc cheia care să-ţi deschidă sufletul către 
el. Într-un joc al imaginaţiei, îmi vine în minte 

o serie de scrieri istorice. Toate au în comun titlul sim-
plu, format din doar două cuvinte, dintre care primul 
este acelaşi: „Omul“. Al doilea cuvânt denumeşte diferite 
perioade de civilizaţie: „egiptean“, „bizantin“, „roman“… 
până la „postmodern“. Autorii  acestor cărţi încearcă să 
contureze chipul unei epoci printr-o privire foarte atentă 
a oamenilor ei. Mai mult, ei reuşesc să desluşească ace-
le trăsături comune unui personaj imaginar, să zicem, 
generic pentru acea epocă. Ideea mi se pare foarte bună! 
Cu adevărat, omul este cheia. Ar merita scrisă o carte 
care să se cheme chiar aşa: „Omul brâncovenesc“. Cu el 
trebuie să te împrieteneşti, mai ales că, la cei mai mulţi 
ne este strămoş şi încă unul nu foarte îndepărtat. Îl vei 
cunoaşte şi îl vei recunoaşte în cele ce vor urma. 

Sfânta Sofia este cea mai măreaţă şi iubită biserică a creştinilor din 
Răsărit. Numele înseamnă Sfânta Înţelepciune, fiind închinată, desi-
gur, înţelepciunii fără margini a lui Dumnezeu. A fost ridicată de îm-

păratul bizantin Iustinian, în secolul al VI-lea. Timp de peste 900 de ani 
a fost locul de slujire al patriarhului Constantinopolului şi scena celor mai 
ample ceremonii religioase cu împăraţi şi împărătese. Multe episoade lega-
te de istoria creştinismului şi vieţile unora dintre sfinţi s-au petrecut aici. 
După căderea Constantinopolului, turcii au transformat-o în moscheie, ca 
un semn suprem al cuceririi lor. Mozaicurile care îmbrăcau pereţii au fost 
acoperite cu tencuială. De aproape 100 de ani, la Sfânta Sofia nu mai slujesc 
nici musulmanii, măreaţa catedrală fiind transformată în muzeu. 

În vremurile brâncoveneşti Țările Române aveau o 
poziţie foarte dificilă pe harta politică a Europei: la 
Sud – Imperiul Otoman, la Vest – Împărăţia Cezaro-

Crăiască, iar la Nord – puterea rusească. Pentru cei care 
şedeau pe tronul ţării, jocurile politice erau extrem de 
periculoase. La Bucureşti, turcii erau ochi şi urechi şi 
domnia depindea într-o bună măsură de acordul şi bu-
năvoinţa sultanului. „Împăraţi“ erau deopotrivă şi sul-
tanul şi conducătorul creştin al Imperiului de la Apus. 
Martorii povestesc că la mesele voievozilor români se 
ridicau cupele cu vin pentru „Împăratul“, fără să i se 
rosteacă numele. Turcii înţelegeau că se urează pentru 
sultanul lor dar românii se gândeau la împăratul creştin. 

Alfabetul chirilic românesc

Așa
arată 

Așa
arată

Așa
se citește 

Așa
se citește 

Alfabetul chirilic – în timpurile brâncoveneşti, 
scrisul – manuscrise, corespondenţă, tipărituri, 
inscripţii – era de două feluri. Era scrierea cu literă 
chirilică în limba română sau, mai rar, în limba 
slavonă şi scrierea în limba greacă cu alfabetul său. 
Adesea inscripţiile româneşti cu literă chirilică pot 
fi uşor descifrate, dacă îţi obişnuieşti puţin ochiul 
cu acest fel de caractere. Poţi exersa şi pe imaginile 
acestei cărţi ajutându-te de acest tabel.

34. Istanbul, Turcia
35. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
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Îţi propun o incursiune în isto-
ria unor vechi familii de boieri, 
ale căror rădăcini coboară la 
începuturile Ţării Româneşti şi, 
mai adânc, în vechiul Bizanţ. 
Au arbori genealogici impresio-
nanţi, cu ramuri şi rămurele 
care cresc încă, până astăzi, 
nu doar la noi ci şi în alte părţi 
ale lumii. Între ei au fost mulţi 
oameni politici, mulţi iubitori 
de credinţă şi cultură, care au 
lăsat în urmă semne importan-
te pentru generaţiile ce le-au 
urmat. Din câteva portrete 
vei putea simţi statura şi forţa 
sufletească a acestor oameni, 
uimitoare pentru noi, cei din 
epoca digitală. 

Brâncovenii  
și Cantacuzinii
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Ţi-am propus o călătorie prin veacul şi locurile 
brâncoveneşti, nu-i aşa? Trebuie, însă, să înţelegi 
întâi de ce această perioadă s-a numit „brâncove- 

nească”. Vei vedea, ctitori nu sunt doar Brâncovenii. Mai 
mult, numeroasa familie a Cantacuzinilor a hrănit epoca 
cu învăţătură şi cultură, aşa cum drojdia creşte aluatul. 
Însuşi Vodă Constantin a fost ucenicul Cantacuzinilor 
în ale cărţilor. S-ar fi putut, pe bună dreptate, ca acest 
răstimp de istorie şi artă să se cheme „cantacuzin”.  

Prin forţa împrejurărilor, Constantin, boierul din 
Brâncoveni, a fost singurul moştenitor al unei 
averi impresionante, rămase de la bunicul său pa-

tern, vornicul Preda Brâncoveanu. Ca să-ţi faci o idee, 
îţi voi spune doar că Papa Brâncoveanu, tatăl viitorului 
voievod, era stăpân peste 200 de sate, unde ţinea 12 000 
de iepe – în vremurile în care caii erau foarte valoroşi –, 

Efigia Cantacuzinilor - este 
vulturul cu două capete, care poartă 
în ghiare sceptrul şi sabia. Este 
un simbol venit din Bizanţ, care 
s-a perpetuat, ca stemă a familiei, 
până în zilele noastre. Se întâlneşte, 
însă, şi pe alte efigii imperiale, 
mai ales ale acelor împărăţii care 
s-au considerat continuatoare ale 
Imperiului Roman. Cele două capete 
reprezintă cele două coordonate 
ale puterii, definite odată cu 
încreştinarea vechii împărăţii a 
romanilor: Statul şi Biserica.

Efigia domnească  - este o 
acvilă care poartă în cioc o cruce. 
Este stema familiei domneşti a 
Basarabilor, pe care Brâncovenii 
au preluat-o, ca reprezentanţi ai 
domniei. Toate ctitoriile lor sunt 
însemnate cu această efigie. Apare 
şi într-o variantă mai amplă pe 
sigiliul domnesc, unde acvila şade 
deasupra unui arbore, simbol al 
pomului vieţii. De o parte şi de alta, 
cele două personaje întruchipează 
perechea domnească.

Efigia domnească a Basarabilor

Efigia Cantacuzinilor

Şi totuşi… A fost vorba, în primul rând, de un timp pri-
vilegiat, cel al lungii domnii a Brâncoveanului. Cum a 
reuşit acest voievod să-şi păstreze tronul mai bine de un 
sfert de veac? Cum a putut umple cămările şi visteria aşa 
de mult şi cum de i-a dat mâna să prefacă atâtea bogă-
ţii în zidiri, obiecte frumoase şi mii de pagini de carte? 
A fost vorba de câteva premize şi de mai multe calităţi 
şi virtuţi, adunate într-un singur om: Ioan Constantin 
Basarab Brâncoveanu Voievod.

Atunce dar, după a răposatului Şerban Vodă petrecere, numaidecât toată 
boierimea Ţării la mitropolie adunându-se şi sfat pentru alegerea de 

domnie făcând, aşa cu toţii de la mic până la mare, pre acest Constantin 
Brâncoveanul vel logofăt de domnie au numit. (…) Şi mergând aşa, toţi 
numai la un cuvânt fiind, ca să primească stăpânirea Ţării l-au pohtit, 
pentru că nu era altul obştei mai plăcut decât Măria sa (…) căruia dar 
foarte cu greu jugul stăpânirii a lua părându-i-se, în multe feluri s-au 

apărat, îndestulat fiind de tot binele şi cu fericit traiu într-ale sale trăind. 

(Radu Logofătul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab 
Brâncoveanu Voievod)

30000 de oi, 4000 de boi, 1000 de bivoli, 4000 de porci 
şi 300 de stupi de albine. Pe lângă acestea au mai fost şi 
multe altele, aşa încât, cu buna sa gospodărire şi sim-
ţul său negustoresc ieşit din comun, nu este de mirare 
că Vodă Brâncoveanu avea să ajungă unul dintre cei mai 
bogaţi oameni ai vremii sale. Turcii îl numeau Altîn Bei, 
adică, prinţul aurului.

1. Hurezi, jud.Vâlcea
2. Bucureşti, M.I.M.B.
3. Mogoşoaia, jud.Ilfov
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Norocirea şi nenorocirea s-au 
împletit de la început în viaţa 
viitorului voievod. De mic co-

pil a fost orfan de tată, iar cei doi fraţi 
ai săi au murit de tineri. A crescut 
alături de mamă, Stanca, fiica pos-
telnicului Constantin Cantacuzino, 
mai mult pe la conacele familiei lor, 
unde a primit o educaţie aleasă. În 
vremea formării sale i-au fost aproa-
pe unchii săi, mai ales Constantin, 
stolnicul, care îi era şi naş de botez, 
şi Mihail, mare spătar. Fiind aluat 
bun, la 20 de ani cunoştea bine la-
tina, greaca şi turca. Bogat de tânăr, 
deştept şi iscusit, era numai potrivit 
de urcat în dregătorii. A fost pahar-
nic, postelnic şi logofăt, la început, 
de rangul al doilea. Apoi, când un-
chiul său, Şerban Cantacuzino, a pri-
mit tronul ţării, l-a luat lângă sine, ca 
om de încredere. În timpul domniei 
acestuia a fost pe rând agă, mare pos-
telnic, mare spătar şi mare logofăt. 
Se spune că, pe patul de moarte, vo-
ievodul Cantacuzin i-a pus în mâini 
sigiliul domnesc.

Și iată-l la 34 de ani în tronul ţării, după ce cunoscu-
se, pe rând, dregătorii importante. Se familiarizase 
cu Sfatul domnesc, Curtea şi soliile, ducând deja 

la îndeplinire misiuni importante pentru ţară. Domnia 
era cinste mare dar și povară grea pe umerii celui care 
înţelegea cât de multe îi stau în îndatorire şi că de pri-
ceperea lui depinde bunăstarea atâtor suflete. În plus, 
poziţia Ţărilor Române pe harta Europei făcea ca diplo-
maţia să fie singura armă cu şanse de izbândă. La mij-
loc, între patru mari puteri, fiecare dornică să le înghită, 
ţările noastre făceau un slalom dificil. Era îngreunat şi 
mai mult de conflictele interne dintre partidele boiereşti, 
cu viziuni politice diferite şi adesea mânate de unele in-
terese personale. Moldova şi Valahia trebuie privite 
ca două corăbii pe o mare furtunoasă, unde ra-
reori se bucură cineva de linişte şi odihnă. Este o 
observaţie definitorie pentru toată istoria nostră, făcu-
tă de Anton Maria del Chiaro, secretarul personal al lui 
Constantin Brâncoveanu.

Ioan – supranume pe care voievozii 
îl primeau odată cu tronul şi pe 
care îl aşezau la începutul numelui 
lor domnesc. În limba biblică Ioan 
însemnă „din mila lui Dumnezeu”. 
În titulatura domnească acest 
nume este adesea prescurtat, „Io”. 
Înţelesul nu este însă acela de „eu”, 
aşa cum s-ar putea crede.

Paharnic – dregător care se îngrijea 
de băutura de la masa domnească, 
de aprovizionarea cu vinuri şi de 
paharele voievodului. Trebuia să fie 
un om de mare încredere, căci una 
dintre modalităţile de atac mişelesc 
asupra domnitorului era otrăvirea 
băuturii sale. Marele paharnic era 
prin urmare dator să guste el însuşi 
din paharul voievodului, pentru a-l 
asigura că lichidul este inofensiv. În 
Ţara Românească, paharnicul era şi 
conducător al curtenilor şi al unei 
cete armate.

Logofăt – dregătorul care avea grija 
cancelariei domneşti, ocupându-
se cu organizarea şi întreţinerea 
corespondenţei voievodului şi a altor 
înscrisuri cu valoare documentară. 
Marele logofăt avea în păstrare 
sigiliul domnesc pe care îl aplica 
pe diferitele hrisoave emise. Era 
desigur răspunzător şi pentru 
corectitudinea celor înscrise. El 
conducea o întregă breaslă de 
logofeţei şi grămătici.

Stolnic – dregător responsabil cu 
bucătăria domnească, mai mare 
peste bucătari şi ospătari. Se 
ocupa de gândirea meniurilor şi de 
aprovizionarea cu unele alimente, 
cum ar fi peştele. Asemenea 
paharnicului, era dator să guste 
mâncarea voievodului pentru a evita 
otrăvirea. 

Radu Greceanu – cronicarul 
de curte al lui Constantin 
Brâncoveanu. A fost un cărturar 
de mare valoare, ocupându-se şi 
cu traducerea a numeroase scrieri 
din limba greacă. Trebuie să ştii că 
istoria noastră, cea care reiese din 
cronicile ţării, a fost scrisă mereu 
din cel puţin două perspective, cel 
mai adesea rivale. Pentru timpurile 
de care vorbim faptele şi mai ales 
personajele istorice sunt schiţate 
foarte diferit, după preferinţele celor 
care comandau cronica. Doar ochiul 
unui istoric extrem de abil poate 
corela informaţiile vremii, uneori 
părtinitoare, cu alte documente 
istorice, pentru a se apropia cât mai 
mult de adevăr. Radu Greceanu a 
fost cel care a prezentat în lumina 
cea mai favorabilă domnia lui 
Brâncoveanu, denunţând totodată 
pe potrivnicii voievodului.

Anton Maria del Chiaro – italian 
din Florenţa care a fost secretarul 
personal al lui Constantin 
Brâncoveanu. A scris Revoluţiile 
Valahiei, un volum care cuprinde 
informaţii preţioase pentru istoria 
românilor: descrierea ţării cu 
obiceiurile ei şi un jurnal politic 
al domniilor la care a asistat, la 
începutul secolului al XVIII-lea.

Petrecere – aici cu sensul de a 
petrece pe cineva la mormânt, a 
conduce pe ultimul drum.

Aşadar, boierul din Brâncoveni 
nu urca pe tronul Ţării din 
dorinţa de a se înavuţi, căci 

stăpânea deja peste multe. Cronica 
păstreză vorbele sale memorabile: 
De ce-aş vrea eu domnia, de 
vreme ce ca un domn sunt la 
casa mea...? Mi-am lăsat toată 
odihna şi toate moşiile mele şi 
mai mult fără voia mea m-aţi 
rădicat domn. Primind însă dom-
nia, Brâncoveanu a făcut tot ce i-a 
stat în putinţă pentru a ţine ţara la 
adăpost de război. A întreţinut o 
corespondenţă bogată cu mai marii 
timpului, încercând să câştige încre-
dere şi bunăvoinţă pentru ţara sa. 
Pacea a costat mult, fiind menţinută 
cu biruri împovărătoare, cu plocoane 
bogate către Poartă şi cu gesturi bine 
socotite faţă de puterile de la Apus 
şi Miazănoapte. Dacă Vodă Şerban 
Cantacuzino visa încă la eliberarea 
Constantinopolului, iar fraţii săi în-
cercau să se apropie de cârmuitorii 
creştini, Brâncoveanu s-a străduit să 
ţină balanţa păcii, fiind conştient că 
a schimba un stâpân cu un altul nu 
aduce eliberarea aşteptată. Avea să 
cadă victimă acestei foarte dificile 
poziţii, fiind trădat mai ales de ai săi.

4. Bucureşti M.I.M.B
5. Mogoşoaia, jud.Ilfov
6. Bucureşti, M.N.I.R
7. Târgovişte, jud.Dâmboviţa 4 
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Observă acest obiect! Se numeşte tui şi este un însemn al puterii, spe-
cific Imperiului Otoman. Pentru că voievozii Ţărilor Române trebuiau 
să fie încuviinţaţi de Poartă, primeau şi acest simbol, care rămânea 

alături de tronul domnesc. Avea în vârf două sau trei cozi de cal împletite. 
Dovada cea mai mare a încrederii sultanului, care s-a dovedit mai apoi a fi 
vremelnică, a fost confirmarea pe viaţă a domniei Brâncoveanului.

Atunci când, la moartea fratelui lor, Cantacuzinii, fruntaşi între boie-
rii ţării, l-au ridicat pe nepotul din Brâncoveni pe tronul domnesc, 
împrejurările erau vitrege. Fiul lui Şerban Vodă era încă prea tânăr. 

Despre Stolnic sau despre Spătar nu putea fi vorba, căci Poarta n-ar fi încuvi-
inţat domnia lor, ştiindu-i potrivnici. Dorinţa de a avea voievod dintre boierii 
pământeni şi nu impus de turci, i-a îndemnat către alegerea lui Constantin, 
pe care o considerau o soluţie provizorie. Mai mult, apropierea aparte dintre 
unchi şi nepot, făcea ca boierii Cantacuzini, Stolnicul Constantin şi Spătarul 
Mihail, să aibă toată trecerea în faţa voievodului, chiar mai mult decât în 
vremea fratelui lor. Cu timpul, însă, având vederi politice diferite, Constantin 
Vodă a luat în mâini cu totul frâiele ţării, fapt care i-a nemulţumit profund 
pe unchii săi. Cu confirmarea din partea sultanului a domniei pe viaţă şi 
cu cei patru coconi domneşti ai Brâncoveanului aproape de vârsta bărbăţiei, 
Cantacuzinii au simţit că drumul lor către tronul ţării devenise nesigur. Prin 
ei şi prin alţi duşmani ai lui Vodă Constantin, s-a ţesut un hăţiş de intrigi 
care a dus la mazilirea lui Brâncoveanu şi la ducerea lui dinaintea sultanu-
lui, dimpreună cu toţi cei patru fii şi cu sfetnicul său, Ianache Văcărescu. 
Era învinuit, în 9 capete de acuzare, de trădare faţă de Poartă, de proasta 

Costisitoarea pace a dat însă alte roade care au reușit 
să traverseze timpul. S-a construit mult, s-a între-
ţinut permanent o preocupare vie pentru cultură şi 

credinţă. S-au înfiinţat şi susţinut şcoli domneşti, tipar-
niţe şi adevărate pepiniere de meşteri, care aveau să pre-
facă Valahia într-o rază de lumină pentru tot Răsăritul 
Ortodox. Creştinii din Imperiul Otoman ştiau că Ţara 
Românească era primul liman de libertate şi locul în care 
puteau găsi ocrotitori. O pleiadă de învăţaţi şi oameni ai 
Bisericii şi-au găsit adăpost în Valahia brâncovenească. 
Au fost primiţi cu braţele deschise şi invitaţi să ocupe ca-
tedre onorante la Academia domnească Sfântul Sava din 
Bucureşti, ori numiţi preceptori ai coconilor domneşti şi 
ai vlăstarelor boiereşti.

Iată diploma primită de Brâncoveanu din partea împă-
ratului Leopold al II-lea, al Imperiului Cezaro-Crăiesc, 
prin care i se dădea titlul de conte al Ungariei. Câţiva 

ani mai târziu este înnobilat şi ca Principe al Sfântului 
Imperiu Roman de naţiune germană. Vecinul cel puter-
nic de la Apus recunoştea, astfel, încrederea pe care Vodă 
Constantin o câştigase. Primeşte dreptul de a cumpăra 
moşii în Transilvania, aflată pe atunci în Imperiu, de a 
ridica reşedinţe şi de a găsi aici sprijin şi loc de refugiu în 
caz de primejdie din partea turcilor. Cu toate că ridicase 
un palat domensc la Sâmbăta de Sus şi case în Şcheii 
Braşovului, pentru vremuri de ananghie, Brâncoveanu 
nu a mai apucat să se bucure de protecţia care i se pro-
misese.

Prin aceste punţi către Transilvania, a reuşit însă să 
se facă de folos românilor ardeleni, pentru care a 
ctitorit câteva biserici: la Făgăraş, la Sâmbăta de 

Sus, la Poiana Mărului şi Berivoi. A fost şi înnoitor al 
unui lăcaş mai vechi, ridicat de Mihai Viteazu la Ocna 
Sibiului. Pe lângă aceste mărturii de zid, a trimis multe 
cărţi bisericeşti şi alte danii pentru întărirea ortodoxiei 
din Ardeal. Era vremea când românii de peste munţi se 
confruntau cu divizarea comunităţii lor, prin înfiinţarea 
Bisercii Greco-Catolice, născută din interesele politice 
ale Imperiului. Se înţelege, aşadar, cât de complex era 
jocul pe care Brâncoveanu trebuia să-l facă, urmărind 
permanent liniştea ţării sale, siguranţa familiei, dar şi 
binele celor de un neam şi de o credinţă cu el, din afara 
hotarelor.

8. Berca, jud.Buzău
9. Bucureşti, M.I.M.B
10. Făgăraş, jud.Braşov
11. Elena Murariu
12. Bucureşti, M.I.M.B
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Cu un an înaintea mazilirii sale, pe când se împli-
neau 25 de ani de la suirea pe tron a Brâncoveanului, 
voievodul a comandat realizarea unor monede-me-

dalie, având pe anvers portretul său profil iar pe revers 
efigia Ţării Româneşti. Monedele au fost bătute în aur şi 
argint, în Ardeal, la Alba Iulia. Nu ştim exact ce inten-
ţie a avut voievodul cu aceste monede, dacă a dorit să le 
introducă în circuitul banilor sau le-a gândit doar ca pe 
un gest jubiliar, răspândindu-le în amintirea sfertului de 
veac de domnie.  Ştim însă sigur că Poarta a interpretat 
această iniţiativă ca pe cea mai mare obrăznicie, având 
în vedere că dreptul de a bate monedă revenea în special 
sultanului. Acesta a fost şi ultimul cap de acuzare citit la 
executarea Brâncovenilor. 

Din zilele tinereţii sale şi până în ceasul morţii, Constantin Vodă a avut 
alături un sprijin nepreţuit, pe doamna sa, Marica, os domnesc şi ea, 
nepoată de voievod. Patru decenii de căsătorie, al căror rod au fost 11 

copii: Stanca, Maria, Ilinca, Constantin, Ştefan, Safta, Radu, Ancuţa, Bălaşa, 
Smaranda şi Matei. Au ctitorit umăr la umăr, s-au frământat pentru soarta 
ţării şi a familiei lor şi s-au bucurat împreună în puţinele ceasuri de odihnă. 
Marica Brâncoveanu a fost foarte implicată în administrarea numeroaselor 
moşii ale familiei. Pisaniile păstrează numele său la Hurezi, la Surpatele şi la 
Viforâta. Mai multe ştim despre dânsa după tristul sfârşit al lui Constantin 
Vodă şi al fiilor lor. A fost trimisă în exil, într-un oraş din Asia Mică, apoi s-a 
putut întoarce în ţară, unde s-a străduit din răsputeri să reabiliteze numele 
soţului ei, să recupereze şi să îngrijească moşiile ce le fuseseră confiscate şi 
prăduite de turci. La vârsta bătrâneţii a avut mângâiere şi bucurie de la cei 
doi nepoţi pe care i-a avut în grijă: Constantin, băiatul primului său fiu şi 
Maria, fiica lui Ştefan, orfană de ambii părinţi. Prin micul Constantin nume-
le Brâncovenilor avea să fie dus mai departe.

Gâdele i-a pus pe toţi să stea în genunchi la o oarecare depărtare unul 
de altul şi să-şi scoată căciulile din cap; şi după ce le-a îngăduit să facă 
o scurtă rugăciune, a tăiat, mai întâi, dintr-o singură lovitură de sabie, 
capul clucerului, apoi al ginerelui, apoi al fiului mai mare. Dar când a 
ridicat sabia să taie capul celui mai tânăr, în vârstă de şaisprezece ani, 

acesta, cuprins de frică, ceru să i se cruţe viaţa, primind în schimb să se 
facă musulman; atunci tatăl său, dojenindu-l şi îndemnându-l mai bine 

să moară de o mie de ori, dacă s-ar putea, decât să se lepede de Iisus 
Hristos, numai pentru a trăi câțiva ani mai mulţi pe pământ, acesta 

spuse gâdelui: „Vreau să mor creştin, loveşte!”, şi îndată gâdele îi reteză 
capul ca şi celorlalţi. În sfârşit, îl decapită şi pe tată (…). 

(Aubry de la Motraye, martor la execuţia Brâncovenilor)

Cinstită dumneata mamă, cu plecăciune sărut cinstită mâna dumitale şi 
rog pre puternicul Dumnezeu să dăruiască dumitale fericită sănătate îm-
preună cu tot binele. Pricina scrisorii mele către dumneata de astă dată 

de alt nu este făr numai, întâi, să aflu de bună şi mie mult veselitoare să-
nătatea dumneavoastră; a doua ca să aduc dumitale bună vestire cum că 
noi de acum pân la Sânpetru vom veni de vă vom găsi, numai Dumnezeu 

vă dea sănătate, ca, venind şi găsind pre toţi sănătoşi, să putem să ne 
bucurăm şi noi. (…) Numai ci-mi gătiţi toate câte o basma cu fir, c-apoi 

nu va fi bine de voi. Lelei Stancăi, Lelei Ilincăi, Lelei Săfticăi le sărut mâi-
nile şi le zic să fie gata basmalele când voi veni, că apoi mă voi mânia pe 
dumnealor. Lelei Stancăi să-i spui cum că pe nenea Radul îl dor mâinile 
puţintel de astă noapte încoace, dar nu-i va fi nimic. Pă celelalte cocoane 
şi coconi sărut şi, cu aceasta sfârşind, mila lui Dumnezeu să păzească 
pre dumneata. Al dumitale de fii cei mici şi plecat Ştefan Brâncoveanu. 

(1703, Prinţul Ştefan avea 18 ani)

Mazilire – detronare, scoatere din 
domnie; în Ţările Române, voievozii 
puteau fi maziliţi prin porunca 
sultanului de la Constantinopol.

gospodărire şi sărăcirea ţării, cât şi de sfidare și de prea mare îndrăzneală. 
Câteva luni au fost ţinuți în Temniţa celor Şapte Turnuri. Turcii au încercat 
în fel şi chip să smulgă informaţii despre uriaşele averi de care auziseră. 
Sfârşitul Brâncovenilor a fost cumplit şi a umplut de groază întreaga lume 
diplomatică europreană. A fost o demonstraţie de forţă şi cruzime la care 
au fost chemaţi să asiste mulţi demnitari în misiune la Constantinopol. 
Sultanul nu s-a mulţumit cu capul Brâncoveanului ci a dorit să şteargă de 
pe faţa pământului moştenirea sa, luând şi viaţa celor patru fii: Constantin, 
Ştefan, Radu şi Matei. Ca ultimă umilinţă, Ahmet al III-lea le-a propus tre-
cerea la Islam pentru a scăpa cu viaţă. Brâncovenii au refuzat. Acesta a fost 
momentul în care un fapt istoric comun s-a prefăcut într-un act de muceni-
cie creştinească. Capetele Brâncovenilor au fost purtate pe prăjini pe uliţe-
le Constantinopolului, iar trupurile au fost aruncate în mare. Nişte pescari 
creştini le-au scos la mal, după care au fost duse în taină să fie îngropate în 
insula Halki, un ostrov din apropiere, într-o biserică la care Brâncovenii se 
făcuseră noi ctitori cu câţiva ani înainte. Vestea muceniciei lor s-a răspândit 
iar poporul a cântat-o în baladă, până în zilele noastre. La sfârşitul secolului 
al XX-lea, Biserica Ortodoxă Română i-a recunoscut în rândurile sfinţilor.

13. Bucureşti, M.I.M.B
14 - 15. Surpatele, jud.Vâlcea
16. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova

 13 

 14 

 15 

 16 
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Priveşte acum icoana! Trupul Fecioarei este întins pe un pat, înconjurat 
de apostoli şi arhierei. Iată-l şi pe Hristos, Fiul său, în straie de lumi-
nă, ţinând în braţe un prunculeţ. Este reprezentarea sufletului Maicii 

Domnului, nevinovat ca un nou-născut. În partea de sus, observă doi îngeri 
purtând fiecare câte un nor, în mijlocul căruia vezi nişte personaje. Sunt apos-
tolii, care, la porunca lui Dumnezeu, au fost aduşi de departe, pe nori, pentru 
a fi de faţă la adormirea Fecioarei. Toţi au fost prezenţi în afară de Toma. El a 
ajuns după punerea în mormânt a Maicii Domnului. Poate părea de neînţe-
les de ce apostolul acesta nu fusese şi el chemat de îngeri. Aşa a fost planul 
lui Dummnezeu, ca lui să-i dăruiască o altă bucurie. Toma cere celor de faţă 
să deschidă mormântul pentru a-şi lua şi el rămas bun de la binecuvântatul 
trup al Fecioarei. Lespedea de piatră este dată la o parte dar mormântul este 
găsit gol. Doar brâul cel roşu al Maicii, pe care îl ţesuse ea însăşi, din păr de 
cămilă, este găsit de apostol înăuntru. Aşa au înţeles toţi că Maica fusese ri-
dicată cu trupul la cer. Priveşte, între nori, cum Maica Domnului, purtată de 
îngeri, dăruieşte lui Toma brâul ei. Vezi, în interiorul unei icoane sunt adesea 
mai multe momente diferite şi toate legate între ele. Brâul Maicii Domnului 

Canonizare – actul prin care 
Biserica confirmă sfinţenia 
unei persoane. Există stabilite 
din vechime criterii precise de 
recunoaştere a sfinţilor şi anumite 
ceremonii aparte pentru astfel de 
prilejuri.

Blagorodnic - ales, nobil, bun.

Iată icoana unei zile care a fost de-a lungul timpului 
la mare cinste în familia Brâncovenilor. Este cea mai 
mare sărbătoare închinată Maicii Domnului, ziua 

în care creştinii îşi amintesc de adormirea ei. Este hra-
mul multor ctitorii domneşti. La jumătatea secolului al 
XVII, în această zi, se năştea la Brâncoveni viitorul vo-
ievod Constantin şi tot în această zi, după 60 de ani, la 

Împletită cu biografia Brâncoveanului, chiar de la început, a fost viaţa 
unui mare învăţat, de care am mai pomenit. Constantin Cantacuzino, vi-
itorul stolnic, era cel care îl primea în braţele sale, la botez, pe pruncul 

viitor voievod, avându-l şi tiz. Cu toate că, în accepţiunea acelor vremuri, 
copilul aparţinea familiei tatălui, căruia îi purta şi numele, cel de-al trei-
lea fiu al Stancăi Cantacuzino şi al lui Papa Brâncoveanu, a fost parcă, de 
la început, pecetluit de înrudirea Cantacuzină. Primea numele bunicului 
matern, venerabilul postelnic Constantin, pe care l-a cunoscut bine în co-
pilăria sa. Acesta era coborâtor din împăratul Bizanţului Ioan Cantacuzino. 
Rămas orfan de tată, Constantin cel din Brâncoveni s-a ataşat profund de 
naşul său, care era cu  doar 17 ani mai vârstnic. Afecţiunea a fost reciprocă. 
Viitorul stolnic a fost cel care i-a luminat de timpuriu calea învăţăturii şi i-a 
descoperit frumuseţea cărţilor. Unchiul Constantin era un mare pasionat al 
ştiinţelor umaniste, pe care le-a cercetat mereu, în ţară şi dincolo de hotarele 
acesteia. Dacă mai pui la socoteală şi faptul că a fost dăruit cu viaţă lungă, 
pentru acele vremuri, poţi să ştii că acumulase în timp o erudiţie impresi-
onantă, probabil neegalată în epocă în Ţara Românească. A studiat întâi la 
Constantinopol, apoi în Italia, la Padova. Istoria, filosofia, teologia, literatu-
ra, matematica, astronomia, medicina, fizica, greaca şi latina s-au adunat 
în mintea sa iscoditoare, rodind mai pe urmă în lucrările de cărturar dar şi 
în plan politic. Şi-a dăruit iscusinţa de-a lungul timpului în multe traduceri 
din limba greacă ale unor scrieri importante. Am avut îndreptătoriu pe 
cinstitul, blagorodnicul şi prea înţeleptul dumnealui Constantin biv 
vel stolnic (…) l-am avut lumină şi dezlegare întru toate, mărturisesc 
cei doi fraţi cărturari, Radu şi Şerban Greceanu. Lucrarea cea mai impor-
tantă a stolnicului s-a legat de istoria Ţării Româneşti. Fiind nemulţumit 
de ce se scrisese până atunci şi înţelegând cât preţuieşte pentru un popor 
cunoaşterea propriei istorii, Stolnicul Constantin Cantacuzino a adunat tot 
ce i-a stat în putinţă pentru a întocmi Istoria Ţării Rumâneşti întru care 
să cuprinde numele ei cel dintâi şi cine au fost lăcuitorii ei atunci şi 
apoi cine o au mai descălecat şi o au mai stăpânit până şi în vremu-
rile de acum (…). Este o carte în care se vorbeşte despre originile poporului 
român, despre continuitatea acestuia în matca vechii Dacii, despre unitatea 
de limbă. E un text care rezolvă întrebări esenţiale, o operă vizionară pen-
tru vremea eliberării românilor ardeleni şi a constituirii statului naţional. 
Alături de această carte, Constantin Cantacuzino a dat Ţării Româneşti pri-
ma hartă, tipărită la Padova, comandată şi plătită de Brâncoveanu şi îngrijită 
de Hrisant, călugărul geograf, care avea să devină patriarh al Ierusalimului.

Constantinopol, era ucis împreună cu fiii şi cu sfetnicul 
său. Aşadar, era zi de naştere a lui Vodă, onomastică a 
Doamnei Marica şi avea să fie şi ziua muceniciei, cea de 
care aveau să-şi amintească urmaşii. După canonizarea 
Brâncovenilor, sărbătorirea lor a fost stabilită la o zi după 
praznicul Adormirii Maicii Domnului. 

17. Hurezi, jud.Vâlcea
18. Bucureşti, M.I.M.B.
19. Hurezi, jud.Vâlcea

 17 

 18 

 19 

avea să ajungă la Constantinopol şi, de acolo, într-o mănăstire în Muntele 
Athos. Unii spun că a fost dăruit călugărilor chiar de împăratul bizantin 
Ioan Cantacuzino, strămoşul cel mai de seamă al Cantacuzinilor din Țările 
Române. Voievodul Neagoe Basarab a refăcut acea mănăstire şi a ctitorit un 
mic paraclis în cinstea acestei preţioase relicve, rămasă de la Fecioara Maria. 
Aşadar, oamenii epocii brâncoveneşti puteau adesea desluşi în detaliile pictu-
rii, istorii de care auziseră şi care se legau, în plus, şi de viața înaintaşilor lor.
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Aceasta (e) dară scădere mare şi jale doar într-acest norod, al neştiinţei 
şi al nevrerei să-l înveţe fiind, iaşte pricină, de astăzi, nu numai de râsul 

altora şi de ocară suntem ci şi orbi, muţi, surzi suntem de lucrurile şi 
faptele celor mai de mult ce în acest pământ s-au întâmplat şi s-au făcut, 
cari de nevoie încă le era şi ne iaşte a le şti, pentru ca să putem şi traiul 

vieţii noastre a tocmi. 

(Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Rumâneşti)

Personalitatea stolnicului Constantin Cantazino 
poartă însă şi umbra trădării. Nu a putut accepta 
distanţa pe care Vodă Constantin a luat-o, de la un 

timp, faţă de influenţa sa şi a fratelui său, Mihail, spăta-
rul. De când finul, nepotul şi învăţăcelul său a început 
să-i iasă din vorbă, stolnicul a urzit, cu multă inteligen-
ţă şi abilitate, căderea Brâncovenilor. Să-i fi fost atât de 
puternice convingerile politice ori să fi fost dorinţa de a 
vedea iar pe tronul ţării un Cantacuzin? În ziua tristă a 
mazilirii Brâncoveanului, sceptrul domniei era pus în 
mâna lui Ştefan Cantacuzino, fiul stolnicului. Toată ti-
cluiala avea însă să se întoarcă şi împotriva lor. Doi ani 
mai târziu, Ştefan a fost şi el mazilit. Tată şi fiu au fost 
ucişi la Constantinopol, pentru aceeaşi acuzaţie de unel-
tire împotriva Porţii.

Ţi-am pus dinainte istoriile câtorva personaje cheie 
ale epocii de spiritualitate despre care vom poves-
ti. În paginile ce vor urma vei mai întâlni şi altele  

          şi vei cunoaşte, mai ales, frumuseţile pe care ni 
le-au lăsat moştenire.

Vel – mare

Biv - fost

 20 
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Ştiai că înainte de Constantin 
Brâncoveanu locuinţele 
voievozilor Ţării Româneşti 
erau numite în pisanii simplu, 
„case domneşti“, şi nu palate? 
Şi totuşi, această observaţie nu 
vine din partea lingviştilor – cei 
care se ocupă cu studierea 
evoluţiei şi mişcărilor care au 
loc în universul vorbelor unei 
limbi –, ci de la istorici.  
Ei au observat că acest cuvânt 
oglindeşte întru totul felul în 
care omul cultivat al epocii 
brâncoveneşti privea locuirea. 
Este perioada în care o locuinţă 
domnească sau boierească 
trebuia să fie nu doar solidă, 
sigură şi foarte bine organizată, 
ci mai cu seamă frumoasă, 
împodobită, confortabilă, 
înconjurată de darurile 
naturii, odihnitoare prin însăşi 
înfăţişarea ei. Dintre palatele 
ridicate de marele voievod, unul 
a răzbit în lupta cu vremurile, 
oferind azi o imagine destul de 
fidelă a ceea ce era odinioară 
un palat brâncovenesc.  
E vorba de cel mai iubit dintre 
locurile de popas şi odihnă ale 
Brâncovenilor, Mogoşoaia.

Palatul

Mogoşoaia, jud.Ilfov
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Aşa se vede, din înălţimea văzduhului, vechea curte brâncovenească de 
la Mogoşoaia. Odinioară era o moşie destul de retrasă, având alături 
un sătuc. Azi este aproape o suburbie a Bucureştiului. Casele s-au ri-

dicat până în zidurile domeniului iar în vechiul parc poţi găsi jocuri moder-
ne. Totuşi, pentru amintirea Brâncovenilor, vremurile şi oamenii au cruţat 
ceea ce a fost mai preţios din această moştenire. Bătrânul palat şi împreju-
rimile sale găzduiesc astăzi un centru cultural. Cele mai multe dintre cele 
ce se petrec aici vor fi fost şi pe gustul ctitorilor de demult: expoziţii de artă, 
concerte, teatru, întâlniri cu oameni erudiţi, ateliere de creaţie.

Odată ridicat în tronul Ţării, Constantin Brâncoveanu porneşte la în-
noirea Curţii Domneşti din Bucureşti iar mai apoi şi a celei din mai 
vechea cetate de scaun a Târgoviştei. Acestea erau reşedinţe stăpânite 

de voievozi pe perioada domniei şi erau lăsate moştenire celor care le urmau 
la tron. După dorinţa şi puterile fiecăruia şi după cum erau vremurile, fiecare 
domnitor avea un aport în peisajul edificiilor Curţii Domneşti. Desigur, în 
perioade în care se legau ani de pace se construia cu sârg şi mai marii Ţării 
aveau vreme şi bani de ctitorit. 

În vremea lui Constantin Brâncoveanu curţile domneşti şi-au primit haină 
de sărbătoare, fiind împodobite şi îngrijite mai mult decât în trecut. Din 
acestea au ajuns însă până la noi doar ruine. Pe lângă ele, marele voievod a 

ridicat şi palate ale familiei, pe câteva dintre multele sale moşii. Locurile sunt 
alese strategic, în apropierea celor două capitale – Bucureşti şi Târgovişte – 
sau în preajma drumurilor importante ale Ţării. Ca un bun tată şi gospodar, 
Brâncoveanu a pregătit pentru fiecare dintre cei patru fii ai săi câte o reşe-
dinţă demnă de capetele lor încoronate. Pentru întâiul născut, Constantin-
Beizadea, moşia de la Potlogi. Pentru Ştefan, Mogoşoaia. Pentru Radu, cur-
tea strămoşească de la Brâncoveni, iar pentru Matei, Doiceştiul. Ştiu, sunt 
nume de localităţi care nu îţi spun azi mai nimic, dar pe harta Brâncovenilor 
erau puncte importante. După mărturiile cronicarilor, Constantin Vodă 
Brâncoveanu petrecea o parte importantă din an la curtea de la Târgovişte şi 
în călătorii pe la diferite moşii şi ctitorii. De când începeau căldurile în câm-
pie, de pe la praznicul Sfinţilor Petru şi Pavel şi până la mijlocul toamnei, la 
Sfântul Dumitru, voievodul şi curtea sa stăteau, de obicei, departe de capita-
lă. Şi de aceea locurile acestea de popas erau pregătite şi pentru a găzdui, la 
nevoie, Sfatul Domnesc sau cancelaria. 

Poate te întrebi cum s-a născut acest fel de a gândi construcţiile, care a 
adus atâta fală şi frumuseţe ctitoriilor brâncoveneşti. La fel cum Vodă 
Constantin purta în fiinţa lui moştenirile şi zestrea a două neamuri 

vechi şi măreţe, tot aşa şi construcţiile numite cu numele său. Pe de-o parte, 
era tradiţia moştenită de la boierii pământeni şi rudele domneşti Basarabeşti, 
cu care era atât de familiar încă din vremea copilăriei sale de la Brâncoveni. 
Va fi colindat adesea ctitoriile străbune pe care le-a refăcut, le-a întărit şi le-a 
dăruit din belşug în anii domniei. Pe de altă parte, toată învăţătura primită 
de la rudele sale Cantacuzine aducea cu sine multă pasiune pentru frumos şi 
experienţe strânse în călătoriile cu care aceștia erau atât de obişnuiţi. Întâi 
Constantinopolul cu toată bogăţia lui de palate, strângând în sine Orientul 
şi privind şi către Apusul Europei. Apoi Grecia ori Italia şi chiar şi Ardealul 
vecin, unde moda era cea din Imperiul Cezaro-Crăiesc. Cum arăta un palat 
domnesc în vremea lui Brâncoveanu? Cel mai uşor te poţi lămuri vizitând 
frumoasa moşie de la Mogoşoaia.

Tot într-acest an (1706), cumpărând Măria Sa Vodă Doiceştii de la 
Bălăcianu, fiind aproape de Târgovişte ca să aibă unde se preumbla câte 

odată şi fiind acolo nişte case vechi, surpate şi nesăbuite, Măria Sa, luând 
moşia numai decât au strămutat şi casele de cum era şi le-au prefăcut 

puindu-le în orânduiala ce se văd. Şi le-au îngrijit foarte frumos, făcând şi 
biserică de piatră şi heleşteu şi vii şi de toate, precum se văd acum înfru-
museţate – şi le-au dăruit fiului Măriei-Sale celui mai mic, lui Mateiaş.

(Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin Brâncoveanu)

Palat 

Palat 

Paraclis  

Grădini 

Cuhnie 

Cuhnie 

Grădini      

Parc 

Turnul de intrare

Turnul de intrare

Lacul Mogoşoaia pe cursul râului Colentina
Heleşteu sau râmnic – este 
un mic lac, adesea artificial, 
amenajat pentru creşterea 
peştilor.

1. Surpatele, jud.Vâlcea
2-3. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 2 

 1 

 3 
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Iată o parte din zidurile care înconjurau odinioară Curtea Domnească din 
Târgovişte. Au fost înălţate în vremea lui Brâncoveanu, pe când acest lă-
caş strămoşesc al voievozilor a fost refăcut. Ispravnic al lucrărilor a fost 

chiar unchiul voievodului, spătarul Mihail Cantacuzino. Şi palatele brân-
coveneşti de la moşii erau înconjurate de astfel de ziduri înalte de peste 4 
metri. Priveşte cu atenţie cum este lucrată zidăria. Jocul acesta de piatră şi 
cărămidă este un meşteşug moştenit de la bizantini, care se întâlneşte frec-
vent la monumentele istorice din toată zona Balcanilor. Un astfel de zid nu 
este doar trainic ci şi foarte frumos. 

Ispravnic – 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.

Porţile prin care puteai pătrunde în interiorul zidurilor erau uneori în-
tărite cu turnuri, alteori mai ospitaliere. Aşa este cea rămasă încă în 
picioare la Sâmbăta de Sus, dincolo de munţi, în ţinutul Făgăraşului, 

unde Brâncovenii ridicaseră un palat asemănător celui de la Mogoşoaia. 
Boierii şi voievozii Ţării Româneşti deţineau din vechime moşii în această 
parte a Transilvaniei, pe care le preţuiau ca locuri de refugiu. Odată trecuţi 
munţii, se intra într-o altă împărăţie, cea a craiului austro-ungar. Aici legile 
erau diferite şi puterea turcilor mai mică. Frumoasa poartă străjuită de co-
loane împodobite și două pivnițe sunt tot ce a mai rămas din acest palat. Din 
păcate, în zilele noastre sunt lăsate în paragină. 

Turnul poartă era o construcţie care uşura paza 
intrării în interiorul curţii, spre palat. Era cel mai 
adesea ridicat pe două nivele, dar uneori şi mai 

înalt. În grosimea zidurilor, de o parte şi de alta, erau 
încăperi pentru străjeri. Nivelul de sus era un bun post 
de observaţie a împrejurimilor şi locul de unde poarta 
putea fi apărată, la nevoie, cu arma. La porţile palatelor 
garda era de veghe, mai ales când Vodă cu alaiul său erau 
în trecere pe la moşii. 

4. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
5. Sâmbăta de Sus, jud.Braşov
6. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 4 

 5 

 6 



48 49

III
. P

al
at

ul

Iată clădirea palatului de la Mogoşoaia, cu cele două faţade ale sale. 
Una priveşte spre turnul de intrare iar cealaltă spre lac. Din vremea 
Brâncovenilor şi până astăzi au fost făcute unele modificări pe care ţi le 

voi arăta ajutându-mă de imaginea palatului de la Potlogi. Până atunci aş 
vrea însă să priveşti cu atenţie cele două faţade şi să încerci să-ţi alegi una 
dintre ele. Nu-i aşa că e greu? Ambele sunt foarte frumoase! Cea dinspre 
turn, cu foişorul ei pătrat şi scara de onoare are o ţinută ceremonioasă şi 
impozantă. Cea dinspre lac e fermecătoare şi plină de poezie. Poţi spune 
pe bună dreptate că vechiul palat brâncovenesc este deopotrivă frumos şi 
pe o parte şi pe cealaltă. Nu are o faţă şi un spate, ci două feţe! Asta pentru 
că două erau şi rosturile sale. Unul, acela de a găzdui un voievod cu alaiul 
său, adesea cu îndatoririle lor legate de cârmuirea ţării – sfaturi domneşti, 
primiri de oaspeţi importanţi – iar cel de-al doilea, acela de a odihni pe cât se 
poate pe domnitor şi pe ai săi, la zile de sărbătoare, praznice şi rarele ore de 
zăbavă. Palatul a fost ridicat pe două nivele, deasupra unei pivniţe mari. Jos 
erau încăperile slujitorilor iar sus apartamentul voievodului şi cel al doamnei 
sale. Tot sus era şi încăperea unde se ţinea ocazional sfatul domnesc şi locul 
meselor festive. 

Contăş – haină 
lungă de iarnă, 
îmblănită cu piei 
scumpe, purta-
tă în trecut de 
boieri.

7-8. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 7 

 8 

Bucureşti 25 aprilie 1702, „Azi dimineaţă la orele 9 Excelenţa Sa a 
întors vizita domnului care l-a primit în capul scării şi l-a întreţinut 

întâi vreo oră şi jumătate stând de vorbă cu el, după care Excelenţa Sa 
a fost condusă în sala de mâncare, unde era întinsă o masă lungă şi 

bogat încărcată, la care s-au aşezat la cină domnul şi Excelenţa Sa, la 
dreapta lui. (…) Masa s-a prelungit mai bine de şapte ore în care timp 

au urmat multe rânduri de bucate deosebite constând din mâncări 
alese şi scumpe, cu belşug de vinuri minunate şi cu închinarea 

ceremonioasă a multor sănătăţi, mai întâi pentru Sultan, împăratul 
Germaniei şi regina Angliei, toate pe rând însoţite de salve trase de 
soldăţimea din curtea alăturată. Aici am fost martorii unor dovezi 
neobişnuite de curtenie, ospitalitate şi purtare amabilă din partea 

boierimii româneşti, dar îndeosebi a domnului însuşi care a băut în 
sănătatea şi norocul fiecăruia dintre străinii de la masă. La încheie-
rea recepţiei a îmbrăcat Excelenţa Sa un contăş lung de mătase făcut 

după moda din Ţara Românească şi căptuşit cu o blană de samur 
foarte frumoasă (….) 

(Un însoţitor al Lordului William Paget, ambasador al Angliei la curtea 
lui Brâncoveanu)
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originală a fratelui său de la Mogoşoaia. Aşa ară-
tau ferestrele la început şi nu cum le vedem astăzi, 

alungite şi rotunjite în trei arce, în partea de sus. La fel, 
în vremea Brâncovenilor, palatul era tencuit în alb, în to-
talitate şi pictat pe alocuri. Pentru că această tencuială 
era foarte stricată, arhitecţii restauratori au propus ca 
faţadele să rămână cu cărămida dezvelită. Era o imagine 
familiară palatelor italiene, care l-au inspirat în multe 
privinţe pe Brâncoveanu. Apoi, frumuseţea lucrăturilor 
în piatră albă, era mult mai vizibilă pe un fond de culoare 
închisă. 

Iată un ancadrament de pia-
tră care înconjoară astăzi in-
trarea în palatul-muzeu de 

la Mogoşoaia. El a fost adus aici 
de la un vechi palat brâncove-
nesc din Bucureşti care a fost, 
din păcate, demolat… Fusese ri-
dicat de Toma Cantacuzino, un 
văr al Brâncoveanului. Cum îţi 
dai seama dintr-o privire că pie-
sa aceasta este de împrumut? 
Ştii că frumoasa construcţie de 
la Mogoşoaia a fost ridicată de 
Vodă Constantin după urcarea 
sa pe tronul Ţării. De atunci 
el şi-a însemnat ctitoriile cu 
două steme: cea a Basarabilor, 
cu acvila care ţine crucea în 
cioc (o vezi şi pe pisanie) şi cea 
a Cantacuzinilor, din care se 
trăgea după mamă, vulturul cu 
două capete. Priveşte acum an-
cadramentul! În partea de sus 
găseşti două steme dar ambele 

sunt ale Cantacuzinilor.

În vremea lui Brâncoveanu palatul şi restul clădirilor 
erau toate acoperite cu şiţă. Astăzi, acoperişul e format 
din plăci de ardezie, o piatră neagră, foarte rezistentă. 

Foişorul pătrat care te întâmpină, odată ce ai intrat 
pe sub turnul poartă, este locul de unde se poate 
observa în voie aleea şi toată curtea palatului, cu 

slugile, gărzile şi alţi trecători. De aici îşi întâmpina 
Vodă Constantin musafirii. Faptul că era un loc impor-
tant de intrare în palat, o arată şi pisania, aşezată chiar 
deasupra uşii din acest foişor. Era şi un loc de umbră şi 
taifasuri, la care te îndemna şi bolta fermecătoare, picta-
tă parcă de o ploaie de stele.

Pe scara de onoare a palatului urcau oaspeţii de 
seamă spre încăperile de primire. Aceasta suia 
spre foişorul pătrat. La Mogoşoaia, scara aceasta 

a fost construită târziu, la mai bine de 200 de ani după 
Brâncoveni, atunci când palatul s-a scuturat de hainele 
vremurilor de restrişte şi a îmbrăcat iar strai de sărbătoa-
re. Trebuie să ştii că după căderea Brâncovenilor palatul 
a fost jefuit, transformat în han, părăsit, regăsit şi iar je-
fuit, mai bine de două secole. Apoi a ajuns în stăpânirea 
prinţesei Martha Bibescu, un suflet mare, care l-a iubit 
şi şi-a pus toate puterile în restaurarea lui. A avut alături 
un arhitect pasionat, un urmaş al Cantacuzinilor de de-
mult, Gheorghe Matei Cantacuzino. Împreună au readus 
vechilor clădiri strălucirea de odinioară. Ei, arhitectul 
nostru a colindat Oltenia şi toată Ţara Românească în 
lung şi în lat pentru a înţelege cât mai bine felul în care 
se construia în timpurile brâncoveneşti. Pe atunci mul-
te monumente erau în paragină. Gândeşte-te doar că în 
1915, vechile palate domneşti din vremea lui Constantin-
Vodă, Mogoşoaia sau Potlogii, bunăoară, nu erau consi-
derate încă monumente istorice. Prin urmare mai marii 
ţării nu găseau că trebuie să le poarte de grijă… Revin 
la scara de onoare. G. M. Cantacuzino a observat-o la 
alte clădiri brâncoveneşti. Pe atunci, la Mogoşoaia fo-
işorul era închis, dar el s-a gândit că, foarte probabil, 
Brâncoveanu avusese în plan o astfel de scară sau poate 
că o fi fost o vreme una din lemn. Făcându-se săpături 
lângă zidul palatului a fost găsit locul de unde ar fi trebu-
it să pornească scara de piatră. Aşa că bravul arhitect a 
intrat în pielea meşterilor vechi şi a pus să se ridice scara.

9-10. Mogoşoaia, jud.Ilfov
11. Potlogi, jud.Dâmboviţa
12. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
13. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 9 

 10 

 11 

 12  13 
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Iată gârliciul care coboară spre pivniţele largi şi boltite ale palatului de la 
Mogoşoaia. În beciul acesta larg şi înalt se păstrau odinioară proviziile şi 
vinurile limpezi şi parfumate, care udau bucatele brâncoveneşti. Şi mai 

avea un rost bine tăinuit. În centrul uneia dintre cupole se poate distinge 
urma unei spărturi în zidărie, ca un fel de capac. Era un traseu care ducea din 
apartamentele domneşti direct în pivniţă. În caz de primejdie, se putea co-
borî din vârful cupolei în beci cu ajutorul unei funii puternice. Toate palatele 
brâncoveneşti şi clădirile mănăstireşti au astfel de beciuri, cu ziduri foarte 
groase, de 1 metru şi mai bine. 

Gârlici – intrare într-un beci sau 
într-o pivniţă; mai poate însemna: 
coridor, prispă, pridvor.Această încăpere, pe trei laturi închisă şi pe una deschisă, prin arce şi 

coloane, se numeşte loggie. Arată cum nu se poate mai potrivit pe faţa-
da unui palat brâncovenesc dar să ştii că nu este o invenţie româneas-

că. În plus, dintre meşteri, unii veneau din zona Dalmată care era pe atunci 
în stăpânirea Veneţiei. Mulţi îi vor fi povestit voievodului cu încântare despre 
oraşul aşezat pe ape, despre palatele ridicate acolo pe piloni de lemn, în va-
lurile mării. La Veneţia, loggiile erau ceva obişnuit. De la înălţimea lor puteai 
privi în voie depărtările, la adăpost de vânt, ploaie sau arşiţă, ori puteai prânzi 
la umbră şi răcoare. Ca fata din poveste, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici 
călare, nici pe jos, în loggie te simți nici înăuntru, nici afară, bucurându-te şi 
de aer şi de fereala zidurilor. Aici se ţineau uneori mesele domneşti. Alteori 
loggia găzduia clipele de odihnă ale voievodului, atât de rare şi preţioase. 

14-19. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 14  15 

 16 

 17   18  

 19  
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Nelipsite din curţile palatelor 
domneşti şi ale mănăstirilor 
sunt nişte clădiri care îţi pot 

părea ciudate. Uneori arată ca nişte 
muşuroaie uriaşe din piatră, alteori 
ca nişte mici biserici. Acestea sunt 
cuhniile, vechile bucătării brâncove-
neşti, în care focul ardea nestins şi 
se pregăteau cele mai alese şi sofis-
ticare bucate. Forma lor este inspi-
rată de bucătăriile mănăstirilor de la 
Muntele Athos şi este dată de un sis-
tem elaborat de aerisire şi evacuare a 
fumului. Erau aşezate pe o latură a 
curţii, la depărtare de palat, de tea-
ma incendiilor. 

 Întâi când am venit (la Potlogi), puţin am avut vreme bună, 2-3 zile 
şi am şi cercat şi iepurii de Târgovişte, că prepeliţe nu se pot găsi, nici 
n-avem cu ce le prinde, că ulii n-avem, că mă înşelaşi dumneata de-mi 
luaşi uliul cel bun, nădăjduindu-mă că-mi vei trimite de acolo altul (...) 

iar acum văzui că nădejdea mea au fost deşartă. Ehei, Ştefane,  
înşelatu-m-ai, ţine minte! 

(Scrisoare a beizadelei Radu către fratele său mai mare, 
 Ştefan Brâncoveanu), 1712, 22 ani

Poţi face astăzi o descindere printre gusturile, miresmele şi aromele 
cuhniilor brâncoveneşti, într-un exerciţiu de imaginaţie şi, de ce nu, 
prin experimente gastronomice. Ai la îndemână un ghid excelent, o 

carte de bucate, ajunsă din vremurile Brâncovenilor până la noi. Autorul ei 
pare a fi chiar stolnicul Constantin Cantacuzino, cel care a fost responsabil 
cu masa domnească timp de peste 40 de ani. A adunat multe, multe reţete, 
unele din bătrâni, altele inspirate din obiceiurile culinare ale locurilor prin 
care a călătorit. Manuscrisul a fost editat şi tipărit în zilele noastre şi însoţit 
de un foarte frumos studiu introductiv. Volumul se numeşte „O lume într-o 
carte de bucate“ şi dacă nu-l mai găseşti în librării, sigur îl vei găsi la biblio-
tecă. Crede-mă, merită efortul!

Ia iepurele, partea dinainte, şi-l taie mărunţel. Deci să-l spălăceşti cu jumă-
tate vin – jumătate apă. Deci aşază-le în tingire şi-i pune spălătura pe el, 

strecurată prin sită, puind sare, piper, cuişoare, scorţişoară pisată, puţintel 
unt proaspăt, câteva vârfuri de jaleş şi puţintele stafide, zahăr şi vişine 
uscate, şi astupă vasul bine şi-l fierbe. Şi când va fi pe urmă de vei vrea 

să îngroşi zeama, o îngroaşă cu migdale pisate au cu felii de pâine prăjite 
muiate în musilez şi în puţintel oţet de trandafir şi apoi o să pisezi şi o să-l 

strecori prin sită şi cu aceia să îngroşi zeama.

(Carte de bucate, manuscris brâncovenesc)

20. Bistriţa, Vâlcea
21-22. Mogoşoaia, jud.Ilfov 
23. Bucureşti, M.I.M.B.

 20  

 21   22  

 23  
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Cum arătau încăperile palatelor pe dinăuntru? Cei care le-au văzut po-
vestesc despre mobilier adus din Apusul Europei, oglinzi, pereţi pic-
taţi sau înfloraţi cu stuc, multe scoarţe, covoare şi draperii colorate, 

care te trimiteau cu gândul la Orient. La Mogoşoaia s-au păstrat picturi 
până târziu, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Exista o galerie de strămoşi ve-
nerabili, reprezentaţi foarte probabil ca în portretele votive din biserici. Mai 
era înfăţişat şi un episod fericit din cursul domniei lui Vodă Constantin. 
Puţin după jumătatea domniei sale, în urma unor intrigi, Brâncoveanu era 
chemat de sultan, la Adrianopol, pentru a da socoteală. Astfel de chemări 
şi călătorii sfârşeau de cele mai multe ori prost. Drumul a fost lung şi ane-
voios, peste 400 de kilometri, iar alaiul lui Vodă Constantin, mult peste 
1000 de inşi. Cu daruri bogate şi vorba dulce, Brâncoveanu avea să scape de 
această dată şi, mai mult decât atât, sultanul avea să-l confirme în tronul 
domniei, pe viaţă. Ce uşurare! Revenit acasă, voievodul pune să se picteze 
pe pereţii palatului său cel mai drag istoria drumului la Adrianopol, ca să 
rămână viu în amintire. 

Oclădire mică şi băgată în pă-
mânt până la brâu este gheţă-
ria. Aici se păstrau felii mari 

de gheaţă, tăiate din lac cu fierăs-
traiele, în gerurile iernii. Acoperite 
bine cu stuf, la răcoarea pământului, 
rezistau până în toamna următoa-
re fiind de nepreţuit pentru păstra-
rea unor alimente precum peştele. 
Numeroasele reţete cu crap, ştiucă, 
şalău, biban, caracudă, nisetru, păs-
trugă şi altele, din cartea de bucate 
a stolnicului Constantin, mă fac să 
cred că la mesele brâncoveneşti se 
mânca mult peşte, care venea adesea 
de departe. Mai era şi peştele proas-
păt care se pescuia în lacurile sau 
heleşteele nelipsite curţilor brânco-
veneşti. 

24 - 25. Mogoşoaia, jud.Ilfov
26. Potlogi, jud.Dâmboviţa

 26  

 25  

 24  

Mâncărurile lor sunt foarte îmbelşugate, dar nu sunt bine gătite, ceea 
ce-i şi mai rău, se mănâncă reci, dat fiind că în Ţara Românească 

bucătăria se află într-un colţ al curţii şi deci foarte departe de casă. 
Românilor le e scârbă să mănânce broaşte, broaşte ţestoase şi melci; 
de curând au început să se obişnuiască cu aceştia din urmă şi-i mă-

nâncă cu atâta plăcere (mai ales în Postul Paştilor), încât la Târgovişte 
sunt trimişi soldaţi în grădina părinţilor franciscani să caute melci 

pentru bucătăria domnului. 

(Anton Maria del Chiaro)

Ia melcii de-i dă undă, după ce-i vei spăla bine cu apă caldă, de 
pământ; deci îi scoate din coajăle lor şi-i freacă cu sare mult, până ce 
le vei scoate toate balile ce au, apoi îi spală în câteva rânduri de apă 
caldă ca să se cureţe bine de bale şi le dă sare. După aceia, pune-i în 
tingire, puindu-le undelemn, piper, sare, scorţişoară, şofran de vei 
vrea, ierburi tocate, aguridă de va fi, au zeamă de lămâie şi apă cât 

să-i acopere de 2 degete şi astupând tingirea bine cu capac, îi fierbe. 

(Carte de bucate, manuscris brâncovenesc)
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Mai era ceva ce nu lipsea niciodată din apropie-
rea palatelor brâncoveneşti: paraclisul. Adesea 
era prima construcţie care se ridica, urmându-i 

apoi palatul. Aşa fusese şi la Mogoşoaia, unde bisericu-
ţa Sfântului Gheorghe din pajişte este ridicată încă îna-
inte, din vremea când Constantin era mare logofăt. Era 
locul de rugăciune al familiei, cel în care mulţumeau lui 
Dumnezeu pentru bucurii şi prindeau puteri la vreme de 
restrişte. Portretul votiv ne prezintă frumoasa familie 
a voievodului, aşa cum arăta în 1705, când s-a terminat 
pictarea lăcaşului. 

La Mogoşoaia şi prin alte părţi, palatele aveau gră-
dini îngrijite de grădinari iscusiţi, aduşi de prin 
părţile Franţei şi ale Italiei. De ce tocmai de acolo? 

În Apusul Europei, exista deja de multă vreme o mare 
preocupare pentru organizarea spaţiilor verzi, care era 
ridicată la nivel de artă. O şcoală renumită şi o grădi-
nă botanică, prima din lume, se găseau chiar la Padova, 
unde unchiul Constantin Cantacuzino fusese student şi 
încă unul eminent. Cum să combini plantele, unde să le 
aşezi, ce forme să inventezi, aşa încât priveliştea să fie 
cât mai fermecătoare, verdele cât mai prelung iar mires-
mele să urce până în loggii şi pridvoare? Era multă şti-
inţă. Undele lacului cu oglindirile lor erau şi ele cuprin-
se în plan. De la zidul palatului şi până la malul apei se 
întindea grădina măsurată şi desenată până în detaliu, 
în care nimic nu creştea la întâmplare. Pe lângă aceas-
ta erau parcul palatului şi livezile de pomi fructiferi. 
Bucuria naturii şi frumuseţea palatelor erau întotdeauna 
alături. În ce priveşte Mogoşoaia, acesta a fost un dar pe 
care l-au primit toţi musafirii ei: verdeaţă, flori, miresme, 
triluri.

27-30. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 27  

 28  

 29  

 30  
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Iată imaginea unei nunţi, pictată în Biserica Domnească din curtea voie-
vodală de la Târgovişte. Pictura acestui lăcaş a fost refăcută în întregime 
în vremea lui Constantin Brâncoveanu. Este, desigur, un episod al isto-

riei sfinte, nunta din Cana Galileii, unde Iisus a făcut prima minune în faţa 
oamenilor, preschimbând apa în vin. Despre aceasta se citeşte întotdeauna 
în slujba cununiei, şi cuvintele Evangheliei rămân în inimile nuntaşilor ca 
o promisiune. Brâncovenii erau mari iubitori de nunţi şi le plăcea să le găz-
duiască în Palatul Domnesc. În cursul a zece ani, s-au petrecut la curtea 
lui Vodă Constantin mai mult de 50 de nunţi, fără să le socotesc pe cele ale 
coconilor şi domniţelor brâncovene. Unii spun că scena de la Târgovişte ar 
fi fost inspirată chiar de nunta domniţei Ilinca, petrecută în vremea pictării 
bisericii. 

Iată, am făcut împreună un tur al palatului brâncovenesc, unul compus, ca 
un mozaic, din felurite părţi ale diferitelor palate ajunse până la noi. Dă-ţi 
seama câte frumuseţi s-au pierdut şi ne-au rămas neştiute, palate dom-

neşti şi boiereşti, cu toată podoaba lor, de care aflăm doar din file de cronică! 
Cu atât mai preţioase să ne fie cele care au biruit în lupta cu timpul şi pot să 
dăruiască în continuare frumuseţea cea dorită de ctitorii lor.

A fost veselie şi aveai ce vedea, tot lucruri vrednice de a fi văzute, căci 
după terminarea ospăţului, în aceeaşi sală în care se prânzise, a fost 
ridicată o cetate împresurată de turci, iar în cetate erau nemţii. Turcii 

băteau cetatea cu tunuri şi bombarde şi-i sileau să se predea şi să ceară 
pace. Şi s-au făcut multe alte jocuri şi tot felul de dansuri, turceşti, 

arăbeşti, chinezeşti, tătăreşti, franţuzeşti, spaniole şi poloneze şi au 
ţinut toată noaptea, până la ziuă. (…) 

(din Jurnalul de călătorie a unui sticlar din Boemia care a participat la 
nunta domniţei Ilinca, fiica lui Vodă Constantin)

31 - 32. Mogoşoaia, jud.Ilfov
33.  Târgovişte, jud.Dâmboviţa 31  

 32  

 33  
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Mogoşoaia, jud.Ilfov
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Ai aflat deja din ce motiv cele 
mai preţioase construcţii 
pentru oamenii vremurilor 
brâncoveneşti erau bisericile. 
Iar cele de mănăstire aveau 
un dar în plus: aici rugăciunile 
pentru ctitori şi pentru pacea 
din suflete erau lungi, adânci şi 
repetate. Cei care reuşeau să 
ridice o mănăstire plecau mai 
liniştiţi din această viaţă, căci 
pomenirea lor către Dumnezeu 
şi în faţa oamenilor era vie 
cât timp lăcaşul era în bună 
rânduială. Cu cât o mănăstire 
era mai trainică şi avea o zestre 
mai bogată – sate, pământuri, 
păduri – cu atât viaţa ei era 
mai lungă. Există mănăstiri 
în care viaţa monahală a 
dăinuit neîntrerupt din vremea 
Brâncovenilor şi până astăzi. 
Asta înseamnă sute de ani de 
rugăciuni, zi de zi, oră de oră, 
multe, foarte multe candele în 
care flacăra nu apucă niciodată 
să se stingă. 

Mănăstirea

Hurezi, jud.Vâlcea
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Cum trebuie să fie o mănăstire, asta o ştiau ctitorii acelor vremuri din 
moşi strămoşi. În epoca brâncovenească au ridicat mănăstiri şi schi-
turi voievozii, marii boieri, dar şi feţe bisericeşti, dregători mai mici şi 

chiar negustori. Având întipărită în suflet din copilărie frumuseţea, trăinicia 
şi respiraţia sărbătorească a marilor mănăstiri ridicate de înaintaşi, pe care 
le vizitau la hramuri şi praznice, ctitorii făceau tot ce le stătea în putinţă pen-
tru a lăsa în urmă o clădire puternică, împodobită şi prosperă. După inten-
ţiile şi puterile fiecăruia, lăcaşul putea fi mai mare sau mai mic. S-au ridicat 
mănăstiri mari, cu multă cheltuială, pregătite să găzduiască şi să hrănească 
mulţi monahi. Acestea nu erau menite doar rugăciunii ci şi cultivării înţelep-
ciunii celei bune şi transmiterii ei către lume. Mai erau şi schiturile, lăcaşuri 
mici, unde vieţuiau doar câţiva călugări. Acestea din urmă se numeau me-
toace și făceau parte, cel mai adesea, din zestrea mănăstirilor mari, care le 
îngrijeau şi le gospodăreau. 

Dacă e vorba de mănăstiri, află că există în Grecia un ţinut cu totul ieşit 
din comun, o adevărată patrie a mănăstirilor şi a schiturilor, „o re-
publică monahală”: Muntele Athos. Este o peninsulă, în Marea Egee, 

îngustă şi muntoasă, pe ale cărei flancuri se află 20 de mănăstiri mari şi 
foarte multe schituri şi chilii. Toate sunt locuite doar de călugări, femeile fi-
ind oprite să intre. Şi totuşi, întreg muntele este închinat unei femei sfinte... 

„Grădina Maicii Domnului”. De-a lungul istoriei voievozii Ţărilor Române 
au făcut danii multe şi bogate mănăstirilor din Sfântul Munte şi mulţi călu-
gări români au pustnicit aici. De la Athos vine şi felul de organizare a vieţii 
de mănăstire în Ţara Românească. În secolul al XIV-lea, un călugăr venit de 
peste Dunăre, Nicodim, care a trăit mulţi ani în Sfântul Munte, întemeiază 
primele mănăstiri ale Valahiei şi rânduieşte viaţa monahilor după modelul 
athonit. Pustnici au existat din vechime în ţările noastre dar ei trăiau în sin-
gurătate, în sihăstrii şi nu în interiorul unei mănăstiri. Acest fel de călugărie 
se numeşte „viaţă de sine”, iar cel organizat, în mănăstire, „viaţă de obşte”. 
Înainte de venirea lui Nicodim, călugării din părţile noastre duceau „viaţă 
de sine”. Multe sate îşi aveau câte o sihăstrie prin pădurile înconjurătoare. 
Oamenii îi cunoşteau pe pustnici şi le cereau adesea sfatul şi rugăciunea. 

Aşadar, prin voinţa lui Nicodim şi cu sprijinul voievozilor, s-au ridicat mai 
multe mănăstiri în zona Olteniei. Cea mai renumită a fost cea de la Tismana, 
unde Nicodim a trăit o perioadă şi unde şi-a pregătit mormântul. A fost con-
siderat sfânt încă din timpul vieţii, iar după moarte această cinstire a fost 
adeverită de trupul său care a rămas neputrezit. 

Iată-i pe Sf. Nicodim de la Tismana (dreapta) şi pe Sf. Grigorie Decapolitul, 
aşa cum apar pictaţi în pridvorul bolniţei mănăstirii Bistriţa. Să ştii, 
sunt nelipsiţi din bisericile brâncoveneşti, chiar aşa cum îi vezi, umăr 

la umăr. Chiar dacă au trăit în veacuri diferite şi în locuri diferite, ei sunt 
împreună în lumina raiului. Îi uneşte şi grija pentru Ţara Românească şi, 
mai ales, pentru Oltenia. Cuviosul Nicodim a trăit multă vreme în ţinutu-

1. Polovragi, jud.Gorj
2. Bistriţa, jud.Vâlcea
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Mai mari sau mai mici, mai bogate sau mai sărace, mănăstirile şi schi-
turile se asemănau prin povestea întemeierii, forma şi obiceiurile ce-
lor care le locuiau. Multe schituri şi mănăstiri au fost ridicate acolo 

unde exista din vechime o vatră de sihaştri. Duminica şi în sărbători pustnicii 
se întâlneau în câte o poiană şi se rugau împreună, în liturghie. Apoi se răs-
pândeau iarăşi prin bordeie pădureţe şi văgăuni numai de ei ştiute, pentru 
a-şi duce mai departe rugăciunile solitare. În locurile de întâlnire se ridica 
câte o troiţă sau o mică biserică din lemn. Uneori, astfel de sihăstrii deveneau 
renumite pentru bunătatea şi înţelepciunea vreunui părinte. Alteori chiar 
sfinţii se arătau pustnicilor, iar ei înţelegeau că trebuie să se facă o biserică 
mai trainică în acel loc. Fiind însă săraci de bună voie şi liberi de orice gând de 
agoniseală, sihaştrii nu aveau cum să ridice o biserică, cu toate cele necesare 
ei. Era deci nevoie de ctitori. E greu de spus cum, dar aceste veşti circulau 
repede prin oameni şi, uneori, chiar prin îngeri, care mai şopteau câte ceva la 
urechea ctitorilor. Aşa se hotăra locul, în unele cazuri. Alteori, ctitorul alegea 
un anumit loc, de care era legat sufleteşte, unindu-l cu veşnicia prin clădirea 
unei biserici. Mai sunt şi ctitorii importante ale voievozilor şi ale familiilor 
mari boiereşti, pentru care locul era ales strategic, servind şi de refugiu, tai-
niţă şi loc de apărare în vremuri tulburi.

Cuvios, cuvioasă – denumire dată 
călugărilor şi călugăriţelor, în timpul 
vieţii; sfinţii care au fost călugări se 
numesc „sfinţi cuvioşi”, de exemplu, 
Nicodim de la Tismana şi Grigorie 
Decapolitul de la Bistriţa.

Bolniţă – lăcaş pentru îngrijirea 
călugărilor bătrâni sau bolnavi. 
De obicei, avea o mică biserică, în 
jurul căreia se găsea şi cimitirul 
mănăstirii. Marile ctitorii domneşti 
şi boiereşti aveau astfel de clădiri, 
din care se păstrează azi doar 
paraclisele.

rile noastre şi a murit la Tismana. Unii spun că era chiar înrudit cu primii 
Basarabi, prin mama sa. Era aşadar, acasă. Sf.Grigore Decapolitul, s-a năs-
cut însă departe, în părţile Siriei şi a ajuns la noi la mai bine de şase se-
cole după moarte, prin moaştele sale. Au fost aduse de marele boier Barbu 
Craiovescu pentru mănăstirea sa de la Bistriţa, proaspăt ctitorită. Orice cti-
tor îşi dorea părţi din trupurile sfinţilor pentru lăcaşul său. A avea chiar un 
trup întreg era un lucru rar şi de mare preţ. Sfântul adus devenea cel mai 
puternic apărător al mănăstirii. Apoi, în preajma moaştelor se petreceau 
adesea minuni şi astfel, faima locului creştea şi darurile recunoştinţei se 
înmulţeau. Moaştele întregi ale sfântului Grigore Decapolitul s-au păstrat 
multă vreme la Constantinopol, apoi, după căderea marelui oraş în mâinile 
turcilor, relicvele au ajuns în Serbia, în grija unui dregător turc. De aici le-a 
cumpărat boierul român. Se povesteşte că turcul i-a cerut greutatea moaş-
telor în aur. Din dorinţa sfântului însă, trupul său s-a uşurat foarte mult la 
cântar şi jupânul Barbu a scăpat ieftin. Atunci, în faţa unei aşa întâmplări 
de mirare, turcul a rostit nişte vorbe foarte adevărate: „Vezi, creştin la creş-
tin trage!”. 

Sihastru, pustnic – om care 
trăieşte retras, în păduri sau prin 
munţi, postind şi rugându-se 
pentru sufletul său şi pentru lume; 
de obicei, pustnicii sunt călugări dar 
pot fi, uneori şi mireni.

Mirean – persoană care nu face 
parte din clerul bisericesc, nu este 
preot sau călugăr.

3. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
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În pridvorul bisericuţei bolniţei de la Mănăstirea Hurezi este pictată o sce-
nă care te va ajuta să înţelegi ce însemnă călugăria sau viaţa monaha-
lă. Erminiile o numesc Viața monahului adevărat. Era firesc să o găseşti 

aici, căci acest lăcaş era dedicat, în primul rând, călugărilor şi mai ales celor 
vârstnici sau bolnavi. Erau cei care ştiau că moartea se apropie şi că trebuie 
să-şi pregătească în fiecare zi sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. La 
vremea despărţirii de lume, contemplarea acestei icoane era ca un examen 
al conştiinţei: am ales calea călugăriei dar, oare, am reuşit să trăiesc viaţa 
monahului adevărat? 

Priveşte! În centrul imaginii este un călugăr răstignit pe cruce, ase-
menea lui Iisus Hristos, Învăţătorul creştinilor. Este însă îmbrăcat în 
veșmintele obişnuite monahilor: rasă şi camilafcă. Este desculţ și ține 

în mâini câte o făclie aprinsă. Alături de cea din dreapta stă scris: curăția. 
Este acea stare de nevinovăţie de care are nevoie cel ce se trudeşte în urcușul 
duhovnicesc. Erminia îndrumă ca în acest loc să fie scris: Aşa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor încât să vadă faptele voastre cele bune! 
Răstignirea călugărului este una simbolică ce amintește de jertfa lui Hristos 
pe cruce, pentru omenire. Sacrificiul acesta este rememorat și în slujba de la 
intrarea în monahism. Atunci, viitorul călugăr stă întins, în forma crucii, pe 
podeaua bisericii, dinaintea stareţului care slujeşte. El face trei promisiuni 
în faţa lui Dumnezeu care se numesc voturi monahale: ascultarea, sărăcia şi 
castitatea. Prin acestea trei el se răstigneşte pentru lume, adică, lasă în urmă 
toate plăcerile omeneşti, căutând de acum doar bucuriile cele cereşti şi fap-
tele demne de îngerii Luminii. Acest om, de acum nou, primeşte şi un nume 
nou, de obicei al unui sfânt cuvios, pe care şi-l ia apărător. Te gândeşti poate 
că viaţa monahală este tristă şi plicticoasă... Să ştii că nu e aşa. Desigur, pen-
tru călugărul adevărat, viaţa nu este uşoară dar cei care o înfruntă cu curaj 
sunt deseori fericiţi şi chipurile lor strălucesc de bunătate. Dacă n-ar fi fost 
aşa, nimeni nu s-ar mai fi făcut călugăr sau maică...

Dacă priveşti cu atenție întrea-
ga scenă îți vei da seama că 
există în interiorul imaginii 

trei planuri diferite, unite de brațul 
vertical al crucii. Sus este cel celest, 
în care Hristos Judecătorul, încon-
jurat de îngeri, ține două coroane 
împărătești. Este promisiunea încu-
nunării veşnice cuvenite celor care 
reuşesc să biruiască, până la sfârşit, 
în lupta cea bună împotriva păcate-
lor. În planul central, cel pământesc, 
călugărul răstignit, de care am po-
vestit, înfruntă săgețile ispitelor. De 
unde vin săgeţile? Pictura s-a şters 
în timp dar, vei vedea, ne lămureşte 
erminia. Alt atac, din partea stângă: 
un călăreț îl împunge pe călugăr cu o 
lance. Este un personaj simbolic, nu-
mit de inscripţie „Lumea cea deşar-
tă”. Poartă cuşmă şi veşminte cusute 
cu fir de aur şi blănuri şi ţine în mâna 
dreaptă un pahar de vin. De lancea 
sa flutură un îndemn: „Bucuraţi-vă 
de bunurile lumeşti!”. Sunt gânduri-
le cu care se luptă călugărul în stră-
dania sa de a-şi ţine promisiunile, 
voturile monahale. Cel de-al treilea 
plan este partea de jos a scenei unde 
se deschide gura nesățioasă şi plină 
de flăcări a unui monstru marin care 
întruchipează iadul. Aici se prăbu-
şesc cei care se dau bătuţi în lupta 
cea bună.

Erminie – scriere care lămureşte 
un text religios. Atunci când e 
vorba de pictură, este o carte în 
care se explică cum trebuie să fie 
reprezentate diferitele imagini 
bisericeşti: ordinea şi poziţia lor 
în spaţiul bisericii, descrierea lor 
detaliată, numărul şi înfăţişarea 
personajelor, culorile veşmintelor, 
inscripţiile. Cea mai cunoscută 
erminie, după care au lucrat zugravii 
Ţărilor Române, este cea scrisă de 
Dionisie din Furna în secolul al 
XVIII-lea. Este, desigur, o culegere 
bine organizată a tradiţiilor din 
vechime, aşa încât, citind-o, poţi 
găsi lămuriri şi pentru icoane mai 
vechi decât veacul în care a fost 
scrisă.

A contempla – a privi îndelung, cu 
emoţie, gândind adânc la tâlcurile 
imaginii.

Camilafcă – văl negru purtat 
pe cap de călugări şi de maici, în 
timpul slujbelor. Este lung până la 
jumătatea spatelui. Se dă monahilor, 
odată cu rasa, la slujba de intrare în 
monahism.

Rasă – haină cu mâneci largi, 
în formă de mantie lungă care se 
încheie pe mijloc. Este de culoare 
închisă, cel mai adesea neagră. Se 
îmbracă pe deasupra, fie vară, fie 
iarnă. Renunţând la preocupările 
lumeşti, călugării nu mai dau atenţie 
frumuseţii hainelor. Purtând rasa, 
ei arată mereu într-un singur fel. 
Culoarea închisă a rasei este semn 
de doliu, în amintirea suferinţelor lui 
Hristos dar şi de adâncă părere de 
rău pentru păcatele proprii şi pentru 
cele ale semenilor.  

Duhovnicesc – spiritual, sufletesc.

Duhovnic – preot, părinte spiritual 
care se îngrijeşte de sănătatea 
sufletească a fiilor săi duhovniceşti. 
Este cel care primeşte spovedania 
adică, mărturisirea păcatelor şi 
sfătuieşte pe fiecare spre îndreptare, 
după înţelepciunea sa şi după cum 
îl luminează Dumnezeu. Toţi cei 
care se străduiesc să-şi ducă viaţa 
după rânduielile Bisericii au părinte 
duhovnic. Şi, desigur, toţi preoţii, 
duhovnicii şi arhiereii au la rândul 
lor duhovnici.

Şi deasupra gurii balaurului, un om tânăr, în pielea goală, avându-şi 
ochii legaţi cu o năframă şi ţinând un arc, îl săgetează pe călugăr, şi pe 

săgeata lui este o hârtie înfăşurată, care zice: „Fă desfrânare!”. Şi deasu-
pra tânărului scrie aceste cuvinte: „Iubitorul desfrânării”. Iar deasupra 
peşterii fă şerpi mulţi şi scrie „Gândurile”. Iar aproape, lângă iad, fă un 
demon care trage crucea cu o funie şi zice: „Nu vei putea-o ţine!”. Şi, la 

capătul cel de-a dreapta al rezemătoarei de pe cruce, fă o suliţă cu cruce 
şi cu steag, şi scrie aşa: „Toate le pot întru Hristos, Cel ce mă  

îmbracă cu putere!”.  
(Dionisie din Furna, Erminia pentru meşteşugul zugrăviei)

Ascultarea – supunerea faţă de 
Dumnezeu dar şi faţă de duhovnic şi 
stareţul mănăstirii; pentru monahi 
„ascultare” se numeşte şi îndatorirea 
pe care o primesc de la stareţ. Obştea 
monahală este ca o mare familie în 
care fiecare trebuie să se facă de folos 
celorlalţi, după priceperea sa. Pe 
lângă slujbele pe care le fac împreună 
şi rugăciunile fiecăruia în parte, 
sunt rânduite diferite îndeletniciri: 
îngrijirea bisericii, pregătirea hranei, 
munca câmpului, ajutarea celor 
bolnavi, lucrul cu cărţile, atelierul de 
icoane sau de sculptură bisericească, 
primirea oaspeţilor şi altele. Uneori, 
călugărilor li se dau ascultări diferite 
de preferinţele lor, tocmai pentru a se 
obişnui cu supunerea şi a putea duce 
lupta cu mândria şi cu egoismul.

Sărăcia – desprinderea de 
obişnuinţa din lume, aceea de a 
strânge bunuri materiale. Călugărul 
nu are grija susţinerii unei familii, 
prin urmare, nu are nevoie să 
agonisească. Promite deci să se 
mulţumească cu strictul necesar: 
acoperiș, îmbrăcăminte, hrana 
zilnică şi altele.

Castitatea – monahismul este o 
viaţă de solitudine, pentru slujirea 
lui Dumnezeu şi a oamenilor. Cine 
doreşte să intre în mănăstire ştie 
că renunţă de bună voie la viaţa 
de familie, la bucuriile dar şi la 
poverile ei. După depunerea voturilor 
monahale călugărul nu se mai poate 
întoarce spre viaţa de familie, iar în 
mănăstire nu sunt primiţi decât cei 
necăsătoriţi sau văduvi. În trecut 
era obişnuit ca cei văduvi să se 
călugărească şi, uneori, în familii 
trecute de tinereţe, soţul şi soţia 
se despărţeau de bună voie pentru 
a-şi duce ultimii ani de viaţă în 
mănăstire. 

4. Hurezi, jud.Vâlcea
5. Polovragi, jud.Gorj
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Ai văzut acum cu cine are de luptat monahul, de 
ce săgeţi otrăvite şi lănci trebuie să se ferească. 
Dar oare cum se poate feri? Află că şi călugărul are 

armele lui, pe care dacă le foloseşte cu hotărâre se poate 
păzi de toate atacurile. Răspunsul îl găseşti pictat în tra-
peza Mănăstirii Hurezi. Vezi personajul care se roagă şi 
diavolul care îl ţinteşte cu săgeata? Observă acum, între 
ei stă un înger care ţine un scut. Cât timp monahul se 
roagă îngerul cu scutul este lângă el şi săgeţile vicleanu-
lui nu-l pot ajunge. Rugăciunea este arma cea mai puter-
nică a călugărilor. Ei se străduiesc să se roage neîncetat, 
după sfatul primit de toţi creştinii, de la Sfântul Apostol 
Pavel. Rugăciunea le aduce şi pază de ispite şi bucuria 
vorbirii tainice cu Dumnezeu.

Iată un obiect nelipsit monahilor care este de ajutor pentru ţinerea rugă-
ciunii neîncetate. Se numeşte metanie sau metanier. Cele mai obişnu-
ite metanii sunt lucrate de mână, din lână, un şirag de noduri aşezate 

la rând, pe care călugării şi unii mireni le trec printre degete, rostind la  
fiecare nod o scurtă şi cuprinzătoare rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! Se numeşte rugăciu-
nea inimii. Unii reuşesc să o ţină permanent, chiar şi în timpul somnu-
lui. Legătura dintre mână, minte şi şiragul de noduri ajută la menţinerea 
atenţiei asupra rugăciunii, căci gândul zboară dar metania nu. Călugărul 
primeşte metania, odată cu straiele călugăreşti, la slujba de intrare în mo-
nahism. Pentru fiecare monah, locul în care a devenit călugăr se numeşte 
„mănăstire de metanie”. Cuvântul metanie vine din limba greacă şi în-

seamnă la origini „transformare”, îndreptare dinspre rău spre bine. Sensul 
se leagă atât de şiragul de noduri care ajută la rugăciune cât şi de un anume 

fel de închinăciune, pe care îl fac adesea călugării: îşi fac semnul crucii, în-
genunchează, îşi lipesc fruntea de pământ, apoi se ridică drept. Cine uneşte 
rugăciunea inimii cu metania îşi aminteşte mereu că fiecare cădere în greşa-
lă trebuie să fie urmată de ridicare şi îndreptare. Înţelesurile acestea nu pot 
fi însă pătrunse cu adevărat decât de cei care le trăiesc.

Lume – călugării numesc „lume” 
viaţa din afara mănăstirii dar şi 
toate neputinţele, păcatele care îi 
pot despărţi de Dumnezeu. 

Ispită – îndemn spre rău, 
ademenire. Mai însemnă şi încercare 
la care este supus cineva pentru a-şi 
dovedi răbdarea, dragostea  
sau credinţa.

Iată o foaie de manuscris, copiat şi împodobit la sfâr-
şitul secolului al XVII-lea, la Hurezi, la comanda 
Arhimandritului Ioan. Priveşte, călugărul care slu-

jeşte este chiar stareţul Ioan! El citeşte rugăciunile care 
se cuvin la intrarea în monahism. Viitorul călugăr este 
băieţandrul desculţ, îmbrăcat cu straiul lung şi alb.

6. Hurezi, jud.Vâlcea
7. Bucureşti, B.A.R., Ms.rom.2191
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Din vremurile brâncoveneşti ni s-au păstrat destul de multe mănăstiri. 
Una este însă, până astăzi, cea mai mare, cea mai împodobită, cea 
mai bine păstrată. E locul pe care Vodă Constantin însuşi l-a ales pen-

tru a-şi pregăti mormântul, mănăstirea pe care a dorit-o cea mai desăvârşită 
mărturie a măreţiei familiei sale şi cea mai elaborată laudă către Dumnezeu. 
Şi iată, a ajuns aşa până la noi: lavra Hurezilor. Hai să luăm la pas împreu-
nă biserica, schiturile, trapeza, cuhnia, clopotniţa, coridoarele vechii ctitorii 
brâncoveneşti. Este locul cel mai bun pentru a înţelege ce însemnă o mă-
năstire. 

Chilie – încăpere foarte simplă 
pentru locuit, în mănăstire.

Lavră – mănăstire mare care 
depinde direct de o patriarhie.  
De exemplu, mai marele stareţului 
de la Hurezi nu era episcopul de 
la Vâlcea şi nici mitropolitul de la 
Bucureşti, ci însuşi patriarhul  
de la Constantinopol. 

Pentru că este cea mai completă şi 
bine conservată mănăstire brân-
covenească, lavra Hureziului a 
fost inclusă în lista monumentelor 
UNESCO. Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură (UNESCO) este o instituţie 
care se ocupă de patrimoniul cultu-
ral din întreaga lume. Din fiecare ţară 
au fost desemnate câteva obiective 
exemplare, care împreună alcătuiesc 
o colecţie: Patrimoniul umanităţii.

8 - 11. Hurezi, jud.Vâlcea
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Iată un desen al mănăstirii Hurezi, cu cele patru lă-
caşuri mai mici ale sale. Să ştii, desenul acesta nu 
este o fantezie, ci este precis din punctul de vedere 

al aşezării edificiilor. Cele patru biserici mai mici, unite 
de linii imaginare, de la Nord la Sud şi de la Est la Vest, 
chiar desenează o cruce latină, una uriaşă, întipărită pe 
dealul verde. Aceste poziții nu puteau fi un rod al întâm-
plării, la fel cum nimic din toate cele pe care le vei vedea 
nu este aşezat la nimereală. Ansamblul de ctitorii a fost 
ridicat pe parcursul a 13 ani. În tot acest timp, pe lângă 
darnicul voievod şi familia lui, un suflet, o minte ageră 
şi o inimă fierbinte au vegheat întruna la întregirea ma-
rii mănăstiri. A fost arhimandritul Ioan, primul stareţ al 
Hurezilor. 

12, 14 - 16. Hurezi, jud.Vâlcea
13. Desen de Elena Murariu

 13  

 16  

 14    
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Părintele Ioan a fost duhovnic al familiei domneşti a Brâncovenilor. 
Întâi a fost stareţ la mănăstirea de la Câmpulung Muscel, cea ridicată 
de Matei Basarab Voievod. De acolo l-a ales Vodă Constantin şi l-a pus 

ispravnic şi egumen la Hurezi. A condus mănăstirea 34 de ani, fiind un ex-
celent organizator şi conducător al fraţilor de călugărie. Anii de construcţii, 
până la punerea în armonie a multelor clădiri, nu au fost nicidecum uşori. 
A duce la bun sfârşit un plan atât de măreţ nu era glumă. Pe lângă partea de 
construcţie mai era şi pictura şi multele decoraţii în piatră. Toate trebuiau 
gândite până în cele mai mici detalii. Era vorba nu doar de formă, ci mai ales 
de înţelesuri. S-a regăsit atât de mult în truda de a aduce la lumină frumu-
seţea, spre lauda lui Dumnezeu şi ajutorul sufletesc al oamenilor, încât, pe 
lângă cele multe de la Hurezi, a mai ctitorit şi în alte locuri. Stareţul Ioan şi 
Vodă Constantin se asemănau în multe privinţe: amândoi iubitori de fru-
mos, amândoi cărturari, amândoi neîntrecuţi gospodari. 

Arhimandrit – titlu dat stareţului 
unei mănăstiri sau unor călugări 
care, prin exemplul vieţii lor îşi 
câştigă preţuirea semenilor.

Egumen sau stareţ - conducătorul 
obştii monahale.

Precum cerbul setos de izvor doreşte şi aflând apă rece, bând se veseleş-
te, într-acesta chip dori şi sufletul meu ca să zidesc acest mic lăcaş mare-

lui Dumnezeu întru cinstea şi slava acestor preavestiţi şi marilor apos-
toli Petru şi Pavel numiţi, voie şi ajutor având de la cel preaînălţat Ioan 

Constantin Basarab Voevod, care au rădicat cea mare, sfinţită mănăstire 
Sfântului Constantin, întru proslăvire. Primeşte acum dară, cerescule 

Împărat, şi acest dumnezeiesc lăcaş ce este rădicat cu toată nevoinţa de 
mine, smeritul Ioan egumenul şi arhimandritul acestei mănăstiri care e 

înălţată de cel ce mai sus în versuri luminat se arată. Meseţa august  
1 dni, leat 7206 (1698). 

(Arhimandritul Ioan, pisania schitului Sfinţii Apostoli)

Arhimandritul Ioan este şi unul dintre ctitorii schitului Fedeleşoiu. 
Şi acest mic lăcaş de lângă apa Oltului are hramul Sfinţilor Petru şi 
Pavel. Este sărbătoarea dragă stareţului, căreia i-a închinat la Hurezi 

schitul cu pisania de mai sus. Sub imaginea bisericuţei din portretul votiv 
stă scris: Doamne, Iisuse Hristoase, ale Tale dintru ale Tale, ce adu-
cem noi, nevrednicii robii tăi! Aşadar, în smerenia lor, cei doi egumeni 
aveau conştiinţa faptului că nu erau decât nişte buni gospodari ai darurilor 
bogate ale lui Dumnezeu.

Stareţii, arhimandriţii şi ierarhii 
aveau metaniere mai aparte, unele 
mai împodobite, altele cu bile de 
lemn încrustat. Exista şi obiceiul de 
a avea două şiraguri: unul simplu, 
„de toată ziua” şi unul mai frumos, 
„de biserică”.

17. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
18. Hurezi, jud.Vâlcea
19. Polovragi, jud.Gorj
20 - 22. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea

 17   18  

 19  

 20   22  
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Încă din vechime, orice mănăstire mare era înconjurată de ziduri puter-
nice, care formau cel mai adesea un patrulater. Era, desigur, nevoie de 
apărare în calea unor primejdii obişnuite în acele vremuri. Una era jaful. 

Puteau fi năvălitori dar şi tâlhari de codru. Era lucru cunoscut că în biseri-
cile domneşti sau boiereşti se păstrau obiecte de mare preţ: vase bisericeşti, 
candele şi ferecături de argint, icoane, cărţi şi altele. Uneori zidurile nu erau 
de ajuns, iar ctitorii acelor vremuri ştiau că puterile omului sunt limitate. 
Chiar dacă se străduiau să ridice o construcţie cât mai bine apărată, prima 
nădejde nu le era la ziduri ci la sfântul de hram, la acele lucruri neprevăzute 
şi minunate care se pot întâmpla adesea din voinţa celor cereşti, spre pază 
şi salvarea unor situaţii care pot părea fără ieşire. Biserica şi cele ce o încon-
joară, sunt, în fapt, casa sfântului de hram. Ctitorul avertizează uneori chiar 
prin inscripţia pisaniei. Aşa făcea Neagoe Basarab Voievod şi el înaintaş al 
Brâncovenilor, cu mai bine de un secol şi jumătate înainte, la Mănăstirea 
Curtea de Argeş. „ (...) căci dacă se va atinge mâna ta să ia, mie nimic 
nu-mi iei şi nu te blestem (...), ci dacă te vei gândi să iei ceva, de la 
Preacurata Maică a lui Hristos iei.”. O altă primejdie era cea a batjocoririi 
celor sfinte şi a profanării mormintelor. Adesea năvălitorii erau păgâni, iar 
dovada cea mai mare a puterii lor era, şi în acele vremuri, distrugerea locuri-
lor şi lucrurilor dragi celor cuceriţi…

Ferecătură – acoperitoare din 
metal preţios, care protejază şi 
înfrumuseţează coperţile cărţilor 
bisericeşti şi unele icoane. 

Profanare – batjocorire.

Dinţi de lup – decor al faţadelor 
lucrat din cărămidă ca un zig-zag, 
obișnuit mai ales sub streaşini dar 
şi în alte zone ale clădirii. Uneori 
cărămida este la vedere, alteori 
peretele este tencuit.

La fel ca odinioară Mănăstirea de 
la Curtea de Argeş a lui Neagoe 
Basarab şi Hureziul o are ca apă-

rătoare pe Maica Domnului. Chiar 
dacă biserica mare are hramul Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, alte 
două altare – cel al paraclisului şi cel 
al bolniţei – sunt închinate Fecioarei. 
În plus, icoanele dedicate Maicii 
Domnului, în tot cuprinsul mănăs-
tirii, sunt mai numeroase decât  
în mod obişnuit. Iată una dintre 
ele, în care Fecioara este numi-
tă Împărăteasa îngerilor şi este 
asemănată unei biserici afla-
te în mijlocul raiului. Observă 
imaginea bisericuţei! Este 
chiar cea a unui lăcaş obişnu-
it în Ţara Românească în acea 
vreme. Ar semăna cu unul ridi-
cat de Matei Basarab, înainta-
şul, şi rectitorit de Brâncoveni: o 
turlă mare peste naos, două mai 
mici peste pronaos, pridvor, brâu 
răsucit care încinge biserica pe la 
mijloc, faţade cu cărămida la vedere, 
împodobite cu arcade şi dinţi de lup. 
Dacă aceasta era o posiblă imagine a ra-
iului, înseamnă că şi mănăstirea încon-
jurată de zidurile ei puternice, semăna 
bine cu Cetatea cea cerească. 

23,25. Hurezi, jud.Vâlcea
24. Strehaia, jud.Mehedinţi

 23  

 24 

 25 



Incintă – spaţiul aflat în interiorul 
unui zid împrejmuitor.

Necropolă – loc al mormintelor.

În mijlocul incintei mănăstirești 
se află biserica mare, numită şi 
catholicon. Forma patrulateră a 

zidurilor este un simbol al univer-
sului, iar aşezarea bisericii în cen-
tru are semnificaţii clare. Pentru 
omul brâncovenesc şi mai mult, 
pentru călugăr, fiecare biserică, 
dar mai ales cea a mănăstirii sale, 
este, într-un fel tainic, centrul lu-
mii. Este locul în care cerul şi pă-
mântul sunt laolaltă. În jurul ei se 
organizează viaţa, cu toate detaliile 
ei. Catholiconul este aşadar inima 
mănăstirii, clădirea căreia ctitorul 
îi dă cea mai mare atenţie. Bisericile 
brâncoveneşti de mari dimensi-
uni au, de obicei, două turle. Aşa 
este la Hurezi, la Sfântul Gheorghe 
Nou din Bucureşti, aşa a fost 
Mănăstirea Cotroceni a lui Şerban 
Cantacuzino Voievod, unchiul lui 
Vodă Brâncoveanu. Planurile lor 
sunt foarte asemănătoare. Ctitorii 
şi-au luat ca model un monument 
celebru în acea vreme, necropolă 
voievodală, din secolul al XVI-lea. 
E vorba de Mănăstirea Curtea de 
Argeş a lui Neaogoe Basarab, de 
care se leagă şi Legenda Meşterului 
Manole. Era un lăcaş renumit prin 
frumuseţea lui. A rămas în istoria 
artei noastre medievale modelul bi-
sericilor mari domneşti, mai ales al 
celor care aveau într-însele şi locul 
mormintelor familiei de ctitori, aşa 
cum a fost şi cazul Hurezilor.

Mănăstirea Hurezi

26 - 32. Hurezi, jud.Vâlcea
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Ca să poţi înţelege ce este o biserică trebuie să priveşti deopotrivă for-
mele arhitecturii şi felul în care sunt împodobite, cel mai adesea cu 
pictură. Împreună, forma şi imaginea care povesteşte, alcătuiesc un 

întreg de înţeles. Felul în care sunt înşiruite imaginile, urmând o logică foar-
te bine întemeiată, legată de toate cele ce se petrec în interiorul bisericii, se 
numeşte „program iconografic”. Acesta are anumite reguli stricte, prescrise 
de erminie dar şi locuri în care ctitorul sau iconograful pot aşeza o scenă sau 
alta, după dorinţă, pentru a fixa în spaţiul sacru şi a transmite privitorilor 
un anumit gând, precis. În cazul Hurezilor iconograful a fost Arhimandritul 
Ioan. Se va fi sfătuit desigur, în ceasuri lungi de vorbă, cu ctitorul, Vodă 
Constantin. Minunata istorisire în imagini a fost aşezată pe pereţii lăcaşelor 
de la Hurezi de zugravul Constantinos şi de ucenicii săi. Acest iconar grec, 
venit de peste Dunăre, a întemeiat la mănăstirea lui Vodă Brâncoveanu o 
adevărată şcoală de pictură bisericească. Mai apoi, ucenicii lui s-au răspân-
dit în tot spaţiul locuit de români, formând, la rândul lor, noi ucenici.

Primul spaţiu care se aşterne di-
naintea celui care intră într-o 
biserică brâncovenească este 

pridvorul. Este un loc de acomodare 
şi de pregătire. Poţi zăbovi în voie pe 
băncile de lemn pentru a privi nenu-
măratele siluete şi chipuri de sfinţi şi 
alte personaje care te pun de la bun 
început în temă cu cele ale credinţei. 
Poţi citi pisania şi poţi face cunoş-
tinţă cu sfinţii de hram ai lăcaşului, 
în a căror casă vei păşi.

La Hurezi, cei care au în grijă catholiconul sunt 
Sfinții Constantin și Elena. Este limpede de ce i-a 
ales Brâncoveanu tocmai pe ei! Sfântul Constantin 

cel Mare este, după nume, protectorul său. A fost pri-
mul împărat al marelui Imperiu Roman care a dat liber-
tate creştinilor, după aproape 300 de ani de oprelişti şi 
prigoană. Împreună cu maica sa, Elena, a ctitorit multe 
biserici. Ei au fost cei dintâi care au întemeiat lăcaşuri 
măreţe la Locurile Sfinte şi în atâtea alte aşezări, unde 
creştinii se adunau până atunci în ascuns. Pentru aces-
tea şi încă pentru multe altele, Împăratul Constantin era 
modelul cel mai bun pentru conducătorii creştini: pro-
tector al credinţei, purtând în lupte steaguri cu semnul 
crucii şi ieşind învingător. Pentru Vodă Brâncoveanu era 
şi legătura cu Constantinopolul, o istorie pe care simţea 
că o continuă în Ţara Românească, fie şi numai prin fru-
museţea bisericilor.

Iconograf – cel care hotărăşte 
exact ordinea şi anumite detalii 
ale scenelor pictate în biserică. El 
gândeşte înşiruirea imaginilor, 
bazându-se pe îndrumările erminiei 
dar ţine cont şi de specificul 
lăcaşului: hram, formă, dimensiuni, 
dorinţele ctitorilor.

Zugrav – să nu te miri că îl 
numesc aşa pe pictorul bisericesc. 
E cuvântul cu care numim astăzi 
meşterii care ne vopsesc simplu 
pereţii caselor. Pe atunci însă avea 
altă greutate. „Zugrav” vine de la 
„zographos”, care în limba greacă 
înseamnă pictor. În vremurile vechi 
aceşti artişti ai icoanelor se numeau 
cu mândrie „zugravi”.

33 - 35. Hurezi, jud.Vâlcea

 33 
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În pridvor, de-a stânga şi de-a dreapta intrării, se des-
făşoară o compoziţie mare şi plină de detalii. Pentru 
creştini, este imaginea care aminteşte mereu că viaţa 

omului nu se sfârşeşte odată cu moartea trupului şi că, 
fiind creat de Dumnezeu, sufletul trăieşte pentru tot-
deauna. Fiecare va da seama, în faţa Creatorului, de felul 
în care şi-a trăit viaţa şi va sta, în timpul fără de sfârşit, 
alături de cei cărora se aseamănă. Cei ce au iubit binele şi 
l-au adus în lume prin faptele lor, alături de Dumnezeu, 
Tatăl binelui, iar cei care n-au iubit binele sau nu l-au pu-
tut împlini, alături de diavol, tatăl minciunii şi a tot răul. 
Este firesc să primeşti această atenţionare aici, căci eşti 
gata să intri în biserică, unde, aşa cum ţi-am povestit, 
timpul este cel al sufletului nemuritor.

Iată Moartea dreptului, o trecere lină, în cântece de liră. Vezi personajul nud care iese din gura 
celui întins pe patul de iarbă? Este reprezentarea sufletului. Uite cum părăseşte trupul, de bună 
voie, întinzând mâinile ca un copilaş spre îngerul păzitor de la căpătâi! Priveşte acum şi Moartea 

păcătosului. Chiar şi îngerul se dă înapoi cu teamă, în vreme ce o dihanie cu chip de mistreţ trage, 
cu o uneată de fier, sufletul din trupul celui muribund. Cei trei apropiaţi care îl veghează, nu îi mai 
pot fi de nici un ajutor! Nici straiele împodobite, patul bogat ori casele sale semeţe nu îi pot uşura 
suferinţa. Gândeşte-te că această scenă tristă era văzută de toţi cei care intrau în biserică şi mulţi 
dintre ei erau bogaţi. Însuşi Vodă Constantin era cel mai bogat dintre ei. Şi totuşi, a lăsat să fie 
pictat acest avertisment atât de crud, căci în ciuda aparenţelor, în această scenă există şi speranţă. 
Inscripţia ne lămureşte, este vorba de bogatul nemilostiv. El suferă în ceasul morţii nu pentru că 
a fost bogat, ci pentru că a fost nemilostiv. Brâncovenii ştiau cât bine pot face bogaţii atunci când 
sunt milostivi! Odată cu ceasul morţii sufletul începe călătoria sa în veşnicie. După 40 de zile de la 
despărţirea de trup ajunge prima dată la tronul de judecată.  

Acum se hotărăşte încotro o va lua fiecare suflet. Dar cum? Răspunsul îl dă o balanţă ţinută 
de mâna lui Dumnezeu. Într-un taler îngerul de lumină pune faptele bune, iar în celălalt 
un diavol le pune pe cele rele. Greutatea fiecărei fapte atârnă însă diferit în balanţă, ajus-

tată şi de dragostea şi de mila Părintelui ceresc. Drepţii o pornesc spre cărările raiului, în lungul 
alai al sfinţilor. Iată, Cetatea Cerească. În faţa porţilor e Sfântul Petru, care ţine cheile raiului.  
E o grădină frumoasă, în mijlocul căreia vezi un bărbat cu o cruce în mână, privind în jur cu 
uimire. Este unul dintre cei doi tâlhari răstigniţi alături de Hristos, cel care, în ultimul ceas al 
vieţii, şi-a dat seama de greşelile sale şi i-a părut rău, din toată inima, pentru ele. Văzând în 
sufletul lui căinţă adevărată, Iisus i-a spus: „Azi vei fi cu mine în rai!”. Cei care au lucrat mai 
mult răul o pornesc, însă, spre locurile triste ale iadului, care sunt descrise în amănunt: un râu 
mare de foc, pornit de sub tronul Judecății și terminat în gura larg deschisă a unui monstru în-
fricoşător, numit Leviathan. Vezi aproape de fălcile monstrului un personaj negru, cu coarne şi 
coadă, care ţine în braţe un om? E Satana, căpetenia îngerilor întunericului, iar cel pe care îl ţine 
la pieptul său este Iuda, cel care l-a vândut pe Hristos. În valurile aprinse şi pe malurile lui vezi 
oameni de toate felurile: bogaţi şi săraci, împăraţi, arhierei, călugări, boieri, femei şi bărbaţi. În 
dreptul fiecăruia stă câte o inscripţie. Sunt enumerate astfel simbolic cele mai obişnuite păcate 
ale oamenilor. Dacă le priveşti cu atenţie, le vei recunoaşte. Sunt cele de atunci, sunt cele de azi 
şi din totdeauna... Pentru cel care o contemplă, imaginea aceasta este ca o trezire a conştiinţei. 
Şi nu fără rost este aşezată în partea de jos a peretelui, într-un loc foarte vizibil.  

36 - 40. Hurezi, jud.Vâlcea  36 
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Uriaşa compoziţie este completată în partea de sus de imagini din 
Apocalips. Acestea îi dau sensul cel adevărat: Judecata de Apoi, cea 
care va fi la a doua venire a lui Hristos. Ca să te lămureşti întru totul 

trebuie să citeşti viziunea Sfântului Ioan Teologul, ultima parte a Noului 
Testament. Vezi, trăim în epoca filmelor şi mulţi au scris scenarii despre 
cum îşi imaginează sfârşitul lumii. Acest tablou bidimensional, vechi de 
peste trei secole, ne arată în amănunt credinţa creştinilor asupra unui su-
biect atât de controversat. Îl găseşti la cea mai mare parte a mănăstirilor şi 
uneori şi la bisericile de mir, în pridvor. În partea de sus, îngerii rulează o fâ-
şie lungă, uneori înstelată, cerul cel vechi. În mijlocul lui stă Hristos cel învi-
at, biruitorul morţii. De-a dreapta şi de-a stânga, Maica Domnului şi Sfântul 
Ioan Botezătorul, cei mai calzi rugători pentru omenire. Strângerea cerului 
celui vechi e semn că timpul cel mărginit se apropie de sfârşit. Curând începe 
şi pentru om timpul cel veşnic. Mai jos, tronul lui Dumnezeu, înconjurat de 
îngeri, aşteaptă pregătit venirea lui Hristos-Judecătorul. De-a stânga şi de-a 
dreapta sunt cei 12 apostoli aşezaţi, ca la un sfat domnesc. De acum, fieca-
re suflet va fi chemat din nou dinaintea lui Dumnezeu, ca să-şi primească 
dreptatea pentru veşnicie. La picioarele tronului stau îngenuncheaţi, ca nişte 
martori şi avocaţi, Adam şi Eva, primii care au cunoscut dulceaţa raiului şi 
primii care au gustat amărăciunea păcatului. 

De jur împrejurul pridvorului există nişte scene foarte asemănătoare, 
cu grupuri de ierarhi adunaţi în jurul unui tron împărătesc. Diferă 
chipurile împăraţilor şi ale arhiereilor, dar compoziţia este aceeași. 

Sunt „Sinoadele ecumenice”. În primele secole creştine, începând cu Sfântul 
Constantin cel Mare, împăraţii bizantini au chemat la sfat pe cele mai lumi-
nate minţi ale creştinilor, pentru a lămuri împreună unele taine ale credin-
ţei, greu de cuprins de cugetul omenesc. Prin aceste întâlniri, Biserica s-a 
păstrat nevătămată, străduindu-se mereu să se păzească de erezii. Şi, chiar 
şi aşa, mulţi dintre creştini au căzut în credinţe greşite, iar unii împăraţi şi 
arhierei au stat multă vreme departe de lumina adevărului, prigonind şi pe 
cei care luptau împotriva ereziei. La primele două sinoade s-a alcătuit Crezul, 
o formulare foarte concentrată a credinţei creştine, care se rosteşte la fiecare 
liturghie dar și în cadrul altor slujbe. Prin înfățișarea Sinoadelor, pe pereţii 
lăcaşelor creștinești se rememorează mereu lupta şi hotărârea Bisericii de a 
se menţine pe calea cea dreaptă.

Apocalips – reprezentare a 
ultimei cărţi a Noului Testament, 
numită Apocalipsă. Este o scriere 
a sfântului Ioan Teologul care 
vorbeşte despre cele ce vor fi la 
sfârşitul lumii. 

Erezie – credinţă greşită

Două dintre cele trei calote 
ale pridvorului catholiconu-
lui de la Hurezi poartă scene 

de laudă către Maica Domnului. 
Iată, aici Fecioara este numită „cea 
mai mărită decât heruvimii” şi 
este înconjurată de cele nouă cete 
îngereşti. Te-ai întrebat vreodată 
cum arată îngerii?  Priveşte-i! Şapte 
dintre cete au înfăţişare umană, 
înaripată. Fiecare are câte o slujire 
precisă în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Unii au în grijă oamenii, alţii as-
trele, alţii diferitele elemente ale 
naturii create. Mai ciudate ţi se vor 
părea trei feluri de îngeri: heruvimii 
cei cu ochi mulţi, aşezaţi pe aripi, 
serafimii, cei cu câte şase aripi şi 
tronurile, acele cercuri de foc zbu-
rătoare, aşezate de obicei la picioa-
rele tronului lui Dumnezeu.   

41. Cozia, jud.Vâlcea
42. Mogoşoaia, jud.Ilfov
43. Hurezi, jud.Vâlcea
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Iată-ne în pronaosul catholiconului de la Hurezi, înconjuraţi de chipuri 
de boieri şi voievozi, înşiruiţi într-un portret votiv amplu. Este locul în 
care Brâncoveanu a dorit să aşeze dinaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor 

familia sa, cu părinţi, unchi şi mătuşi, bunici şi copii. Mai porunceşte lui 
Constantinos să fie pictaţi şi câţiva voievozi, strămoşi ai săi mai îndepărtaţi: 
Matei Basarab, cel din Brâncoveni, străbun de pe partea tatălui şi Constantin 
Şerban, Radu Şerban şi Şerban Cantacuzino, cărora Brâncoveanu le era ur-
maş, de pe partea mamei. Prin alăturarea voievozilor era arătat dinaintea 
tuturor că vodă Brâncoveanu era os domnesc şi şedea după toată dreptatea 
pe tronul ţării. La vremea pictării lăcaşului, parte din cei prezenţi în portre-
tul votiv erau în viaţă iar alţii, demult adormiţi. Ştia Vodă Constantin însă 
că  aşa se vor regăsi, la sfârşit, dinaintea tronului ceresc: împreună, dincolo 
de grijile şi neputinţele omeneşti, ca într-un alai de nuntă. În faţă, în partea 
dreaptă, îi recunoşti deja pe Brâncoveni. Este portretul cel mai încântător al 
acestei familii roditoare: Constantin voievod şi Doamna Marica, încă tineri, 
înconjuraţi de fiicele şi coconii domneşti. Se cunoaşte că pictorul a privit cu 

Priveşte acum partea de sus a pronaosului, împărţită în casete drep- 
tunghiulare, fiecare purtând în sine câte o icoană. Această alcătuire se 
numeşte Sinaxar şi este un fel de calendar al sfinţilor care sunt amintiţi 

pentru fiecare zi a anului. Poţi observa că multe dintre scene prezintă mar-
tirii. Ştiai că sfinţii sunt sărbătoriţi de obicei în ziua morţii lor? Este timpul 
când sufletele, ieşind din trup, aşa cum ai văzut, se nasc pentru veşnicie. 
Calota pronaosului este dedicată Maicii Domnului. Şi spaţiul acesta al tindei, 
cum i se spunea demult, este unul de pregătire, în care sufletul este chemat să 
contemple şi să se încurajeze cu exemple de sfinţenie şi rugăciuni în imagini.

Vrut-au şi pre dinăuntru a o împodobi şi a o înfrumuseţa cu de toate şi 
zugrăvind-o, ca nu alta asemenea, mai vrut-au între alte, ca şi dunga cea 
mare, bătrână şi blagorodnă a rodului şi neamului său, atât dăspre tată 
cât şi dăspre mumă, să se zugrăvească şi să se puie aici , cum se vede, 
într-această desfătată, frumoasă şi iscusită tindă, spre slava, întâi cea 

necuprinsă şi neschimbată în veci, a lui Dumnezeu (...) şi spre nemoarta 
pomenire a sa şi a tot bun şi prea blagorodnic neamului său (...).

(Pisania din pronaos, Biserica Mare, Hurezi)

Cenotaf – mormânt gol.

atenţie chipul fiecăruia, căci poţi descoperi uşor în trăsăturile copiilor, acea 
împletire atât de tainică a înfăţisărilor părinteşti. Cu toţii 13 sunt încoronaţi 
şi înveşmântaţi în straie aurite. Foiţa de aur este la Hurezi un semn dis-
tinctiv pentru personajele şi icoanele cu însemnătate mai aparte pentru cti-
tori. O regăseşti în vecinătatea portretului de familie, în scenele din viaţa lui 
Constantin cel Mare, sfântul de hram, pe veşmântul Mântuitorului de după 
Înviere ori pe tunicile sfinţilor militari. Pereţii sunt spuziţi de stele de aur iar 
stâlpii şi brâiele inundate ca de o iederă strălucitoare. Pe podeaua încăperii, 
la picioarele Brâncovenilor, poţi vedea cenotaful pe care Vodă Constantin îl 
pregătise pentru îngroparea sa.
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Iată naosul, mijlocul bisericii. Aici eşti în inima evan-
gheliilor, căci privind de jur împrejur poţi vedea, ca 
într-o bandă desenată, întâmplările sfinte din via-

ţa pământească a lui Iisus, a Maicii Domnului şi a 
Apostolilor. Imaginile sunt aşezate în ordine cronologi-
că. Multă vreme, oamenii de rând n-au ştiut să citească 
şi picturile din biserici erau calea cea mai bună pentru 
înţelegerea învăţăturii lui Hristos. Momentele cele mai 
importante ale istoriei sacre, retrăite an de an în zilele de 
sărbătoare, sunt prezentate în spaţii mai largi. În calota 
absidei din stânga naosului este pictată Învierea lui Iisus, 
icoana Paştilor. Iată-l pe Mântuitorul călcând porţile ia-
dului şi eliberând din întuneric cetele drepţilor de la în-
ceputurile lumii, de la primii oameni, Adam şi Eva. Vis-
à-vis, în acelaşi spaţiu este pictată, de obicei, Naşterea 
lui Iisus, marea sărbătoare a Crăciunului. Iconograful a 
ales însă pentru Hurezi o altă scenă: Duminica Tuturor 
Sfinţilor. Este sărbătoarea în care Biserica îşi aminteşte 
de toţi cei care prin strădania vieţii lor şi cu ajutorul  lui 
Dumnezeu, au reuşit să îşi cureţe sufletele şi să devină 
prieteni apropiaţi ai lui Hristos. Pe mulţi îi cunoaştem 
după nume, vieţile lor fiind povestite în cărţile biseri-
ceşti. Alţii însă sunt ştiuţi doar de Dumnezeu, rămâ-
nând, în smerenia lor, necunoscuţi oamenilor.
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Aminteşte-ţi acum imaginea bi-
sericii, privită din afară. Turla 
cea mare stă chiar deasupra 

naosului. Peretele ei interior este 
străpuns de ferestre lunguieţe, prin 
care lumina intră cu raze precise, ca 
nişte reflectoare. Şi aici totul este îm-
brăcat în pictură. Dacă biserica este 
un simbol al universului, iată, aici, 
deasupra, regăsim imaginea celor 
din Împărăţia cerurilor. Pe calota tur-
lei este pictat Hristos – Dumnezeu, 
veghind asupra lumii. Această re-
prezentare se numeşte  Pantocrator, 
adică Cel Atotputernic, „Atotţiitorul“, 
Împăratul lumii. De obicei, Hristos 
este pictat la vârsta bărbăţiei depli-
ne. Avem însă la Hurezi, la schitul 
ctitorit de arhimandritul Ioan, un 
Pantocrator adolescent, de o mare 
frumuseţe. Hristos cel din turlă este 
înconjurat de stele şi de curcubeu. De 
jur împreunjurul Său se desfăşoară o 
ceremonie solemnă a îngerilor: litur-
ghia cerească. Este o slujbă tainică în 
care Mântuitorul este Mare Arhiereu 
şi tot El este Cel ce se aduce jertfă la 
altar. În mănăstiri, în biserică, oame-
nii și în lumea cerească îngerii slujesc 
împreună, în fiecare zi, liturghia. Mai 
jos, pe tamburul turlei stau alături, 
ca într-o horă, proorocii Vechiului 
Testament, cei care au primit de la 
Dumnezeu darul înainte vederii şi 
au vorbit oamenilor despre venirea 
lui Iisus, cu multă vreme înainte. 
Urmează apostolii, cei care au trăit 
alături de Hristos şi au simţit primii 
puterea Sa dumnezeiască, din cuvânt 
şi din faptă. Prin ei s-a făcut cunos-
cută credinţa creştină de-a lungul şi 
de-a latul Europei şi în unele părți 
ale Asiei. Toată greutatea cupolei se 
sprijină pe patru triunghiuri de zi-
dărie numite pandantivi. Tot în mod 
simbolic, fiecare pandantiv poartă 
pictat câte un sfânt evanghelist, căci 
cele patru evanghelii au rămas peste 
veacuri martorii scrişi ai învăţăturii 
lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu 
pe care se sprijină Biserica. Iată-i pe 
sfintii evanghelişti alături de sim-
bolurile lor: cu leul înaripat, Marcu, 
Ioan cu vulturul, cu viţelul Luca şi 
Matei cu îngerul.
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În partea de jos a absidelor, imediat 
deasupra stranelor, se înşiruiesc, 
în picioare, sfinţii militari, ca o 

adevărată „gardă a bisericii“. Uneori 
sunt îmbrăcaţi în armură şi poartă 
arme şi scuturi. Alteori apar în tu-
nici şi mantii, cu crucea în mână, 
aşa cum sunt reprezentaţi muceni-
cii. Au fost viteji şi în luptă dar şi în 
mărturisirea credinţei. Cei mai mulţi 
dintre ei au primit moartea martirică 
în vremea împăraţilor romani dina-
intea Sfântului Constantin cel Mare. 
Gheorghe, Procopie, Teodor, Nestor, 
Dimitrie, Artemie, Mina şi alţi câţi-
va, aceştia sunt marii apărători, în 
cer şi pe pământ, ai oştilor din Țările 
Române.

Acum ne aflăm în mijlocul naosului, sub cupola Pantocratorului. Ai 
dinainte o alcătuire din lemn, cu multe icoane şi decoraţii sculpta-
te. Se numeşte iconostas, catapeteasmă sau tâmplă şi are rolul de a 

delimita naosul de zona altarului. Trecerea dintr-o parte în alta se face prin 
trei deschideri, una la mijloc şi două laterale. Uşile joase din lemn sculptat 
de la mijlocul catapetesmei se cheamă „uşi împărăteşti”. Sunt cele prin care 
intră şi iese preotul slujitor doar în timpul slujbelor. Mai multe sunt motivele 
pentru care se numesc aşa. După cum există simboluri care împlinesc înţe-
lesurile formelor şi culorilor, să ştii că şi slujitorii Bisericii sunt împliniţi de 
simboluri. Preotul care slujeşte este simbolul lui Hristos, Împăratul lumii, 
care, doar El, intră şi iese prin „uşile împărăteşti”. Exista o singură excepţie. 
În vremea împăraţilor creştini, şi ei intrau în altar prin aceste uşi pentru a 
primi împărtăşania.

Strane – scaune din lemn, cu spătar 
înalt, frumos împodobite. Sunt 
aşezate de-a lungul pereţilor în 
bisericile ortodoxe. Sunt folosite 
de cei mai în vârstă sau mai 
neputincioşi. Tot pe ele se pot 
odihni pentru puţin timp călugării, 
când slujbele sunt foarte lungi. În 
bisericile noastre, obiceiul este ca 
în timpul rugăciunilor oamenii să 
stea în picioare sau în genunchi. 
Pentru că cei care însoţesc slujbele 
cu cântări îşi au locul în abside 
în apropierea stranelor şi grupul 
cântăreţilor s-a numit tot aşa, 
„strană”. Cărţile de cântări sunt 
aşezate pe un suport de lemn, numit 
analoghion. Partea sa de sus este 
mobilă, putându-se roti, iar partea 
de jos este ca un mic dulap pentru 
păstrarea cărţilor de slujbă.
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Pe panourile uşilor împărăteşti este întotdeauna re-
prezentată icoana Bunei Vestiri: Maica Domnului, 
în dreapta, încuviinţează cuvântul arhanghelului 

Gavriil, vestea întrupării lui Dumnezeu în pântecele său. 
Este momentul de început al tainei venirii Mântuitorului 
printre oameni. De-a stânga şi de-a dreapta uşilor împă-
răteşti se află „icoanele împărăteşti”. În extrema dreaptă 
a iconostasului, în partea de jos, se află icoana de hram, 
diferită de la o biserică la alta. Mai sus, deasupra zonei 
uşilor, urmează un şir de icoane ale celor mai importante 
sărbători din anul bisericesc. Se numesc prăznicare. Sunt 
aşezate, de la stânga la dreapta, în ordinea în care sunt 
sărbătorite. Ştiai că anul bisericesc începe la 1 septembrie? 
Se deschide cu Naştea Maicii Domnului, „Sfânta Maria 
mică”, sărbătorită pe 8 septembrie. Lanţul de prăznica-
re se încheie cu „Sfânta Maria mare”, Adormirea Maicii 
Domnului, 15 august. Urmează, în sus, şirul apostolilor 
îndreptându-se dintr-o parte şi din cealaltă spre icoana 
Mântuitorului. În medalioanele rotunde sunt înfăţişaţi 
proorocii Vechiului Testament, care au vestit întruparea 
din Fecioară. În mijlocul şirului se află Maica Domnului 
cea binevestită. Iconostasul este încununat de crucea 
răstignirii, cu Maica Domnului şi Sfântul Ioan Teologul 
de-a stânga şi de-a dreapta. Deasupra poţi observa un arc 
de zidărie numit „arcul triumfal”. Scenele pictate pe el 
prezintă toate momente în care Iisus S-a arătat oamenilor 
ca Dumnezeu atotputernic, făcând minuni de negândit. 

Te întrebi, poate, de ce privirea este oprită de perete-
le înalt al catapetesmei şi de ce dincolo de aceasta, 
doar unii pot înainta. În altar au voie doar preoţii 

şi cei care au încuviinţarea lor, obişnuit doar bărbaţi, iar 
în mănăstiri şi călugăriţele mai bătrâne. Există o singură 
zi în care oricine poate pătrunde aici: este ziua în care se 
sfinţeşte biserica. Altarul este locul în care se petrece cea 
mai tainică parte a slujbelor Bisericii, de aceea el este as-
cuns privirilor. Totuşi, când uşile iconostasului sunt des-
chise, poţi urmări mult din ce se întâmplă înăuntru. În 
centrul altarului se află o masă, de obicei din piatră, care 
simbolizează mormântul lui Iisus. Este numită „sfân-
ta masă”. În spatele ei este aşezată o cruce cu imaginea 
Răstigirii. Privite împreună, ele sunt moartea şi învierea 
Mântuitorului. Pe sfânta masă sunt aşezate tot felul de 
lucruri de care este nevoie în timpul slujbei. Aşa cum ai 
aflat deja, în biserică, obiectele şi imaginile nu sunt aşe-
zate niciodată la întâmplare şi toate poartă, în spatele 
formei, multe înţelesuri. Pe masa cea de piatră din altar, 

99

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 picta-
te pe pereţii altarului se leagă de această mare taină. Una 
este Împărtăşirea apostolilor. Apoi, sfinţii aleşi pentru 
zona 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, la 
sinoadele ecumenice, în desluşirea tainelor dumnezeieşti 
şi la îndreptarea ereziilor: Nicolae şi Spiridon, Chiril şi 
Athanasie ai Alexandriei. Deasupra altarului, în spaţiul 
rotunjit, care se poate observa şi din afară, este pictată 
Maica Domnului şezând pe tron, cu pruncul Iisus pe 
piept. Este însoţită de doi îngeri. Ea îmbrăţişează parcă 
cu privirea ei întreaga biserică. 

55. Hurezi, jud.Vâlcea
56. Surpatele, jud.Vâlcea
57. Mamu, jud.Vâlcea
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construite încăperile în care locuiesc monahii. Sunt 
camere simple, foarte asemănătoare. Chilia este locul 

de odihnă dar şi de strădanie al călugărului. Trebuie să 
ştii că fiecare călugăr adaugă slujbelor din biserică pravila 
din chilie. Sunt acele rugăciuni pe care le rosteşte singur, 
după sfatul duhovnicului. Zona chiliilor este foarte bine 
organizată, asemenea unui stup de albine.

În mănăstirile mari ctitorii ridi-
cau şi încăperi pentru găzdui-
rea lor şi a oaspeţilor. La Hurezi 

Brâncoveanu a zidit casă domnească 
cu două apartamente largi, pentru el 
şi doamna sa. Fiecare are câte un foi-
şor pătrat, cu vedere spre catholicon. 
În interior, pereţii erau pictaţi. Prin 
cul0are şi galerii, familia domnească 
îşi purta paşii spre paraclis, unde se 
putea ruga în voie, ferită de privirile 
curioase. 

Paraclisul este o biserică în miniatură, cu pridvor, 
naos şi altar. Cel de la Hurezi, destinat familiei 
domneşti, a fost ctitorit de Doamna Marica, cu 

hramul Naşterea Maicii Domnului. E ridicat, asemenea 
celor de la Sfântul Munte, la etajul clădirii. Din micul 
pridvor, suspendat ca o loggie, se poate privi peste dea-
luri, până departe.

Într-o mănăstire cu viaţă de obşte călugării stau îm-
preună la masă, după un program clar şi destul de 
strict. Încăperea unde se mănâncă se numeşte „tra-

peză”, adică masă, în greceşte. Părinţii se aşează laolaltă 
la o masă lungă, primind cu toţii acelaşi fel de mâncare. 
În capul mesei şade stareţul. După modelul mănăstiri-
lor athonite, trapezele brâncoveneşti sunt adesea pictate 
în interior. Privirea imaginilor, însoţită de întâmplările 
călugăreşti şi învăţăturile ce se citesc obişnuit în timpul 
mesei, îi ajuta pe monahi să fie stăpâni peste lăcomie şi 
poftă şi să se oprească din mâncat înainte de a se sătura.

Această preacuvioasă trepezare frumoasă, care iaste tuturor drăgăstoasă 
ca o maică mângâioasă, când şed fraţii la masă: întru neuitate făcută şi 
aşa tocmită şi cu zugrăveale împodobită de smeritul Ioan, arhimandrit, 

năstavnic fiind aceii mănăstiri până s-au făcut. 

(Pisania trapezei de la Hurezi)

60 - 64. Hurezi, jud.Vâlcea

 60  

 61  

 63  

 64  

 62  



102 103

IV
. M

ăn
ăs

tir
ea

Într-o mănăstire mare ca Hureziul 
era nevoie de multă hrană. Erau 
călugări care „aveau ascultare” la 

bucătărie, adică, le revenea îndatori-
rea de a se ocupa de pregătirea hranei 
pentru toţi cei ai mănăstirii. Cuhnia 
era clădită într-un colţ al incintei şi 
avea un sistem de aerisire asemă-
nător celui de la Mogoşoaia, după 
model atonit. La cuhnie, focul ardea 
aproape fără încetare. Simetric, în 
celălalt colţ, era o altă încăpere ase-
mănătoare cuhniei, care adăpostea 
brutăria. În apropierea mănăstirii 
călugării aveau şi o mică moară.Vezi 
tu, mănăstirile bine întemeiate şi 
gospodărite erau gândite în aşa fel 
încât monahii să-şi poată asigura cât 
mai multe din cele necesare traiului, 
prin munca lor, în interiorul lăcaşu-
lui şi pe moşiile dăruite de ctitori.

Biblioteca, această casă cu hrană dorită sufletu-
lui, oferă îmbelşugarea preaînţeleaptă a cărţilor; 
în anul 1708. Povesteam la început că mănăstirile erau 
în vremea aceea şi locuri de studiu şi de răspândire a în-
văţăturii celei bune. Între călugări, unii erau ştiutori de 
carte. Ascultarea lor era la bibliotecă şi în scriptoriu. Se 
ocupau cu traducerea în limba română a scrierilor bise-
riceşti şi uneori chiar laice, care se găseau cel mai ade-
sea în limba greacă. Anumite cărţi se copiau manuscris, 
împodobindu-se cu miniaturi colorate. Era o muncă de 
mare migală. În unele mănăstiri existau chiar tipogra-
fii, întemeiate şi susţinute de voievozi. Acestea erau un 
adevărat izvor de cărţi pentru români şi pentru creştinii 
ortodocşi de peste Dunăre şi din Asia Mică.

În afara zidurilor incintei, mănăstirile mari aveau bol-
niţă. Era un mic ansamblu cu biserică şi camere de 
locuit pentru călugării bolnavi sau bătrâni care nu 

mai puteau ţine pasul cu cei în putere, nici la slujbe şi 
nici în munca de zi cu zi. De obicei, în jurul bolniţei era 
şi cimitirul mănăstirii. La Hurezi, bolniţa a fost ctito-
rită de Doamna Marica, cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului. 

Te-am însoţit în locurile cele 
mai importante ale unei mă-
năstiri brâncoveneşti mari. Ar 

mai fi fost foarte multe de povestit şi 
destule taine de luminat. E un drum 
lung al înţelesurilor pentru care 
avem ghizi speciali pe Sfinţii Părinţi 
ai Bisericii. Fiind vorba despre un 
spaţiu al revelaţiei, citind şi partici-
pând la rânduielile Bisericii, vei des-
coperi mereu sensuri şi trăiri din ce 
în ce mai adânci. Constantin Vodă şi 
familia lui au iubit mult lăcaşurile 
călugăreşti şi au dăruit din belşug 
obştilor monahale, în ţară şi în tot 
Răsăritul ortodox. Ştiau că mănăs-
tirea, fie ascunsă printre dealuri şi 
păduri, fie în mijlocul unei aşezări, 
este ca o făclie aprinsă sau ca o ini-
mă care bate.

Năstavnic – conducător, stareţ.

Sfinţii tale, Părinte Ioane, egumene de la Hurezi, sănătate! Cartea ce ai 
trimis, au venit la Domnia Mea, şi, ce scrii, am înţelesu, pentru moşia 

Belciugat, cumu că fiindu-vă peste mână n-aveţi nici un folosu, ci te rogi 
ca să facem schimbu cu moşia Craioviţa, să o dăm aceia mănăstirii, şi 

noi să ţinem Belciugatulu (...). Păstrăvu ce ne-ai trimisu Sfinţia Ta, de tot 
felul, mi l-au adusu şi îţi mulţumimu. De ne-ai fi trimisu lit.2,3 de caşu 
de bivoliţă proaspete, şi Sfinţia Ta şi Bistriceanul, ar fi făcutu bine. Ci 

este rău că le mâncaţi totu voi cu ţiganii. Însă de n-aţi fi ştiut ăst timpu, 
ne veţi trimite, de va fi sănătate, la anu. (...) (7215) 1707 

(Scrisoare a lui Constantin Vodă către Arhimandritul Ioan)

65 - 69. Hurezi, jud.Vâlcea

 65  

 66  

 68  

 67  

 69  
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Hurezi, jud.Vâlcea
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Ai înţeles deja că epoca  
brâncovenească poate fi 
recunoscută din forme şi culori, 
ceea ce istoricii de artă numesc 
stil. Aşa a fost şi epoca lui 
Matei Basarab. Totuşi aceste 
epoci sunt mai îndelungate 
decât domniile voievozilor care 
le-au dat numele. Au însă în 
centrul lor, în ambele cazuri, 
mai mult de două decenii 
de domnie neîntreruptă, cu 
vremuri relativ paşnice, în care 
ţara a fost un adevărat şantier. 
Au fost anii în care ctitorii au 
cântat cu toţii în tonul dat 
de domnie, întrecându-se 
care mai de care cu daniile şi 
împodobitul. S-a creat astfel o 
unitate de imagine şi expresie 
pe care o numim azi stil 
brâncovenesc.

Forme, culori, 
idei, istorisiri

Antim, Bucureşti
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Coloana, pridvorul,  
foișorul, loggia

În istoria construcţiilor, coloana este veche, de mai multe 
mii de ani. Egiptenii, grecii, romanii, bizantinii au folosit-
o ca element de sprijin, înfrumuseţând-o fiecare în felul 

său. 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 regăseş-
te și preocuparea ctitorilor şi a meşterilor pentru frumuseţea 
fiecărei părţi a unui ansamblu. Coloana este alcătuită din trei 
părţi: bază, fus şi capitel. Trecerea de la stâlp la coloană s-a 
făcut treptat. În timp, coloanele au fost din ce în ce mai deco-
rate. Le întâlneşti încă pe la mănăstiri şi palate. Iată o colecţie 
de coloane brâncoveneşti. Poţi observa că în cadrul aceluiaşi 
principiu de alcătuire, exista destulă diversitate.

Pe coloană se sprijină o concep-
ţie nouă asupra spaţiului. În 
perioada brâncovenească s-a 

făcut simţită preferinţa pentru des-
chiderea spre natură, o prelungire a 
interiorului către peisaj şi o dorinţă 
de contemplare a acestuia dintr-un 
loc acoperit şi confortabil. Coloanele 
care sprijină arcade, în formă de se-
micerc sau de acoladă, sunt cele care 
ajută constructorii să modeleze, cu 
umbre şi lumini, spaţiul dorit.

Bază

Fus

Capitel

1. Mogoşoaia, jud.Ilofv
2. Hurezi, jud.Vâlcea
3. Sinaia, jud.Prahova
4 - 6. Cozia, jud.Vâlcea
7. Berca, jud.Buzău

 1  2   3  5  6  7 

 4 
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Ţi-am povestit că Brâncovenii, Cantacuzinii şi alţi 
ctitori ai vremii, aveau în grijă lăcaşuri ridicate de 

înaintaşii lor. Aproape toate primesc în această epocă 
pridvoare. În câteva portrete votive se poate observa cum 
arăta biserica la început, înainte de adăugarea pridvoru-
lui. Iată şi o colecţie de pridvoare!

8 - 9. Strehaia, jud.Mehedinţi
10 - 11. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
12 -13. Bistriţa, jud.Vâlcea
14. Hurezi, jud.Vâlcea
15. Brâncoveni, jud.Olt
16. Hurezi, jud.Vâlcea

 8 

 12  

 14 

 15 

 16 

 10  

 9 

 13 

 11 
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Dacă pridvoarele, cu toată des-
chiderea lor, pot da încă o sen-
zaţie de umbră şi întunecime, 

iată, un pas mai îndrăzneţ spre pei-
saj: foişorul. Prezent la palate, clădiri 
mănăstireşti şi chiar independent, 
în grădini, foişorul este locul prefe-
rat pentru servirea mesei şi taifas. O 
altă variantă, cea mai emblematică 
pentru epoca brâncovenească, este 
loggia.

Toate casele boiereşti au de obicei un pridvor sau foişor, cu o privire încân-
tătoare în jos în grădină, şi acolo obişnuiesc să mănânce în timpul verii, la 
răcoare. Masa pe care se mănâncă seamănă cu acelea din trapezele călu-

gărilor, căci românii nu folosesc mese ovale sau rotunde în mijlocul odăii. 
Comesenii şed de o parte şi de alta a mesei cât ţine lungimea ei. În acest 
scop se pune o bancă cu spătar şi care la ospeţe se acoperă cu un covor. 

Stăpânul casei şade pe scaunul cu spătar, locul din capul mesei fiind lăsat 
stăpânei casei sau vreunei persoane mai de vază. (…) 

(Anton Maria del Chiaro)

17, 20. Mogoşoaia, jud.Ilfov
18 - 19. Hurezi, jud.Vâlcea

 17 

 18 

 19  

 20 
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Piatră și lemn

În pridvorul catholiconului de la Hurezi, în stânga icoanei Cetăţii cereşti 
poţi observa un grup de portrete: ispravnici şi vătafi de meşteri. Prezenţa 
meşterilor în programul iconografic al bisericilor noastre este rară. Dacă 

ctitorii au dorit să statornicească chipurile acestor bravi ostenitori la fru-
museţea mănăstirii este un semn de preţuire, de altfel binemeritat. Vucaşin 
Caragea pietrarul, Istratie lemnarul şi Manea zidarul, vătafi peste numeroşii 
meşteri care au construit şi înfrumuseţat Hurezii, şi-au câştigat locul în is-
toria monumentelor româneşti.

Pietrăria brâncovenească este decorată bogat, împodobind faţadele, 
loggiile, pridvoarele, foişoarele, coloanele şi ancadramentele uşilor şi 
ferestrelor. Pisaniile ne-au rămas tot din piatră, menite să dăinuias-

că. Acolo unde zidurile s-au prăbuşit sau au ars, pietrăria lucrată a rămas, 
fie şi fragmentar, fiind adesea singurul martor al măreţiei de odinioară. 
Inspiraţia preferată a pietrarilor este natura. Frunze, flori şi vrejuri, pline de 
vigoare, par încremenite pe lespezile de piatră. Pentru capiteluri planta pre-
ferată este acantul, de inspiraţie mediteraneană. Nu a fost ideea pietrarilor 
brâncoveneşti. Frunza aceasta împodobea încă din antichitate capitelurile. 
Sunt multe exemple atât în zona italiană cât şi la Constantinopol, acolo pe 
unde ctitori şi meşteri trăgeau cu ochiul, alegând şi aducând, în gând, acasă, 
ce le era mai pe plac. Tot lor, pietrarilor, le-au revenit şi cioplirea simbolu-
rilor heraldice, însemnele ţării sau stemele de familie. Recunoşti simbolul 
Cantacuzinilor, vulturul cu două capete, venind din vechiul Bizanţ? Dar ste-
ma Ţării Româneşti, nelipsită ctitoriilor domneşti? Pe lângă aceste imagini 
deja clare, vei mai întâlni diferite personaje biblice dar şi animale. Şi acestea, 

să ştii, au fiecare semnificaţia lor. Iată, de plidă, leul este adesea prezent 
pe bazele coloanelor, dar şi străjuind falnic aleile, ori cuibărit dormind, în 
chip de consolă. Cartea care dezleagă înţelesurile acestor fiinţe de piatră şi a 
multora dintre animalele care apar adesea în pictura bisericilor se numeşte 
Fiziolog. Este un fel de culegere de istorioare cu tâlc despre felurite anima-
le, reale sau închipuite. Cei vechi au scris ce se cunoştea pe atunci despre 
fiecare şi ce învăţătură puteau să aducă aceste fiinţe omului. Nici zugravii şi 
nici pietrarii nu văzuseră vreodată leu sau crocodil şi asta se poate observa 
astăzi, când vietăţile exotice ne-au ajuns atât de familiare... Le-au reprezen-
tat tot urmărind descrieri, uneori fanteziste, şi schiţe din caietele de modele.

Leul este împărat tuturor hierilor şi are întru sine trei lucruri. Întâi lucru 
este: când naşte leoaica, îl naşte mortu şi foarte mititel şi zace mort până 
când vine leul şi suflă în faţa lui şi înviiază, precum şi Domnul Dumnezeu 

au suflat întru Adam şi au înviiat. Al doilea lucru este: când doarme, el 
nu-şi închide ochii, ci cu ei priveşte şi de vânători să străjuieşte. Aşa şi 

tu, oame, au mâncând, au dormind, au bând, mintea ta todeauna să fie la 
Dumnezeu şi să te străjuieşti de diavolul, ca să nu te afle fără de rugăciune 
şi te va birui. Al treilea lucru este: când merge îşi astupă cu coada lui urme-
le sale, ca să nu-l afle vânătorii. Aşa şi tu, oame, când vei să faci milostenie, 

fă-o pre ascunsu, ca să nu te afle vrăjmaşul şi vei rămânea fără folos.

(Fiziologul, Cuvând de înţelepciune smerită, din manuscrisul  
lui Ioniţă Dascălul)

Consolă – element de sprijin 
în zidărie, care iese în afară, pe 
suprafaţa verticală a unui perete. 
Este adesea decorată.

21. Hurezi, jud.Vâlcea
22 - 23. Mogoşoaia, jud.Ilfov
24. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
25. Cozia, jud.Vâlcea
26. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
27 - 28. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 21 

 22  23 

 24 

 26  27  28 

 25 



116 117

V.
 F

or
m

e,
 c

ul
or

i, 
id

ei
, i

st
or

is
iri

La întâlnirea pietrei cu lemnul, iată intrările în bi-
sericile brâncoveneşti: uşi cioplite în esenţe dure 
– cireş, păr ori nuc – şi ancadramentele încheiate 

sus în acoladă. O compoziţie preţioasă şi unică la fiecare 
lăcaş. Felul în care arată intrarea vorbeşte, nu-i aşa, des-
pre spaţiul pe care îl slujeşte. Iar biserica, mai mare sau 
mai mică, mai bogată sau mai săracă, este un simbol al 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Cum e uşa raiului pictată în 
pridvoarele brâncoveneşti? Tot de lemn, simplă şi înaltă 
cât un stat de om.

Lemnarii şi-au arătat măiestria şi în interiorul bise-
ricilor, pe catapetesmele desenate parcă de fantezia 
miniaturiştilor, pe analoghioane, tetrapoade, sfeş-

nice, tronul voievodal şi cel arhieresc. Iconostasele se lu-
crau în lemn mai moale, adesea de tei, care era poleit cu 
foiţă de aur. Priveşte, printre icoane circulă o vegetaţie 
luxuriantă. Îţi vine greu să crezi că e ciolpită la daltă, 
ar părea mai degrabă modelată. Felul acesta de tâmplă 
poate fi văzut în toată zona Balcanilor şi până la Sfântul 
Munte. De acolo se dădea tonul pentru multe din cele ale 
Bisericii Răsăritene. Un astfel de iconostas, de mari di-
mensiuni, a fost dăruit de Şerban Vodă Cantacuzino, un-
chiul lui Brâncoveanu, la Biserica Naşterii de la Betleem, 
unde străjuieşte și astăzi.

Chiar dacă e protejată în interiorul biseri-
cii, dantelăria de lemn aurit are doi duş-
mani: negrul de la fumul lumânărilor şi 

cariile, care macină frumoasele flori şi frunze. 
În vremurile noastre, multe dintre piesele de 
lemn brâncoveneşti au fost restaurate. Stratul 
de fum a fost îndepărtat scoţând la lumină 
strălucirea aurului.

Tetrapod – stativ cu patru picioare, 
pe care se aşează în biserică diferite 
obiecte de cult: icoane, evanghelia, 
crucea. 

29. Antim, Bucureşti
30. Cozia, jud.Vâlcea
31. Strehaia, jud.Mehedinţi
32. Hurezi, jud.Vâlcea
33. Mogoşoaia, jud.Ilfov
34. Polovragi, jud.Gorj
35. Hurezi, jud.Vâlcea
36. Mogoşoaia, jud.Ilfov
37. Surpatele, jud.Vâlcea
38. Târgovişte, jud.Dâmboviţa, M.A.T.

 29 

 30 

 31  32  33  34 
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Aur, argint și nestemate

La întâlnirea lemnului cu metalul preţios, iată o cruce de 
mână, sculptată miniatural, ferecată cu argint aurit și  
înfrumusețată cu turcoaze, perle şi coral. Este o cruce  

folosită în timpul slujbelor, pentru binecuvântarea credincio-
şilor. Pe o parte este sculptată icoana Botezului, iar pe cealaltă 
Răstignirea. Desigur, astfel de obiecte împodobite erau dăruite 
de ctitori şi rămâneau în zestrea mănăstirii. Priveşte şi o cru-
ce de mână arhierească, care a aparţinut mitropolitului Ţării 
Româneşti, Teodosie, cel care l-a uns domn pe Constantin 
Brâncoveanu. Pe spate, această cruce are un lăcaş în care este 
prinsă în ceară o fărâmiţă din lemnul Sfintei Cruci, cea pe care 
a fost răstignit Mântuitorul. Te întrebi, poate, cum sunt făcu-
te aceste minunăţii. Mi-a povestit şi mie puţin un aurar. Sunt 
două tehnici pe care le poţi observa aici. Ambele se aplică după 
turnarea obiectului în metal şi amândouă folosesc emailul. 
Una se numeşte “champlevé”. Piesa se incizează cu diferite 
dăltiţe, apoi, se aşează emailul în adâncituri şi se pune la foc. 
Poţi observa efectul pe mânerul crucii arhiereşti şi pe balaurii 
de la baza crucii de lemn. Cealaltă tehnică se numeşte „cloi-
sonné“ şi se poate vedea pe mânerul crucii de lemn şi pe toată 
marginea ferecăturii. Modelul este desenat de un fir de metal 
răsucit care se fixează pe suprafaţa obiectului. Golurile se um-
plu cu email, care se întăreşte şi se fixează tot prin ardere.  

Email – este un fel de pastă de 
sticlă care poate avea diferite culori. 
Prin ardere devine strălucitor. Este 
o variantă la îndemână pentru 
înfrumuseţarea obiectelor din 
metale preţioase, putând înlocui cu 
succes şi pietrele scumpe.

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.

Orfevrierii epocii brâncoveneşti au fost fie meşteri 
balcanici, fie saşi din oraşele de peste munţi, de 
la Braşov şi Sibiu. Aceştia din urmă ştiau bine 

gustul Brâncovenilor şi reuşeau să realizeze obiecte 
demne de maiestatea lor princiară, de la talerele, tacâ-
murile şi pocalele obişnuite pe masa domnească până la 
cele mai migăloase obiecte bisericeşti. Semnul lui Vodă 
Constantin, lăsat şi în metal preţios, este cel al unei gene-
rozităţi totale pentru împodobirea casei lui Dumnezeu. 
Iată, ferecătura evangheliarului dăruit la Hurezi, pen-
tru catholicon, din aur bătut si cizelat, în icoane pline 
de detalii. Pe faţă, Învierea Domnului. Este imaginea 
emblemă pentru creştini, nelipsită de pe coperta evan-
gheliarelor. În timpul slujbelor, cartea sfântă este pur-
tată în ceremonie de către preoţi, simbolizând cuvântul 
Mântuitorului, Legea cea Nouă. Observă îmbrăcămintea 
de aur a Cărţii sfinte! În colţuri sunt cei patru evanghe-
lişti iar pe laturi icoanele Săptămânii Patimilor. Aceasta 
este varianta extinsă a unei ferecături de evangheliar. 
Iată şi una simplă, tot de la Hurezi, cu plăcuţe de argint 
aplicate pe îmbrăcămintea de catifea a copertei. Pe spa-
tele ferecăturii de la catholicon poţi descoperi icoanele 
de hram ale celor câteva altare din cuprinsul mănăstirii. 
Pentru biserica mare, Sfinţii Constantin şi Elena străju-
iesc crucea Răstignirii, pe care sfânta Elena o găsise în 
Cetatea Ierusalimului. Alături, Sfântul Ştefan, patronul 
prinţului Ştefan Brâncoveanu şi al schitului ctitorit de el. 
În dreapta, Sfântul Procopie, şi el apărător al Hurezilor.  
La sfinţirea mănăstirii, Patriarhul Constantinopolului 

39. Hurezi, jud.Vâlcea
40 - 41. Bucureşti, M.N.I.R.
41. Hurezi, jud.Vâlcea
42. Bucureşti, M.N.I.R.
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aducea în dar o părticică din moaştele acestui mucenic 
militar, protector al celor căsătoriţi. În partea de jos, 
Sfinţii Petru şi Pavel de la schitul Arhimandrutului Ioan 
şi Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitor al unei sihăstri 
mai vechi, din apropierea marii ctitorii voievodale. Sus, 
icoana paraclisului domnesc şi cea a bolniţei, închina-
te amândouă Maicii Domnului: Naşterea şi Adormirea. 
Această minunată lucrare a fost realizată în atelierul au-
rarului sibian Sebastian Han. Mai întâi, pe spatele plăcii 
de aur se bat formele, aşa încât pe faţă acestea apar în 
relief. Se lucrează pe metalul rece. Apoi, se cizelează pe 
faţă, prin ciocănire, cu poansoane felurite. Priveşte su-
prafaţa ferecăturii şi încearcă să-ţi imaginezi câte bătăi 
de ciocan şi câtă răbdare până la isprăvirea unei astfel 
de piese!

Cu aceleaşi tehnici se lucrau candele, chivote, cădel-
niţe, sfeşnice, candelabre, dar şi paftale, podoabe 
ori mânerele săbiilor de paradă. Vodă Constantin 

pusese să-i fie aduse de la Viena timpane şi trâmbiţe de 
argint, pentru ceremoniile de la curtea sa domnească. 
A fost şi acesta unul dintre motivele pentru care a fost 
acuzat căci astfel de instrumente nu avea nici sultanul. 
Prin urmare, gestul voievodului i se păruse sfidător îm-
păratului otoman.

Săptămâna Patimilor – este săptămâna dinaintea 
Paştelui. Acesta este pentru creştini timpul cel mai plin 
din an. În fiecare dintre zile, se amintesc prin slujbe şi 
se retrăiesc cu sufletul ultimele zile din viaţa pămân-
tească a lui Iisus: trădarea, judecata, batjocura şi bătă-
ile, răstignirea. După momentele apăsătoare şi triste, 
urmează cea mai mare bucurie: Învierea!

Chivot - cutie, de obicei din argint, în forma unei 
biserici. Se găsește întotdeauna pe masa altarului. Aici 
se păstrează, peste an, împărtășanie uscată pentru cei 
bolnavi. Astfel, preotul o poate avea la nevoie, chiar 
dacă în acea zi nu s-a ținut liturghie.

Timpan - instrument muzical de percuţie, asemănător 
cu toba, dar care poate fi acordat.

Poanson - unealtă construită dintr-o 
tijă de oțel sau din alt metal dur, cu 
vârful gravat în relief, care servește 
la modelarea sau la marcarea prin 
presare a unor obiecte de metal.

Pafta – cataramă pentru haine sau 
cingători, lucrată de obicei din metal 
preţios și împodobită cu nestema-
te sau sidef. Era foarte obişnuită în 
costumul Sud Dunărean, mai ales 
la femei. Se păstrează până azi în 
portul popular al vlahilor, cei care au 
făcut mereu legătura între cele două 
maluri ale fluviului. O poţi vedea însă 
şi în frescele de la începuturile Ţării 
Româneşti, la brâul voievozilor. În 
timpurile brâncoveneşti, se obişnu-
ia mai degrabă, aşa cum observi în 
portretele votive, un şal din ţesătură 
scumpă, petrecut şi înodat peste 
brâu. Nu lipseau însă nici paftalele.

Vlahi sau aromâni – rude foar-
te apropiate ale românilor, neam 
care trăieşte răspândit în tot spaţiul 
balcanic, vorbind un dialect al limbii 
române de astăzi. De-a lungul istori-
ei, mulţi s-au stabilit în ţările noastre, 
considerându-le patria lor mamă. 
S-au ocupat cu păstoritul dar au fost 
şi excelenţi comercianţi, meşteri, 
oameni de cultură şi oameni politici. 
Au fost foarte ataşaţi de Constantin 
Brâncoveanu, pentru grija părintească 
pe care Vodă a avut-o pentru românii 
şi ortodocşii aflaţi în nevoi, în afara 
graniţelor Valahiei.

Frescă și  
icoane pe lemn

Doi au fost zugravii care au dat 
tonul stilului brâncovensc în 
pictură. Unul e pictorul pre-

ferat al Cantacuzinilor, Pârvu, zis 
Mutu. Fie că era mai tăcut de fel, fie 
că avea ascultare aspră să tacă în 
timp ce picta, aşa i-a rămas nume-
le. Chipul său se păstrează în câte-
va autoportrete, în biserici boiereşti 
şi domneşti. De Constantinos de la 
Hurezi ţi-am povestit deja, e grecul 
care a făcut echipă cu Ioan, pictor 
de prin părţile noastre. Şi-au înscris 
numele pe săbiile sfinţilor militari şi 
poate se vor fi portretizat în taină, 
în vreun chip care ne rămâne neşti-
ut. Pornind de la ei, multe nume de 
meşteri, trecuţi prin şcoala marilor 
ctitorii, vor picta icoane şi vor aco-
peri cu frescă numeroasele biserici şi 
schituri ridicate în această vreme şi 
mai apoi.

În vremuri-
le brâncoveneşti a existat 

obiceiul de a împodobi icoanele 
cu metal preţios şi pietre scumpe. 

Mai ales cele făcătoare de minuni pu-
teau fi recunoscute după acest semn. Se 
începea cu aurele, apoi cu mâinile sfinţi-
lor. Fragmentele de ferecătură erau fixate 
pe panoul de lemn pictat, fiind lucrate 
exact după forma locului pentru care 
fuseseră comandate. Uneori erau dă-
ruite de ctitori diferiţi, în semn de 
recunoştinţă, atunci când rugă-

ciunile fierbinţi li se împlineau.

43. Hurezi, jud.Vâlcea
44. Mănăstirea Govora, jud.Vâlcea
45. Bucureşti, M.I.M.B.
46. Polovragi, jud.Gorj
47. Bucureşti, M.I.M.B.
48. Berca, jud.Buzău
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Priveşte pictura care îmbracă pereţii bisericilor, în 
vremea brâncovenească! Poţi observa cât este de 
vioaie, caldă şi plină de detalii. Hai să vedem îm-

preună cum se preface cuvântul în imagine!

Minunea înmulţirii pâinii şi a peştilor, pictată de mâna lui 
Constantinos, la biserica domnească din Târgovişte, ţi-o 
însoţesc cu fragmentul din Evanghelie pe care îl descrie 
şi cu îndrumările erminiei. Vei vedea, Constantinos n-a 
urmat îndeaproape erminia, adăugând în schimb unele 
imagini care lipsesc chiar şi din textul evanghelic. Avea la 
dispoziţie un spaţiu destul de larg, organizat pe orizon-
tală, putea deci să se desfăşoare cu detalii, prezentând 
mai multe secvenţe ale istorisirii. Mai gândeşte-te şi că 
locul în care s-a pictat această scenă este unul aparte, 
chiar pe peretele cafasului domnesc, în imediata apropi-
ere a tronului voievodal. Aşadar, legătura dintre Hristos 
şi voievod, cel căruia Dumnezeu i-a dat în grijă poporul, 
trebuia să fie arătată limpede. Aşa cum vezi, Mântuitorul 
apare de mai multe ori, cu toate că erminia prescrie să fie 

arătat doar o dată.  Citeşte scena începând de la dreapta 
la stânga: Iisus, ţine pâinile şi peştii dinaintea lui Andrei 
şi a lui Filip, apoi, imediat mai la stânga, frânge hrana 
şi o dă ucenicilor. Cele cinci mii de oameni sunt simbo-
lizate, după erminie, prin cinci grupuri de personaje. În 
contunuare, spre stânga, trei apostoli aduc la picioarele 
Mântuitorului cele 12 coşuri pline cu fărămituri. Hristos 
binecuvintează. Lângă scaunul său stă un înger. Să fie 
chiar unul dintre cei care aduc coroana domnească în 
portretele votive, veghind apoi nevăzut lângă tronul vo-
ievodului? Te întrebi poate de ce a inventat iconograful 
această ultimă secvenţă. Şi de ce a ales să prezinte toată 
istorisirea de la dreapta la stânga, aşa încât tronul lui 
Hristos să fie pictat în apropierea celui voievodal. Nimic 
nu este întâmplător în pictura bisericească din acea vre-
me şi toate aceste detalii se cer iscodite pentru a înţele-
ge mai mult. În acest episod evanghelic Hristos a hrănit 
mulţimile prin apostoli, cei care au avut încredere în pu-
terea Lui şi L-au ascultat. Pe aceştia îi binecuvintează cu 
bucurie, în timp ce ei Îi aduc dovada ascultării lor. Oare 

cum păreau toate acestea voievodului, cel care era da-
tor în faţa lui Dumnezeu să se îngrijască de popor, ajutat 
fiind de numeroşii dregători? Dar dregătorilor, le dădea 
oare de gândit? Eu cred că în acestea stă înţelesul com-
poziţiei de pe cafas şi iată, îţi mai aduc un argument. 
Priveşte aceeaşi scenă, pictată tot de Constantinos, la 
Mogoşoaia! Este cu mult mai simplă şi mai aproape de 
erminie, lipsindu-i şi episodul ultim de la Târgovişte. În 
plus, se citeşte de la stânga la dreapta, în sensul obişnuit 
europenilor! 

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi 
a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi 
I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iata, a trecut; deci, dă drumul mulţi-
milor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: 
N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem 

aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind 
să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi 

privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar uce-
nicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de 
fărămituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci 
mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să 

intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt,  
până ce El va da drumul mulţimilor.

(Matei 14, 14-22l)

Dealuri şi un copil ţinând un paner cu cinci pâini şi doi peşti; şi Hristos 
stând şi uitându-se la cer, cu stânga ţine panerul, iar cu dreapta îi binecu-

vântează; şi aproape de el Filip şi Andrei şi mulţime mare de oameni şezând 
în cinci locuri. Şi trei apostoli râdicând pe umerii lor coşuri, fiind puţin cam 
plecaţi, şi alţi trei scoţând bucăţile de pâine şi de peşte din coşurile acelea 

şi punându-le înaintea oamenilor ce şed jos; iar ceilalţi apostoli, ţinând 
panere, împart oamenilor bucăţi de pâine şi de peşte asemenea.

(Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine)

Mai observă că, în ambele variante apar doi copii care 
se bat. Acest fel de detaliu, obişnuit vieţii cotidiene, se 
întâlneşte adesea în pictura brâncovenească. Este un 
mod de a aduce istoria sfântă în timpul prezent, cel al 
privitorului.

Frescă - tehnică de realizare a 
picturii, în care desenul şi culoarea 
se aşează pe tencuiala proaspătă, 
„crudă”. Vine de la cuvântul 
italienesc „fresco”, care însemnă 
proaspăt. Este nevoie de multă 
precizie şi de lucru alert, căci 
patul de tencuială odată aşternut 
pe perete şi bine netezit, trebuie 
acoperit cu pictură înainte de a se 
usca. Aşa au fost pictate bisericile 
noastre medievale ale căror fresce 
multiseculare s-au păstrat până 
astăzi. Unii zugravi de azi mai 
cunosc încă acest vechi meşteşug.

Cafas - balcon care găzduia familia 
domnitorului pe timpul slujbei. La 
biserica domnească din Târgovişte 
este aşezat la intrarea în naos. 
Exista un pasaj între încăperile 
palatului domnesc şi biserică,  
ce ducea direct în cafas.49. Târgovişte, jud.Dâmboviţa

50. Mogoşoaia, jud.Ilfov

 49  

 50  
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Iată încă o alăturare, de astă dată, aceeaşi scenă prezentată de cei doi ma-
eştri ai picturii brâncoveneşti. E Nunta din Cana, pictată la Mogoşoaia de 
Constantinos şi la Filipeştii de Pădure de Pârvu Mutu. Observă diferenţe-

le de detaliu care pot face recognoscibile cele două, renumite, peneluri. Chiar 
dacă pictura bisericească era foarte unitară în compoziţie şi mesaj, traseul 
pe care fiecăre meşter îl parcurgea, încă din vremea uceniciei, aducea cu sine 
particularităţi. Se ştie şi se poate recunoaşte din pictură că Pârvu Mutu a 
ucenicit în Bucovina, pe lângă un zugrav rus, pe când Constantinos s-a for-

mat la şcoala picturii athonite.

În epoca brâncovenească a existat o mare preocupare 
pentru portret. Amplele compoziţii votive din prona-
osurile bisericilor au stimulat atenţia zugravilor asu-

pra acestei arte. Erau portretizate personaje contempo-
rane pictorului, şiruri de rude care adesea semănau între 
ele şi trebuiau prezentate în aşa fel încât să fie recunos-
cute. Iată patru portrete ale lui Vodă Constantin: două în 
frescă, aparţinând celor doi maeştrii de care am poves-
tit, unul de şevalet şi unul în tehnică grafică. Care este 
oare cel mai aproape de chipul adevărat al voievodului? 
În Apusul Europei portretele de şevalet erau la mare tre-
cere şi aveau deja, în secolul al XVII-lea, o istorie lungă. 
Marii maeştri italieni sau flamanzi s-au întrecut în arta 

portretului lăsând în urmă galerii de chipuri de o preci-
zie aproape fotografică. În ţările noastre, bisericile erau 
locul obişnuit al acestei arte şi nu reşedinţele particu-
lare. Din această cauză existau anumite priorităţi. Prin 
imaginea voievodului, pictorul trebuia să reprezinte în 
primul rând prestanţa şi forţa unei instituţii, cea a dom-
niei, şi abia apoi trăsăturile particulare ale unui voievod 
sau altul. Dar în epoca brâncovenească, fiind vorba şi 
de multe portrete de familie în bisericile de curte boie-
rească, pictorii au deprins mai mult această apropiere de 
fizionomia modelelor lor. Uneori se poate observa pre-
ocuparea pentru portret şi la chipurile sfinţilor, pe care 
erminia le descrie adesea foarte sumar.

Șevalet - stativ de lemn pe care 
pictorul fixează cartonul sau pânza 
pe care lucrează. S-a încetăţenit 
expresia „pictură de şevalet" pentru 
tehnicile de pictură pe un suport 
mobil: panou de lemn, pânză întinsă 
pe şasiu şi altele.

51. Mogoşoaia, jud.Ilfov
52. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
53.  Anton Maria de Chiaro, Istoria delle 

moderne rivoluzioni della Valachia
54. Hurezi, jud.Vâlcea
55. Mogoşoaia, jud.Ilfov
56. Berca, jud.Buzău
57. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
58. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
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Te întrebi poate cum se pictează o biserică, cât durează şi cum se în-
grijeşte apoi pictura. Un şantier de frescă începe întotdeauna cu 
montarea schelelor, a podinelor şi a scărilor. La fel şi un şantier de 

restaurare. Pictura sau curăţarea ei se începe de sus, de la Pantocrator. Apoi 
se continuă cu tamburul turlei, calotele absidelor, tavanele şi pe vertical, 
până jos. Asemenea catapetesmelor, pictura în frescă are duşman: fumul 
de la lumânări. Iată alături un înger proaspăt eliberat de sub stratul de fum. 
Negreala încă se mai observă pe alocuri. Gândeşte-te că introducerea cu-
rentului electric în biserici este ceva recent, de mai puţin de un secol şi că 
sute de ani lăcaşurile au fost luminate doar de soare şi de lumânări. Multe 
dintre monumentele noastre medievale au fost restaurate în ultimele dece-
nii. Supriza descoperirii picturii brâncoveneşti, aşa cum era ea la început, a 
fost mare. Gândeşte-te că generaţii de istorici au scris despre vechile ctitorii 
fără să poată privi icoanele pline de detalii şi culori care le acopereau pereţii. 
Putem fi astăzi, graţie restauratorilor, privilegiaţii privitori ai acestor minu-
năţii. Dacă n-ai cunoaşte istoria lor, unele ţi-ar putea părea noi-nouţe. Mai 
sunt însă multe fresce care stau încă sub stratul de fum şi aşteaptă să iasă 
la lumină.

În vremea brâncovenească s-au pictat şi multe, foarte multe icoane pe lemn. 
Destule din ele au străbătut timpul până la noi. Le găseşti uneori pe ca-
tapetesme, în bisericile monument, alteori, în muzee: icoane împărăteşti, 

prăznicare ori diferite compoziţii alcătuite după dorinţa comanditarului. Iată 
alături două icoane asemănătoare ale Maicii Domnului. Priveşte-le cu aten-
ţie şi observă ce au în comun: fondul de aur, tronul foarte împodobit, statura 
impunătoare dar şi graţioasă a Fecioarei. Acestea ţin de stil. Alte detalii sunt 
prescrise de erminie: straiul roşu purpură al Maicii, larg şi lung până la pă-
mânt şi încălţările de aceeaşi culoare, cuvenită doar capetelor încoronate, ges-
tul care arată spre prunc şi binecuvântarea-răspuns a lui Iisus. Icoanele brân-
coveneşti, puţin mai familiare decât cele ale epocii anterioare, au încă un aer 
hieratic, amintind de vechiul Bizanţ. Cu mai bine de două veacuri înainte de 
vremea Brâncovenilor, în Apusul Europei, pictorii reprezentau Fecioara ca pe 
o tânără îmbrăcată în costum de epocă, iar pe pruncul Iisus, un bebeluş nud şi 
bucălat, sugând cu poftă din sânul mamei. Vezi tu, civilizaţia brâncovenească 
s-a inspirat mult din cea a Europei Occidentale, dar erau şi multe aspecte care 
ţineau de credinţă iar acestea nu puteau fi schimbate.

Mordant – în acest caz, substanţă 
lipicioasă cu ajutorul căreia se 
fixează foiţa de aur pe perete.

Comanditar – cel care comandă 
realizarea unei lucrări de artă.

Restaurare – repararea corectă a 
unui monument istoric. A restaura 
înseamnă a reda monumentului 
înfățișarea pe care i-au dăruit-o 
cei care l-au ridicat. Restaurarea 
este o meserie în sine şi o ştiinţă. 
Se începe cu descoperirea a tot 
ce se știe despre acea clădire: în 
documente, în imagini vechi, în 
cărți și în memoria oamenilor. 
Restaurarea se realizează 
întotdeauna în echipă. Există 
oameni specializați pentru fiecare 
parte a unui monument istoric: 
restauratori arhitecţi, pictori, 
pietrari, lemnari, orfevrieri şi alţii.

Neofit, tânăr şi fără de barbă. 

(Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine) 

Cum se fac nimburi reliefate pe perete. 
După ce vei schiţa sfântul pe peretele crud, ocoleşte-i cununa cu compasul 
şi cu un condei subţire, potrivind bine rotocolul pe lângă cap. Apoi luând 
cu mistria mică var amestecat cu câlţi, pune-l şi ridică cununa împrejurul 

capului, potrivind marginea de către cap subţire, iar cea de afară (…) groasă 
ca de un deget; apoi bate cuie de lemn sau de fier prin acel var ca să ţie, dar 
ia aminte să nu acoperi şi părul sfântului. Apoi lipeşte deasupra hârtii sub-
ţiri (…) la cât ai ridicat ca nicidecum să nu se vază varul. Şi ocoleşte a doua 
oară cu compasul deasupra, peste hârtiile acelea ca să însemnezi cununa. 

Şi atunci luând lemnul în capul căruia ai săpat stea, flori şi alte scobituri (ca 
la o pecete) urmăreşte cu luare aminte învârtitura compasului şi udând cu 
apă lemnul săpat să-l pui deasupra cununei apasă-l sau loveşte-l (uşor) cu 

un mai ori cu o teslă, ca să se întipărească şi să se închipuiască florile şi aşa 
ocoleşte de jur împrejurul cununii. Apoi, scoţând hârtiile, potriveşte şi nete-
zeşte varul împrejur cu mistria şi cu un condei mărişor şi moale înmuiat în 

apă, apoi dă-l cu ocru. Şi înconjoară iarăşi cununa cu compasul, întâi cu alb, 
apoi cu oxiu şi lasă-o să se usuce bine ca să poţi pune aurul cu mordant.

(Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine)

59. Târgovişte, jud.Dâmboviţa
60. Hurezi, jud.Vâlcea
61. Brâncoveni, jud.Olt
62. Târgovişte, jud.Dâmboviţa, M.A.T.
63. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova

 59  

 60 

 61  

 62   63  
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Carte. Tipar și manuscris

Ctitorii epocii brâncoveneşti, în special Cantacuzinii şi Brâncovenii, dar 
şi alţii, au fost mari iubitori de carte. Pe lângă bibliotecile de familie 
sau cele mănăstireşti, în care au adunat sute de volume, aceşti boieri 

învăţaţi au lucrat ei înşişi la traduceri şi la scrierea de cărţi. Colecţiile deţi-
neau literatură cosmopolită şi variată, de la manuscrise istorice şi scrieri 
teologice până la cele mai proaspete tipărituri din Apusul Europei, ştiinţifice 
şi laice. Nu s-au ocupat doar de bibliotecile proprii şi de cărţile pe care le 
considerau necesare în Valahia, ci au susţinut şi tipărirea şi răspândirea a 
numeroase volume în tot spaţiul locuit de români şi cel al ortodoxiei sud-
dunărene şi orientale. Dintre acestea, cea mai mare parte au fost cărţi bi-
sericeşti. În vremea domniei unchiului său Şerban Cantacuzino, Constatin 
Brâncoveanu, pe atunci mare logofăt, este numit ispravnic la traducerea din 
limba greacă şi tipărirea unei cărţi de o importanţă covârşitoare, Biblia de 
la Bucureşti sau Biblia lui Şerban Cantacuzino, cartea sfântă, pentru prima 
dată în limba română. Ieşită din tipar în 1688,  avea să ia drumurile Valahiei 
dar şi ale Moldovei şi Transilvaniei, peste tot pe unde trăiau români.

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: de mână 
sau cu ajutorul tiparului. Constantin Voievod a susţinut 
funcţionarea mai multor tiparniţe: la Bucureşti, Snagov, 
Râmnic, Buzău şi Târgovişte. Pentru alcătuirea unei 
cărţi tipărite, fiecare pagină trebuia lucrată separat, ima-
ginile erau gravate pe plăci din lemn, iar textul era com-
pus 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 asta, pagină după pagină, sute de 
pagini, carte după carte. Colile erau apoi tăiate îngrijit, 
cusute şi legate în volume, între coperţi rezistente. Aşa 
au fost aduse la lumină în tipografiile valahe, în vremea 
lui Vodă Constantin, peste 80 de titluri de carte, în nu-
meroase exemplare. Cea mai mare parte au fost cărţi bi-
sericeşti, traduse în limba română. A fost perioada când 
graiul poporului a pătruns în rânduielile Bisericii, înlo-
cuind vechea limbă de cult, slavona, şi pe cea obişnui-
tă în Sudul Dunării şi la Constantinopol, greaca. După 
Biblie au urmat liturghiere, vieţi de sfinţi, cazanii, îndru-
mare de muzică bisericească. Pentru a fi sigur că acestă 

Biblia adică Dumnezeiasca Scriptură. Ale cei vechi şi ale cei nouă lege. Toate 
care s-au tălmăcit dupre limba elinească spre înţelegerea limbii rumâneşti, cu 
porunca preabunului creştin şi luminatului domn Ioan Şărban Cantacozino 
Basaraba Voievod şi cu îndemânarea dumnealui Costandin Brâncoveanu, 

marele logofăt, nepot de sor’ al Măriei Sale, carele după prestăvirea acestui 
mai suspomenit domnu, Puternicul Dumnezeu, den aleagerea a toatei Ţării 
Rumâneşti, pre dumnealui l-au coronat cu domnia şi stăpânirea a toată Ţara 
Ugrovlahiei. Şi întru zilele Măriei Sale s-au săvârşit acest dumnezeiesc lucru. 
Carele şi toată cheltuiala cea de săvârşit o au rădicat. Tipăritu-s-au întâiu în 
scaunul Mitropoliei Bucureştilor, în vremea păstoriei Preasfinţitului părinte 
Chir Theodosie, mitropolitul ţării şi exarhu laturilor. Şi pentru cea de obşte 

priinţă s-au dăruit neamului rumânesc, la anul de la facerea lumii, 7197, iară 
de la Spăsenia lumii 1688, în luna lui noiemvri, în 10 zile.

(Biblia de la București, pagina de titlu)

Prestăvirea - moartea.

Exarh – mitropolit delegat de 
patriarhul Constantinopolului să 
conducă sau să îndrume treburile 
bisericești dintr-o provincie ori 
dintr-o țară; alt înţeles: arhiereu 
care are în grijă bunul mers al 
mănăstirilor dintr-o anume zonă.

Priinţă – folos, ajutor, bunăvoinţă.

muncă îşi atinge ţinta, Vodă a trimis în dar cărţi la toa-
te bisericile, poruncind ca preoţii să le studieze şi să le 
folosească. Într-o perioadă de frământări confesionale, 
mai ales în Transilvania, Constantin Brâncoveanu, a dus 
o luptă strategică de susţinere şi întărire a ortodoxiei. 
Nu degeaba românii de peste munţi îl numeau: „pa-
tronaşu adevărat al Sfintei Mitropolii de aici din 
Ardeal”. „Carte sau lumină”, aşa s-a numit un volum de 
polemică religioasă în care un învăţat grec explica ade-
vărurile credinţei ortodoxe. Multe volume bisericeşti au 
fost dăruite şi în afara graniţelor Valahiei, de aproape, 
din Ardeal şi până departe în Orientul Mijlociu, în părţile 
Siriei. S-a tipărit în mai multe limbi: română, slavonă, 
greacă, arabă, turcă şi georgiană. Nu doar cultura româ-
nească l-a preocupat pe Vodă Constantin ci şi întărirea 
învăţăturii de limbă greacă. Acesta era graiul Bisericii şi 
al culturii în toată zona fostă bizantină, al cărei părin-
te îndrumător rămăsese Patriarhul Constantinopolei. 
Marele dicţionar al limbii greceşti, tipărit la Veneţia, îi 
este dedicat lui Brâncoveanu, care plătise pentru reali-
zarea lui. Grecii din fostul Imperiu Bizantin sufereau de 
lipsa tiparului. Minunata maşinărie cu litere de plumb 
era strict interzisă în Imperiul Otoman. Grecii adusese-

ră una la Constantinopol dar aceasta 
sfârşise la scurtă vreme, fiind arunca-
tă în mare... Prin urmare, ce se putea 
tipăreau în străinătate, pe unde aveau 
comunităţi puternice de negustori.  E 
greu să ne dăm seama, astăzi, în epo-
ca tehnologiei, ce forţă avea cartea ti-
părită în epoca brâncovenească şi cum 
se putea duce, prin cărţi, lupta pentru 
idei şi credinţă.

64 - 66. Bucureşti, M.I.M.B. 
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Dar ca să ne întoarcem la îndemânarea românilor, repet că ei pot imita 
tot felul de lucru de mână, nu numai cele de modă turcească ci şi italiană, 
nemţească, franţuzească etc. Am văzut gravură în lemn cât şi în aramă, 

pentru nevoile tiparniţei pe care o conducea, în vremea mea, monsegnorul 
Antim, arhiepiscopul metropolitan al Ţării Româneşti, georgian de felul 

său, care, în ciuda soartei nedrepte, care l-a făcut să ajungă rob în copilărie, 
totuşi înmulţind cu pricepută sârguinţă, talentele dăruite lui de Preaînaltul, 

s-a ridicat pe treapta cea mai de sus a demnităţilor bisericeşti în Ţara 
Românească, de pe care s-a prăbuşit apoi într-o clipă… Tiparniţa care se 

găseşte în mănăstirea Arhiepiscopiei sau Mitropoliei  Ţării Româneşti, are 
litere bune şi frumoase: arabe, greceşti, româneşti şi slavoneşti. Lucrătorii 

tipografi sunt români de neam, şi au deprins meseria de la persoane care au 
fost învăţate în ea de acel arhiepiscop. 

(Anton Maria del Chiaro)

Cum se fac literele iniţiale de aur

Caută să găseşti melc şi ia-i scuipatul sau balele într-o scoicuţă sau în altce-
va. Şi ascultă cum să-i scoţi balele: pune-i în nări o lumânare aprinsă şi aşa 
le sloboade. Şi luându-le pune-le pe o marmură, unde să pui şi puţină piatră 
acră şi aur sfărâmat şi le pisează bine. Apoi pune şi puţină gumă arabică şi 

scrie pe orice hârtie vei vrea şi te vei minuna! 

(Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine)

Liturghier – carte care 
conţine rânduiala liturghiei. 
Trei sunt liturghiile care se 
slujesc în Biserica Ortodoxă: 
cea mai obişnuită, a Sfântului 
Ioan Gură de Aur, apoi cea a 
Sfântului Vasile cel Mare şi cea 
a Sfântului Grigorie Dialogul.

Cazanie – carte care cuprinde 
explicaţii ale unor părţi din 
evanghelii, cele care se citesc în 
biserică în duminici şi în alte 
sărbători. Cazania a fost primul 
text citit în limba română în 
biserici. 

Pe lângă cărţile tipărite, se mai lucrau încă şi manuscrise. Acestea se reali-
zau, desigur, doar la cerere sau ca mod de conservare a acelor scrieri care 
nu-şi găseau ctitori pentru tipar. Fiecare manuscris este o lucrare unică şi 

adesea manuscrise diferite ale aceluiaşi text se pot completa reciproc. Unele sunt 
mai simple, altele însă sunt pline de desene fantastice, litere împodobite, culori şi 
aur: flori, tulpini împletite, fructe, frunze şi animale. Este repertoriul de forme pe 
care îl regăseşti şi în piatră, lemn sau argint. Un liturghier de mare frumuseţe a 
fost lucrat cu toată migala de monahul Calinic pentru Vodă Constantin şi familia 
sa. Multe altele s-au copiat în scriptoriile mănăstirilor, la îndemnul stareţilor sau 
al învăţaţilor timpului.

67 - 68. Bibliografia Românească Veche
69. Bucureşti, B.A.R., Ms Rom 201
70. Bucureşti, M.I.M.B.
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Țesături și broderie

Am povestit despre diferitele meşteşu-
guri care au înfrumuseţat în vremea 
brâncovenească clădirile, încăperile, 

cărţile. Ne-au mai rămas cele legate de ţe-
sături, foarte prezente în viaţa tuturor, in-
diferent de rang. Casele şi bisericile mari, 
domneşti şi boiereşti, erau înfrumusețate cu 
țesături scumpe, covoare alese, broderii pre-
ţioase. La cele mai simple şi straiele le erau 
deopotrivă. Ţesutul şi brodatul erau ocupaţii 
de căpetenie ale femeilor, mai ales iarna, de la 
doamna Ţării şi până la cea mai simplă ţăran-
că. Pentru straiele scumpe ale boierilor, mate- 
rialele erau însă comandate în străinătate, în 
Orient şi în Apusul Europei. Erau ţesute din 
mătăsuri fine, cu culori alese, uneori chiar cu 
modele unicat. Cum se prezentau mai marii 
ţării în veşmintele lor cele mai bune, poţi ob-
serva în tablourile votive.

Ocupaţia obicinuită a femeilor în Valahia e ţesutul. Războaiele de ţesut se 
ţin în subsolurile caselor boiereşti, iar din pânza lucrată, care e îngustă de 

3/4 de cot, se fac cămăşi, cari se poartă lungi până la pământ şi sunt brodate 
cu flori de matasă, şi ismene cu brâu brodat de care nimeni nu se poate lipsi, 

nici ziua nici noaptea. Fetele şi ţigancele roabe lucrează în odaia jupânesei 
năframe brodate cu flori de mătasă şi cu fire de aur, care se oferă apoi la oca-
zii solemne, sau la vizite de feţe bisericeşti, când jupâneasa oferă preotului 
năframa şi-i sărută mâna. O credinţă superstiţioasă de care ţin şi catolicele 
născute în Valahia, este că Vinerea Mare e oprită orice lucrare cu acul, căci 

în acea zi Fiul Domnului a suferit atîtea înpunsături. 

(Anton Maria del Chiaro, Revoluţiile Valahiei)

O categorie de ţesături care-i făcea pe ctitori să se întreacă în genero-
zitate era cea a veşmintelor bisericeşti. Se păstrează din zestrea mă-
năstirii Hurezi un epitrahil dăruit de Vodă Constantin, comandat la 

Constantinopol. Familia domnească, în genunchi, este brodată pe strai, la 
picioarele sfinţilor. Perle, mici pietre preţioase, fire de aur şi argint, brodate 
pe ţesăturile scumpe, toate alcătuiau desene cu personaje, flori, frunze şi 
fructe. Pe lângă veşmintele preoţeşti şi arhiereşti, mai erau şi numeroasele 
acoperăminte pentru vasele sfinte, jertfelnic şi tetrapoade. Iată un fragment 
de procovăţ de la Mănăstirea Govora, unde Brâncovenii au susţinut înoirea 
lăcaşului. Cele mai preţioase dintre broderiile bisericeşti le poţi vedea astăzi 
la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti.Iată un fel de haină, după moda orientală, 

care s-a purtat mult în vremurile brânco-
veneşti. E o manta lungă şi largă numită 

caftan. După rangul celui care îl purta, caf-
tanul era mai bogat împodobit sau mai sim-
plu. Voievozii aveau obiceiul ca la zile mari 
să dăruiască dregătorilor câte un caftan. Şi 
înălţarea în rang se însoţea cu acelaşi dar. 
Acesta era şi unul dintre modurile în care 
domnitorul îşi arăta recunoştinţa faţă de 
ispravnicii de care era mulţumit. De aici şi 
expresia „a căftăni“.

Jertfelnic – masa altarului,  
de obicei din piatră.

Procovăţ – şervet care acoperă 
vasele sfinte, potirul şi discul, 
în care se pregăteşte sfânta 
împărtăşanie.

Epitrahil  sau patrafir – piesă din 
veşmântul preoţesc asemănătoare 
unui şal. Se pune pe după gât şi 
se împreunează de la piept până 
la glezne. Simbolizează jugul, 
povara slujirii pe care preotul şi-o ia 
asupră-şi de dragul lui Dumnezeu 
şi al oamenilor, dar şi harul divin 
coborât asupra preotului. Epitrahilul 
se dă celui care este sfinţit preot şi 
este purtat apoi la fiecare slujbă. La 
spovedanie, epitrahilul este aşezat 
pe capul celui care se mărturiseşte.

Ne-am plimbat pe la ctitoriile brâncoveneşti, privind de 
aproape diferitele părţi care puse laolaltă răspândesc 
atâta armonie. Ar mai fi şi de data aceasta multe de spus 

şi de arătat. Universul meşteşugurilor este fascinant! Te rog să-l 
descoperi pe mai departe, vizitând tu însuţi monumentele brân-
coveneşti şi muzeele lor. 

71. Bucureşti, M.I.M.B.
72, - 74. Filipeştii de Pădure, jud.Prahova
73. Govora, jud.Vâlcea
75. Bucureşti, M.I.M.B.
76. Polovragi, jud.Gorj
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Fiecare ctitorire este o poveste. 
Dacă priveşti un monument 
istoric doar ca pe o construcţie 
frumoasă, greşeşti. Pierzi chiar 
ceea ce este plin de înţeles. 
Pierzi întâlnirea cu măreţia 
unor oameni, a căror putere 
sufletească a lăsat semne peste 
veacuri. Care este oare izvorul 
neobositei osteneli de care 
povesteşte pisania de la Hurezi? 
(…) n-au dat odihnă mădulare-
lor sale, nici repaos gândurilor 
sale, până n-au aflat aici loc 
Domnului (…).

Pe lângă speranţa neuitării prin-
tre cei vii, fiecare ctitor nădăj-
duia că fapta sa şi rugăciunile 
vor cântări mult în balanţa lui 
Dumnezeu şi că se va regăsi, 
împreună cu cei dragi, printre 
sufletele drepţilor.

Ctitori, ctitorii  
și patroni

Fundenii Doamnei, Bucureşti
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Brâncoveni. Cuibul strămoșesc 

Există în dreapta Oltului un sat, al cărui nume este unit cu istoria fa-
miliei boiereşti a Brâncovenilor. Încă de prin secolul al XV-lea, şi poate 
şi înainte, o ramură a boierilor Craioveşti s-a stabilit aici. Au ridicat 

case întărite şi au îngrijit de o mică mănăstire de călugări, închinată Maicii 
Domnului. La mijlocul secolului al XVII-lea, Matei Basarab Voievod şi Preda 
Brâncoveanu transformară curtea boierească în reşedinţă domnească. Au 
ridicat şi un paraclis cu hramul sfântului Nicolae. În casele boiereşti de la 
Brâncoveni se năştea, puţin după jumătatea secolului al XVII-lea, Constantin 
Brâncoveanu. O parte a copilăriei şi-a petrecut-o aici, în lunca verde a Oltului, 
între zidurile întărite ale curţii, turnul înalt al mănăstirii cu clopote şi toacă. 
În anii domniei, avea să îngrijască aceste locuri cu toată dăruirea. Le va rec-
titori la măsură domnească, plănuind să le lase moştenire celui de-al treilea 
fiu al său, Radu. În vitregia vremurilor însă, clădirile curţii domneşti s-au 
risipit, rămânând în picioare doar paraclisul. 

La mică distanţă de zidurile domneşti, a trăit mănăstirea, pe care fiecare ge-
neraţie a ctitorit-o, după puteri. Matei Basarab şi Preda Brâncoveanu au înăl-
ţat în jurul bisericii mănăstireşti chiliile, zidurile de incintă, turnul de intrare 
şi case cu pivniţe puternice, care au supravieţuit până la noi. 

Iată familia boierului Preda, bunicul lui Vodă Constantin, într-un gest 
de rugăciune către Sfântul Nicolae, patronul Curţii de la Brâncoveni. 
Este o legătură sufletască a cărei amintire s-a păstrat în familie, de vre-

me ce strănepotul său, beizadeaua Radu, închina strămoşului un cuvânt 
de laudă către Sfântul Nicolae. Despre generozitatea şi simplitatea măreaţă 
a acestui boier povestise şi Paul de Alep. Preda Brâncoveanu se odihneşte 
alături de fiul, nora şi nepoţii săi aici, în catoliconul mănăstirii lor.  

 Îl vedeam cum se scula obişnuit la vremea citirii rugăciunilor de la 
miezul nopţii, citind neîncetat Psalmii profetului David şi restul ritu-
alului stabilit, de la începutul slujbei până la sfârşit, stând într-unul 

dintre colţurile bisericii, fără să privească nici la dreapta nici la stânga şi 
sârguindu-se cu toată inima, când se ivea prilejul, să aprindă şi să stingă 

lumânările [ ] şi alte slujbe bisericeşti ca şi când ar fi fost un paracliser 
sau chiar cu mai multă însufleţire, astfel încât tare se minunau de el. 

Fără îndoială Creatorul – binecuvântat să fie numele Său! – i-a dat toate 
aceste bogăţii pentru că e vrednic de ele. 

(Paul de Alep despre Preda Brâncoveanu)

 1 
 2 

 3 

1. Brâncoveni, jud.Olt
2. Belgrad, B.A.B. Ms.115/8
3. Mamu, jud. Vâlcea
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Stanca, Constantin Vodă hotă-
rî să înnoiască din temelii bi-

serica mare a mănăstirii Brâncoveni. 
Pentru începerea noii ctitorii, prin-
ţii Constantin şi Ştefan, împreună 
cu Teodosie, mitropolitul ţării, sunt 
trimişi să pună piatra de temelie. 
În afara zidurilor mănăstirii, Vodă 
Constantin ridică o bolniţă, aşa cum 
aveau multe dintre mănăstirile mari 
domneşti. 

Turnul înalt al incintei mănăs-
tireşti era închis cu o poartă 
traincă din lemn de stejar, în-

cinsă cu fier. Vezi cât de joasă este 
portiţa de intrare? Doar copiii pu-
teau trece fără să se aplece, iar că-
lare nu intra nimeni decât cu voia 
celor dinăuntru. Acest fel de a în-
cetini pătrunderea străinilor în mă-
năstire era obişnuit în acele vremuri 
tulburi. Ctitoriile cădeau adesea 
victime ale răzbunărilor politice, fi-
ind locurile cele mai dragi şi adesea 
necropolele familiilor boiereşti sau 
domneşti care le întemeiaseră. 

Ctitoria de la Brâncoveni a trecut 
şi prin vremuri de restrişte. În 
anii când Oltenia a fost ocu-

pată de austrieci, incinta puternică 
şi impunătoare a fost transformată 
de aceştia în cazarmă. A fost strica-
tă de cutremur, refăcută, slujită, la 
urmă părăsită şi din nou slujită. În 
ultimele decenii a fost restaurată. 
Găzduieşte astăzi o obşte mărişoară 
de maici.

4 -8. Brâncoveni, jud.Olt

 4 

 5 

 6  8 

 7
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Sinaia. Ecoul hagialâcului

Pe la sfârşitul veacului al XVII-lea Spătarul Mihail Cantacuzino făcea 
o lungă călătorie la Locurile Sfinte. Era însoţit de sora lui, Stanca, 
mama lui Vodă Constantin, şi de mama lor, bătrâna boieroaică Elina 

Cantacuzino. Drumul hagialâcului era pe atunci anevoios, pe uscat şi pe 
mare, iar cine se încumeta să pornească nu ştia dacă se va mai întoarce. Fiind 
de fel prevăzătoare, postelniceasa Elina îşi scrie testamentul înainte de ple-
care. Cei trei boieri călători ajung cu bine la Ierusalim şi se închină la Sfântul 
Mormânt, aducând cu dânşii daruri bogate. Astfel de binefăcători erau la 
mare cinste, căci creştinii Orientului o duceau greu sub stăpânirea otomană. 
Peregrinările Spătarului Mihail prin Palestina şi până în Egipt, pe urmele 
sfinţilor, durează 5 ani încheiaţi, iar legătura sa sufletească cu Locurile Sfinte 
avea să continue, mai apoi, toată viaţa. Întors în Ţara Românească, boierul 
ridică o mănăstire pe care o numi Sinaia, în amintirea de Dumnezeu um-
blatului Munte Sinai, după cum povesteşte cronica. Trebuia, desigur, să fie 
o biserică în apropierea unui munte. A ales locul pe Valea Prahovei, într-o ve-
che vatră de sihaştri. Cronica mănăstirii povesteşte despre un părinte bătrân 
care a văzut într-o noapte, în poiana vechiului schit, o ceată de îngeri. Fiinţele 
cereşti glăsuiau o cântare nemaiauzit de frumoasă despre Maica Domnului. 
Vestea acestui semn dumnezeiesc a ajuns până la Bucureşti, la urechile mi-
tropolitului ţării, care cunoştea dorinţa Spătarului Mihail de a ridica o mă-
năstire la munte. Aşa se face că boierul cantacuzin ajunge în poiana minu-
nată şi se hotărăşte să-şi împlinească promisiunea aici. Ridicarea lăcaşului 
a durat mai bine de 5 ani, atât cât a ţinut şi călătoria la Locurile Sfinte. Toate 
cele necesare construcţiei au fost cărate pe potecile de picior, ce străbăteau 
în acel timp plaiurile spre Ardeal. La marele praznic al Maicii Domnului de la 
jumătatea lui august, 1695, poiana răsuna de cântări bisericeşti, ca odinioară 
de imnurile îngerilor. Însuşi Vodă Constantin a fost de faţă la sfinţirea mă-
năstirii unchiului său. Lăcaşul a fost închinat la marea lavră de la Muntele 
Sinai, după dorinţa ctitorului.

Iată mai jos Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim, aşa cum apare 
reprezentată într-o icoană de pelerinaj din secolul al XIX-lea. Gândeşte-
te, pe atunci nu existau aparate de fotografiat iar pelerinii doreau foar-

te mult să aducă acasă o amintire cât mai cuprinzătoare. Aşa s-au născut 
proschinitarele, icoane de mari dimensiuni, pictate pe pânză, deci ușor 
transportabile, care cuprind la un loc, în imagini mici, cele mai multe din-
tre locurile de închinare. Biserica Sfântului Mormânt este reprezentată 
întotdeauna aşa cum poate fi văzută în după amiaza Sâmbetei celei Mari, 
la slujba Sfintei Lumini, la care vor fi participat şi hagiii Cantacuzini. Pe 
vremea lor exista, cu siguranţă, un ghid de călătorie în Ţara Sfântă, ti-
părit – căci în 1701 vedea lumina tiparului la Bucureşti Proschinitarul 
Ierusalimului şi a toată Palestina, în limbile greacă şi turcă. Întors de pu-
ţină vreme din hagialâc, Spătarul Mihail va fi fost cu siguranţă în legătu-
ră cu Serafim, tipograful acestei cărţi. Anii petrecuţi în pelerinaj au ră-
mas adânc întipăriţi în sufletul său, de vreme ce, pînă la sfârşitul vieţii  
a închinat ctitoriile sale la Sinai şi la Alexandria Egiptului.

Hagialâc - călătorie la Locurile 
Sfinte, pentru creştini la Ierusalim 
sau în alte locuri biblice.

9 -10. Sinaia, jud.Prahova
11. Ţigăneşti, jud.Ilfov
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Mănăstire închinată – de-a 
lungul epocii medievale româneşti, 
voievozii au sprijinit cu multă dare 
de mână creştinătatea răsăriteană, 
ortodocşii aflaţi sub stăpânirea 
Imperiului Otoman. În afară de 
daruri băneşti, moşii şi odoare, 
ctitorii obişnuiau să lege lăcaşele lor 
de câte o mănăstire importantă din 
afara Valahiei: la Sfântul Mormânt, 
Sinai, Muntele Athos şi la alte 
câteva locuri din sudul Dunării. 
Astfel, de la mănăstirile şi schiturile 
închinate din ţară plecau provizii 
şi alte bunuri peste hotare, la lavre, 
iar de acolo erau trimişi stareţi care 
se îngrijeau de buna administrare a 
locului. Ei erau datori să asigure în 
primul rând traiul obştii din ţară şi 
abia apoi să îndestuleze mănăstirea 
de departe. Uneori această 
înţelegere bună a funcţionat, alteori 
însă mănăstirile noastre au fost 
sărăcite. Acest obicei a ţinut până la 
Alexandru Ioan Cuza, domnul care 
a secularizat averile mănăstireşti, 
adică, a trecut, prin lege în 
proprietatea statului, cea mai mare 
parte a moşiilor dăruite de vechii 
ctitori.

Portalul ctitoriei de la Sinaia poartă şi el amintirea pelerinajului. De o 
parte şi de alta a pisaniei sunt ciopliţi în piatră cei doi fraţi, conduca-
torii biblici ai poporului ales prin pustiul Egiptului. Moise ţine tablele 

legii, primite de la Dumnezeu chiar pe muntele Sinai, iar Aaron, începăto-
rul preoţilor, duce toiagul înfrunzit. În calota pridvorului, Hristos Emanuel 
binecuvintează cu ambele mâini. De jur împrejur sunt vieţile pictate în 
icoane a doi sfinţi foarte apropiaţi ctitorului, Gheorghe şi Dimitrie, condu-
cători de oşti şi mucenici, patroni ai armatei călare, în fruntea căreia stătea 
însuși Spătarul. Alături de ei, Sfânta Ecaterina, muceniţa cu moaştele aflate 
la Mănăstirea Sinai. Mai jos, deasupra arcadelor, sunt pictate faptele milei 
creştineşti, un program iconografic demn de un mare filantrop, aşa cum a 
fost Mihail Cantacuzino. Iată-l în portretul votiv, alături de cele două soţii 
şi de cei 18 copii! Se ştie că doar şase dintre ei i-au fost urmaşi de sânge, iar 
ceilalţi, copii de suflet, pe care i-a crescut la casa sa. La începutul secolului al 
XVIII-lea, Spătarul înfiinţează la Bucureşti, în cadrul unei mănăstiri, primul 
aşezământ medical public, organizat după un model văzut în călătoriile sale. 
Spitalul Colţea şi biserica cu acelaşi nume stau martori în inima capitalei, 
până în ziua de azi.

Iar sfânta cetate a Ierusalimului, Sionul, care iaşte muma bisericii, 
aşişderea o au dăruit şi o au îmbogăţit dimpreună cu toate bisericile 

dimprejurul ei. (…) Şi cât avură lângă dânşii aur, argint, tot îl închinară 
Sfântului Mormânt. Şi împărţiră pe la toţi săracii multă milostenie. (...) 
au purces de acolo cu mare cinste, petrecându-i toţi părinţii ai bisericii 

cei mari a Ierusalimului şi toţi cetăţenii. 

(Letopiseţul Cantacuzinesc)

Emanuel – este numele dat lui 
Iisus atunci când este reprezentat 
la vârsta copilăriei sau adolescenţei. 
Emanuel înseamnă Dumnezeu este 
cu noi.

12 - 13. Fundenii Doamnei, Bucureşti 
14 -16. Sinaia, jud.Prahova
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Mihail Cantacuzino a ctitorit mult, iar biserici-
le lui pot fi uşor recunoscute după pietrărie şi 
detalii iconografice. Sculpturile cu personaje de 

pe portaluri şi scenele din viaţa Sfântului Gheorghe din 
pridvoare sunt aproape nelipsite. Încă un semn al hagia-
lâcului poţi descoperi la marginea Bucureştiului, la bise-
rica Fundenii Domnei. Este închinată sfântului Eftimie 
cel Mare, sihastru în pustia Iudeii, în al patrulea secol 
după Hristos. Nimeni nu a mai ales un astfel de hram 
în toată Ţara Românească. Să fi fost şi aceasta o promi-
siune din vremea călătoriei la Locurile Sfinte? Rămâne 
o taină. Faţadele bisericii sunt încărcate cu decoraţii în 
stuc: palate fantastice, flori, păuni, chiparoşi și toate po-
vestesc despre minunăţiile pe care Spătarul le va fi văzut 
în Orient.

De-a lungul domniei sale, Constantin Brâncoveanu 
s-a îngrijit mult de cele două capitale valahe. A 
înnoit palatele domneşti şi mai multe biserici la 

Bucureşti şi Târgovişte. Între acestea, un mic lăcaş din 
mijlocul târgului de pe Dâmboviţa. Locul avea să devină 
centrul geografic al oraşului şi al ţării, kilometrul O. Spre 
sfârşitul secolului al XVII-lea era încă o bisericuţă mo-
destă, înconjurată de clădiri mănăstireşti neterminate. 
O ctitorise Panaiotis Nikusios, fost mare dragoman al 
Porţii, care o şi închinase la Biserica Sfântului Mormânt 
de la Ierusalim. Ispravnicul lucrării fusese chiar viitorul 
voievod Şerban Cantacuzino, pe atunci spătar. Murind 
însă ctitorul, lăcaşul rămăsese neterminat. Patriarhul 
Ierusalimului, cu suita sa, în vizite lungi prin Ţara 
Românească, obişnuia să locuiască la acest metoc. L-a 
rugat, aşadar, pe Vodă Constantin să încheie construi-
rea chiliilor şi a caselor mănăstirii şi să ridice în locul 
micului lăcaş o biserică demnă de Sfântul Mormânt al 
Domnului. Rugămintea căzu peste un suflet deschis şi 
peste buzunare bogate. În plus, voievodul era bucuros să 
ctitorească în inima Bucureştilor o biserică impunătoa-
re, care să vorbească tuturor despre Valahia, ocrotitoa-
rea creştinilor din Răsărit dar şi despre măreţia familiei 
domneşti a Brâncovenilor. Pe vremea aceea, când era vor-
ba de rivalităţi şi răfuieli între familiile boiereşti, un duel 
era şi cel al ctitoriilor: a cui biserică să fie mai mândră şi 
a cărei veste să se ducă mai departe. Chiar în apropierea 
metocului patriarhal se afla biserica Sfântul Gheorghe 
Vechi, ctitorită din vechime de boierii Bălăceni. Fusese 
multă vreme cel mai important lăcaş al Bucureştilor, se-
diu al Mitropoliei şi şcoală. Şi iată, Brâncovenii ctitoresc 
alături Sfântul Gheorghe Nou, biserica cea mai înaltă şi 
cea mai semeaţă a târgului din acea vreme, a cărei târ-
nosire cu alai a umplut-o de faimă încă de la început. Pe 
lângă marii ctitori, lăcaşul a fost dăruit şi de alţii: aju-
tat-au la acestă mare cheltuială (...) şi boierimea şi 
alte mânăstiri ale ţării şi negustori şi cine cu ce au 
putut şi s-a îndurat pentru sufletele şi bună po-
menirea lor (...), ca să fie şi preasfintei şi marei a 
Ierusalimului case această zidire de mult ajutoriu 
şi folos. (Pisania)

Mare Dragoman – dregător în Imperiul Otoman care 
se ocupa de relațiile diplomatice cu statele europene. 
Dragoman simplu însemna tălmaci, interpret, 
traducător. 

Târnosire –  slujba solemnă de sfinţire şi inaugurare a 
unei biserici.

Sfântul Gheorghe Nou, ctitoria din inima Bucureștilor
Biserica Sf. Gheorghe Nou

Biserica Sf. Gheorghe Vechi

17. Sinaia, jud.Prahova
18 - 20. Fundenii Doamnei, Bucureşti
21. Sf. Gheorghe Nou, Bucureşti
22. Planul Borroczyn, 1846  17 
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Era adunare mare, multă lume, nu numai în biserică ci şi în ograda biseri-
cii; de asemenea erau şi mulţi turci şi se uitau la aşa minunată ceremonie. 
(…) a venit şi Io Constantin Basarab, voievodul şi gospodarul muntean şi 
ai lui trei fii şi mari boieri, de care s-a umplut biserica. Poporului de rând 

i s-a poruncit să iasă din biserică iar aici stau spaghii, slugi cu beţe (…) 
care nu îngăduie poporului să se îngrămădească în biserică. Aceşti spaghii 

totdeauna slujesc pe lângă voievod şi sunt foarte vigilenţi. Boierimea e 
îmbrăcată tot în aur, iar voievodul în samure azurii. Veşmintele preasfin-
ţitului erau din fir de aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritar. După slujbă 
patriarhul Alexandriei a spus o predică foarte înţeleaptă în limba greacă; 
mulţi spuneau că nu a mai fost pe la noi un asemenea învăţător; iar patri-
arhul Ierusalimului dădea anafura. După slujbă, pe patriarhul Alexandriei 
îl conduse voievodul şi un fiu al lui, iar pe cel al Ierusalimului, unchiul vo-
ievodului, Mihail Cantacuzinul şi alt fiu îl conduse la braţ; boierii duceau 
mantiile lor pe braţe. Arhiereii stau pe margini ca şi poporul şi turcii iar 

patriarhii binecuvintează; turcii cad cu faţa la pământ. Şi s-au dus la prea-
sfinţitul al Ierusalimului, la masă, şi voievodul şi boierii (…). După masă, 

papa Alexandriei a plecat într-o caretă de aur cu zece cai, cu multă cinste, 
înconjurat de numeroase slugi (…). 

(Călător străin, 1707)

După sfârşitul Brâncovenilor, biserica Sfântul 
Gheorghe Nou a devenit în taină necropola lui 
Vodă Constantin. La doi ani după martiriul de la 

Constantinopol, doamna Marica reuşeşte să aducă în 
ţară trupul soţului său şi să-l pună într-o gropniţă bol-
tită cu cărămidă, sub pavimentul bisericii bucureştene. 
Locul a fost însemnat printr-o lespede de piatră lucra-
tă brâncoveneşte, cu stema ţării dar fără nici un nume. 
Pentru turci, Brâncoveanu era un trădător şi numele tră-
dătorilor trebuia şters chiar şi de pe lespezile de piatră. 
Bunăoară, în vecinătate, la Biserica Colţea, ctitoria spă-
tarului Mihail, trimişii Porţii au smuls pisania, după ce 
ctitorul cantacuzin fusese executat la Constantinopol. 
Turcii ştiau că Vodă îşi pregătise mormântul la Hurezi 
iar o eventuală încercare de a-l înmormânta acolo s-ar 
fi întors, foarte probabil, împotriva mănăstirii. Aşadar, 
discreţia era lucrul cel mai bun. Mormântul de la Sfântul 
Gheorghe Nou a rămas o taină de familie şi doar în timp, 
vestea s-a răspândit în conştiinţa bucureştenilor. Mai 
mulţi membri ai familiei Brâncoveanu şi alţi apropiaţi 
au fost îngropaţi, de-a lungul vremii, în pronaosul de la 
Sfântul Gheorghe Nou. La începutul secolului al XX-lea, 
istoricii au observat, deasupra pietrei fără nume, o can-
delă de argint. În partea de sus, era gravată, de jur împre-
jur, următoarea inscripţie: 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 nădăj-
duiaşte în Domnul, iarăşi aici să i să odihnească 
oasele. Iulie, în 12 zile, leat 7228 (1720).“

La Sfântul Gheorghe Nou este înmormântat, aproape de jumătatea se-
colului al XIX-lea, Banul Grigore, ultimul descendent direct al lui Vodă 
Constantin. Şi din pricina multelor morminte de familie aflate aici, bi-

serica a fost îngrijită de ctitorii Brâncoveni de-a lungul vremii. Asemenea 
multora dintre bisericile capitalei, ea a căzut pradă cutremurelor şi incen-
diilor care devastau din timp în timp târgul de pe Dâmboviţa. Refăcută 
de fiecare dată, biserica a purtat haine diferite, după vremuri. Observă cât 
de diferită pare în fotografia din 1935. Astăzi, la 300 de ani de la martiriul 
Brâncovenilor, este restaurată şi readusă la înfăţişarea iniţială.

Sveti – sfântul, în limba slavonă; 
în aceste vremuri limbajul, mai ales 
cel bisericesc, este încă amestecat: 
greceşte, slavoneşte şi româneşte.

23 -25. Sf.Gheorghe Nou, Bucureşti
26. Sf.Gheorghe Nou, Bucureşti, 1836
27. Sf.Gheorghe Nou, Bucureşti, 1847
28. Sf.Gheorghe Nou, Bucureşti 1935
29. Sf.Gheorghe Nou, Bucureşti, 2014
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Către jumătatea secolului al XVII-lea, se năş-
tea în îndepărtata Georgie un băiat înzestrat de 
Dumnezeu cu mulţi talanţi. Copilăria şi tinereţea 

i-au fost grele, cu vremuri de pribegie. Vândut rob la 
turci este răscumpărat de Patriarhia Ierusalimului. Se 
călugăreşte, cu metania la Sfântul Mormânt, primind 
numele Antim. Observând aplecarea tânărului spre tot 
ce este meşteşug şi artă, patriarhul Cetăţii Sfinte îl culti-
vă şi îl ţine pe lângă sine. Aşa ajunge în Ţările Române, 
întâi în Moldova, apoi la Bucureşti. Aici învaţă meşteşu-
gul cărţilor de la un tipograf vestit, episcopul Mitrofan. 
Dobândind această preţioasă meserie, s-a ocupat el în-
suşi de mai multe tipografii. La mănăstirea Snagov, pe 
o insulă din mijlocul lacului, Antim a tipărit cu râvnă în 
mai multe limbi. Pe lângă georgiana maternă învăţase în 
drumurile sale greaca, turca, araba, româna şi slavona, 
6 limbi în 4 alfabete diferite. Pe toate le-a adus la lumi-
na tiparului în cărţi bisericeşti, pe care le-a dorit sprijin 
celor din Răsăritul creştin: tipărite, scrise, împodobite 
sau traduse prin iscusinţa sa. Împământenit în Valahia, 
Antim a câştigat încrederea mai marilor ţării, a lui Vodă 
Constantin şi a oamenilor Bisericii. A fost numit epi-
scop de Râmnic şi mai apoi mitropolit al Ungrovlahiei. 
În anii arhieriei sale a ctitorit la Bucureşti o mănăstire, 
pe locul unei mici biserici din Mahalaua Popii Ivasco. În 
cadrul mănăstirii a înfiinţat şi o tiparniţă. Lăcaşul avea 
să se sfinţească la un an după căderea Brâncovenilor şi 
cu un an înaintea sfârşitului tragic al ctitorului Antim. 
Mitropolitul a fost şi el învinuit de uneltire împotriva 
puterii otomane şi condamnat la izolare pentru restul 
vieţii, la mănăstirea de la Muntele Sinai. Mai mult, în 
meandrele jocurilor politice şi diplomatice dintre mai 
marii creştinilor din Imperiu Otoman şi Poartă, chiar 
patriarhul Constantinopolului se leapădă de el. Antim 
a fost acuzat de răzvrătire şi vrăjitorie şi apoi caterisit. 
Urmând şi el destinul Învăţătorului său Hristos, trădat şi 
izgonit de ai săi, Antim, ajuns la vârsta bătrâneţii, a fost 
ucis de turci pe drumul spre Sinai. După două veacuri şi 
jumătate, Patriarhia Constantinopolului a anulat hotă-
rârea de caterisire a lui Antim, iar spre sfârşitul secolului 
al XX-lea Biserica Ortodoxă Română l-a recunoscut în 
rândurile sfinţilor. 

Ivireanu – născut în Iviria. Iviria este un alt nume 
pentru Georgia sau Gruzia.

Talant – monedă de aur sau argint folosită în 
Antichitate. Există în Evanghelii o pildă care a dat un 
sens nou cuvântului, acela de înzestrare din fire, dată 
de Dumnezeu unei anumite persoane, talent.

Mahala – cuvântul înseamnă „cartier”, parte de oraş 
şi la început nu a avut un sens peiorativ; cartierele 
oraşelor şi ale târgurilor erau numite astfel chiar în 
documente, iar locuitorii lor, de multe ori oameni aleşi 
şi sus-puşi, îşi spuneau „mahalagii”.

Ungrovlahia – denumire a Ţării Româneşti foarte 
prezentă în actele ţării. A fost dată de greci pentru a 
deosebi Vlahia de lângă Ungaria de “Vlahia cea Mare”, 
zonă din Grecia unde erau multe sate de aromâni 
(vlahi).

Iată o pagină de evanghelie în lim-
ba georgiană, tipărită de ivireanul 
împământenit în Valahia. Pe lân-

gă cele lucrate în Ţara Românească, 
Antim a trimis fraţilor săi din ţi-
nuturile natale o tiparniţă cu li-
tere georgiene şi un ucenic de-al 
său pentru a-i deprinde meşteşu-
gul. Antim a lăsat scrisă dorinţa sa 
pentru continuarea tipografiei în 
Mănăstirea Tuturor Sfinţilor, ridica-
tă de el la Bucureşti. Las cu bles-
tem şi aceasta: să aibă datorie 
tipograful să înveţe meşteşugul 
tipografiei unul după altul, pen-
tru ca să nu piară acest meşte-
şug în ţară, nici să se părăsească 
lucrul cărţilor pentru folosul ţării 
şi pentru ajutoriul casei. Pe lângă 
cărţi, Antim a mai tipărit şi antimi-
se. Executa astfel de lucrări şi pentru 
bisericile din ţară şi pentru cele din 
Răsăritul creştin. Munca tipografu-
lui la un astfel de obiect era dificilă; 
antimisele erau de mari dimensiuni 
şi cu multe detalii. La începutul se-
colului al XVIII-lea Antim îi scria lui 
Hrisant, patriarhul Ierusalimului 
că antimisul ivirean abia se rea-
lizează, în vreme de încă patru 
luni, pentru că este anevoios (...) 
iar antimisul Sfântului Mormânt, 
scoţând numele mitropolitului 
Ungrovlahiei  de pe tiparul de 
lemn şi adăugândul pe cel al 
Preafericirii tale, cu puţină chel-
tuială, astfel îl vom tipări.

Caterisi – a opri un preot de la 
slujire. Arhiereii sunt cei care pot 
caterisi pentru diferite greşeli bine 
stabilite de canoane.

(…) am pus osteneli peste osteneli întru toate şi am trudit din zi, din noap-
te, să înmulţesc talantul Domnului, ca să nu mă număr în rândul leneşii 

slugi; şi am silit, după putinţa mea şi după proasta ajungere a minţii mele, 
de am lucrat în via Domnului (…)

(Antim Ivireanu, fragment dintr-o scrisoare  
către Constantin Brâncoveanu, 1712)

Antim Ivireanu și Mănăstirea Tuturor Sfinților

30. Fedeleşoiu, jud.Vâlcea
31. Bucureşti, B.S.S.
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Multe dintre cărţile ieşite din mâna lui Antim au 
fost comandate de Constantin Vodă. Între aces-
tea, Orânduiala slujbei Sfinţilor Constantin şi 

Elena, cei atât de iubiţi de Brâncoveni. O bună perioa-
dă de vreme harnicul şi iscusitul tipograf a fost pentru 
Domnul cel iubitor de cărţi şi frumuseţi un slujitor cum 
nu se poate mai potrivit. Antim era pasionat, se pricepea 
deopotrivă la desenarea şi realizarea plăcilor tipografice, 
cât şi la tâlcuirea cuvintelor înţelepte. Din nefericire însă, 

Antimis – obiect bisericesc de 
mare importanţă, fără de care 
nu se poate sluji liturghia. Este o 
pânză dreptunghiulară care are 
pictată sau tipărită scena punerii în 
mormânt a lui Iisus. Îşi are locul pe 
masa altarului şi o poate înlocui la 
nevoie, atunci când slujba trebuie 
ţinută în afara bisericii, bunăoară,  
sub cerul liber, în vreme de război 
sau după vreo calamitate care a 
ruinat biserica. Are cusute într-un 
buzunăraş părticele de moaşte.  
Se sfinţeşte de către episcop, are 
înscris numele acestuia şi cel al 
bisericii care îl primeşte. La numirea 
unui nou episcop toate bisericile 
aflate în grija sa primesc antimise 
noi, semnate de noul arhiereu. 
Antimisul este, prin urmare, şi 
un fel de încuviinţare şi gir al 
episcopului pentru slujirea în acea 
biserică. Antimisul simbolizează 
Sfântul Mormânt. În primele 
veacuri creştine liturghia se ţinea pe 
mormintele sfinţilor şi antimisul era 
acea pânză care învelea sfintele vase.

veninul intrigilor a stricat pentru o vreme prietenia celor 
doi, aşa încât, din tronul său arhieresc, Antim îi scria 
lui Brâncoveanu unele ca acestea: Şi ia seama, pen-
tru dragostea lui Hristos, acestor scrise cu gând 
drept şi de pohteşti ca să fii şi măriia ta odihnit şi 
fără vătămare sufletească şi să fiu şi eu mulţumit, 
mă rog ţine cumpăna judecăţii drept şi nu lăsa să-
ţi spurce unii şi alţii auzurile, cu vorbele lor cele 
otrăvicioase.

E limpede că un ctitor artist priceput ca Antim şi-a 
plănuit el însuşi lăcaşul până în cele mai mici de-
talii. Iată o machetă a bisericii desenată chiar de 

mâna lui. Clădirea ajunsă până la noi îi seamănă întru 
totul: robustă dar graţioasă şi preţioasă. Mitropolitul cu-
noştea bine toate meşteşugurile care împlineau frumu-
seţea unei biserici: pietrăria, sculptura în lemn, pictura, 
orfevrăria. Astfel, a putut transmite meşterilor planurile 
sale. Coloanele, uşa, catapeteasma de piatră, icoanele, 
toate poartă pecetea artistului Antim. 

32 - 33. Bucureşti, B.S.S.
34. Bucureşti, B.A.R, Ms.rom.2191
35 -36. Antim, Bucureşti
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În pisania bisericii sale, Antim îi numeşte pe sfinţi 
dumnezei prin înfiere. După o viaţă de teologie, mi-
tropolitul simţea emoţie şi dragoste faţă de cei care 

reuşiseră, de-a lungul timpului, să ajungă prietenii şi 
rudele lui Dumnezeu printre oameni. Pe lângă hramul 
dedicat tuturor sfinţilor, ctitorul ţine ca în biserica sa să 
numească patru dintre ei cu o cinstire mai aparte. Antim 
lasă explicaţii şi însemnează în detaliu voinţa sa în 
Aşezământul mănăstirii. Se păstrează din vremea ctito-
ririi icoana de hram a celor patru patroni. Iată-i! Sfântul 
Nicolae a fost ocrotitorul micii biserici de mahala, pe 
locul căreia ctitoreşte mitropolitul georgian. Antim nu-l 
putea lipsi de casa sa, aşa că, îl invită într-una mai traini-
că şi mai frumoasă. În plus, nu vroia să-i văduvească nici 
pe enoriaşi de hramul cu care se obişnuiseră deja. Un alt 
sfânt este Antim, arhiereu mucenic al primelor veacuri 
creştine, pe care l-a avut patron şi tiz. Sfântul Alexie 
omul lui Dumnezeu, era sărbătorit în ziua când Antim 
a fost hirotonit arhiereu, nici cu mite, nici cu rugă-
ciuni (…) ci aşa au fost plăcut înaintea Stăpânului 
Dumnezeu. În ziua Sfintei Agatha Mitropolitul Antim 
a hotărât, prin descoperire dumnezeiască, să ridice 
Mănăstirea Tuturor Sfinţilor. Pentru aceşti patru sfinţi 
pe care ctitorul îi purta în rugăciunile lui, a pregătit peste 
timp daruri de milostenii către săraci, aşa cum se gân-
dea Antim că le-ar fi pe plac.

Fiind şi scriitor de manuscrise, Antim şi-a desenat propria efigie arhi-
erească. Aceasta poartă în centru un melc, vietate pe care mitropoli-
tul şi-a ales-o ca simbol. Câtă lipsă de trufie, să te asemeni unui melc!  

O mică târâtoare, cu casa în spate, asemenea pribeagului Antim, care îşi întin-
de ochii către o stea strălucitoare dar vai! atât de îndepărtată… Aşezământul 
Mănăstirii Tuturor sfinţilor începe aşa: Toată suflarea, zice proorocul, / 
Cânte pre Domnul peste tot locul. / Şi melciul încă coarne înalţă, / 
Ca să-L lăudăm, pre toţi ne învaţă.

Ţi-am arătat, pe scurt, doar patru dintre istoriile lăcaşurilor bisericeşti 
brâncoveneşti. Asemenea lor mai sunt multe. Sper că ai simţit cât de 
legate sunt biografiile şi sentimentele ctitorilor de zidurile şi icoanele  

           bisericilor lor. De aceea, fiecare biserică este unică şi irepetabilă, la fel 
ca şi fiinţa ctitorului prin care s-a născut. 

Aşezământ – înscris lăsat de 
ctitor prin care îşi exprimă voinţa 
testamentară cu privire la rânduielile 
bisericeşti din lăcaşul său. Pot fi 
reguli pentru monahi, alegerea 
stareţilor, închinarea mănăstirii 
şi altele. Ctitorul poate cere de 
asemenea să se ţină anumite slujbe 
şi binefaceri după dorinţa sa, cât 
timp va dura ctitoria.

Ort - monedă de argint de valoare 
mică, reprezentând a patra parte 
dintr-un leu vechi.

Dulamă – haină lungă şi groasă.

Işlic - căciulă de blană sau de 
postav, cilindrică şi înaltă. Întâi a 
fost purtată doar de domni sau de 
boieri iar, mai apoi, a devenit un 
obiect obişnuit și altora.

La septemvrie în 3 zile, să se facă colivă frumoasă pentru sfântul Anthim 
şi o făclie de o oca să pue înaintea icoanei; să se împarţă şi la 40 de biserici 

câte un ort; să facă preoţii liturghie şi să pomenească pre domnul carele 
va fi, pre arhiereu şi aceste cinci nume: Ioan, Maria, Macarie ieromonah, 
Theodosie arhiereu  şi Anthim păcătosul arhiereu. (…) La decemvrie în 6 

zile să se facă colivă frumoasă pentru sfântul Nicolae şi o făclie de o oca să 
se pue înaintea icoanei şi să se împarţă la săraci 40 de bani (…) La fevrua-
rie în 5 zile, în ziua sfintei muceniţe Agathi, să se îmbrace o fată săracă cu 
ie, cu roche, cu cizme, cu brâu şi să i se dea 30 de bani. (…). La 17 zile ale 
lui martie, în ziua sfântului Alexie omul lui Dumnezeu, să se îmbrace un 
sărac cu cămaşă, cu izmene, cu dulamă, cu nădragi, cu cizme, cu işlic şi 

cu brâu; să i se dea şi 30 de bani.

(Antim Ivireanu, Aşezământul Mănăstirii Tuturor Sfinţilor, 1713)

37. Antim, Bucureşti
38. Bucureşti, B.A.R.
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Berca, jud.Buzău
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Am călătorit împreună prin 
timpurile şi locurile brâncove-
neşti. Arta acelor vremuri a fost 
plină de frumuseţe şi înţelep-
ciune, cred că te-ai convins! 
Dar să ştii, ea nu s-a termi-
nat la fel de brusc ca viaţa lui 
Vodă Constantin şi a fiilor săi. 
Dimpotrivă, a conti- 
nuat decenii și generații de-a 
rândul, în ciuda vremurilor 
aspre, prin meșterii formați pe 
marile șantiere brâncovenești, 
apoi prin cei care au crescut în 
preajma lor și au colindat satele 
și târgurile Țării Românești 
și chiar pe cele de dincolo de 
Carpați. Ei se întâlnesc însă, în 
aceste timpuri schimbătoare, cu 
altfel de ctitori decât cei de odi-
nioară. Domnitorilor și marilor 
boieri le iau acum locul oameni 
simpli, cu mici dregătorii, dar 
cu voință și dorință de a lăsa în 
urma lor ceva la fel de măreț 
precum înaintașii. Împreună, 
meșteri și ctitori, duc mai de-
parte arta brâncovenească, o 
croiesc pe măsura lor, o simpli-
fică, și o fac cunoscută prin su-
tele de mici lăcaşuri, din lemn 
sau din zid, prin case, conace 
şi hanuri. Acest răstimp al artei 
vechi româneşti se numeşte: 
„postbrâncovenesc“.

Ecouri
brâncovenești

Peșteana de Jos, jud.Gorj
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Știi deja că în vremurile vechi și chiar în timpul lui Constantin 
Brâncoveanu bisericile erau ridicate, în cea mai mare parte, de voievod 
și de înalţii boieri. Arar se întâmpla ca negustori înstăriţi sau oameni ai 

bisericii să fie ctitori. Acum însă, când pe tronul țării se perindau la intervale 
scurte tot felul de domnitori trimişi cu firman de la Constantinopol, ctitoriile 
domnești erau din ce în ce mai puține. Voievozii nu prea mai aveau vreme, 
resurse şi uneori nici chemarea de a ctitori, rămânându-le mai mult îngriji-
rea numeroaselor lăcaşuri ridicate de înaintaşii lor. Şi totuşi, este perioada 
în care s-au ridicat cele mai multe biserici de lemn și de zid, pe tot cuprinsul 
Ţării Româneşti.  În amestecul de vremi cumplite și fără de milă, cu timpuri 
de belșug și zăbavă, s-a arătat un nou chip de ctitor. Cel din „mărunta sta-
re a treia“, așa cum îi numesc istoricii de astăzi pe țăranii înstăriți de ieri. 
Dar, nu sunt doar ei. Mai sunt și alți oameni care văd în acestă epocă și în 
repetatele ei schimbări şansa de a-şi lăsa chipurile întipărite în pronaosurile 
bisericilor. Sunt cei care reuşesc să se îmbogăţească şi să prindă putere în 
comunităţile lor şi doresc, din noua lor postură, să lase în urmă ceva preţi-
os, nu doar pentru familia lor ci pentru întreaga comunitate. Cum au ajuns 
înstăriţi? Unii, au fost puşi în mici dregătorii, în acea lume a satului, ceea ce 
le-a permis apoi cumpărarea titlurilor de boieri. Vezi tu, în aceste vremuri 
noi, boieria nu mai ţinea doar de nobleţea strămoşilor, ci, lucru greu de în-
ţeles, devenise un titlu care se putea cumpăra! Închipuieşte-ţi cum priveau 
vechii boieri acest nou obicei! Alții, s-au îmbogăţit din arendarea pământului 
sau din comerțul cu vite, cu băuturi sau cu grâne.

Taleri – monede de argint care s-au 
folosit mult în Țara Românească. 
Negustorii plăteau în așa numiții 
„taleri olandezi“ care aveau gravat 
pe revers un leu. De aceea li se mai 
spunea și „taleri-leu“. Mai târziu, 
din această denumire a rămas doar 
„leu“, moneda noastră națională.

Moșnenii – erau țarani liberi care 
moșteniseră pământul de la un 
străbun; îl stăpâneau cu toții, în 
comun sau „în devălmășie“, cum se 
spunea pe atunci.

A lua în arendă – pentru a-şi 
mări recoltele, țăranii cu putere de 
muncă luau de la boieri pământ pe 
care îl lucrau peste an. Plăteau în 
muncă, bani sau în produse, adesea 
rămânându-le doar cât să treacă 
iarna. Arendași ajungeau și unii 
străini de loc și chiar de țară.  
Ei luau pământul de la boieri mari și 
mijlocii, care nu se mai îngrijeau de 
proprietăți, și îi puneau pe țărani să 
îl muncească.

Firman – ordin emis de sultan 
prin care erau numiți sau maziliți 
guvernatorii sau domnitorii 
țărilor care depindeau de Imperiul 
Otoman.

Cam toate lăcașurile acestei perioade consemnează în pomelnicele de la 
altar un lung șir de ctitori. Pe mulți din cei care contribuiau cu ce pu-
teau, cu taleri, cu ajutor, iar alții mai mult cu alergătura, îi poți vedea în 

pronaosul bisericii de la Urșani. Uite cum sunt pictaţi bărbaţii, fix la aceeaşi 
înălţime şi parcă toţi cu acelaşi chip. La fel şi femeile, au toate pe cap năfra-
ma albă. Unii dintre ctitorii mai mici sunt pictaţi înghesuiţi, deasupra uşii.
Acesta este unul dintre cele mai ample tablouri votive din istoria noastră. Și 

 2 

Ion Urșanu, pe care l-ai văzut în biserica din satul său natal, stă alături de 
potecașii lui, apărători ai hotarelor, pe fațada bisericii de la Viorești. Peste 
câteva decenii, bonjuriștii sunt reprezentaţi şi ei tot călare la biserica din 

Vladimir, satul în care se născuse revoluționarul Tudor. 

e atât de diferit de dunga cea mare, bătrână şi blagorodnă a rodului şi 
neamului lui Brâncoveanu, pe care ai văzut-o în pronaosul catholiconului 
de la Hurezi ori de neamul Cantacuzinilor de la Filipeştii de Pădure. Cei 37 de 
la Urșani sunt în majoritate săteni care stau în rând cu întemeietorii biseri-
cii, vătaful Ion Urșanu și mama sa, Jupâneasa Nedelea. Astfel de portrete nu 
vei mai găsi în alte epoci. Iată cum de la ctitorul unic, domnitorul sau boierul 
cu neamul său, se trece la cel colectiv. În aceste tablouri votive, boiernașii, 
preoții de țară, micii slujbași ai satelor, moșnenii stau alături unii de alții. 
Acest mod de a ctitori împreună biserici de lemn sau de zid este un obicei al 
perioadei postbrâncovenești. Dintre ei, unii contribuie la zidire, alții la picta-
re sau la înzestrarea cu odoare. Și mai e ceva: în secolul al XVIII-lea, ctitorii 
cei noi sunt încă înfățișați după vechea tradiție, ca la Hurezi, dar începând 
cu cel de-al XIX-lea, ei nu mai stau neapărat în rând unii cu alții, sunt mulți, 
sunt diferiți și îi găsești pictați chiar și pe boltă sau pe timpan, ca la biserica 
de lemn din Cornetu. Și să nu te mire dacă îi vei vedea şi călare şi pe jos.

2. Urșani, jud. Vâlcea
3. Cornetu, jud. Gorj
4. Viorești, jud. Vâlcea
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Ai aflat deja cum poţi cunoaşte cum poți afla unele lucruri despre oa-
menii din alte vremuri fără să citești documentele de atunci. Te uiți 
la costumele lor, la pieptănături, la podoabe și chiar la încălțări. Sunt 

detalii pe care trebuie să înveţi să le iscodeşti. Costumele în care sunt pictați 
acești oameni noi sunt de sărbătoare, iar pe lângă ele își pun cercei, sal-
be, brâie și iminei, acei pantofi cu vârful ascuțit purtați acum de țărani, iar 
pe vremuri doar de către boieri. Alte tablouri ni-i arată pe ctitori în straie-
le țărănești ori, lucru de mirare, după Revoluția de la 1848, îmbrăcaţi după 
moda din Apusul Europei. Atunci, fracul negru, redingota sau malacovul 
devin un semn al vremurilor ce aveau să vină.

Bonjuriștii – erau fiii boierilor care 
după 1830 au plecat să înveţe la 
Paris. La întoarcerea în țară nu doar 
că renunțaseră la straiele lor lungi, 
orientale, dar mai mult, spuneau 
“Bon jour!“ în loc de „Ziua bună!“. 
De la acest salut, s-au ales cu 
numele de bonjuriști. În Moldova, 
mai erau numiți și pantalonari 
pentru că purtau pantaloni negri,  
în loc de caftane. În schimb, tinerii 
îi numeau pe bătrânii boieri, în 
batjocură ișlicari.

 5 

 6 

Figurile ctitorilor sunt însoțite și de nume, de gradele de rudenie şi de 
funcție: jupan, protopop, vel vistier, vel postelnic, vel logofăt. Pe 
alocuri poți afla chiar și câte soții a avut fondatorul. Iată-l aici pe pro-

topopul Șerban Copăceanu alături de ambele soții în pronaosul bisericii sale 
de la Copăceni. Însăși inscripția îl numește bun de prăsilă.

Aminteşte-ţi că oamenii aceștia se pictau în biserici nu doar pentru a rămâ-
ne în amintirea consătenilor. Era vorba, în parte, da, despre mândria de a-și 
fi depășit condiția și de a sta alături, în istorie, de marii ctitori. Dar se pictau 
mai ales pentru veșnica pomenire şi atragerea bunăvoinţei lui Dumnezeu 
pentru răscumpărarea păcatelor.

Puzderia de zidiri întru pocfala lui Dumnezeu pe care țărănii înstăriți, 
micii slujbași  și mulți dintre preoții satelor le ridicau, nu era uneori tocmai 
pe placul înalţilor ierarhi, învăţaţi mai degrabă cu vechile ctitorii domneşti. 
Pe la jumătatea secolului al XVIII-lea unul dintre dânşii scria cu obidă că 
bisericile se zideasc așa fiștecum și unde vor, fără trebuință, cu re-
pezirea nesocototită a multor creștini, din care unii… din mândrie și 
deșartă slăvire… poftesc cu acest chip ca să câștige lauda vecinică 
și în viață și după moartea lor și cer mai mult slava lor decât slava 
lui Dumnezeu.

5. Vladimiri, jud. Gorj
6. Cojani, jud. Gorj
7. Hurezani, jud. Gorj
8. Urși, jud. Vâlcea
9. Strâmba, jud. Gorj
10. Copăceni, jud. Vâlcea
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Între acești noi ctitori i-ai văzut pomeniţi în treacăt şi pe cei aflați în sluj-
ba lui Dumnezeu. Să ştii că ei au fost, de fapt, cei mai numeroși dintre 
ctitori: episcopi, monahi, ieromonahi ori simpli preoți sau diaconi. Mulţi 

dintre ei veneau chiar din rândul ţăranilor iar unii o porneau pe drumul pre-
oţiei nu doar din evlavie. O bună bucată de vreme preoții au fost scutiți de 
dările către domnie, avându-le însă pe cele către Biserică. Aceste mici privi-
legii au contat uneori pentru o parte dintre aceşti ctitori. Chiar dacă unii nu 
ştiau prea multă carte, acești preoți de țară cu potcap albastru erau alături 
de credincioşii lor la semnul cel mai arătat al pravoslaviei, adică la ridicarea 
de case ale sfinţilor. Între oamenii Bisericii care au ctitorit au fost însă şi 
destui învăţaţi, episcopi, monahi și protopopi, care au lăsat în urmă biserici 
ridicate după toate tainele credinţei, cu picturi îndelung socotite şi pline de 
înţelesuri.

Pocfală – slavă; este un cuvânt 
vechi, care nu se mai foloseşte.

Preot – preoţii pot fi căsătoriţi, 
numiţi de „mir", care slujesc de 
obicei în bisericile din sate sau oraşe 
sau preoţi călugări, care slujesc de 
obicei în mănăstiri.

Ieromonah – călugăr-preot; nu toţi 
călugării sunt şi preoţi.

Pravoslavie – ortodoxie, adică, 
credinţa cea dreaptă, cea corectă.

Potcap – acoperământ înalt al 
capului pe care îl purtau preoții și 
călugării.

Protopop – preot care avea un grad 
bisericesc mai înalt și care îi avea 
în grijă pe preoții dintr-o anumită 
zonă.

11. Giurcu-Totea, jud. Gorj
12. Ciorobești, jud. Vâlcea
13. Ciungetu, jud. Vâlcea

 11 

 12 

Biserici de lemn 

Deși cele mai cunoscute biserici de lemn din România sunt cele din 
Maramureș, trebuie să știi că cele mai numeroase sunt de fapt în su-
dul țării, în special în Oltenia. Din tot felul de acte vechi poţi afla că au 

fost chiar mult mai multe decât cele rămase până astăzi. De ce așa de multe? 
Pentru că, la un moment dat, moșnenii, țăranii liberi ai secolului al XVIII-
lea, în frunte cu preoții și cu alți slujitori ai Bisericii, care nu-și aveau biserici 
prin sate şi cătune, s-au pornit să le ridice după puterile lor, din lemn. Astfel 
de lăcaşuri au mai existat și înainte. Unele dintre marile biserici ale voie-
vozilor au fost uneori construite pe locul altora mai vechi, din lemn. Acum 
însă, s-au ridicat cu adevărat multe, a fost vremea lor. Și a mai fost ceva! 
„Mărunta stare a treia“, cum a fost numită lumea satelor, a prins cheag și 
îndrăzneală de a ctitori. Prin gestul lor deschideau drumul generaţiei ce le-a 
urmat, cei care au împânzit satele și târgurile cu mici biserici de zid, până 
după a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Nu e mai puțin adevărat însă că 
unii domnitori fanarioți puseseră literă de lege ca toată suflarea să meargă 
duminica și în marile sărbători la biserică. Și unde să meargă cei din cătune-
le răsfirate sau cei din satele îndepărtate?

Domnitori fanarioți – după 
căderea lui Constantin Vodă şi 
sfârşitul domniei vărului său, Ştefan 
Cantacuzino, turcii au hotărât să 
trimită ei înşişi domnitori în Ţările 
Române. Erau aleşi din rândul 
nobililor greci din Constantinopol, 
care locuiau în cartierul numit 
Fanar. Domniile se schimbau des, 
întâmplându-se uneori ca acelaşi 
domnitor să conducă în ani diferiţi 
Moldova, apoi Ţara Românească sau 
să aibă chiar mai multe perioade de 
domnie în aceeaşi ţară.

Aceste biserici modeste puteau trece adesea drept case de lemn ale 
țăranilor, dacă nu observai crucea din vârful acoperișului. Fii atent 
când călătorești, îți poți da seama de la distanță unde ar putea fi o 

biserică de lemn. De cele mai multe ori, stau ascunse după un pâlc de brazi 
înalţi. Alteori, sunt singure pe câte un vârf de deal cu ce a mai rămas din 
cimitirul satului și se pot vedea de departe.

 13 
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Când satul era strămutat din diferite motive, sătenii le demontau și le 
luau cu ei în noua așezare. Însemnau fiecare bârnă sau grindă astfel 

încât să știe cum să o așeze la loc. La fel, numerotau toate bucăţile de lemn 
când bisericile erau uneori vândute altor sate care nu aveau biserică. După 
fiecare astfel de strămutare urma resfințirea și însemnarea ei în pisanie ca 
o nouă ctitorire. Şi de aceea, unele dintre ele au mai multe hramuri. Se mai 
putea întâmpla ca cei mai darnici din grupul ctitorilor să dorească fiecare 
câte un hram şi până la capăt să fie puse toate. 

14. Mitrofani, jud. Vâlcea
15. Ceauru, jud. Gorj
16. Broștenița, jud. Gorj
17. Larga, jud. Gorj
18. Mușetești, jud. Gorj
19. Crasna din Deal, jud. Gorj
20. Gureni, jud. Gorj,
21. Câmpofeni, jud. Gorj
22. Ceauru, jud. Gorj

 14 

 15 

Nu doar faptul că erau mici le 
asemăna cu locuințele, ci şi 
denumirile diferitelor părţi 

ale construcției. Unele erau numi-
te după părţile corpului omenesc: 
călcâiul de piatră, geana podului, 
creștetul acoperișului, fruntea prid-
vorului, ochiul ferestrei, tâmpla ori 
talpa bisericii. Erau construite din 
bârne de stejar și brad puse unele 
peste altele, îmbinate cu măiestrie la 
colțuri în L, V, U sau T, așezate di-
rect pe pământ ori pe o talpă de pia-
tră sau de cărămidă. Ai putea crede 
că dacă toate sunt din lemn și sunt 
construite cu aceleași tehnici ele ar 
trebui să arate toate la fel. Însă ni-
ciuna din sutele de biserici nu este la 
fel cu alta, dacă te uiți cu atenție. Și 
asta, în primul rând, datorită prid-
vorului. Decoraţiile cioplite în lemn 
care îl îmbracă sunt foarte diverse. 
Stâlpii, brâul care înconjoară biseri-
ca sub forma unei frânghii răsucite, 
ușa, grinda principală crestată în 
acoladă, cosoroaba plină de zimți ca 
dinții lupului, consolele sub formă 
de capete de cai sunt câteva din felu-
rile în care meșterii împodobeau cele 
mai vizibile părți ale bisericii.

 16  17 

 19 

 22  21? 

 18 

 20 

Cosoroabă – bârnă de lemn care 
susține structura acoperișului.
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Acoperișul, mai ascuțit sau mai lin, era bătut pe 
câte trei rânduri de șiță din lemn de gorun sau de 
brad. Şi cuiele care fixau şiţa erau tot din lemn, 

unul foarte rezistent, de tisă. Unele trăiesc până astăzi, 
chiar la biserici care sunt învelite cu tablă. Eu le-am vă-
zut urcând pe scara din pridvor care duce direct în pod. 
Tot de acolo poți observa și felul în care arată bolțile fi-
ecărei încăperi a bisericii. Deși foile noi de tablă le-au 
stricat înfățișarea, de multe ori le-au salvat de apa care 
intra prin șița roasă de vreme.

 23 

 25 

 26 

 24 

Iată o biserică de lemn, despre care 
ai putea să crezi că este din zid. 
Unele dintre lăcaşuri au fost în-

velite cu tencuiala, cu totul sau doar 
în parte, mai ales în secolul al XIX-
lea. Aceasta le-a oferit zugravilor noi 
locuri de desfăşurare. Se întâmpla 
însă uneori ca această podoabă de 
culoare din afară, să fie singura pic-
tură pe care biserica de lemn o avea.

Așa erau aceste bisericuţe în 
interior. Cele mai multe nu 
aveau pictură, doar catapetes-

ma cu icoanele împărătești. Când se 
pictau, rar, se obişnuia ca scenele să 
se aștearnă direct pe lemn sau pe un 
strat subțire de vopsea albă ori chiar 
pe pânză, lipită pe lemn. Acesta este 
motivul pentru care astăzi pictura 
este cel mai adesea stricată, mai ales 
atunci când bisericile au rămas sin-
gure, neîngrijite, cu acoperișul spart 
ori cu ușa deschisă….

23. Grămești, jud. Vâlcea
24. Slăvuța, jud. Gorj
25. Pișteștii din deal, jud. Gorj
26. Schela-Vlădoi, jud. Gorj
27. Cireșu, jud. Vâlcea
28. Mitrofani, jud. Vâlcea
29. Valea Bălcească, jud. Vâlcea

 27 

 28 

 29 
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Biserici de zid

Probabil crezi că biserici cu pictură exterioară există doar în Bucovina. 
La fel ca în cazul bisericilor de lemn, aici, în sud, sunt multe, dar, din 
nou, prea puțin cunoscute. Nu sunt la fel de vechi ca cele din Moldova, 

numele lor nu e legat de vreun mare voievod, ci mai degrabă de câte un mic 
slujbaș al Statului sau al Bisericii. Sunt ctitorii mărunte, cum le-au numit 
istoricii de artă, dar care, fiecare în parte, a dus mai departe ceva din spiritul 
brâncovenesc. Uneori cu mai multă măiestrie, alteori mai stângaci, dar per-
manent cu o mare admiraţie față de ctitoriile din timpul lui Vodă Constantin.

E posibil ca văzând una din bisericile de sat ale acestei perioade să zici, 
vai, cum a decăzut marea artă a Brâncovenilor! La fel au crezut mulți 
dintre istorici, care nu le-au considerat prea valoroase, fiind ctitoriile 

unor comunităţi săteşti, lipsite de învățătură. Aparent așa este. Dar asta dacă 
gândești doar la „mare“ și „frumos“ şi le pui alături de exemple faimoase, 
crezând că numai acestea contează. Ții minte că la începutul capitolului am 
vorbit despre un alt fel de ctitori, oameni ai satelor și ai târgurilor, apărători 
de hotare, mici dregători. Fiecare s-a străduit cum a putut, a căutat meșteri 
zidari și zugravi, odoare și cărți pentru toate slujbele. „S-au ostenit“, cum se 
zice. Și chiar dacă rezultatul nu este la înălțimea vremurilor trecute, au lăsat 
totuşi în urmă o arhitectură simplă, a cărei frumuseţe o poţi găsi mai ales 
în detalii. De aceea, dacă nu pui în legătură arta acestei perioade cu ce se 
întâmpla în societatea de atunci, vei continua să te întrebi de ce nu mai exis-
tă mari realizări;  vei crede că este doar un timp de restrişte. Totuși, atunci 
de ce le considerăm astăzi monumente ale patrimoniului nostru național? 
Pentru că ele sunt mărturia unui răstimp istoric, a unei societăți în schim-
bare, ale cărei semne le poți citi, doar dacă știi să observi.

Arhitectura bisericilor de zid rămâne, ca formă, cea a marilor ctitorii 
brâncoveneşti. Lăcaşurile sunt însă mai mici, ridicate cu mijloace 
puține, pe măsura satelor şi după puterile ctitorilor. Planurile pre-

ferate sunt de două feluri: dreptunghiular și triconc. Cel din urmă putea fi 
văzut la marile lăcaşuri voievodale ale Olteniei şi orice astfel de asemănare 
era prilej de fală pentru ctitor. Cele mai multe dintre bisericuţe au turlă pe 
naos. Acolo unde întemeietorii erau mai înstăriţi, iar meșterii mai pricepuți 
se înălța turlă și pe pronaos. De nu, un acoperiș simplu, în patru ape, învelea 
cu șiță biserica.

30. Peșteana de Jos, jud.Gorj
31. Cojani, jud. Gorj
32. Ocnele Mari, jud. Vâlcea
33. Călinești, jud. Vâlcea
34. Zorlești, jud. Gorj
35. Bârzoteni, jud. Vâlcea

 30 

 31 

La fel ca la micile biserici de lemn, pridvorul este 
cel care te ajută să deosebeşti lăcaşurile. Şi aici co-
loanele pictate sau din piatră, arcadele de diverse 

forme și capitelurile pe care se sprijină dau imaginea 
specifică monumentului. Mai aproape de zilele noastre, 
unele pridvoare au fost închise. Din păcate, pe alocuri, 
cei de astăzi nu preţuiesc munca înaintaşilor lor. Poţi ve-
dea ferestre cu rame de fier care au stricat pictura și co-
loanele vechi. Alteori, în vecinătatea bătrânelor biserici 
apar construcţii noi, cu totul nepotrivite… Cu câtă grijă 
au construit oamenii de atunci, cu câtă lipsă de atenție le 
tratează oamenii de azi! 

Uneori din cauza cutremurelor, dar alteori din cauza ne-
păsării, biserici în care astăzi s-ar mai fi putut sluji au 
ajuns în ruină. Ai văzut vreuna? Dacă nu, iată aici una. 
Din nefericire nu este singura...

 32 

 34 

 33 

 35 
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Şi în oraşe se construieşte mult. Aici negustorii mari şi mici, vătafii de 
meşteşugari şi alţii din starea de mijloc, dar şi feţe bisericeşti, ridică 
lăcaşuri noi prin mahalale. Iată Biserica cu Sfinţi, numită aşa datorită 

personajelor care îi decorează faţadele. A fost ridicată în Bucureşti, pe Calea 
Moşilor, de un mitropolit al Ţării Româneşti, Daniil. 

Cea mai mare şi renumită biserică postbrâncove-
nească a fost ridicată la marginea Bucureştiului, la 
câţiva ani după moartea Brâncovenilor, de familia 

domnească a Mavrocordaţilor. Este ceva cu totul diferit 
de micile lăcaşuri despre care am povestit până acum. 
Nicolae Mavrocordat, primul ctitor al Văcăreştiului, 
a fost cel care a adus-o din exil pe Maria Brâncoveanu 
şi i-a redat demnitatea de doamnă a Ţării. Cum putea 
arăta o mănăstire necropolă domnească după experien-
ţa Hurezilor sau a Cotrocenilor lui Şerban Cantacuzino? 
Mai ales că ctitorul era foarte familiar cu măreţia 
Constantinopolului, unde se născuse şi îşi petrecuse ti-
nereţea. Mănăstirea Văcăreşti a fost cea mai mare mă-
năstire din ţară şi din tot Sud Estul Europei, împodobită 
împărăteşte. Din nefericire, în vremea comuniştilor a că-
zut pradă ignoranţei şi ne-iubirii de istorie şi credinţă. Cu 
făţişă rea voinţă, a fost demolată. A fost atunci prefăcut 
în moloz cel mai măreţ epilog al epocii brâncoveneşti. 
Diferite fragmente de pietrărie şi frescă se mai păstrează 
în pivniţele de la Brâncoveni şi Mogoşoaia şi într-o sală a 
Muzeului Naţional de Artă, la Bucureşti. 

 36 

 37 

 38 

Ai văzut că arhitectura lungului secol postbrâncovenesc nu a venit cu 
nimic nou. Te vei întreba, poate, dacă și cu pictura s-a întâmplat același 
lucru. În veacul care a urmat după moartea lui Vodă Constantin, mulţi 

dintre ucenicii marilor zugravi domneşti, de acum ei înşişi iconari, au în-
tâmpinat o situaţie neaşteptată. Biserici de pictat erau destule, dar nu mai 
erau şi lăcaşurile de altădată. Erau mult mai modeste, pe potriva celor care le 
ridicaseră. Lecţia marilor şantiere domneşti le folosea, dar trebuia adusă la 
măsura noilor împrejurări. Şi nu era vorba doar de dimensiune ci şi de pute-
rea de înţelegere a celor cărora le era adresată. Pe scurt, pentru oameni mai 
simpli era nevoie de imagini mai simple. Această transformare a imaginilor 
sfinte s-a făcut însă diferit, după priceperea şi înţelegerea zugravilor, după 
cultura ctitorilor și dimensiunea monumentului. Dacă odinioară meşterii 
erau îndrumaţi şi de iconograf, ca bunăoară, arhimandritul Ioan, acum cel 
care lua hotărârile era vătaful meşterilor. Din această cauză nu mai existau 
ansambluri exemplare precum Hureziul. În marea de ctitorii apar însă, din 
când în când, biserici cu programe iconografice și mesaje unice, ridicate de 
unii oameni învăţaţi ai Bisericii. 

Schimbări importante nu se petrec în pictura încăperilor liturgice – naosul 
şi altarul. Aici lucrurile erau prea bine stabilite din vechime. Marea noutate 
pe care o aduc aceste mărunte ctitorii apare însă în pronaosuri, pridvoare, 
pe faţadele laterale sau doar pe sub streaşini. Pictura exterioară a bisericilor 
acestui secol și jumătate leagă cu tot felul de fire nevăzute tradiția veche 
muntenească, oamenii, cărțile, și viața lor obișnuită.

Ţinuta ceremonioasă a sfinţilor, atât de firească în bisericile domneşti, lasă 
acum locul unor chipuri mai familiare, împrumutând parcă din trăsăturile 
ctitorilor de tot felul.

În cadrul povestirilor sfinte în culori, apar şi detalii din viaţa de toate zilele: 
ustensile gospodăreşti, costume, animale. Şi acestea fac imaginea mai caldă 
şi mai familiară. Iată-i în altarul de la Urşi pe Cain şi pe Abel îmbrăcaţi în 
straiul popular oltenesc din veacul al XIX-lea. Era şi acesta un fel de a lua 
aminte că Abel şi Cain nu sunt doar cei din Cartea sfântă, ci ca ei pot fi ori-
care dintre cei ai locului.

36. Văcărești, București (înainte de 1984)
37. Biserica cu Sfinți, București
38. Brâncoveni, jud. Olt
39. Teiușu, jud. Olt
40. Fedeleșoiu, Vâlcea
41. Urși, jud. Vâlcea

 39 

 40 

 41 
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După gustul noilor ctitori, zo-
nele decorate simplu, inspi-
rate de natură, devin mai 

numeroase: panouri cu buchete de 
flori în vase de ceramică, ciorchini de 
viță, frunze de acant, de căpșun, de 
trifoi, garoafa, trandafirul, crinul ori 
macul sunt din ce în ce mai prezente, 
alături de perdelele care mărginesc 
pereții.

Uneori, ca în aceste scene din Apocalips, 
pictura este ca o bandă desenată, cu in-
scripţii lungi şi detaliate. 

42.Cursaru, jud. Gorj
43. Proieni, jud. Vâlcea
44. Pârâienii de Mijloc, jud. Vâlcea
45. Ciungetu, jud. Vâlcea

 42 

 43 

Nelipsite, aproape, devin două 
imagini cheie: Acoperământul 
Maicii Domnului şi Izvorul 

Tămăduirii. Sunt chiar acelea cu 
multe, multe personaje, cele din care 
se poate înţelege limpede că prin bu-
nătatea, căldura şi mila ei, Fecioara 
apără toată suflarea: bogaţi şi săraci, 
învăţaţi şi oameni simpli, tineri, bă-
trâni şi copii. Aceste scene apar şi 
la Hurezi, pentru că acolo spaţiul 
de pictat era generos – mai multe 
biserici, trapeză, fântână – şi ataşa-
mentul Brâncovenilor faţă de Maica 
Domnului era mare. Acum însă, icoa-
nele acestea apar chiar şi acolo unde 
pictorii lucrau cu multă economie…

Havuz cu totul de aur și, deasupra de nori, ținută de doi îngeri împreună 
cu alți doi sfinți îngeri, Născătoarea de Dumnezeu, din care iese multă 
lumină, având razele slobozite în havuz. Și Născătoarea de Dumnezeu 

avându-și mâinile întinse în sus, are înaintea ei pe Hristos prunc 
binecuvântând într-o parte și cealaltă parte, și care, având pe piept 

Evanghelie, zice: „Eu sunt apa cea vie“. Și iarăși doi îngeri, ținând cu câte 
o mână o coroană deasupra capului ei, și cu cealaltă hârtii, într-a unuia 
zicând: „Bucură-te izvorul cel neîntinat și purtător de viață“, iar hârtia 

celuilalt zice: „Bucură-te, crin prea curat și de Dumnezeu primitor“. 

(Dionisie din Furna din „Erminia pentru meşteşugul zugrăviei“)

 44 

 45 
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Zona inovației și a pitorescului este în această epo-
că exteriorul bisericii. Aici poţi vedea un mod de 
comunicare simplu şi eficient, prin care oamenii 

bisericii vorbeau poporului direct prin mâna pictorilor. 
Ce transmiteau? Un avertisment pentru fiecare credin-
cios şi chiar pentru ei înşişi, cum că viaţa nu e glumă, că 
faptele bune şi cele rele sunt scrise de îngeri, că cei care 
vor să fie cu Dumnezeu trebuie să I se asemene, iar cei ce 
fac faptele dracului la el vor ajunge… Părţile din afară ale 
bisericii erau mult mai vizibile şi în afara slujbelor, aşa 
încât, pictura era în atenţia oamenilor mereu.

O să te întrebi de unde veneau ideile pentru aceste repre-
zentări neaşteptate. În acele vremuri, circulau cărţi pline 
de pilde și fabule, de fapte de vitejie, de povestiri cu tâlc, 
cărora le stăteau alături şi romanele populare şi legende-
le apocrife sau canonice despre sfinţi. Oamenii le citeau 
sau le erau citite şi le povesteau la rândul lor, într-o lume 
în care povestea prin viu grai şi visul erau singurele vari-
ante de ieşire a minţii din prezentul imediat.

Și era Archirie prea mțeleapt și boiarin mare la acel 
împărat. Și Domnu <nu> i-au dat feciori de trupul 
său ce lua pre nepotu-său, pre Anadan, și-l hră-
ni tot cu miiare și cu pame (pâne?) albă și cu vin 
bun. Și-l crescu, Și-l învăță carte de beseareca, și 
începu a-l învăța mândrii frumoase și înțelepciune 
și minte mare să aibă. („Învățătura lui Archirie, 
cum învațe pre nepotu-său, pre Anadan, de toate 
învățăturile, Adecă eu, Archirie, mvațaiu pre ne-
potul mieu, pre Anadan, nepot de soră, întru zilele 
lui Sanagrip-mpărat den Țara Dorolui“).

La fel ca în interiorul bisericilor, scenele de pe fațade capătă sens mai 
ales prin alăturarea lor. Mesajul este uneori uşor de înţeles, alteori mai 
subtil. Pe faţadele laterale defilează de obicei un şir de filosofi antici şi 

Apocrife – scrieri populare, 
neacceptate de Biserică, cu autor 
necunoscut, care încearcă să 
completeze unele episoade absente 
în Evangheliile Noului Testament, 
cum ar fi copilăria lui Iisus sau viața 
Fecioarei. Uneori scene din aceste 
scrieri sunt prezente în iconografie.  

Canonice – scrieri oficiale, 
acceptate de Biserică. Ele sunt 
singurele care oferă informații 
demne de încredere în legătură cu 
viața și învățăturile lui Iisus.
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Iată o pagină dintr-un caiet de mo-
dele. Răsfoind caietul lui Radu 
Zugravul, am aflat că iconarii adu-

nau scene, chipuri și soluţii de repre-
zentare, „notându-le“ cel mai probabil 
când le întâlneau pe la diferite biserici 
renumite. Dacă nu aveau niciun model 
deja pictat, se inspirau din cele încon-
jurătoare sau își foloseau imaginația.

de sibile. Alături de ei stau pro0rocii Vechiului Testament şi uneori patriarhi, 
apostoli, cuvioşi şi mucenici. O să te întrebi ce căutau aceste personaje din 
istoria îndepărtată pe pereţii bisericilor din Ţara Românească, de unde se 
ştia de ei şi ce puteau ei transmite unei lumi atât de diferite? Înconjurând 
biserica, parcă în pas de horă, ei care au prorocit naşterea Mântuitorului şi 
au pregătit lumea pentru primirea Evangheliei, erau un fel de binevestitori.

Sibilă – preoteasă care avea darul 
profeţiei, în lumea păgână antică.

Aici sunt sibile care au fost înfățișate în chip de jupâne-
se, cu costume orientale şi cu marame pe cap. Cum vor 
fi arătat ele de fapt, nu mai contează, dar cert este că în 
această costumaţie ele erau familiare privitorului din 
veacul al XVIII-lea.

46. Olănești, jud. Vâlcea
47. Câinenii Mici, jud. Vâlcea
48. Peșteana de Jos, jud. Gorj
49. Grădiștea, jud. Vâlcea
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Îți amintești povestirea lui Ion Creangă, Ivan Turbincă? 
Mai ții minte cum păcălea Ivan Moartea? La fel face 
și unchieșul dintr-o fabulă a lui Esop, foarte citită 

în acea vreme și care e ilustrată sub numele Bătrânul și 
Moartea sau Moartea Lumii. Deși e o temă gravă şi ar fi 
putut fi descrisă întocmai, pictorul preferă să o trateze 
cu mult umor. Dialogul dintre cele două personaje stă 
mărturie: „Moarte unde ești să mă iai că nu mai 
poci.“, „Iacată-mă, unchiașule, am venit acu mă 
chiemi“. „Ti-am chiemat să mă ajuți să ridic acias-
tă sarcină cu lemne“.

Moartea nu vine când vrea 
omul, ci vine când îi e cea-
sul. E ceva de speriat! Cărțile 

și caietele de modele o descriu ca om 
negru, cu coarne și coadă, cu aripi de 
liliac și copite de cal. Are gura foar-
te groaznecă, are coasă și suliță, 
e călare pre un cal șarg foarte 
ciudat, și se arată foarte vitează. 
În spate are o desagă în care pune 
sufletele celor pe care-i adună în 
drum. Prin glasul inscripţiei şuieră: 
„Destul v-aţi veselit, aţi mâncat şi aţi 
băut în lume, ia veniţi de jucaţi şi cu 
mine (!)“ Când nu e antrenată într-o 
scenă, Moartea merge de una singu-
ră cu straița în spate, ia cu coasa din 
goana calului, ține arcul la subraț 
sau pur şi simplu îți amintește că o 
să mori.

Avertismentul era 
mereu prezent, ilus-
trat mai paşnic sau 

mai înfricoşător. Desigur, 
moartea era o consecinţă 
a păcatului iar alăturarea 
unor personaje simbolice, 
lămurite prin inscripţii, de-
vine astfel grăitoare. Într-un 
peisaj liniştit Moartea şade 
alături de Lene şi în vecină-
tatea dracului, care îl chinu-
ie pe bogatul nemilostiv.

50, 56. Chicioara, jud. Vâlcea
51. Cacova, jud. Vâlcea
52. Opătești, jud. Vâlcea
53. Dozeşti, jud.Vâlcea
54. Fârţăteşti,. jud.Vâlcea
55. Măiag, jud. Gorj
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Un subiect foarte prezent în pictură, pentru care 
soluţiile de reprezentare au fost diverse şi inedi-
te, este moartea. Cum să vorbeşti despre aceas-

tă realitate, care nu ocoleşte nici un suflet de om şi ale 
cărei tâlcuri ar putea fi de nepovestit…? Iată, bunăoară, 
Lupta lui Samson cu Leul, scenă inspirată de Vechiul 
Testament. Este momentul în care Preaputernicul 
Samson dăspică gura leului. Lupta celor doi este un 
simbol al biruinţei lui Iisus asupra diavolului, a vieții 
asupra morții. Ilustrarea mai era privită în epocă și ca o 
luptă a virtuţilor cu viciile.

Scena Când s-a uitat Sf. Sisoe în mormânt este o 
cugetare despre deşertăciune. Oprindu-se într-o zi 
lângă mormântul lui Alexandru cel Mare, pustnicul 

se gândeşte la moartea care n-are fățărie ci iaste la 
tot omul de obște tocma, luând cu ea în același fel pe 
bogat și pe sărac. 

Persam dzise: „Nu era nice un lucru pre lume 
să stea înaintea lui Alexandru și să nu biruiască 
el. Și el nu putu să stea înaintea morției“. Ardig 
dzise: „O, preaputernice mai de toți oamenii cum 
cădzuș așa!“ 

Drosian dzise: „O, moarte amărâtă, o, moarte cu 
durori, o, moarte fără milă, o, moarte mânioasă, 
cum avuș atâta îndrăznire și biruiși pre cela ce 
nu-l putea toată lumea birui!“ (Floarea Darurilor)

Uite şi o luptă între animale: ursul şi calu lui 
Alexandru. Ai să te întrebi, de unde şi până unde? 
Iarăşi este amintit un personaj antic. Alexandru 

cel Mare Macedon, întruchiparea cuceritorului, este ero-
ul Alexandriei, un roman popular, poate cel mai citit din 
epocă. Pictorii ştiau şi cum îl chema pe calul său, în va-
riantă românească… Duciupal! Calul însă nu este perso-
najul pozitiv aici, cum ai putea să crezi. Într-o altă lectură 
foarte răspândită, Viața lui Varlaam și Ioasaf, calul sau 
inorogul este chipul Morții. Ursul devine astfel simbol al 
vieţii biruitoare.
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Iată-l pe anticul Esop, filosof şi fabulist din ve-
chea Eladă. Fabulele sale au circulat mult în Ţările 
Române, printr-o carte numită Esopia, tradusă 

în limba română la Braşov, la începutul secolului al 
XVIII-lea. A fost copiată în numeroase manuscrise şi 
apoi tipărită la Sibiu, la sfârşitul aceluiaşi veac. 

Uite şi o imagine din care stră-
bat până la noi şi anumite 
credinţe populare, foarte pu-

ternice, în ciuda neacceptării lor de 
către Biserică. Acestea îmbogăţeau 
semnificațiile, ca de pildă, în cazul 
ursarilor. Exista idea că ursul, prin 
jocul lui, alungă boala și relele.

Vulpea și Pădurarul. O vulpe fugea de niște vânători care o urmăreau și, 
alergând peste câmpii, întâlni un pădurar pe care-l rugă să o ascundă 

undeva. Pădurarul îi arătă un ungher în colibă și-i zise să se vâre acolo. 
Îndată apoi sosind și vânătorii, întrebară de vulpe; dar, pădurarul le spuse 

cu gura cum că n-a văzut nimic, iar cu mâna le arătă locul unde era vulpea. 
Vânătorii însă nu înțeleseră semnul pădurarului și plecară de acolo. Atunci 
vulpea, văzându-i depărtându-se, a ieșit afară, iar pădurarul îi zise: – Poți 
să-mi mulțumești, căci nu te spusei vânătorilor. Dar vulpea-i răspunse: – 
Ți-aș fi mulțumit de ți-ar fi fost și semnul mâinii precum îți fu cuvântul. 

Învățătură: Așa sunt și unii oameni – cu cuvântul zic una,  
iar cu fapta fac alta. 

(Esopia)

57. Racovița, jud. Vâlcea
58. Cacova, jud. Vâlcea
59, 60. Chicioara, jud. Vâlcea
61. Bârsești, jud. Vâlcea
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Marghiol - deştept, isteţ, şiret.

Iată-l pe împieliţat şi în: Acest tablău, cei se zice 
pilda ispovedănii şi care zice îngerului să se bu-
cure cu mine, iar deavolu să plângă după mine. 

Stă la jumătatea drumului între cel care se mărturisește 
preotului și îngeru care i-au acoperit cu aripa şi îl 
duce bucurat pe omul care sau spovedit curat.

Privește aici şi varianta postbrâncovenească a 
Judecăţii de Apoi. Iadul e şi mai aglomerat în acest 
secol cu păcătoşi de toate zilele: iubitorii de arginţi, 

clericul nevrednic, cârciumarul, cămătarul, cizmarul, 
morarul, măceralul, mâncătorul de pământ sau de 
osteneala altuia, femeia adulteră, desfrânata ce spurcă 
sufletele creştinilor, femeia care leapădă prunci, ferme-
cătoarea. Documentele epocii stau mărturie unei lumi 
deloc cuminţi, plină de nuanţe, în care binele şi răul sunt 
foarte, foarte amestecate în vieţile oamenilor. 

O imagine care te trimite direct în inima epocii 
postbrâncoveneşti este cea a pridvoarelor cuprin-
se de peisaje molcome, unde se arată tot felul de 

animale și păsări, iar câteodată vânători. Iată-i, abia vizi-
bili astăzi, sau bine conturați, cu pușca pe umăr sau în-
dreptată spre țintă, cu ogarul în preajmă. Caută iepurele, 
vulpea sau cerbul. Peisajul sumar dintre arcadele prid-
vorului arată și altele, huhurezul, cocoșul, vulpea ce se 
îndeamnă cu cocorul ori se lasă păcălită de cocoș, broas-
ca ce se ospătează cu șoarecele sau chiar animale fan-
tastice precum inorogul sau pasărea Phoenix. Cred că îţi 
aminteşti de Fiziolog! Scenele de vânătoare n-au apărut 
doar pentru că moșnenii de pe aceste plaiuri își procurau 
hrana așa. Se regăseau în cărțile de înțelepciune: Pildele 
filosofești, Floarea Darurilor, Fiziologul ori Esopia. 
Aceasta era cheia în care pictorii şi privitorii înţelegeau 
daturile Creaţiei: animalele ca simboluri ale virtuţilor și 
viciilor sau ale unor feluri de a fi care se regăsesc şi la 
oameni.

 57 
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Cioful este o pasăre foarte marghioală că deşi 
nu vede ziua bine, ca să prinză vreo pasăre să 
o mănânce, dar însă să joacă cu ele toată ziua 
şi faci chipuri de râs, ca să umble după dânsul 
paserile cele mici. Şi pentru aceste jucării ale lui 
stau paserile toată ziua şi îl privesc până înse-
rează. Şi-atuncia vede el bine şi apucă două-trei 
şi le mănâncă şi îşi umple pântecele. Şi pentru 
mascaralâcurile ce le face toată ziua, îşi plăteşte 
osteneala.
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În lungul secol scurs de la moartea domnitorului Constantin Brâncoveanu 
și până la Revoluția lui Tudor Vladimirescu vremurile au fost schimbă-
toare, când mai bune, când mai tulburi. Adesea, haiducii de codru și 

pazvangiii de la sudul Dunării veneau să prade satele și târgurile. Boieri și 
boiernași din zonele aflate în calea lor s-au gândit cum să își apere mai bine 
neamul și averea. Dar mai ales cum să afle vremea atacului ca să poată fi cât 
mai pregătiţi. Așa că, au ridicat niște case înalte, cu ziduri groase, pe dealu-
rile de unde se putea vedea până hăt departe. La adăpostul acestora putea să 
intre toată suflarea casei, toată averea și uneori chiar necuvântătoarele din 
ogradă.

Pazvangiu – ostaș din trupa unui 
neamț turcit pe nume Pazvantoglu 
care ajunsese conducător al 
Vidinului bulgăresc și care jefuia 
ambele maluri ale Dunării.

Casele acestea cu ziduri de cărămidă și piatră, groa-
se de până la un metru, ridicate pe un plan aproape 
pătrat au fost numite „cule“, după un cuvânt tur-

cesc care însemna turn. În parterul lor înalt era pivnița 
cu stâlpi de lemn și scările abrupte și înguste ce urcau în 
unul sau două rânduri.

La unele cule sistemul de urcare era mai ingenios, 
scările fiind pe dinafară şi, desigur, mobile. Căci, 
după ce urcau la primul nivel, stăpânii trageau sca-

ra cu ei ca jefuitorii să nu-i poată ajunge. Parterul era 
strașnic ferecat de o ușă grea, păzită de un drug, înfipt 
adânc în pereți. Ferestre, la primul nivel, nu erau, lumina 
intrând doar prin metereze, prin același loc pe unde se 
trăgea cu armele de foc.

62 - 63. Hanul lui Manuc, București
64. Curtișoara, jud. Gorj
65. Bujoreni, jud. Vâlcea
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Hanuri, cule și conace

Călătorii, negustorii străini și români care străbă-
teau țara cu mărfuri se opreau și hodineau în dru-
murile lor anevoioase la hanurile aflate în târguri 

sau pe lângă marile mănăstiri. Aceste case de găzduit și 
ospătat călătorii, contra plată, arătau în vremurile brân-
coveneşti ca niște adevărate fortărețe. Aveau ziduri înal-
te, străpunse doar de ferestre înguste și de poarta de la 
intrare cu turn bun de cătat zările. Curtea era un buluc 
de oameni și orătănii, de mărfuri și căruțe, de zarvă ce 
abia noaptea se stingea. Era înconjurată de tot felul de 
clădiri cu coridoare lungi şi deschise, magazii, cuhnii, 
ateliere, crâșme și grajduri. Cu timpul, hanurile aflate în 
târguri și orașe, au început să își deschidă prăvăliile și 
către stradă pentru a vinde din mărfurile care altădată 
erau doar depozitate. Tot atunci, lungile galerii dinspre 
curte, cu arcade, după modelul brâncovenesc, au înce-
put să fie închise cu mici ochiuri de geam strânse între 
cercevele de lemn, numite geamlâc. Viața lor a fost însă 
întreruptă, către mijlocul secolului al XIX-lea, când ha-
nurile din orașe au început să fie dărâmate pentru a face 
loc caselor de modă nouă.

La Hanul lui Manuc din Bucureşti poţi înţelege cel 
mai bine cum era odinioară un han mare. A fost 
construit la începutul secolului al XIX-lea, pe rui-

nele unuia mai vechi. Numele îi vine de la întemeietorul 
său, Manuc Bei, „unul dintre cele mai originale și ciu-
date exemplare umane din câte au pășit cândva pe cal-
darâmurile orașului de pe malurile Dâmboviței“, cum îi 
spunea un scriitor. A fost fiul unui un negustor armean 
de cafea și mirodenii plecat din ținuturile Araratului. A 
moștenit averea fabuloasă a tatălui și, datorită prieteniei 
cu marele vizir al Porții, avuția sa a crescut și mai mult. 
Nu a fost doar un negustor priceput ci și un diplomat 
abil, ce a știut să își construiască relații cu toate pute-
rile vremii. Astfel, în una dintre încăperile hanului său 
se semna în 1812 Pacea de la București, între Poartă și 

Imperiul Rus. În București au fost multe hanuri renu-
mite, ca Șerban Vodă, Constantin Vodă, Sf. Gheorghe ori 
Stavropoleos. Cele numite mai sus s-au ridicat pe seama 
unor mănăstiri, ctitorii domneşti. Primele, chiar în vre-
mea Brâncovenilor şi Cantacuzinilor, după cum le arată 
şi numele. O mănăstire care avea zestre un han avea din 
ce se hrăni, fie iarnă, fie vară.
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Cele mai cunoscute cule, trans-
formate azi în muzeu, sunt cele 
de la Măldărești, din județul 

Vâlcea. Merită să faci o excursie 
până acolo! Vei vedea pe viu toate 
cele povestite mai sus. Apoi, poţi 
cotrobăi văile dimprejur după biseri-
cile pictate la exterior, ori după cele 
de lemn. Dincolo de acestea, peisa-
jul este încântător și vei înțelege mai 
bine de ce Constantin Brâncoveanu a 
ales chiar această zonă pentru înte-
meierea mănăstirii de la Hurezi.

Iată şi o culă construită din lemn. 
Astfel de case întărite au fost ridi-
cate în număr mare de către bo-

iernaşii de ţară, dar cele mai multe 
au dispărut. Fie au ars, fie s-au sur-
pat, fie au fost dărâmate şi înlocuite 
cu alte case, mai trainice. 

66. Racovița, jud. Argeș
67. Măldărești, jud. Vâlcea
68. Şiacu, jud. Gorj
69. Larga, jud. Gorj
70. Măldărești, jud. Vâlcea
71. Măldărești, jud. Vâlcea
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Nu toate culele aveau un aspect aspru, de turn, 
unele aduceau mai degrabă a conace. Odăile erau 
amenajate cu oarecare confort. Aveau podele de 

lemn, bolți de zidărie, sobe cu olane și locuri tainice, 
unde era ascunsă avuția. Aproape toate aveau ultimul 
nivel deschis printr-un cerdac cu coloane de zidărie sau 
de lemn, cu arcade frumoase, în formă de trifoi. 

Ei resping cu atâta dispreţ obiceiul acelor naţiuni care ţin în odăile lor 
vase de noapte, încât chiar şi în toiul iernii ies din căldura odăii şi se duc 
la umblătoarea ce se află într-un colţ depărtat al casei, cu primejdia vădi-

tă de a se îmbolnăvi, ceea ce se întâmplă deseori. 

(Anton Maria de Chiaro)

În afară de odăi, cula avea une-
ori o fântână interioară și o 
umblătoare, adică, o toaletă ru-

dimentară, aflată la capătul unui 
coridor cel mai adesea exterior.
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Perioada postbrâncovenească este etapa 
cea mai lungă și bogată în monumen-
te din istoria artei româneşti: aproape 

două secole. Glasul ei s-a auzit nu doar în 
Ţara Românească ci şi dincolo de Carpaţi. 
Pentru ctitori şi constructori a fost ceva na-
tural, născut din admiraţia în faţa frumosu-
lui, dar şi din dorinţa de a se asemăna mă-
car puţin cu marele Constantin-Vodă. A fost 
prima dată în istoria monumentelor noastre 
când s-a făcut auzită, prin lăcaşuri statorni-
ce, şi vocea oamenilor mai simpli. 

A fost timpul în care scenele pictate pe pe-
reţii de lemn ori de zid pot povesti multe, nu 
doar despre istoria sfântă ci şi despre diferite 
obiceiuri şi credinţe din afara Bisericii. Sunt 
aşadar pentru noi, martori ai unui timp de 
trecere spre vremurile de astăzi, veriga care 
ne leagă de epoca brâncovenească. 

În urmă cu vreo sută şi ceva de ani, arhitecţii 
români, învăţaţi în şcolile înalte din Apusul 
Europei au redescoperit, cu ochiul şi mintea 
omului cultivat, frumuseţea clădirilor is-
torice româneşti vechi. Au regăsit mai ales 
vechile lăcaşuri ale voievozilor. Astfel, inspi-
raţia brâncovenească a rodit în continuare, 
într-un stil care s-a numit neo-românesc.

Mănăstirea Stavropoleos a fost ridicată în prima parte a veacului 
al XVIII-lea, în mijlocul Bucureştiului, de către un călugăr grec, 
Ioanichie. La început era înconjurată de hanul cu acelaşi nume. În 

timp, clădirile s-au ruinat, rămânând doar bisericuţa. În primii ani ai seco-
lului al XX-lea, se începe restaurarea lăcaşului, sub îndrumarea arhitectului 
Ion Mincu, un mare iubitor de artă veche românească. După planurile lui s-au 
ridicat mai multe clădiri în Bucureşti şi în alte oraşe. Şi pentru Stavropoleos 
a proiectat porticul pătrat înconjurat de coloane şi arcade, ca o amintire a 
hanului dar şi a incintei mănăstireşti. Iată cum este posibil ca după sute de 
ani să continui construirea, respectând datul locului. Ansamblul ajuns până 
la noi este atât de armonios, încât ai zice că a fost voinţa unui singur ctitor. 

Portic – galerie exterioară, sprijinită 
pe coloane, uneori cu arcade, care 
servește ca loc de adăpost sau de 
plimbare în jurul unei piețe, al 
unei clădiri sau al unei curţi sau ca 
intrare maiestoasă într-un edificiu.

72-73. Mănăstirea Stavropoleos, București
74. Hurezi, jud. Vâlcea
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Bine vorba nu sfârşea, 
Turcii-n casă iureşea, 
Pe tuspatru mi-i prindea 
Şi-i ducea de-i închidea 
La Stambul, în turnul mare 
Ce se-nalţă lângă mare, 
Unde zac feţe domneşti 
Şi soli mari împărăteşti. 
Mult acolo nu zăcea, 
Că sultanu-i aducea 
Lângă foişorul lui 
Pe malul Bosforului.
-Brâncovene Constantin, 
Boier vechi şi ghiaur hain! 
Adevăr e c-ai chitit, 
Pân-a nu fi mazilit, 
Să desparţi a ta domnie 
De a noastră-mpărăţie? 

Balada lui Constantin Brâncoveanu

Brâncovanul Constantin
Boier vechi şi domn creştin, 
De averi ce tot strângea 
Sultanul se îngrijea 
Şi de moarte-l hotărea
Căci vizirul în pârea.

Într-o gioi de dimineaţă, 
Zi scurtărei lui din viaţă, 
Brâncovanul se scula, 
Faţa blândă el spăla, 
Barba albă-şi peptina, 
La icoane se-nchina; 
Pe fereastră apoi căta 
Şi amar se spăimânta!
(…)

Bani de aur ai bătut, 
Făr-a-ţi fi de mine teamă, 
Făr-a vrea ca să-mi dai seamă!
-De-am fost bun, rău la domnie 
Dumnezeu singur o ştie; 
De-am fost mare pre pământ, 
Cată-acum de vezi ce sunt!
-Constantine Brâncovene! 
Nu-mi grăi vorbe viclene! 
De ţi-e milă de copii 
Şi de vrei ca să mai fii, 
Lasă legea creştinească 
Şi te dă-n legea turcească!
-Facă Dumnezeu ce-o vrea! 
Chiar pe toţi de ne-ţi tăia, 
Nu mă las de legea mea!
Sultanul din foişor 
Dete semn lui imbrohor, 

Doi gealaţi veneau curând 
Săbiile fluturând, 
Şi spre robi dacă mergea, 
Din coconi îşi alegeau 
Pe cel mare şi frumos 
Şi-l puneau pe scaun gios. 
Şi când pala răpezea 
Capul iute-i reteza! 
Brâncoveanu greu ofta: 
„Doamne, fie voia Ta!”
(…)
Să ştiţi c-a murit creştin
Brâncoveanul Constantin!
   
(Baladă populară culeasă  
de poetul Vasile Alecsandri)
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Fundenii Doamnei, Bucureşti



Mănăstiri şi biserici care îi au 
ca mari ctitori pe Constantin 
Brâncoveanu şi pe alţi membri ai 
familiei sale domneşti

Danii ale Brâncovenilor la 
ctitoriile strămoşilor

Alte ctitorii din epoca 
brâcovenească

Palate brâncoveneşti care există 
încă

Acestă hartă orientează cititorul cu privire la locurile 
şi monumentele menţionate în text dar nu cuprinde 
toate edificiile în stil brâncovenesc existente pe 
teritoriul ţării noastre.  

Monumente 
brâncoveneşti




