ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXIII, 2012

25

BISERICA " TOŢI SFINŢII" DIN BĂLĂNEŞTI, FOST SCIDT AL
MĂNĂSTIRD HUREZI, JUDEŢUL VÂLCEA
Constantin MĂNESCU •
Cuvinte cheie: Vâlcea, Bălăneşti, Hurezi, biserică, mănăstire, schit,

mitropolit, istorie, Matei Basarab, Mihnea al III-lea, Ştefan 1, Râmeşti,
Ungrovlahia.
Key-words: Vâlcea, Bălăneşti, Hurezi, church, monastery, hermitage,
archbishop, history, Matei Basarab, Mihnea the Third, Ştefan the First,
Râmeşti, Ungrowallachia.

Abstract:

Ştefan the First, archbishop of Ungrowallachia between 1648-1668,
has built in the year 1658 a church in his native village, Râmeşti, slum of
Bălăneşti, found near Horezu, Vâlcea county. In the present it is the oldest
church in the territory of the town Horezu, older even than the monastery
Hurezi, founded by the Saint martyr voivode Constantine Brâncoveanu at
1696-1697. Throughout history, this church has come to be a hermitage ofthe
Hurezi monastery. Currently, it is the church belonging to the parish of
Bălăneşti and serves the spiritual needs of the believers from the villages
Bălăneşti, Râmeşti and Olari. It is important by it's architecture and by it's
votive tableau, found at the foot of the crucif1Xion cross of the Savior Jesus
Christ, which depicts the founder !ain on his knees - archbishop Ştefan,
together with the country voivode, Mihnea the Third, in an attitude ofprayer,
with their hands stretched to the icon (face) ofthe Holy Mother ofGod.
The archbishop Ştefan the First founded other churches, but the one
from Râmeşti - Bălăneşti remains his main foundation. The most important
proof of the fact that " bishop Ştefan ", as is he named by the believers from
the locality Horezu, loved his native places, is the tomb which he has prepared
in the anle-temple of the church from Bălăneşti, having in mind the thought of
spending his eterna! sleep there. This fast request of his couldn 't be fulfilled,
the tomb stil! being empty today. It only wears the memory of an enlightened
hierarch of our Church, founder of cu/ture and of holy sanctuaries, in a
period in which autochthonous elements in architecture and in ecclesiastical
painting were starting to manifest.
The archbishop Ştefan of Ungrowallachia departed his life 1 moved to
the Lord in the day of 25 April 1668, after being " a shepherdfor years 20 ,
and was buried in the mitropolitan cathedral from Târgovişte, on his grave
being placed afuneral stane with an inscription in Romanian.
"

· Preot, Hurezi, Judeţul Vâlcea
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Introducere
Zbuciumata istorie a poporului român este strâns legată de cea a Bisericii sale
străbune, deoarece în majoritatea cazurilor autoritatea domnească avea ca sprij in
conducerea bisericească, în scopul comun de a apăra glia strămoşească şi credinţa
ortodoxă. Ea a cunoscut şi momente de glorie, de strălucire şi de mari realizări, mai
ales pe planul tipăririi de cărţi şi al ctitoririi de lăcaşuri sfinte, cum este domnia
voievodului Matei Basarab, despre care un anonim contemporan spunea: " Mai bun
domn decât Mateiiu vodă n-au fost nici un domn "1 Această scurtă, dar edificatoare
mărturie, incizată pe o cărămidă a unei ctitorii târgoviştene2, datând din prima
jumătate a celui de-al XVII-lea, este dovada cea mai clară despre însuşirile acestui
voievod Basarab. Ea nu venea din partea unei cronici oficiale sau a unor documente de
cancelarie care ar fi putut avea un scop laudativ, ci este dovada sinceră a
simţământului unui meşter constructor.
Această caracterizare se reflectă în lunga sa domnie, de aproape 22 de ani (20
septembrie 1 632 9 aprilie 1 654), o perioadă de relativă linişte pentru ţară, precum şi
în atenţia pe care a acordat-o Bisericii, ctitorind nu mai puţin de 30 de lăcaşuri sfinte,
în cea mai mare parte din temelie, la care se adaugă şi alte nouă refăcute, în întreaga
ţară, precum şi diverse danii, lucrări de înfrumuseţare şi reparaţii mai mărunte. Toate
acestea au făcut ca voievodul Matei Basarab să fie socotit în zilele noastre, pe bună
dreptate, " cel mai mare ctitor bisericesc al neamului nostru din Ţara Românească "3,
unde doar Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu i-a călcat pe urme.
În timpul domniei lui Matei Basarab, avea loc un eveniment trist pentru
Biserica noastră. În primele luni ale anului 1 648 îşi dădea obştescul sfârşit vlădica
Teofil, cel care fusese episcop la Râmnic şi care păstorise ca mitropolit al
Ungrovlahiei timp de aproape 1 2 ani ( 1 636-1 648). Devenind liber scaunul
Ungrovlahiei, Matei Vodă făcea demersurile necesare către Patriarhia ecumenică din
Constantinopol pentru " chibzuirea şi alegerea unui păstor şi îngrijitor al oilor celor
cuvântătoare din acea Mitropolie " În acest scop, Patriarhul ecumenic loanichie
( 1 646-1 648) a convocat sinodul în luna mai 1 648, " în biserica marelui mucenic
Gheorghie, pentru chibzuirea şi canoniceasca alegere ", unde s-au luat în discuţie cele
trei candidaturi, după cum ne spune actul oficial: " Şi deci, făcându-se votarea după
-

canaane, am pus întâi pe prea-cucernicul între ieromonahi şi duhovnici chir Ştefan, şi
categumen (kaqhgoumenon) al veneratiei şi domneştii mănăstiri a Tismanei, apoi pe
preasfintitul între ieromonahi şi duhovnici chir Atanasie şi, al treilea, prea-cucernicul
între ieromonahi şi duhovnici chir Leontie proegumenu/" 4 Sinodul a ales pe primul

1 Cristian Moisescu, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, voi. 1, Editura Meridiane, Bucureşti, 2002, p. 1 .
2 Ştefan Andreescu, Mai bun n-a fost nici un domn, în " Magazin istoric" , III ( 1 969), nr. 1 2 (33 ), p. 26.
3 Constantin C. Giurescu, Matei Basarab, cel mai mare ctitor bisericesc al neamului nostru, în Prinos
"
I.P.S.S. Nicodim, patriarhul României", Bucureşti, 1 946, apud Istoria românilor, editată de Secţia de
Ştiinte Istorice şi Arheologice a Academiei Române, voi. V, O epocă de înnoiri în spirit european (/6011 71 1/1 716}, Coordonator Acad. Virgil Cândea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 1 14.
4 Eudoxiu H unnuzaki, N icolae Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, Volumul XIV, Partea 1
( 1 320- 1 7 1 6), Bucureşti, 1 9 1 5, Documentul nr. CCLXX (270), p. 1 92.
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candidat dintre cei trei, poate conform uzanţei, care presupunea că el era propus şi
acceptat de domnitorul ţării.
Cine era acest Ştefan, noul mitropolit al Ungrovlahiei? Majoritatea
cercetătorilor, bazaţi pe documente sigure, afirmă că acesta era român de neam, fiu de
ţărani moşneni, născut într-un sat de jos al Ungrovlahiei, carele au crescut odraslă
şi stâlpare ca aceasta, împodobită cu atâtea bunătăţi şi darure "5, aşa cum frumos
spunea monahul Daniil Panoneanul în prefaţa Pravilei de la Târgovişte din 1 652.
Acesta se numeşte Râmeşti, vechi sat de munte din judeţul Vâlcea, azi component al
orăşelului Horezu, el fiind atestat ca loc de naştere al viitorului mitropolit, atât de Paul
de Alep, care a trecut prin localitate chiar în vremea când Ştefan îşi ridica ctitoria
despre care vom vorbi mai jos, cât şi de un document ulterior, din 2 1 decembrie 1 703,
în care se precizează că "părintele Ştefan mitropolitul " era un moştean ot satul
Râmeştii "6 Totuşi, interpretând greşit o însemnare de mână a mitropolitului Ştefan
privind o ctitorie a sa ridicată în cătunul Grămeşti, ce ţine de comuna Costeşti din
judeţul Vâlcea, Nicolae Iorga - şi după el majoritatea autorilor, până în ziua de azi - a
dedus că el era originar din Costeşti, ba chiar din Costeştii de Argeş 7 Virgil
Drăghiceanu, un mare istoric de la începutul secolului al XIX-lea, care a cercetat
îndeaproape monumentele istorice din zona Horezului, a stabilit chiar cele cinci funii
ale moşnenilor din Râmeşti, prin "funie" (lat. funis) înţelegând o fâşie îngustă de
pământ şi pădure, cât şi pe moştenitorii acelui pământ, care erau rude între ei. Astfel,
..

..

din cei cinci moşi, din cele cinci funii cum se zice, acolo, din cari se trag spiţele de
azi ale Râmeştilor, tradiţia păstrează amintirea că din funia lui Naneş, ai căror
descendenţi trăiesc până azi, se trage şi Mitropolitul, ctitorul bisericii Bălăneşti "8
..

Data naşterii sale nu este cunoscută. A vând în vedere că Ştefan a fost ales egumen al
mănăstirii Tismana în cursul anului 1 642, Pr. Prof. Mircea Păcurariu afirmă că Ştefan
s-a născut către anul 1600 "9
Singurele informaţii privind începuturile carierei lui Ştefan sunt aduse tot de
Paul de Alep, fiu, arhidiacon şi " istoric" al patriarhului Macarie de Antiohia, care, în
călătoria sa în ţările ortodoxe din răsăritul şi nordul Europei spre a cere ajutor şi
sprijin pentru biserica sa din Damasc vrăjmăşită de turci "10, după ce vizitează
mănăstirea Amota, trece şi "printr-un sat numit Râmeşti, locul de naştere al lui
..

..

Ştefan, mitropolitul Ţării Româneşti, care clădeşte aici o biserică de piatră. Se spune
că, la început, el a fost pisa/ 1 la mănăstirea Bistriţa; după aceea a ajuns călugăr şi

5 Îndreptarea legii sau Pravila lui Matei Basarab de la Târgovişte 1 652, ediţie critică, Editura Academiei
Republicii Populare Române, Bucureşti, 1 962, p. 34.
6 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Horezu, l/! 5, ms. 429, f. 65.
7 N . Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, voi. I, Tipografia "Neamul
Românesc" , Vălenii - de - Munte, 1 908, p. 290, 3 38, 372.
8 Virgil Drăghiceanu, O ctitorie mitropolitană. Biserica din Râmeştii - Vâlcei, în Buletinul Comisiei
"
Monumentelor Istorice", Anul IV, Bucureşti, 1 9 1 1 , p. 1 3 0.
9 Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicfionarul teologilor români, Ediţia a doua, revăzută şi întregită,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 482.
1° Călători străini despre Ţările Române, voi. VI, Partea I : Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului
Macarie în Ţările Româneşti (/653-/658), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 976, p. 3 .
11
Copist, grămătic, diac.
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apoi egumen al vestitei mănăstiri Tismana "12• Data Ia care a avut loc această

importantă promovare, datorată desigur deosebitelor sale merite de ordin moral,
cultural şi gospodăresc, este cunoscută cu aproximaţie prin documentele mănăstirii
Tismana, situându-se anume între 3 1 ianuarie 1 642, când este atestat pentru ultima
oară egumenul Gligorie 13, şi 1 O ianuarie 1 643, când Ştefan este atestat pentru prima
oară ca egumen 1 4 • EI apare ca egumen în numeroase acte ulterioare de proprietate sau
de administraţie ale mănăstirii Tismana, până Ia 1 8 mai 1 648 1 5 , când este menţionat
pentru ultima oară în această calitate.
În această perioadă de egumenat Ia Tismana, Ştefan s-a remarcat în toate
laturile activităţii sale, prin merite cu totul excepţionale, care au făcut ca la alegerea sa
ca mitropolit să se treacă peste episcopii de Râmnic şi de Buzău, călcându-se astfel o
tradiţie. Totodată, faptul că el şi-a însuşit o cultură aleasă pentru acel timp, 1-a
determinat pe Matei Basarab să-I aleagă ca mitropolit, pentru că a văzut în el omul cel
mai potrivit pentru a duce mai departe activitatea de tipărire a cărţilor religioase atât
de strălucit începută sub Teofil, în condiţiile în care acţiunea lui Matei Basarab de
luminare a preoţilor şi a poporului prin tipar se concretiza prin cele 2 1 de cărţi scoase
în timpul domniei lui, toate, fireşte, eclesiastice. Trebuie remarcat faptul că în această
activitate cărturărească, în care Matei Basarab, împreună cu cumnatul său, Udrişte
Năsturel, insista pentru conservarea slavonei în cult, Ştefan, dimpotrivă, a susţinut, ca
şi Teofil, înaintaşul său, curentul românesc, care a şi întins până la urmă. Mai presus
de toate, însă, Ştefan va fi câştigat prin persoana sa simpatia şi încrederea lui Matei
Basarab, domn de ţară care, cum foarte bine s-a spus, " voia să vadă tot oameni de

ţară în jurul lui "16

Ştefan a slujit cu vrednicie în scaunul mitropolitan, în condiţii de linişte şi
pace, până către anul 1 652, când ţara a trecut prin mari frământări, pricinuite de
luptele cu Vasile Lupu, o fire plină de mândrie şi ambiţioasă, care " voia să cuprindă

şi Ţara Românească, spre a pune acolo ca domn pe fiul său Ioan, un tânăr firav şi
bolnăvicios "17• Războiul s-a încheiat prin bătălia de la Finta ( 1 7/27 mai 1 653), în care

a ieşit biruitor bătrânul domn muntean, luptând în mij locul ostaşilor săi şi
îmbărbătându-i. Aceste neplăceri erau urmate de răscoala seimenilor şi a dorobanţilor
(soldaţi cu plată în oastea domnitorului), izbucnită cu puţin înainte de moartea lui
Matei Basarab. Nu se ştie din ce pricină, mitropolitul Ştefan a fost prins în vâltoarea
acestor evenimente, fiind acuzat că a intrat în legătură cu ostaşii răsculaţi. Din acest
motiv, el a ajuns în conflict voievodul, care, curând după victoria de Ia Finta, a hotărât
îndepărtarea vlădicăi Ştefan din scaun.
Pentru ca această hotărâre să aibă tăria necesară, Matei Vodă trimite, la 1 2
iulie 1 653, o scrisoare către Patriarhul de Constantinopol Ioanichie al Il-lea ( 1 6531 2 Călători străini despre Ţările Române, p. 1 94.
1 3 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Tismana, XXVIII/4, ms. 329, f. 295 v.
14 /bidem, XIIV17, ms. 329, f. 1 98-1 99.
15 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Tismana, LXXXVIII/ 1 3 , ms. 329, f. 648 v.
16 Gheorghe 1. Moisescu, Ştefan Lupşa, Alex. Filipaşcu, Istoria Bisericii române, Bucureşti, 1 957, voi. II,
p. 36.
17 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi,
Editura Albatros, Bucureşti, 1 97 1 , p. 400.
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1 654), în care se plânge mai întâi că " arhiereu/ nostru chir Ştefan, ca unul ce este
viclean (literal: târgoveţ) şi de fire acru la maţe, nu ştiu cum s-a dovedit că a fost în
legătură cu răsculaţii, şi astfel l-am scos din scaun, ca să se odihnească la mănăstirea
/ui" 18, adică Ia Tismana. În acelaşi document, emis la Târgovişte, Matei Basarab scria:
" Ne rugăm de Preasfinţia Ta şi de tot sfântul sobor să ni trimeată învoire, cu un obraz
de cinste, ca să mutăm pe prea-iubitorul de Dumnezeu arhiepiscop al Râmnicului,
chir /gnatie, om în vârstă şi cinstit şi vrednic de a cârmui, şi ne rugăm să nu se facă
zăbavă, ca săfim cu arhiereu, căci avem hram la Adormirea Maicei Domnului " 1 9
Răspunsul patriarhului Ioanichie venea îndată, în august 1 653, acesta
arătându-se dezamăgit şi foarte supărat de faptul că " cel ce a fost Mitropolitul vostru,

Ştefan, a ajuns la atâta nebunie si nesimţire, Încât să nu se gândească de loc la pace
şi la folosul ce vine de la dânsa, ci, încă, sărind împotriva ei, s-a făcut vinovat de
scandale şi de vătămare pentru obşte, şi, ce e mai rău decât orice, a fost dovedit că a
ţesut uneltiri şi împotriva celui după Dumnezeu binefăcător al lui, domnul Matei
Voevod şi a dovedit totfelul de nerecunoştinţăfaţă de dânsu/"20• Pentru toate acestea,
el şi sinodul său I-au caterisit şi I-au " despoiat de cinstea şi de vrednicia
arhierească ", I-au lipsit de scaunul Ungrovlahiei şi " /-au aruncat departe de dânsu/ ",
aşa încât " să petreacă întocmai ca oamenii de rând şi să i se zică Ştefan monahul "
nemaiîndrăznind nimeni a-1 mai avea " în cinstea şi rânduiala de arhiereu " . În acelaşi
,

timp, patriarhul ecumenic aproba strămutarea lui lgnatie de la Râmnic la Târgovişte.
De acum deci ţara avea alt mitropolit, în timp ce Ştefan pleca în surghiun, ca
simplu monah, la Tismana, mănăstirea sa de metanie, unde va rămâne doi ani într-un
anonimat total. Motivele mâniei lui Matei Basarab nu au fost până acum pe deplin
desluşite. Oricum ar fi, ni se pare de neconceput ca un om de o înaltă probitate morală,
ca Ştefan, să fi fost capabil să uneltească împotriva domnului ţării, mai ales împotriva
acelui domn care îl aşezase pe el la cârrna Bisericii. Spre sfârşitul vieţii sale, îşi va
aduce aminte cu amărăciune de aceste evenimente, la care va face referire în diata sa,
scrisă la 1 5 aprilie 1 668. El arată că a fost pârât pe nedrept, fără a învinui direct pe
nimeni. Dar dezvăluind fără echivoc comportarea incorectă a succesorului său Ignatie
în privinţa lucrurilor sale, el lasă să se înţeleagă de unde vor fi pornit "graiurile
omeneşti" care I-au pierdut: " Şi fiindu Mitropolit câtăva vreame, apoi poate fi fostu

pentru păcatele noastre au din graiurile omeneşti scosu-ne-au din scaunul nostru
numai cu ce am fost îmbrăcaţi, iar alte ce am fost câştiga! au rămas la mitropolie. Şi
puindu pre sfinţia lui întru Hristos fratele nostru lgnatie în locul nostru, tot au rămas
pre seama lui, precum mulţi boieri ştiu. Iar după ce au dăruit Domnul Dumnezeu pre
Costandin Vodă a fi Domn Ţărei Româneşti, poate că ştiind că nimica vinovat n-am
fost, adusu-ne-au iar la scaunul nostru la Mitropolie şi nemica din ce am lăsat la
1v11tropo,1e n-am aiflat "2/
� �·

.

După moartea lui Matei Basarab, întâmplată la 9 aprilie 1 654, urma la tronul
Ţării Româneşti Constantin Basarab, zis Câmul, fiul lui Radu Şerban, care va domni

18 H unnuzaki - Iorga, op. cit., doc. nr. CCLXXV (275), p. 1 95- 1 96.
19 Ibidem, p. 1 96.
20 Ibidem, doc. nr. CCLCCV (276), p. 1 96-1 97.
21 Constantin Erbiceanu, Testamentul şi data morţii Mitropo/itului Ştefan al Ungrovlahiei, în
"Biserica
Ortodoxă Română", XXVII, 1 902, nr. 2-3, pp. 296-297.
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până în februarie 1 658. Radu Creţeanu afirmă, pe baza documentelor, că reînscăunarea
mitropolitului Ştefan, care a avut loc la puţin timp după suirea pe tron a noului
domnitor, se situează între 20 mai şi 3 1 august 165522• Cu toate că după revenirea în
scaun n-a mai reluat activitatea tipografică, fie din cauza bătrâneţelor, fie din cauza
nestatomiciei vremurilor, tipografia fiind poate distrusă de oşti străine, Mitropolitul
Ştefan se va ocupa şi acum, pe plan ctitoricesc, de fapte măreţe, dintre care menţionăm
ctitorirea bisericii din satul său natal. El a adormit întru Domnul în ziua de 25 aprilie
1 668, fiind îngropat în pronaosul de la Bălăneşti. Pe mormântul lui în Mitropolia din
Târgovişte, căreia tocmai îi dărui se un clopot, " se Înseamnă cu mândrie, În româneşte,

că el a "fost păstor în Scaun ani 20 trecându-se astfel cu vederea ca nedreaptă şi
necanonică păstoria trecătoare a Sârbului din Nicopol, mitropolitul tulburărilor "23,
",

cum spunea Nicolae Iorga.
Îndelungata sa păstorire se desfăşurase sub şase domni: Matei Basarab,
Constantin Şerban Basarab, Mihail Radu (Mihnea al III-lea), Gheorghe Ghica, Grigore
Ghica (1-a domnie) şi Radu Leon, fiind un bun gospodar al bunurilor Mitropoliei, un
iubitor de cultură şi deschizător de drumuri pentru introducerea limbii române în
biserică şi un ctitor de lăcaşuri sfinte, dintre care primul ridicat de mitropolitul Ştefan
a fost din satul său natal, Râmeşti, situat pe valea cu acelaşi nume, mai la nord de
oraşul Horezu, în cartierul zis Bălăneşti.

Biserica din Râmeşti - Bălăneşti
Este întâlnită îndeosebşte în catagrafii şi studii istorice cu această denumire,
deoarece moşia moştenească a Bălăneştilor, ţărani liberi din care s-au ridicat şi
boiemaşi, apare în documente cu denumirea de mahalaua Bălăneşti, care făcea parte
din comuna Râmeşti ce se hotămicea în vechime cu Bogdăneştii la răsărit şi cu
Bârzotenii la apus, localitatea Horezu neexistând pe vremea aceea. Tocmai acest
aspect dă o mai mare însemnătate bisericii Bălăneşti, care este cel mai vechi
monument istoric din zona Horezului, păstrat integral, fiind construită biserica înainte
de Mănăstirea Hurezi a Brâncoveanului. Situată într-un cadru natural fermecător, într
o zonă pitorească, pe drumul mai puţin circulat ce face legătura între Horezu şi
Romanii de Jos, satul învecinat, biserica de la Bălăneşti, cu hramul "Toţi Sfinţii" stă şi
astăzi ca un gigant ce de trei veacuri şi mai bine sfidează timpul şi spaţiul.
Cu toate că există o mulţime de dovezi care atestă că biserica este construită
de "arhiereul Ştefan", cum spun şi credincioşii din zonă ctitorului, nu se mai cunoaşte
cu siguranţă data construirii şi sfinţirii acesteia, deoarece pisania originală a fost
distrusă cu prilejul unor reparaţii efectuate la începutul secolului al XX-Iea24• După o
tradiţie locală, consemnată în anul 1 977 de Radu Creţeanu de la preotul Gheorghe

22 Radu Creţeanu, Un egumen al Tismanei: Mitropolitul Ştefan 1 al Ungrovlahiei, în "Mitropolia
Olteniei", XXIX ( 1 977), nr. 1 -3, p. 1 22, nota 1 7.
23 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, voi. I, Bucureşti, 1 928, p. 376.
24 Virgil Drăghiceanu, op. cit. , p. 1 30.
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Tomescu, paroh la această biserică între anii 1 93 7- 198625, construcţia ar fi fost
începută încă din anul 1 642, adică tocmai în anul când Ştefan a devenit egumen la
Tismana, ceea ce în principiu nu ar fi exclus, deşi în acest caz nu s-ar înţelege motivul
pentru care lucrările ar fi fost întrerupte timp de 1 5 ani26
De aceea socotim - alături de Al. Efremov, care argumentează convingător
ipoteza27 - că biserica a fost începută pe vremea lui Matei Basarab, de abia după
alegerea lui Ştefan ca mitropolit, poate în anul 1 652, când acesta dispunea de
"
"suficiente resurse pentru a ctitori o biserică de mari proporţii . Cu această dată, 1 652,
de punere a pietrei de temelie, sunt de acord şi alţi cercetători, precum: pr. prof. dr.
Mircea Păcurariu28, Corneliu Tamaş29, care sunt de părere că înlăturarea lui Ştefan de
pe scaunul mitropolitan, pentru scurtă vreme, a amânat lucrările de construcţie a
edificiului de cuJe0 • Lucrările vor fi reluate după reînscăunarea din septembrie 1 655,
cu puţin înainte de vizita clericilor sirieni. Aşa se explică mărturia diaconului sirian
Paul de Alep, care consemna la trecerea prin aceste ţinuturi, după cum am amintit: " în

drumul nostru am trecut printr-un sat numit Râmeşti, locul de naştere al lui Ştefan,
mitropolitul Ţării Româneşti, care acum clădeşte aici o biserică de piatră " 31

După cum se ştie, călătoria patriarhului Macarie a fost consemnată în limba
arabă. Frederic, conte de Guilford, cumpără în Alep un manuscris arab şi în 1 824
însărcinează cu traducerea pe F.C. Belfour, membru al Comitetului de Traduceri
Orientale din Londra. În 1 836, Belfour publică, sub auspiciile Comitetului, al cărui
membru era, această călătorie, tradusă în englezeşte, sub titlul: "The travels of
Macarius, Patriarch of Antioch", London, 1 836, 2 volume în 4°
În anul 1900, Emilia Cioran a tradus în limba română, după Belfour, ca teză
de licenţă in istorie, capitolele privind călătoria lui Paul de Alep în ţările române, sub
titlul: "Călătoriile patriarhului Macarie de Antiochia în Ţările Române, 1 653- 1 658, de
Emilia Cioran, Bucureşti, 1 900, 270 p. În această traducere, fiind în necunoştinţă de
cauză, Emilia Cioran va face două greşeli. În primul rând, expresia din limba engleză
"
"
"
"a small town o traduce "un oraş mic (corect ar fi fost "o mică localitate, un sat ),
"
tot sub denumirea de "town (oraş) apărând şi satul Polovragi32• În al doilea rând,
spune că acel "oraş mic" este numit "Râmnic (Rimeshti)", deci greşit a fost
indentificat şi tradus "Rimeshti " cu "Râmnic" 33 Cel care intervine şi repară aceste
25

Preot Constantin Mănescu, In memoriam: Preoţi adormiţi întru Domnul: Gheorghe !. Tomescu
(Horezu), în "Renaşterea", Publicaţie de spiritualitate creştină a Sfintei Episcopii a Râmnicului, anul 1 5
(2004), Serie nouă, nr. 2 (aprilie - iunie), p. 24.
26
Radu Creţeanu, op. cit. , p. 126.
27 Al. Efremov, Primul peisaj de concepţie occidentală în pictura de icoane în Ţara Românească, în
revista "Monumente istorice şi de artă", XLIII, nr. 1 / 1 974.
28
Preot. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. II, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1 98 1 , p. 56.
29 Corneliu Tamaş, Istoria Horezului, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1 995, p. 42.
30 Dumitru Bălaşa, Schitul Bălăneşti (Vâlcea), în "Îndrumătorul Eparhiei Râmnicului şi Argeşului", V
( 1 949), nr. 1 1 - 1 2, p. 36-38.
31 Călători români despre Ţările Române, p. 1 94. Vezi nota 1 2 .
3 2 Radu Creţeanu, Monumentele istorice din cuprinsul Mitropoliei Olteniei în lumina relatării lui Paul de
Alep, în "Mitropolia O lteniei", XIX ( 1 967), nr. 1 1 - 1 2, p. 9 1 1 , nota 1 .
33 Paul de Alep, Călătoriile Patriarchului Macarie de Antiochia în Ţările Române, 1653-1658, teză
pentru licenţă în istorie, trad. de Emilia Cioran, Bucureşţi, 1 900, p. 1 76.
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greşeli este Pr. Dumitru Bălaşa, printr-un studiu apărut în 1 968, arătând că
identificarea trebuie făcută cu Râmeşti" de Horezu. Tot el, după un calcul cronologic,
"
stabileşte că vizita la Rârneşti a avut loc joi, 9 iulie 1 657, când mitropolitul Ştefan era
din nou în scaun şi lucra la biserica sa34. De la Râmeşti, călătorii străini şi-au continuat
călătoria spre Mănăstirile Polovragi, Crasna şi Tismana.
Dacă motivul suspendării din scaun este învăluit de mister, în decursul
timpului au apărut legende, în general neverosimile, în zona Horezului, între care şi
legenda bisericii Bălăneşti", consemnată la sfârşitul secolului al XIX-lea în Marele
"
"
Dicţionar Geografic al României". Vorbind despre localitatea Bălăneşti, acesta
consemnează: " Aici este o biserică fondată, după cum spune traditia, de un arhiereu,

cu numele de Ştefan, de origine din comuna Râmeşti, plaiul Horezul, născut dintr-o
familie foarte veche, numită Naneş. Descendenţi din această familie se mai găsesc şi
astăzi, trăind în comuna Horezul. Acest arhiereu, se zice că a fost Episcop, ba chiar
Mitropolit al Ungro- VIahiei, şi că făcând nişte greşeli mari contra canoanelor
bisericeşti, a fost ras pe jumătate şi izgonit din scaunul episcopal. El a venit la locul
său natal şi drept ispăşirea păcatelor, dispunând şi de mijloace, a pus temelia acestei
biserici "35 Mai mult decât atât, în ,,Anuarul Mitropoliei Olteniei" din 1 94 1 se
consemnează că " biserica filială cu hramul " Toţi Sfinţii " din cartierul Bălăneşti,
Târgu-Horezu, este zidită de Arhimandritul Ştefan, ucis de Turci pe pragul
bisericii " 36
Anul 1 652 ca dată de început al zidirii bisericii este de altfel confirmat
categoric de documentul mai sus menţionat din 1 70337, care precizează că

" ... ajungând Sfinţia Sa mitropolit, indemnatu-s-au de au făcut o besearecă de
piatră. " . Biserica însăşi, ca execuţie a lăcaşului de cult, respectă totodată tradiţia unei
..

construcţii realizate în două etape. Oricum, cert este că biserica a fost terminată de
zugrăvit în timpul domniei lui Mihnea al III-lea Radu (24 februarie 1 658 - noiembrie
1 659), succesor al lui Constantin Şerban Basarab. Catagrafia Episcopiei Râmnicului
din Martie 1 840 ne spune că biserica a fost târnosită de " Prea Sfinţia Sa Mitropolitul
Ştefan in anul l658, Noembrie 8 "38• De aceeaşi opinie este şi Virgil Drăghiceanu, care
descoperă numele ctitorului pe o Evanghelie dăruită bisericii de domnitorul Şerban
Cantacuzino, precum şi pe un pomelnic din 1 86539, ceea ce arată că biserica s-a
bucurat de danii atât la sfinţirea ei, cât şi după ce nu a mai fost domnitor Mihnea al III
lea. La fel, istoricul Ion Donat susţine că: " Mitropolitul lui Matei Basarab, Ştefan,

34 Pr. D . Bălaşa, Fost-a localitatea Râmeşti (Horezu), la anul 1657, un oraş mic "?, în Mitropolia
"
"
Olteniei", XX, 1 968, nr. 3-4, pp. 249-250.
35 George Ioan Lahovari, C. 1. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, Marele Dictionar Geografic al României,
volumul 1, Bucureşti, 1 898, p. 289.
36 Viata Bisericească in Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Editat de Sfânta Mitropolie a Olteniei,
Rârnnicului şi Severinului, Craiova, 1941, p. 777.
37 Vezi nota 6.
3 8 Preotul profesor 1. Popescu-Cilieni, Biserici, târguri şi sate din judeţul Vâlcea, Editura Ramuri,
Craiova, 1 94 1 , p. 54.
39 V irgil Drăghiceanu, op. cit., p. 1 3 1 .
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care se ridicase din satul moşnenesc al Râmeştilor, a zidit acolo în domnia lui Mihnea
al III-lea (1658-1659) o biserică " 40
Pe la sfărşitul veacului al XIX-lea, episcopul Ghenadie Enăceanu, făcând o
vizită canonică în zona Horezului, constată că " între oraş şi mănăstirea Horezu se

află o mahala, nu tocmai apropiată de oraş, cu numirea de Bălăneşti. Tradiţia spune
că biserica acelei mahalale a servit la început ca mănăstire a călugărilor din Horez şi
că numai mai pe urmă Constantin Brâncoveanu a aşezat-o pe locul unde se află
astăzi "41 Ce s-a întâmplat în realitate? Pe vremea când Preda Brâncoveanu, bunicul
lui Constantin Vodă Brâncoveanu, era mare clucer ( 1 645- 1 652), o parte din moşnenii
din Râmeşti s-au vândut rumâni, cu toată partea lor indiviză de moşie, acestui boier42•
Bineînţeles, mai târziu Constantin Brâncoveanu a dăruit aceste părţi de moşie ctitoriei
sale de la Horezu.
Lăcaşul de cult şi-a păstrat însă independenţa până la 2 1 decembrie 1 703,
când, deteriorându-se, doi nepoţi ai mitropolitului - Ştefan monah, feciorul lui Chiriţă
din Râmeşti, şi Ion logofăt " văzând că biserica din Râmeşti a început să se strice şi
neputând a o căuta ", o " închină, cu odăjdii, cu cărţi şi cu altele ce are ", precum şi
-

" cu toate locurile bisearicii du prin prejur şi cu toată partea de moşie a noastră din
hotarul Râmeşti ", mănăstirii Horezu, " ca să o poată căuta şi stăpâni, ca şi alte sfinte
besearici ce are prin prejur " 43 Dacă mănăstirea a folosit efectiv biserica şi cum a
folosit-o exact, nu ştim. Ceea ce se ştie este că la această dată şi moşia intrase în
patrimoniul Mănăstirii lui Brâncoveanu44, după cum atestă un document, adică un
hrisov emis de Constantin Vodă Brâncoveanu la 25 aprilie 1 695 (7203), prin care
acesta înzestrează Hurezul cu numeroase moşii, cu vii, cu ţigani şi drepturi de vamă,
de vinărici, de sare, între care şi " o moşie în Râmeşti, partea răposatului Preda
vornicul Brâncoveanul şi cu rumânii ei "45
Probabil de atunci a rămas denumirea de Schitul Bălăneşti, ca metoh al
Mănăstirii Hurezi. Cât priveşte partea de moşie donată de nepoţii mitropolitului, ea s-a
adăugat părţilor cumpărate de Preda Brâncoveanu şi intrate deja în zestrea Mănăstirii
Horezu, care au pricinuit nenumărate judecăţi între aceasta şi moşnenii rămaşi stăpâni
pe părţile lor, prima susţinând că are drept la 1 /3 din hotar şi moşnenii la 2/3, pe când
moşnenii pretindeau că le revin 517 din hotar, iar mănăstirii 217. Până la urmă, la 28
mai 1 746, împăciuitorul egumen Dionisie Bălăceanu a cedat şi, hotămicindu-se moşia,
"s-au ales hotarele Râmeştilor pe trei locuri, după obicei şi s-a dat partea de sus
moşnenilor Râmeşti 46, iar partea de jos, dinspre sud, "din Drumul Mare în Dealul

40 Ion Donat, Fundaţiunile religioase ale Olteniei. Partea 1-a, Mănăstiri şi schituri, în Arhivele
"
Olteniei", XV, 1 936, nr. 86-88, p. 32 1 .
4 1 Ghenadie al Râmnicului, O visită canonică în anul Mântuirei una mie opt sute optzeci şi nouă sau
XVIII zile din viata mea pastorală, Tipografia Cărtilor Bisericeşti, Bucureşti, 1 889, pp. 24-25.
42 Jzvod după hrisovul ocolnicului lui Costandin voevod pentru satele, moşiile şi rumânii vornicului
Preda Brâncoveanu, din 5 oct. 1 654, la Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Horezu, I/8.
4 3 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Horezu, I/1 5, ms. 429, f. 65.
44 Ion Donat, op. cit., p. 32 1 .
45 Ion Ionaşcu, Istoricul Mănăstirii Hurez după documente inedite din Arhiva Eforiei Spitalelor Civile, în
,.Arhivele Olteniei ", XIV ( 1 935, nr. 79-82, p. 299; cf. Ion lonaşcu, Anexe la istoricul Mănăstirii Hurez,
ibidem, p. 403 .
46 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Horezu, 1167, ms.
429, f. 72-74.
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Ulmului şi cu lunea ce se face la unirea văilor Luncavăţului cu Luncaveciorul" s-a dat
Mănăstirii Hurezi47 Pe partea sa de moşie care fusese în stăpânirea Râmeştilor
mănăstirea a mutat cu timpul târgui care se ţinea la poarta mănăstirii şi tulbura liniştea
călugărilor, fapt întâmplat după 1 780. În felul acesta, denumirea moşiei "Huhurezi"
sau "Hurezi" de pe teritoriul actual al satului Romanii de Jos se va extinde şi asupra
teritoriului de dincolo de Dealul Ulmului, iar localitatea astfel creată se va numi
"
"Târgui Hurezi , Horezul de astăzi. Tot atunci, probabil, a reintrat biserica din
Râmeşti în stăpânirea sătenilor, pentru că în 1 79 1 , după cum se vede din lista moşiilor
mănăstirii Hurezi, cea din Râmeşti nu mai este proprietatea acestei mănăstiri.
Între timp, când anume nu se ştie, foarte probabil în timpul domniilor
fanariote, biserica a fost părăsită şi lăsată ruinării, după cum se consemnează în 1 898:

" A stat mulţi ani în părăginire, încât, după cum spun moşii, trăitori astăzi, au pomenit
crescuţi pe partea de deasupra bolţii ei, plopi înalţi de 4-5 metri " .�8• În anul 1 857,

sătenii au hotărât să facă reparaţii capitale bisericii, refăcând tâmpla din zid49, conform
inscripţiei de pe dosul ei, de deasupra uşilor împărăteşti, în sfiintul altar, in care se
arată şi numele boierilor localnici care, împreună cu sătenii, au şi pictat biserica a doua
oară: " Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al tuturor sfinţilor, s-au zidit această tâmplă

precum se vede şi s-au zugrăvit cu cheltuiala şi stăruinfa, de dumnealor boieri:
Stănică Bălănescu, boier Nită Prodescu, Epitropul Casei răposatului Niţă Covrea ot
Târgu-Horezului, fiindcă aşa au lăsat la moarte să se facă. Această sfântă biserică s
au isprăvit la anul 1859 iunie 5. Marin Zugravul, Niţă Caljă " 50 Tot cu sprijinul
enoriaşilor, sfântul lăcaş a fost consolidat şi legat în fier în anul 1 93 1 , şi nu în 1 933,
după cum menţionează în mod greşit Virgil Drăghiceanu51 şi Nicolae Stoicescu52• În
lipsa pisaniei originare a bisericii, cu ocazia ultimei reparaţii, cea din 1 93 1 , s-a scris o
altă pisanie, care este aşezată deasupra uşii de la intrare. În ea sunt reluate informaţii
de la cea din altar, dar este greşită, deoarece nu corespunde anului construirii:

" Această Sfântă şi Dumnezeiască biserică cu hramul Duminica Tuturor Sfintilor s-au
fondat în zilele Domnului Matei Basarab, cu stăruinfa arhiereului Ştefan, în anul 7006
de la zidirea lumii (adevăratul an este 7 1 60) şifăcându-se pictura a doua oară de nou
cu cheltuiala domnilor boieri: Stănică Bălănescu, Boier Nită Prodescu, lpitropul
satului, Niţă Covrea din Tg. Horezu şi obştea satului în 1859. Iar în anul 1931 s-a
reparat această sfântă biserică cu ajutorul tuturor enoriaşilor " Biserica a fost

restaurată ultima oară în 2002, prin grija actualului paroh Daniel lvanof, când a fost şi
resfinţită. Cu ocazia reparaţiilor din anul 1 93 1 , ea a fost înzestrată şi cu un splendid jet
arhieresc, cu un frumos iconostas şi cu admirabile strane pentru cântăreţi şi

4 7 Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea, voi. I - Oraşele, Editat de Institutul de Cercetări
Socio-Umane C.S. Nicolăescu Plopşor" Craiova, 2009, pp. 244-245.
48 George Ioan"Lahovari, C. 1. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, op. cit., p. 289.
49 Alexandru Lapedatu, Mănăstirea Hurezii. Note istorice, în Buletinul Comisiunii Monumentelor
"
Istorice", I, 1 908, nr. 2, p. 60.
50 Vezi şi Radu Creţeanu, Un egumen al Tismanei..., p. 128.
5 1 Virgil N . Drăghiceanu, Monumentele Olteniei.
Raportul al II-lea, în "Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice", XXVI, 1 933, fasc 76, p. 65.
52 N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumente/ar feudale din România. I. Ţara Românească,
voi. II, Editată de Mitropolia Olteniei, Craiova, 1 970, p. 535.
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credincioşi, toate sculptate în lemn de stejar masiv, de sculptorul Ion Dumitrescu din
Horezu.
Biserica face parte din categoria lăcaşurilor de cult cu o turlă, care are o formă
pătrată, este aşezată pe pronaos şi are rolul de clopotniţă. Este o construcţie
monumentală, cu ziduri groase, făcute din piatră de sigă, cărămidă şi var cald, aşezată
fiind pe un război sau pat de stejar ce se află la adâncime, aceasta pentru stabilitate.
Din punct de vedere arhitectonic, monumentul este un spaţios edificiu de plan
trilobat sau triconc (gr. tri+concos=cochilie), care urmăreşte atât importanţa simbolică
a formei de cruce şi a cifrei "trei" (simbolul Sfintei Treimi), cât şi rezolvarea naosului
într-o structură adecvată modului specific de desfăşurare a ceremonialului liturgic
impus de o biserică în care în vechime, ca şi într-o mănăstire, în absidele laterale se
aflau stranele opuse la care se cânta muzica antifonică53• Zidită aşadar în formă de
cruce greacă, biserica are absidele pentagonale şi altarul cu şapte laturi, fiind fără
pictură exterioară. În interior, naosul şi pronaosul sunt despărţite printr-un perete
străpuns de o deschidere centrală şi de două ferestre laterale, iar boltirile sunt făcute
prin calote sferice sprijinite prin pandantivi, pe masive de zidărie. Aşa cum arăta
Cristian Moisescu, "biserica din Râmeşti este de fapt primul monument cu plan
triconic având o turlă peste pronaos şi o calotă în naos, soluţie preluată după aproape
un deceniu şi la biserica din Băjeşti-Argeş"54
Pictura, care datează din 1 859, este lipsită de valoare artistică. Acelaşi lucru se
poate spune şi despre tâmpla din 1 857, numai că aceasta păstrează câteva fragmente
sculptate şi pictate din vechea tâmplă, care sunt de mare interes. La poalele crucii
răstignirii se află tabloul votiv, care îl înfăţişează în genunchi pe ctitor- mitropolitul
Ştefan, împreună cu voievodul ţării, Mihnea al III-lea, într-o atitudine de rugăciune, cu
mâinile întinse spre imaginea Maicii Domnului. Lucrătura modelajului, ca şi unele
motive compoziţionale, păstrează o amprentă de fază barocizantă, tributară lumii
Orientului, care într-un fel anunţă de pe acum stilul brâncovenesc55 Putem spune,
asemenea altor istorici, că biserica se caracterizează prin clara compoziţie
arhitectonică şi prin abundenta decorativă ce constă din reliefuri cu profiluri
arhitectonice şi vrejuri vegetale stucate, poleite şi parţial policromate, specifice epocii
lui Matei Basarab, asemănătoare cu cele de la mănăstirea Clocociov, paradisul bolniţei
mănăstirii Bistriţa-Vâlcea sau în biserica schitului Crasna-Gor/6
După unele opinii, tâmpla de la Râmeşti ar fi o replică a tâmplei de la biserica
Sf. Dumitru, de la mănăstirea Caşin, în care sunt înfăţişaţi tot îngenuncheaţi,
mitropolitul Ştefan şi domnul Matei Basarab57 Printr-o fericită întâmplare, s-au
păstrat cele patru icoane mari de tâmplă ale ctitoriei mitropolitului Ştefan de la
Bălăneşti, care sunt de o mare valoare artistică. Trei din acestea, reprezentând pe
53 Cristian Moisescu, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, voi. II: Repertoriul edificiilor de cult, Editura
Meridiane, Bucureşti, 2003, p. 43.
54 Ibidem, p. 98.
55 Andrei Pănoiu, Mobilierul vechi românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 975, p. 24.
56 Vasile Drăguţ, Arta românească, prefaţă de Cristian Moisescu, Note de Tereza Sinigalia şi Cristian
Moisescu, Editura Vremea, Bucureşti, 2000, p. 3 1 8-3 1 9; Florin Epure, Valori de patrimoniu cultural
nafional. Ctitoria mitropolitului Ştefan de la Bălăneşti-Horezu, în "Buridava. Studii şi materiale", an. V,
Editura Adrianso, Râmnicu Vâlcea, 2007, p. 1 08.
57 Corneliu Tamaş, op. cit. , p. 42.
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Mântuitorul Iisus Hristos-Deisis, pe Maica Domnului şi pe Cuvioasa Paraschiva, au
fost duse, probabil în prima jumătate a veacului al XVlll -lea, la mănăstirea Hurezi,
unde se păstrează până azi în muzeul ctitoriei Sfăntului Martir Constantin
Brâncoveanu. Ele cuprind primul peisaj de concepţie occidentală, atribuit unor
influenţe venite din Transilvania58• A patra icoană, reprezentând hramul bisericii Duminica Tuturor Sfinţilor - datată cu siguranţă 1 658, se află la ora actuală în biserică
şi are reprezentantă figura donatorului îngenuncheat, în partea de jos şi din dreapta a
icoanei, cu inscripţia "Vlădica Ştefan"59
Chipul mitropolitului Ştefan se mai află zugrăvit pe tâmpla bisericii schitului
Crasna din Gorj, fost metoh al Episcopiei de Râmnic, zidit de nepotul marelui ban
60
Dobromir, numit Dumitru Filişanul, cu soţia sa Ilinca, în anul 7 1 45 ( 1 637) Şi aici
întâlnim, sub picioarele Mântuitorului răstignit, "chipul marelui domn Matei Basarab,
chip de mare viteaz, de dibaci politic, şi al Mitropolitului Ştefan al Ungro-Vlahiei,
ierarhul cel mai demn şi potrivit cu Domnia unui aşa mare Voievod" 61•
Cea mai mare dovadă a faptului că arhiereul Ştefan şi-a iubit locurile natale
este mormântul pe care şi l-a pregătit în pronaosul bisericii de la Bălăneşti, cu gândul
că acolo îşi va dormi somnul de veci. Împrejurările istorice pe care le cunoaştem au
făcut ca această dorinţă să nu i se împlinească, mormântul fiind gol până astăzi. El
poartă doar amintirea unui luminat ierarh al Bisericii noastre, ctitor de cultură şi de
lăcaşuri sfinte, într-o perioadă istorică în care începeau să se manifeste elementele
autohtone în arhitectură şi pictură, prevestitoare ale stilului românesc autohton numit
"
"brâncovenesc , care avea să înflorească şi să atingă deplina maturitate sub domnia lui
Constantin Brâncoveanu ( 1 688- 1 7 1 4).
Biserica cu hramul "Duminica Tuturor Sfinţilor", ctitorie a cărturarului Ştefan,
mitropolitul Ungrovlahiei, situată în preajma Hurezilor lui Brâncoveanu, cu care şi-a
identificat pentru scurt timp destinul şi cu care se aseamănă prin mormintele lor goale,
care aşteaptă încă măcar o părticică din rămăşiţele lor pământeşti. Deşi o modestă
biserică ce deserveşte nevoile spirituale ale parohiei Bălăneşti, această biserică se
înscrie printre acele capodopere de arhitectură ale perioadei de tranziţie de la epoca lui
Matei Basarab la unicul stil românesc, cel brâncovenesc.

BIBLIOGRAFIE
1 . Andreescu, Ştefan, Mai bun n-a fost nici un domn, în ,,Magazin istoric",
III ( 1 969), nr. 1 2 (33), pp. 26-32;
2. Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Horezu, 1125, ms. 429, f. 65;
3. Arhivele Statului Bucureşţi, Mănăstirea Tismana, XXVIII/4, ms. 329, f.
295 v.;
4. Bălan, Constantin, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României.
58 Al. Efremov, op. cit., p. 69.
59 Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea (sec.
XIV - I848), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. 5 1 5.
60 Athanasie Mironescu, Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin, Tipografia Gutenberg", Bucureşti,
"
1 906, p. 3 59.
61
Al. Ştefulescu, Schitul Crasna, Bucureşti, 1 9 1 0, p. 32.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

37

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXIII, 201 2

Judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV - 1848), Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2005, 1 348 p.;
5 . Bălaşa, Preot. Dumitru, Schitul Bălăneşti (Vâlcea), în "Îndrumătorul
Eparhiei Râmnicului şi Argeşului", V ( 1 949), nr. 1 1 - 1 2, pp. 36-38;
6. Idem, Fost-a localitatea Râmeşti (Horezu), la anul 1657, " un oraş mic " ?,
în "Mitropolia Olteniei", XX, 1 968, nr. 3-4, pp. 249-250;
7. Călători străini despre Ţările Române, voi. VI, Partea 1: Paul de Alep,
Călătoriile Patriarhului Macarie în Ţările Româneşti (1653-1658), Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 976, 822 p.;
8. Creţeanu, Radu, Monumentele istorice din cuprinsul Mitropoliei Olteniei
în lumina relatării lui Paul de Alep, în "Mitropolia Olteniei", XIX (1 967), nr.
1 1 - 1 2, pp. 9 1 0-924;
9. Idem, Un egumen al Tismanei: Mitropolitul Ştefan I al Ungrovlahiei, în
"
"Mitropolia Olteniei , XXIX ( 1 977), nr. 1 -3, pp. 1 1 9- 1 39;
1 0. Dicţionarul istoric al localităţilor din judetul Vâlcea, voi. 1
Oraşele,
Editat de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu Plopşor"
Craiova de pe lângă Academia Română, Editura Sitech, Craiova, 2009, 272 p.;
1 1 . Donat, Ion, Fundaţiunile religioase ale Olteniei, Partea 1-a, Mănăstiri şi
schituri, în ,,Arhivele Olteniei", XV ( 1 93 6), nr. 86-88, pp. 262-346;
1 2 . Drăghiceanu, Virgil N., O ctitorie mitropolitană. Biserica din Râmeştii 
Vâlcei, în "Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice" , IV ( 1 9 1 1 ), pp. 1 3 01 32;
1 3 . Idem, Monumentele Olteniei. Raportul al II-lea, în "Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice", XXVI ( 1 93 3 ), fasc 76, pp. 49-7 5 ;
14. Drăguţ, Vasile, Arta românească, prefaţă de Cristian Moisescu, Note de
Tereza Sinigalia şi Cristian Moisescu, Editura Vremea, Bucureşti, 2000, 400
p.;
1 5 . Efremov, Al., Primul peisaj de concepţie occidentală în pictura de icoane
în Ţara Românească, în revista " Monumente istorice şi de artă ", XLIII
(1 974), nr. 1, pp. 69-70;
16. Epure, Florin, Valori de patrimoniu cultural naţional. Ctitoria
mitropolitului Ştefan de la Bălăneşti-Horezu, în " Buridava. Studii şi
materiale ", V (2007), Editura Adrianso, Râmnicu Vâlcea, pp. 1 06- 1 1 1 ;
1 7 . Erbiceanu, Constantin, Testamentul şi data morţii Mitropolitului Ştefan al
Ungrov/ahiei, în "Biserica Ortodoxă Română", XXVI ( 1 902), nr. 2-3, pp.
296-297;
1 8. Ghenadie al Râmnicului, O visită canonică în anul Mântuirei una mie opt
sute optzeci şi nouă sau XVIII zile din viaţa mea pastorală, Tipografia Cărţilor
Bisericeşti, Bucureşti, 1 889, 1 04 p.;
1 9. Giurescu, Constantin C., Matei Basarab, cel mai mare ctitor bisericesc al
neamului nostru. Ştiri noi despre lăcaşurile lui, în " Prinos închinat Înalt Prea
Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României ", Tipografia Cărţilor Bisericeşti,
Bucureşti, 1 946, pp. 1 67- 1 76;
20. Idem, Giurescu, Dinu C., Istoria românilor din cele mai vechi timpuri
până astăzi, Editura Albatros, Bucureşţi, 1 97 1 , 832 p.;
-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXX I II, 201 2

38

21 . Hunnuzaki-Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, volumul
XIV, Partea I, ( 1 320- 1 7 1 6), Bucureşti, 1 9 1 5, 766 p.;
22. Ionaşcu, 1., Istoricul Mănăstirii Hurez după documente inedite din Arhiva
Eforiei Spitalelor Civile, în "Arhivele Olteniei", XIV (1 935), nr. 79-82, pp.

299-300;
23 . Idem, Anexe la istoricul Mănăstirii Hurez, în ,,Arhivele Olteniei", XIV
( 1 93 5), nr. 79-82, pp. 403-44 1 ;
24. Iorga, Nicolae, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a
românilor, voi. I, Tipografia "Neamul Românesc", Vălenii - de - Munte, 1 908,
432 p.;
25. Idem, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Ediţia a
II-a revăzută şi adăugită, voi. I, Bucureşti, 1 928, 432 p.; voi. Il, Bucureşti,
1932, 494 p.;
26. Istoria românilor, editată de Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a
Academiei Române, voi. V, O epocă de înnoiri în spirit european (1601-

1 71111 716), Coordonator Acad. Virgil Cândea, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2003, 1 124 p.;
27. Îndreptarea legii sau Pravila lui Matei Basarab de la Târgovişte 1652,
ediţie critică, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti,
1 962, 1 0 1 4 p.;
28. Lahovari, George Ioan, Brătianu C. 1., Tocilescu, Grigore G., Marele
Dicţionar Geografic al României, Volumul I, Bucureşti, 1 898, 420 p.;
29. Lapedatu, Alexandru, Mănăstirea Hurezii. Note istorice, în "Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice", 1, 1 908, nr. 2, pp. 53-72;
30. Mănescu, Preot Constantin, In memoriam: Preoţi adormiţi întru Domnul:
Gheorghe 1 Tomescu (Horezu), în "Renaşterea", Publicaţie de spiritualitate
creştină a Sfintei Episcopii a Râmnicului, anul 1 5 (2004), Serie nouă, nr. 2
(aprilie - iunie), pp. 24-25;
3 1 . Miclea, Ion; Florescu, Radu, Hurezi, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 989,

44 p.;
32. Mironescu, Athanasie, Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin,
Tipografia "Gutenberg", Bucureşti, 1 906, 696 p.;
33. Moisescu, Gheorghe 1.; Lupşa, Ştefan; Filipaşcu, Alexandru, Istoria
Bisericii române, voi. II, Bucureşti, 1 957;
34. Moisescu, Cristian, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, voi. I, Editura
Meridiane, Bucureşti, 2002; voi. II: Repertoriul edificiilor de cult, Editura
Meridiane, Bucureşti, 2003 ;
35. Negulescu, George 1., Ştefan I mitropolitul Ungrovlahiei, Bucureşti, 1 900;
36. Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului Macarie în Ţările Româneşti
(1653-1658), traducere de Emilia Cioran, Bucureşti, 1 900, 272 p.;
37. Păcurariu, Preot prof. univ. dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
voi. II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1 98 1 , pp. 52-57;
38. Idem, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a doua revăzută şi întregită,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, 550 p.;
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXIII, 201 2

39

39. Pănoiu, Andrei, Mobilierul vechi românesc, Editura Meridiane, Bucureşti,
1 975, 44 p.;
40. Popescu-Cilieni, Preotul profesor 1., Biserici târguri şi sate din judeţul
Vâlcea, Editura Ramuri, Craiova, 1 94 1 , 1 3 8 + X p. +hartă;
4 1 . Popescu-Vâlcea, G., Slujebnicu/ mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei,
(1648-1688), Editura Meridiane, Bucureşti, 1 974, 1 1 2 p. cu ilustraţii;
42. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia /ocalităţilor şi monumente/ar feudale din
România. I - Ţara Românească, voi. 1 şi Il, Editată de Mitropolia Olteniei,
Craiova, 1 970, voi. 1 = 408 p., voi. II = 392 p.;
43 . Şerbănescu, Pr. Dr. Niculae 1., Scurt istoric al Catedralei Patriarhiei
Române, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", Buletin Oficial al Patriarhiei
Române, LXXVI ( 1 958), nr. 9, pp. 827-842;
44. Idem, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în rev. "Biserica Ortodoxă Română",
LXXVII ( 1 959), nr. 7- 1 0, pp. 722-826;
45. Ştefulescu, Alexandru, Schitul Crasna, Bucureşti, 1 9 1 0, 1 3 6 p.;
46. Tamaş, Corneliu, Istoria Horezului, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea,
1 995, 250 p.;
47. Idem, Frâncu, Emilian-Valentin, Istoria judeţului Vâlcea, voi. II, Editura
Conphys, Râmnicu Vâlcea, 20 1 2, 432 p.;
48. Theodorescu, Răzvan, Episcopi şi ctitori în Vâlcea secolului al XVIII-lea,
Editura Patrimoniu, Râmnicu Vâlcea, 2009, 3 2 p.;
49. Idem, Constantin Brâncoveanu intre " Casa Cărţilor " şi " Ierropa ",
Editura RAO, Bucureşti, 20 1 2, 1 2 8 p.;
50. Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Editat de
Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Craiova, 1 94 1 , 902 p.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

