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Doamne iubit-am buna podoabă a casei

tale şi locul locaşului măcicei tale.

DAVID, psalm 25.
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Memo�iei maestvu(ui meu

f(�cbitectu( loan Mincu
adâncă admiraţie şi recunoştinţă_
Ace(uia care cercetând monumente(e
strămoşeşti, a reînoiat arta trecutu(ui cbe
mându::o spre o nouă oiaţă,

lncbin această (uc�a�e.
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fnsujleţit fiind de deosebita atentiune cu care !. P. S. S. Konon Arămescu
Donici, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, priveşte acest monument istoric, cum şi de
dragostea nemărginită ce !. P. S. S. are pentru ca el să fie readus în starea
infloritoare de altă dată, am crezut că este bine a se înlesni cercetările privi
toare la acest monument, în care scop am întreprins lucrarea de faţă, publicată
şi în Buletinul Comisiunii Monumente/ar Istorice.
. Acum, când prin lume se svoneşte că Mitropolia, cu tot cuprinsul ei: bise
rica, clopotniţa, paraclisul, palatul mitropolitan, vor fi rase de pe "dealul mitro
poliei"· ori, în cazul cel mai bun mutate din loc, spre a se mai mări piaţa
noului palat al Camerei, cred că este bine venit acest studiu, din care se poate
vedea, că din punctul de vedere al conservărei monumente/ar istorice, actuala
Mitropolie, cu tot cuprinsul ei, prezintă o importanţă bine. meritată.
Este timpul să atragem atenţiunea celor ce se ocupă cu sistematizarea
oraşului, ori cu înfrumuseţarea lui, ca în nouile tendinţe de continui prefaceri,
să ocrotească vechile noastre monumente de cari sunt strâns legate istoria, arta
şi credinţa strămoşească.
,·
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Consideraţiuni generale.
Il. Câteva date istorice.
III. Epoca lui Constantin- Vodă Basarab şi a Domnilor următori: 1654-1689.
IV. Epoca lui Brâncoveanu şi a Domnilor următori până la 1719.
V. Epoca lui Nicolae Mavrocordat: 1719-1730.
VI. Epoca fanariotă şi contemporană.
VII. Incheere.
/.

1.

.Aşezată pe culmea dealului cunos
cut sub numele de «dealul mitropo
liei», cu clopotnita ei scundă ce se ri
dică spre răsărit din şirul de cl)ilii
în parte ruinate, cu grupul de case
vecl)i şi noi din spre apus cari com
pun palatul mitropolitan şi din cari ră
sar, spre miazăzi, paraclisul şi vecl)ea
clopotniţă, cu biserica cea mare, ale
cărei patru turle caracteristice sunt
învelite cu acoperişuri joase de plumb,
lăsându-se molatec peste arcurile din
faţă şi peste cupole, �Mitropolia, dim
preună cu dealul cel umbrit de trei
părţi de o pădurice de copaci secu
tari, alcătueşte o grupare de un pi
toresc fără perecl)e, care mai bine
de două sute cincizeci de ani s'a în
rădăcinat adânc în mintea şi sufletele
generaţiilor trecute, dând, în acelaş
timp, oraşului o siluetă particulară şi
o fisionomie proprie.
Noi, Bucureştenii de azi, aproape

că nu ne putem încl)ipui Capitala fără
această podoabă firească şi artistică
a ei, care, ca o adevărată acropolă
a noastră, predomină oraşul din în
nălţimea sa şi farmecă privirea prin
înfăţişarea ei bătrânească, evocând
poezia vremilor apuse.
De sus, de pe spinarea dealului, se
desfăşură de jurîmprejur acea nea
semănată panoramă a oraşului, care
se întinde în depărtare, până ce se to
peşte în verdele-albăstriu al câmpiei.
Ziua, în văpaia soarelui, strălucesc a
coperişurile celor peste o sută de bi
serici ale oraşului, cum şi zidurile noi
şi ·vecl)i ale clădirilor, apar siluetele
celor mai înalte edificii. Seara, la a
prinsul lumânărilor,se văd licărind ne
numărate lumini, ca nişte stele picate
din ceruri. Iar mai târziu, în puterea
nopţii, oraşul se aprinde de o fosfo
rescenţă gălbue-roşiatică, ce se înalţă
în sus, luminând văzdul)ul, în timp
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ce sgomotul oraşului se
aude, surd şi confuz, ca
mugetul unei mări agi
tate ....
.A.zi, numai partea din
spre răsărit, miazănoapte
şi apus a dealului apar
ţin Mitropoliei, pe când
partea din spre miazăzi
este ocupată de palatul
Camerei şi de câteva pro
prietăţi particulare, odi
nioară făcând şi ele parte
tot din trupul Mitropoliei.
Căci un act din anul
1668 ne arată că pe acea
vreme vatra Mitropoliei
era : «Din jos de piatra de
lângă colţul gardului mă
năstirii lui Pană (Sf. Eca
terina), pe cale în sus, pe
lângă nuci, până la capul
podului [de] la poarta
Predei Vornicul (Brânco
veanu), şi pe gârlă în sus,
până Ia piatra de la capul
podului Turcului, şi de
acolo, pe uliţă în sus, până
în piatra din uliţă drept
Mitropolie, şi de acolo,
pe lângă crucea Doamnei
Mircioaia, pe cale în sus,
până în piatra drept Ca
licii, şi de acolo, pe cale,
până sub deal, în gura
văei, şi de acolo, pe lângă
puţul Calicilor, în jos, pe
lângă lac, pe sub deal,
până în drumul Giurgiului,
la stâlpul de piatră al .Ar
meanului, în capul Troia
nului, lângă l)eleşteul lui
Şerban-Vodă, şi de acolo,
pe drum în jos, spre oraş,
până în piatra drept că-
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rămizi (Cărămidari), şi de acolo până
în piatra drept crucea lui Leon-Vodă,

Dacă încercăm să recunoaştem azi
l)otarele arătate în acest act, putem,

KdC'iP5
SCr.·\it:

ţov..,o."'-'1.-

2. Planul bisericii catedrale.

şi de acolo, curmeziş, până în piatra
din colţul gardului mănăstirii lui

în mod sumar, să stabilim: că vecl)ea
vatră a Mitropoliei începea de la bi-

3. Vederea bisericii catedrale.

Pană (Vistierul) şi pana la poarta
Predei Vornicul ( Brâncoveanu ) 1 ) .
»

serica Sf. Ecaterina, o lua pe calea
Şerban-Vodă până la podul peste

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro

4. Vedere de ansamblu a Mitropoliei, după acuarela lui Szatl)mary din 1866.
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6. Fereastră de piatră ajurată dela pivniţă.

5. Vedere spre altarul bisericii.

1

Dâmboviţa, apoi, pe lângă malul drept
al apei, până la şoseaua Cotroceni,
iar de aci, pe sub dealul Cotroceni
lor, până în calea lui Şerban-Vodă,
pe la Filaret, se intindea până la
biserica Sf. Ecaterina.

7. Biserica catedrală văzută de sub bolta clopotniţei.
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Cum vedem, acum două sute patru
zeci şi patru de ani vatra Mitropo
liei era destul de întinsă ; cu vremea
însă, ea s'a tot micşorat, până ce, în
timpul nostru, a rămas numai cu o

credem că e necesar să lămurim mai
întâiu prin câteva date istorice înce
putul şi urmările Mitropoliei Ungro
Vlal)iei până în zilele noastre.
Ea a fost înfiinţată în timpul dom-

•

8. Planul -- parterul- palatului mitropolitan şi a paradisului: zidurile pline sunt cele vecbi ;

celelalte adăogate in urmă.

parte a dealului pe care se găseşte,
după cum s'a arătat mai sus.
II.
Pentru ca aşezarea Mitropoliei la
Bucureşti să fie mai bine înţeleasă,

niei lui Nicolae .Alexandru-Vodă Ba
sarab ( 1340-1364), care, dorind să
aibă o mitropolie românească, a cerut
dela patriarl)ul din Constantinopol
să-i trimeată un mitropoliP ).
Patriarl)ul Calist 1 încuviinţă, în

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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2nul

1359 luna .Mai, ca Hiacint, epis
·
Vitzinei (.Măcinul de azi) 3) , să

copul

sfinţi măreaţa mănăstire dela Argeş,
mitropolit fiind pe atunci .Macarie.

9 Secţie prin palat, paraclis şi pivniţe, cu vederea paradisului fără turlă
se

strămute cu reşedinţa la Curtea de
,::ţrgeş, unde Domnul ridicase, în a
cest scop, o biserică trainică cu mai
multe cupole, pe ziduri groase de
piatră, cu două rânduri de stâlpi
in interior, cari o împarte în trei
nave longitudinale )
Neagoe - Vodă Basarab (15 121521), mutându-şi reşedinţa de la Cur4 .

Această mutare s'a făcut cu mare
alaiu bisericesc şi cu straşnic legământ,
anume ca: «de acum nici odată în
veci să nu mai fie .Mitropolie la Argeş,
ci să fie mănăstire şi arl)imandrie ;
iar la Târgovişte să fie .Mitropolie stă
tătoare, cum s'a aşezat. Şi se făcură
aceste lucruri cu mare opreală şi ble
stem, ca să nu se mai clătească nici

10. Secţie prin foişor, pivniţe şi palat, cu vederea
paradisului fără turlă.

11. Fereastră de piatră ajuratil

dela pivniţa mare.

tea de Argeş la Târgovişte, mută şi
să se mute în veci, nici de patriarl),
.Mitropolia aci la anul 1 5 17, după ce
nici de mitropolit, nici de domn, nici
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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de boeri, nici odată>> )
1\.ceste toate se aşezară -zice l)ri
sovul - când fu cursul anilor 7025
( 15 17) luna lui 1\.ugust 17, în zilele cre
dinciosului Domn Io Neagoe Voevod.
5 .

mitropolit egumenul Teodosie de la
mănăstirea Curţii de 1\.rgeş.
Cu mult înainte de facerea Mitropo
liei de azi, domnitorii ţării aveau obi
ceiul de a sta o parte din an în Bu-
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12. Planul pivniţelor şi suprasolului, sub paraclis şi sub construcţiile noi.

1\.ceastă «opreală» nu ţinu însă decât
cureşti şi anume la Curtea domnească,
unde se a�a şi biserica domnească
15 1 ani, căci la 1668 - pe timpul
zisă şi Curtea vecl)e, zidită de Mircea
domniei lui Radu-Vodă Leon ( 1664Ciobanul ) în anul 1558, ca mitro
1669 ), - Mitropolia se mută definitiv
polie slujind biserica lui Nedelcu Bădin Târgovişte la Bucureşti, fiind ales
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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lăceanu, Sf. Gbeorgbe vecbiu, fiind

9

jurată cu întărituri de lemn. Mai nainte

13. Vederea interioară a foişorului de la paraclis.

cea mai mare şi cea mai apropiată de
fosta Curte domnească a Capitall(:'i 7 ).

era foarte învecbită, dar cel din urmă
Domn, Matei-Vodă, ·a dărâmat� o şi a

14. Vederea din curte a palatului: in stânga partea vecl)e,
in dreapta partea nouă.

Despre această curte, Paul de Alep ne
spune, că «era o clădire mare, încon-

rezidit-o cu totul din nou. Acest edi
ficiu e uimitor de elegant, cu un as-

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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Dealul cu viile de unde se ţine vină
riciul domnesc ; toată partea de la
Obileşti, câtă se va alege de pest tot
l)otarul ; o moşie la Băleni, toată par
tea cât au cumpărat Constandin-Vodă,
ori cât se va alege, de peste tot l)o
tarul ; toată partea de la Crasani de
pe Pasărea. .Apoi moşia Cucueţi, Bră
niştari, moşia Frăţeşti, moşia la satul
Scl)iai ot sud Slam Râmnic, moşia

pect încântător şi mult mai frumos şi
vesel de cât curtea din Târgovişte.
Biserica are l)ramul .A.dormirii mai
cii Domnului ; în ea scrie diaconul
călător -- am săvărşit o agl)iasmă» 8).
.Această curte a .Mirceştilor, înte
meetorii bisericii domneşti, trebue să
fi fost pe locul unde e acum piaţa
Sf . .Anton sau a Florilor.
Până la terminarea şi tărnosirea
-·

15. Vedere a paraclisului, cu foişorul şi vecl)ea clopotniţă după o fotografie dinainte de 1850.

la Runcu sud Ilfov, moşia Saloeşti ; o
actualei catedrale 9) a mai slujit ca
mitropolie şi biserica Radu-Vodă )
moşie la satul Peştenii despre Pasărea
Pentru întreţinerea cl)eltuelilor funşi altele în număr de patru spre zece.
daţiunii sale, Constantin-Vodă Şer
.Aceste sunt proprietăţile date de Con
ban a dăruit mănăstirii o mulţime de
stantin-Vodă Basarab mănăstirii sale,
sate şi moşii, şi anume: tot locul
înainte cl)iar de a fi gata din roşu )
dimprejurul .Mitropoliei ; Frăsinetul
In urmă şi alţi voivozi şi boeri au
de-jos din spre Mostişte, toată ocina
dăruit moşii şi averi pentru această mă
precum este aleasă, l)otărîtă şi împie
năstire, aşa ca în anul 1787 .Mitropolia
trită, din câmp, din pădure, din apă
Ţării-Româneşti avea peste o sută
şi de pretutindene:J, cu tot venitul;
două zeci şi două de moşii 12) .
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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1\'litropolia se compune dintr'un an
samblu de clădiri făcute în diferite
epoci de la începutul ei şi până în
zilele noastre.
Astfel, cercetând inscripţiile, exa
minând clădirile şi consultând scrie
rile referitoare la ea, se pot stabili,
pentru urmărirea fazelor prin care a
trecut acest monument istoric de Ia
întemeerea lui şi până în timpul nostru,
mai multe epoci.

Il

ceasta este de cărămidă şt m tindă
are 12 stâlpi, fiecare dintr'o bucată
rotundă de piatră, ca să formeze nu
mărul celor 12 apostoli. Pe de-asu
pra are patru mari cupole şi pe din
afară o tindă largă.

III.
Se pare că prima grije ce avu
Constantin-Vodă Basarab îndată ce
luă domnia Ţării Româneşti fu să
zidească o mănăstire mare, cu multe
turnuri, împodobită şi bine înzestrată,
căci cbiar în anul 1655 , dimpreună
cu soţia sa doamna Bălaşa, începu lu
crarea bisericii, numind ispravnici pe
Radu! Logofătul din vecbea familie a
Dudeştilor şi pe Gbeorgbe Sufariul
din Târgovişte )
Lucrările mergeau încet, căci cbel
tu elile erau mari. Astfel, cu toată râvna
pusă, Domnul nu izbuti să-şi vadă mă
năstirea gata, căci după o scurtă dom
nie de patru ani, în Martie 1658, el
f u scos din scaun şi înlocuit cu
Mibnea-Vodă III (1658 -1659).
In acest răstimp, prin anul 1657, vi
zitează Bucureştii, pentru prima oară,
Patriarbul Macarie al Antiobiei, în
soţit de dia conul său Paul de Alep.
Acesta ne-a lăsat preţioase po
vestiri despre starea lucrărilor Mitro
poliei din acea vreme: «La urmă
merserăm la marginea oraşului, pe un
16. Coloană şi arcadă de Ia foişorul paraclisului.
deal înalt, ce domneşte cu vederea
oraşul dimprejur. Acolo actualul Beiu
«E acoperită cu plumb de o greu
era ocupat cu clădirea unei mari mă
tate ce se zice că trece peste 40 mii
năstiri, cu o biserica măreaţă şi stră
de oca. Am făcut în ea o agbiasmă
lucită, semănând pe dinăuntru cu cea
şi prea sf. sa a stropit-o, după obi
dela Curtea-de-Argeş, numai că aceiu, căci nu este încă terminată: deci
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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rămăsese netârnosită. Ea este încl)i
nată lui Constantin, care e şi numele

stareţiia 15) erau doar începute şi lă
sate neisprăvite, iar când veni la

17. Bază de coloană de la foişorul paraclisului.

fondatorului, şi Elenei>> 14).
domnie Mil)nea III, acesta, îndemnat
1\şa dar, la finele domniei lui Con
fiind de mitropolitul Ştefan 1, «pro
stantin Basarab, biserica, cl)iliile şi
fită de un moment de linişte înhttp://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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nainte de a fi destituit şi târnoseşte
biserica în anul 1658, în Dumineca

13

cum Domnii îşi scbimbau reşedinţa.
Lui Mibnea III ii urmă în domnie

18. Planul clopotniţei brâncoveneşti, cu c]Jiliilelalăturate.

Gbeorgbe Gbica ( 1659-1660), apoit
tuturor Sfinţilor, faţă fiind mitropo
Grigore Gbica ( 1660-1664). In acest
litul ţării, episcopii Râmnicului şi Bu
zăului, toţi egumenii marilor mănăstiri
bucureştene şi munteneşti şi patriar
bul Macarie al Antiobiei:>:> 16).
Sfinţirea mănăstirii lui Const. Ba
sarab se făcu cu mare alaiu: «Toţi Bu
cureştenii erau pe colina mănăstirii,
când Patriarbul veni în procesiune
cu moaştele sfinte dela mănăstirea lui
Pană Vistierul (Sf. Ecaterina) şi, fă
când ocolul nouei biserici, cu rugă
ciuni şi căntări, intră în biserică:>:>.
Şi după ce descrie slujba târnosirei,
Paul de Alep încbee astfel: «In tim
pul cănd târnosirea se petrecea înă
untru, afară, pe colină, era mare ve
selie şi mare petrecere. Ostaşii domniei
se veseliau împreună cu poporul Bu
cureştilor, căci un nou lăcaş se ridica
Domnului în oraşul lui Bucur:>:> 17 ).
In această vreme biserica era încă
nezugrăvită 18); ea avea însă toate
orânduelile mănăstireşti, adică un
egumen, grec de neam, cu numele Ni
19. Vederea clopotniţei din spre curte.
cbifor, cum şi un oarecare număr de
răstimp de cinci ani nu avem nici o
călugări; iar Mitropolia era când la
ştire, dacă lucrările s'au continuat
Târgovişte când în Bucureşti 19) , după
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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sau nu mai departe. Desigur însă că e
gumenul Nicbifor, cu veniturile moşii
lor dăruite Mitropoliei de către ctito-

la domnie RaduLeon ( 1664- 1669), bi
serica e zugrăvită, apoi rânduită să
fie Mitropolia ţării, după cum singur

20. Vedere exterioară a clopotniţei.

ruJ ei Constantin Basarab 20) , va fi urmat
spune, atât de frumos, într'un brisov
mai departe cu completarea lucrărilor
din anul 1668, Iunie în 8 zile: «.Apu
pe la cbilii şi stăreţie, căci, venind
cat-am domnia mea, cu toată voia şi
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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dintru tot gândul domniei mele, de o

21.

15

mea ctitor acestei sf. Mitropolii, pen-

Pisania clopotniţei.

am zugrăvit şi o am infrumuseţat cu

tru vecinica pomenire a domniei mele

•

22. Vederea actuală a foişorului, paraclisului _şi vecl)ei clopotniţe.

şi a răposaţilor părinţi ai domniei mele,
toată podoaba, cum se cade sfintelor
să ne fie pomană în veci. După aceia,
biserici, ca să mă cl)em şi domnia
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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văzând domnia mea această sfântă
Mitropolie, cum se cuvine a fi o sfântă

D-zeu, părintele nostru kir Teodosie
mitropolitul şi cu cinstiţii şi prea cu-

23. Detaliu din faţada paraclisului .

Mitropolie, socotit-am domnia mea,
dimpreună cu cinstitul şi iubitorul de

vioşii episcopii Serafim de Râmnic
şi Grigorie dela Buzău, şi cu egumenii

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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de pe la sfintele lavre, şi cu toţi cin
stiţii dregători ai domniei mele, de am

i-_).

�

24.

Ramă de piatră dela ferestra paraclisului.

tocmit domnia mea şi o am aşezat ca
să fie sfântă Mitropolie, cum este şi
cea din Târgovişte>> )
1\şa dar în anul 1668 Radu-Vodă
Leon l)otărăşte ca mănăstirea lui Con
stantin Şerban Basarab să devină Mi
tropolie a ţării, având de mitropolit
pe cl)ir Teodosie A.rgeşeanul.
In timpul domniei sale s'a clădit deci
palatul mitropolitan, dimpreună cu în
căperile alăturate, cum şi vecl)iul pa
raclis, cu l)ramul sf. Gl)eorgl)e 22) .

17

duce spre drumul Filaretului; de ase
menea configuraţia topografică a dea
lului pe platoul căruia se află curtea
Mitropoliei.
In cuprinsul acestui studiu vom
arăta prefacerile prin care a trecut
acest monument istoric.
1\stfel, examinând planul bisericii
(fig. 2), vedem că Paul de 1\lep avea
dreptate să o asemene cu biserica de
la Curtea de 1\.rgeş, căci, şi aci ca şi Ia
1\.rgeş, forma planului se aseamănă,
cu singura deosebire a pridvorului de
Ia intrare; iar cele patru turle se rea
zimă la fel şi anume: turla pantocra
torului, care e cea mai mare, se rea
zimă pe zidurile altarului, sânurilor
şi navei principale, turla din mijloc
se sprijină pe cei doisprezece stâlpi
de piatră, şi cele două turle mici se
sprijină pe arcurile dublouri şi pe
zidurile dinspre pridvor.
Construcţia arcurilor şi bolţilor, a-

21 .

a) Biserica.
După cum se vede din planul de
ansamblu (fig. 1), biserica se află în
mijlocul unei curţi lungueţe, încl)isă
de jurîmprejur de clădiri. 1\stfel, spre
răsărit şi miazănoapte sunt cl)iliile,
spre miazăzi o parte din cl)ilii şi stă
reţia vecl)e, iar spre apus palatul mi
tropolitan, cu paraclisul şi vecl)ea clo
25. Ramă de piatră dela altă fereastră a paraclisului.
potniţă. Tot în acest plan se vede dru
parţine, ca tel)nică, bunelor tradiţiuni
mul ce duce din oraş la Mitropolie,
a le arl)itecturii noastre bisericeşti.
cum şi ulicioara (aleea) din dos, ce
3
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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Cu timpul însă, i s'a adus câteva
prefaceri, cari au transformat-o aşa
după cum se vede in ziua de azi.
Astfel, la pridvorul cel mare s'au mai
adăogat alte trei pridvoraşe : unul
mai mare la intrarea principală, alte
două mai mici la intră!"ile laterale.
Aceasta o ştim dintr'o inscripţie

In această inscripţie nu se pome
neşte nimic de cele trei pridvo
raşe ; totuşi se poate deduce că ele
au fost făcute in acest timp, atât din
cauză că inscripţia se a�ă pe unul
din ele, cât şi din cauza stilului lor
caracteristic epocii (fig. 3).
Mai târziu, în vremea domniei lui

26. Vederea paraclisului din spre altar.

zugrăvită pe frontispiciul pridvora
Alex. Gi)ica Voevod ( 1834-1842), mi
tropolit fiind Grigorie, în timp de cinci
şului principal :
ani, s'au făcut reparaţiuni importante,
«Invălitu-s'au aceasta biserică den
nou, tencuindu-se afară peste tot, in
după cum rezultă din iscripţia zugră
vită, ce se a�ă înăuntru, pe pere
frumuseţăndu-se şi in lăuntru cu icoa
tele din dreptul cafasului : «Această
ne şi altele ce se văd, de prea sfin
sfăntă şi dumnezeiască biserică s'a
ţitul mitropolit ci)ir Dosiftei, în a doa
început din temelie la leatu 1656 , de
domnie a măriei sale Io Alexandru
răposatul Domn Constantin Şerban
Moruz Vvd, Iulie 28, 7307 ( 1799)» )
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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Basarab Voivod, şi săvărşind-o numai

19

Radu Leon Voivod, după ce a infru-
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de roşu, s'a scos din domnie. 1\poi
la leatu 1665, orănduindu-se Domn

museţat-o cu toate cele trebuincioase,
cu sfat de obşte au aşezat-o a fi scaun

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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al Mitropoliei ţărei, aflăndu-se atunci
mitropolit Teodosie. Iar la leatu 1834,
răposatul mitropolit Grigorie, văzăn-

28. Ctitorii

du-o cu totul învecl)ită, povăţuit de
râvnă, a început toată prenoirea ei:
învelitoarea cu plumb, zugrăvitul, par
doseala şi celelalte, înlăuntru şi afară;

pe care grăbindu-l sfărşitul vieţii, din
porunca prea înălţatului nostru Domn
Alexandru Gl)ica Voivod, dăndu-se

paraclisului.

ocărmuirea sfintei Mitropolii sub în
grijirea prea sfinţiţilor episcopi Neofit
Râmnic, Ilarion Argeş, Cl)esarie Bu
zău, prin îngrijirea măriei sale şi o-

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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sărdia acestora a luat săvărşire toată
prenoirea şi înfrumuseţarea, (la anul)
1839 Aprilie 1» 24) .
In acest grup de lucrări intră aşa
dar: învelitoarea cu plumb, reparaţia
zugrăvelii, lărgirea ferestrelor şi fa
cerea ramelor de marmură, cari se
văd azi, pardoseala, cum şi vest
mântarul, care se vede şi în repro-

21

cam în mijlocul bisericii, între stâlpi.
Mitropolitul Iosif, în prima sa pă
storie ( 1886 - 1893), a strămutat acest
cafas mai în spre uşe.
Probabil că cu ocazia acestei stră
mutări, s'au mutat şi cele două co
loane (din cele douăsprezece) dinspre
răsărit şi s'au aşezat în spre uşe,
pentru susţinerea cafasului, aşa după

29. Inscripţia zugrăvită deasupra uşei paradisului, in interior.

ducerea acuarelei pictorului Carol
cum se poate vedea azi.
Szatbmary dela 1866 (fig. 4).
Această operaţiune a fost, desigur,
Tot în această reproducere se vede
destul de primejdioasă, căci, prin ea,
că pridvorul cel mare era încbis cu
se suprimau doi suporţi ai turlei din
geamlîc. Desigur că această lucrare
mijloc, rămânând toată greutatea pe
s'a executat în acest timp.
arcul lăsat singur.
1"-ai târziu, pe timpul păstoriei mi
Aceşti doi stâlpi corespundeau zidu
tropolitului Nifon ( 1850- 1875) 25) , fiind
lui despărţitor dintre locul femeilor
ministru al Cultelor General Cbr. Tell,
şi al bărbaţilor şi aveau inconvenien
s'a făcut cafasul corului, aşezându-se
tul de a împiedeca accesul mulţimei
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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în biserică în caz de aglomeraţie, la
solemnităţi bunăoară, ceea ce, cre
dem, a motivat mutarea lor.
In a doua păstorie a mitropolitu
lui Iosif Gl)eorgl)ian, în anul 1904 26),
s'a învelit biserica cu tablă de a
ramă, iar turlele au rămas tot cu
plumb. Tot în acest timp s'au făcut

printr'un brâu de piatră ce o încinge
cam pe la mijloc, în două câmpuri,
din care cel de sus cu panouri încon
jurate de ciubuce întoarse în arc la
partea de sus, iar cel de jos cu pa
nouri dreptungl)iulare (fig. 5).
Cornişa de sus s'a scl)imbat, pro
babil cu ocazia reparaţiunilor din

30. Uşa de intrare în paraclis.

sgl)iaburi şi burlane de aramă la· bi
urmă; alte modificări ale lucrărilor
serică, cum şi vitrouri la ferestre.
de zidărie nu se vor mai putea cu
noaşte, de cât doar cu prilejul unor
Imbrăcarea coloanelor de piatră
cu decoraţii de stuc, cum şi a ve
eventuale lucrări de restaurare.
cl)ilor capitele şi baze de piatră,
Faptul că ctitorul acestei biserici
s'a făcut probabil tot în acest timp,
a luat drumul pribegiei înainte de a-şi
dându-se astfel interiorului aspectul
vedea opera desăvârşită, explică lipsa
ce-l are în zilele noastre.
unei pisanii cioplite în piatră, după
Pe din afară, biserica e despărţită,
cum se vede la toate ctitoriile domhttp://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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neşti, de-asupra uşei principale, înca
drată în ramă de marmură, bogat

31.

23

niţei, o piatră ajurată, sculptată cu
îngrijire (fig. 6), care, prin felul lu-

Tâmpla paraclisului.

sculptată, reprezintând foi, ramuri şi
flori stilizate cu măestrie.
In partea din dos a palatului mi
tropolitan, am găsit, la fereastra piv-

crului său, aminteşte ramele de mar
mură mai sus pomenite.
Se vede că aci, la fereastră, a fost
aşezată întâmplător, căci, după felul

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro

24

ION D. TRAJANESCU

ornamentaţiei, pare să fi avut o po
ziţie vertic:�lă, iar nu una culcată
cum o cere astăzi.

aşezată la loc în acele vremuri de
nestatornicie.
Se mai poate admite că este un frag-

.32 Detaliu de la tâmpla paraclisului.

Probabil va fi fost un fragment
ment din vre-o ·piatră mormântală,
aşa după cum se vede la unul din
din rama uşii principale de la bise
mormintele ce se găsesc în interică, rămasă neisprăvită şi deci rehttp://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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riorul Mitropoliei din Târgovişte.
Pentru completa cunoaştere a bi
serici i, pe lângă vederile date, dăm
aci şi una din spre altar (fig. 7).
b) Palatul mitropolitan.
Dacă examinăm planul pivniţelor
(fig. 8), vedem că forma palatului este
dreptungl)iulară, cu mici ieşituri.
Coborînd pe scara de sub foişorul
de la intrare, ajungem, la o adâncime

33.

tot cu o boltă cilindrică, înaltă de 5
metri (fig. 10).
Tot la această înăl
ţime se află şi bolta cilindrică ce a
copere locul scărei, iar de-asupra
odil)nei de jos se vede un pod de
grinzi groase de stejar, care servia
pentru păstrarea poamelor.
In pivniţa mare se văd tălpile groa
se de stejar, pe cari steteau butiile
mari, cum şi rafturile pentru butiile
mai mici. In grosimea zidului sunt
-

Detaliu dela tâmpla paraclisului.

de 4 metri, la o odil)nă, de unde, la
dreapta, se intră în pivniţa mare, iar
în faţă în cămara pivniţei.
Pivniţa mare este formată din două
bolţi cilindrice, sprijinite de câte dou:'l
arcuri doblouri la a treia parte, având
o înălţime de 6 metri şi o lungime
de 18 metri (fig. 9).
Ea este una din acele mari pivniţe,
cari se întâlnesc numai la vecl)ile pa
late domneşti. Cămara este şi ea boltită

scobite firide pentru aprinsul lumâ
nărilor. Lumina pătrunde înăuntru
prin ferestre de piatră ajurate, cari
răspund în faţadă la soclu (fig. 11).
La intrarea de sus se vede o poartă
in două părţi, semirotundă, formată
din drugi pătraţi, încrucişaţi, lăsând
între ei ocl)iuri pătrate, cioplite la mu
cl)ii şi dând o înfăţişare de vecl)i
me. In tocul acestei porţi, la partea de
sus, se vede o gaură rotunjită, pe unde

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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Detaliu dela tâmpla paraclisului.

se ridică palatul, iar
deasupra trapezei pa
raclisul.
Intrarea în palat se
făcea printr'o scară a
lăturată d.e perete (fig.
12), dând în foişorul
din stânga. Deasupra
bolţei de la intrarea
în pivniţă era intra
rea principală, din care,
în dreapta şi în fund,
se intra în palat, iar
în stânga în paraclis,
suind câte-va trepte.
Cercetând bolţile în pod,
constatăm că bolta foi
şorului de la intrare şi
a unei camere pătrate

se introduceau otgoa
nele de coborît şi ridi
cat butiile.
Ceva mai sus de ni
velul superior al bolţi
lor de la pivniţă, sunt
bolţile de sub paraclis,
unde acum se află tra
peza călugărilor. Este
o mare boltă cilindrică,
cu penetraţiuni circu
lare, transversale, for
mând lunete. Spaţiul ce
rămâne liber dincolo de
zidurile pivniţei mari,
compun mai multe în
căper i ce servesc de
magazii sau pivniţe mai
mici. Parte din ele sunt
boltite, iar parte sunt
tavanite. .A.ci, luminatul,
d in ca uza coridoarelor
laterale, adăogate mai
în urmă, se face foarte
rău.
Deasupra pivniţelor
35. r: etaliu dela tâmpla- paraclisului.
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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din dreapta sunt la fel,
adică bolţi sferice pe
trompe şi pendantivi
(fig 13). Bolta camerei e
spartă şi tavanită; cea a
foişorului se ţine însă
bine. Bolţile sălei mari
şi vestibulului sunt bolţi
«de cloître>> cu Junete,
iar a celor trei camere
din fund sunt bolţi «de
cloître» simple.
La capătul vestibu
lului, bolta de zidărie
cât şi acea a unei camere
alăturate este înlocuită

36. Detaliu dela tâmpla paradisului.

Această spărtură în
boltă s'a făcut, probabil,
când s'a dărâmat turla
paraclisului. La bolta
salei de recepţie, se
vede încă o reparaţie
posterioară, anume în
locul unde se împre
ună părţile opuse ale
celor două bolţi (fig.
12), ce se rezimau pe
peretele despărţitor al
celor două camere.
Acest perete fu dărâ
mat în 1904 ) de către
mitropolitul Iosif, ca din
două camere să se facă
una singură mai mare.
Cele două mici cori
doare din spate sunt
boltite cilindric. Tot în
pod se mai vede şi
un zid veci)iu tencuit,
având o cornişe for
mată din cărămizi ro
tunjite din tipar după
moda vecl)e.
Acest zid a rămas în
37. Uşile împărăteşti dela tâmpla paradisului.
interior, iar şarpanta se
cu boltă pe şipci, făcută în urmă.
reazimă pe un zid nou exterior.
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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Pe pereţii paradisului se văd de
asemenea urmele vecl)iului acoperiş.
Probabil că planul în ansamblul său
a suferit modificări în sensul lungimei
şi al lăţimei, însă toate acestea nu
se vor putea preciza de cât cu ocazia
unor eventuale lucrări de restaurare.
Aripa cea vecl)e a palatului (fig. 14)
în exterior se prezintă simplă, deşi
e modificată: atât veci)ea cornişe, cât

38.

cele trei arcuri, sunt de piatră, iar co
loanele de sus au o proporţie destul
de bună (fig. 16). Factura sculpturilor
este mult apropiată de acea din epoca
brâncovenească (fig. 17).
Arcurile frânte în ung }Jiu drept, ca
racteristice epocei lui M.avrocordat,
sunt făcute, probabil, în această epocă,
peste vecl)ile coloane de piată ră
mase la locul lor, iar bolta pe trompe

Detaliu (prasnicele) dela tâmpla paradisului.

şi decoraţia pereţilor nu se vor putea
preciza de cât după raderea ten
cuelii actuale.

s'a făcut la fel cu aceea a camerei pă
trate din aripa dreaptă a palatului
celui vecl)iu.

c) Foişorul dela intrarea în palat.
La început a fost descl)is (fig. 15),
căci geamlîcul de azi s'a aşezat pe
timpul mitropolitului Calinic Miclescu,
la 1885, când s'a făcut şi geamlîcul
dela intrarea actuală )
Cei doi stâlpi, pe cari se sprijină

d) Paraclisul.
Aşa cum ni-l înfăţişază ilustraţia
(fig. 4) dinainte de 1866 , paraclisul
avea o turlă deasupra naosului.
La început avea numai l)ramul sf.
Gl)eorgl)e,iar mai târziu în timpul dom
niei lui Nicolae Mavrocordat, când fu

28 .
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restaurat de către mitropolitul Daniil
( 1720- 1732), i se adăogă, pe lângă

29

Aşa dar, în timpul lui Nicolae .Ma
vrocordat, paraclisul exista cu l)ramul

39. Crucea cea mare de la tâmpla paradisului.

patronul vecl)iu sf. Gl)eorgl)e, ca al
sf. Gl)eorgi)e. De altfel modul de
doilea patron, pe profetul Daniil 29) .
construcţie al clădirii, asemănător
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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cu al palatului, arată că paraclisul a
fost făcut în aceeaş vreme.
e) Clopotniţa veche.
Era deasupra porţii dela intrarea
din spre apus (fig. 22). Suirea Ia clo
pote se făcea pe lângă peretele din

IV.

In această epocă s'a zidit clopot
niţa actuală dela intrarea principală
în curtea Mitropoliei, cum şi parte
din cbiliile alăturate.
Planul clopotniţei. (fig. 18) este

40. lconiţa de la partea de sus a tâmplei paradisului.

aporape identic cu al clopotniţelor
spre apus al paraclisului, unde se află
dela celelalte ctitorii brâncoveneşti,
actuala scară de lemn. Mai târziu a
adică pe o formă pătrată, care circum
suferit modificări, pe cari le vom a
scrie
o cupolă sferică pe pendantivi ,
răta mai jos, la epoca lui Mavrocordat.
deasupra căreia sunt clopotele.
Astfel era întocmit vecbiul palat
Pe din afară (fig. 19), clopotniţa are
mitropolitan până la epoca brânco
o proporţie relativ joasă, care dă
venească.
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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insă impresie de robustitate, şi o de
coraţie compusă din ciubuce semici-

(fig. 21) şi înconjurată de o ramă com
pusă din foi şi frunze frumos cioplite
şi alcătuite.
Această pisanie ne spune, în plă
cutul graiu al vremilor brăncoveneşti,
că : «această clopotniţă den temelia
ei zidită şi rădicată iaste de·Juminatul
şi înalţatul blagocestivul Domn Io Co
standin Brăncoveanul Basarab Voe
vod, la anul de la naşterea spăsito
rului Hs. 1698, mţa Septevrie 24 de
zile, cănd şi al noaulea an al oblă
duirei şi stăpănirei sale era».
V.
a) Restaurarea paraclisului.
Pe timpul păstoriei mitropolitului

41. Mitropolitul Daniil (portret in paraclis).

lindrice, alăturate câte două şi incbi
zând între ele panouri rotunjite la
partea superioară.
In vederea exterioară dată mai sus
(fig. 20), se observă, în partea dreaptă,
zidul de legătură cu vecbile cbilii, azi
dărâmate, din cari n'a mai rămas de
cât urmele temeliilor pe pământ.
Ciubucul de sub streaşină a fost
prefăcut, desigur cu ocazia reparaţiei
acoperişului. In faţada din curte, dea
42. Jeţul arl)ieresc din paraclis.
supra arcului dela intrare, se vede, în
fiptă in zid, pisania, săpată în piatră
Daniil s'au întreprins asupra paraclihttp://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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sului lucrări de restaurare destul de
importante, cari, după cum vom ve
dea, au făcut din paraclis cel mai
artistic colţ din palatul mitropolitan.

43.

După cum s'a văzut mai sus, pe tim
pul acestor restaurări, adică înainte
de anul 1850, paraclisul avea turlă.
Mai târziu, probabil în urma vre-

Jeţul arl)ieresc din paraclis.

Astfel, pe din afară, s'a refăcut în
treaga decoraţie a tencuelilor şi ciubu
căriei (fig. 23), cum şi ramele de piatră
sculptate de la ferestre (fig. 24 şi 25).

unui cutremur, turla crăpându-se, s'a
simţit nevoia de a o dărâma, aşa că
astăzi paraclisul se prezintă fără a
cest element arl)itectonic (fig. 26).

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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Cbiar baza pătrată a turlei s'a dă
râmat, spre a se putea înveli cu aco
perişul jos din zilele noastre.
In interior se vede locul turlei în
cbis într'un tavan improvizat.
De altfel, pe peretele apusean se
văd zugrăviţi ctitorii restaurării, ţi
nând în mână paraclisul, care pe acea
vreme avea încă turlă (fig. 27 şi 28).
De asupra uşei, tot în interior, se
vede (fig. 29) zugrăvită o inscripţie în
versuri greceşti ) alcătuită de către
poetul O. G. Notara. In această
inscripţie se spune că «Nicolae Vodă... a întemeiat această
biserică. . . şi că lucrările acestea s'au învrednicit de
sfânta supravegl)ere a lui
Daniil arl)iereul . . . în anul
de la naşterea Domnului
1723»,
. trei ani
. adică după
de la începutul păstoriei sale.
In acest timp s'a făcut şi
frumoasa uşe de la intrare,
cu rama de piatră (fig. 30)
cioplită cu măestrie; de
asemenea şi uşa de lemn,
de o bogată compoziţie ar
tistică şi dibace execuţie,
(aceeaş fig. şi 44).
Minunata catapeteasmă,
de o concepţie şi execuţie
44.
de maestru, reprezentând
cuvintele Mântuitorului: «Eu sunt
buciumul şi voi viţele>> , este făcută
şi ea în acest timp 31). «Buciumul»,
adică rădăcina viţii, este acl repre
zentat (fig. 33) prin J\bral)am cul
cat şi din sânul său ieşind celelalte
seminţii.
Dar dacă ansamblul acestei tămple
stăpâneşte privirea prin proporţia ei
desăvârşită, tot astfel detaliile diferite
lor părţi ale ei desmiardă ocl)iul prin
bogăţia formelor, vigoarea reliefuri30 ,

lor şi dibăcia lucrului (a se vedea
fig. 32 şi următoarele până la 40).
Cu ocazia restaurării de care fu
vorba, s'a refăcut şi pictura, după
cele mai bune tradiţii ale artei bizan
tine, atât ca ornamentaţie 32) , cât şi
ca icoane de sfinţi (fig. 45 şi 46).
Reproducem aci şi portretul mitro
politului Daniil (fig. 41 ), cel ce s'a
ostenit de aproape cu desăvârşirea
acestei minunate lucrări.
Merită toată luarea aminte şi mo-

Detaliu de sculptură de la uşa paraclisului.

bilierul acestui paraclis: astfel jeţul
mitropolitan (fig. 42, 43 şi 5 3), din care
reese aceeaş delicateţă a formelor şi
execuţiei; de asemenea câteva icoane,
îmbrăcate în argint şi aur (fig. 45 şi 46),
cum şi câteva vecl)i şi preţioase o
doare păstrate cu sfinţenie într'o vi
trină din paraclis (fig. 49). Se inţelege
că atât icoanele cât şi odoarele sunt
dăruite ori făcute şi mai în urmă, după
restaurare, până în zilele noastre.
Pe peretele exterior din spre apus,
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se vede un grup de trei icoane înca
drate în cl)enare formate din foi şi
flori lucrate din tencuială (fig. 52).
Prin desele văruiri ale peretelui,
formele acestor ornamentaţii s'au ro
tunjit; ele se pot afla însă, răzând
uşor straturile suprapuse.
b) Restaurarea foişorului de la intrare.
După cum s'a arătat mai sus, la acest

45.

c) Transformarea vechei clopotnife În
foişor.
In timpul acestor lucrări, existând
clopotniţa brâncovenească, ridicată,
după cum am văzut, în anul 1698,
nu s'a mai simţit nevoe de vecl)ea
clopotniţă, ce era deasupra porţei
din dos, aşa că, după cum se vede
şi la fosta mănăstire Văcăreşti, dea
supra intrării s'a făcut şi aci un foi-

Icoana Mântuitorului, îmbrăcată în argint, din parac11�.

foişor s-au menţinut vecl)ile coloane,
scl)imbându-se doar arcurile şi bolta
pe trompe, la fel cu vecl)ea boltă din
camera patrată a palatului.
Geamlicul dintre stâlpi, cum şi scara
de lemn acoperită iarăşi cu un geam
lîc de rău gust, sunt făcute în tim
puri recente şi vor trebui cu totul
înlăturate cu ocazia unor eventuale
lucrări de restaurare ale Mitropoliei.

şor descl)is, pe stâlpi de cărămidă.
Acest foişor cu timpul s'a încl)is,
ridicându-se zid între stâlpii săi şi
amenajând câteva ferestre, pentru
ca aceste încăperi să servească până
în timpul de faţă ca local pentru
Consistoriul eparl)ial.
VI.
In epoca de nesfârşite frământări
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a Fanarioţilor, este greu de stabilit
ordinea lucrărilor ce s'au executat la
Mitropolia din Bucureşti, cu atât mai
mult cu cât dispăruse şi vecbiul dar
bunul obiceiu al bătrânilor de a
comemora prin inscripţiuni ceeace
fiecare făcea sau adăoga.
Totuşi, prin tradiţie s'a perpetuat
până la noi unele nume legate de anu
mite lucrări făcute, aşa că, în mod

46.
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2. In timpul păstoriei marelui mitro
polit Grigorie şi a locotenenţei celor
trei episcopi, Râmnicului, Argeşului
şi Buzăului (1823 -- 1840) :
a) învelitoarea cu plumb la turlele
bisericii ;
b) zugrăvitul bisericii ;
c) pardoseala ;
d) lărgirea!ferestrelor şi ramele de
marmură sculptată--;

Icoana Maicii Domnului, îmbrăcată în argint, din paraclis.

sumar, se pot stabili următoarele
lucrări ce s'au făcut la Mitropolie,
după epoca lui Nicolae-Vodă Mavro
cordat până în zilele noastre.
1 . In timpul păstoriei mitropolitului
Dositei Filitis {1793 -181 O) :
a) s'a învelit biserica cu aramă ;
b) s'au făcut cele trei pridvoare ;
c) s'a încbis cu geamlîc pridvorul
cel mare.

e) vestmântarul.
3. In timpul păstoriei mitropolitului
Nifon (1850 - 1875):
a) cafasul corului la biserică ;
b) aripa nouă a palatului dimpreună
cu scara şi geamlîcul ei ;
c) galeria cu geamlîc ce duce în dos.
4. In timpul păstoriei mitropolitului
Calinic Miclescu (1875 1886) :
a) balconul spre grădină la palat ;
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b) cryioşcul din grădină ;
c) geamlîcul foişorului de lângă pa-

d) Transformarea sălei de recepţie
la palat, făcând din două camere ală
turate una singură, cu care ocazie s'a
făcut şi decoraţia acestei săli.
Pentru completarea descrierii ace
stui însemnat monument istoric, cre
dem necesar a aminti şi despre cele
câteva pietre comemorative ori fune
rare, strâns legate de trecutul vecryei
noastre Mitropolii

.47. Monumentul mitropol.tului Teodosie.

raclis şi al scărei de lemn ce duce la
paraclis ;
d) acoperişul paradisului cu tablă ;
e) încryiderea deasupra porţii, spre
a servi de l ocal Consistoriului ;
f) mărirea cryiliilor dela poartă, con
struindu-se încă un etaj.
g) amenajarea localului Divanului
ad-ryoc sau .Adunării obşteşti, care
încă din vecryime f.ăcea parte din cu
prinsul mănăstirii.
5. In timpul păstoriei mitropolitului
Iosif Gryeorgryian (1 886 -1906) :
a) mutarea cafasului spre uşă la bi
serica catedrală ;
b) mutarea a două coloane din cele
două spre zece sub cafas ;
c) învelitoarea din nou a bisericii
cu aramă, când s'au făcut sgryiaburi şi
burlane tot de aramă şi vitrouri la
ferestre ;

/

48.

Inscripţia mon. mitropolitului

Teodosie.

.Astfel este piatra cu inscripţie (fig
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47 şi 48) de la mormântul vestitului
mitropolit Teodosie, mort în 1708,

37

neralului Mii)ail Miloradovici (fig. 50),
o amintire a şederii lui în Ţara Ro-

49. Vec!)i odoare ale sf. Mitropolii.

pe timpul domniei lui Constantin
mânească, ca comandant al trupelor
V 0dă Brâncoveanu.
ruseşti de ocupaţie, în anul 1809.
J\poi o cruce comemorativă a geMare însemnătate are şi crucea
http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro
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din vale, din faţa intrării (fig. 51), a
cărei inscripţie, pentru importanţa ei,
o dăm şi aci in intregime:

era rădicată de Preda biv vei Vo mic

<<Această cruce iastă rădicată în slava
Domnului Hs. de Constandin Brănco
veanul Basarab, feciorul lwninatului
Domn !o Costandin Basarab Voevod,

51. Crucea lui Papa Postelnicul Brâncoveanul.

Brâncoveanul în pomenire pentru fiul
său Papa Postelnicul, părintele mai sus
pomenitului Domn, că într' acestaş loc au
perit, în zilele lui Constandin-Vodă
Şerban, ce au fost Domn în urma lui
Matei- Vodă, când s'au rădicat dără
banţii asupra Domnului şi a boiarilor
ţării, la leat 7163 (1655); şi stricăndu-se
crucea de lemn, s'au râdicat aciastă de
piatrâ, în Iulie 20, leat 7221 (171 3) » )
33 .

50. Crucea generalului Miloradovici.

în locul altei cruci ce era de lemn, care

Deci, în timpul când s'a început
lucrul Mitropoliei, s' a întâmplat tra-
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gicul eveniment istoric commemorat
prin această inscripţie.
VII.
Cercetând cu luare aminte fiecare
amănunt al acestui monument - sau
privindu-1 din depărtare aşa cum se
înalţă el măreţ pe culmea dealului
făcând trup cu el, sau răsfoind fi lele
îngălbenite ale cărţilor cari pomenesc
despre el, ori silabisind pisaniile zu
grăvite şi cioplite în piatră sau mar
mură, ori stând de vorbă cu bătrânii
oraşului, înălbiţi de grijile vieţii şi
gârboviţi de povara anilor, ori şi
pe cei tineri întrebându-i despre «Mi
tropolie)), toţi şi toate, într'un gând,

DIN
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într'un glas, spun cercetă torului a
celaş lucru :
că aşa au pomenit Mitropolia din
moşi strămoşi;
că multe sfaturi înţelepte s'au pus
la cale între zidurile ei;
că mare a fost credinţa fericiţilor
ctitori şi multe fapte mari au izvorît
dintr'însa ;
că la soarele acestei credinţe au
răsărit şi au crescut toate frumoasele
meşteşuguri, de ne cuprinde mirarea
văzându-le născocirile;
că, prin urmare, trebue să sP păs
treze şi de aci înainte, ca să spună şi
celor ce vor veni după noi, aceeaş po
veste tradiţională ce ne leagă cu tre
cutul, iar vremurile să o poarte tot mai
departe spre nesfârşitul veacurilor.
ION D. TRAJANESCU.
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52. Decoraţie de stuc in jurul icoa:�elor exterioar� ale para clisului .
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' ) După preotul Marin Dumitrescu, Istoricul a 40
de biserici din România, p. 10.
') Preotul G. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungro
Vlai)iei, Bucureşti 1907, p. 16.
') G. M. Ionescu, Istoria Mitropoliei Ungro-Vlai)iei,
Vicina, bizantin "' Bitzini, turc. Me
p. 46 : lat.
cin, rom.
Măcin.
') Biserica sf. Nicolae Domnesc de azi. - Cf. N. Iorga,
Istoria Românilor pentru poporul românesc, p. 48.
') Pr. G . Gibescu, op. cit., p. 2 1 - 22.
') N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, 1,
p. 261.
') Pr. G. Gibescu, op. cit., p. 23.
') Călătoriile Patriarl)ului Macarie de A.ntioc l)ia în
Ţările Romane 1653 - 1658, trad. de Emilia Cioran,
Bucureşti 1900, p. 206.
') Pr. G. Gibescu, op. cit., p. 22.
' "-" ) G. M. Ionescu, op. cit., pp. 160 161.
) Pr G. Gibescu, op .. cit., p. 29.
"
") G. lonnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, p. 140.
") Călătoriile Patriarl)ului Macarie (1653 - 1658)
trad. cit., p. 207.
") Fiind vorba de o mănăstire, se înţelege că, odată
cu biserica, s'a început şi cl)iliile ş i stareţia.
=

�

�

") Gion, op. cit., p. 142.
" ) ldem, ibid. , p. 1 43 - după Călătoriile Patriarl)ului Macarie.
") G. M. Ionescu, op. cit., p. 160.
" ! La Sf. Gl)eorgl)e vecl)iu sau la Radu-Vodă.
"" ! G. M.. Ionescu, op. ci t., p, 160 - 161.
2 1 ) ldem, ibidem, p. 161- 1 62.
" ! Pr. G. Gibescu, op. cit., p. 77.
"') Iorga, Inscripţii, 1, p 239.
") Pr. G. Gibescu, op. cit., pp. 3 1 -32.
" ) l dem, ibidem, p. 31 nota 2.
") Pr. G. Gibescu, op cit., p. 49.
" ) ldem, ibidem, p. 49.
") ldem, ibidem , p. 49.
2") Gl)enadie Enăceanu. Condica sfântă, p. 120,
după Pr. G. Gibescu, op. cit, p. 77.
'") Iorga, Inscripţii, !, p. 242.
" ) Pr. Gibescu, op. cit p. 77, după Genadie Enă
ceanu, Condica sfântă.
" l Reproduceri de picturi din paraclis precum şi
cl)enarul uşii de la intrme s'au dat în acest Buletin,
a. 1, fasc. 3, la ar ticolul pictorului Baltl)azar : Fres
curile Paradisului mitropolitan din Bucureşti.
" ! N. Iorga, Inscripţii !, p. 245.

53. Speteaza jeţului arl)ieresc din paraclis.
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