SCH I TUL STAN EŞTI
(V A L C E f\)
--0--

Acest

Adormi re a

cu hramu l

schit,

vâl

Maicii Domnului , stă ascuns într'o
cea ce coteşte

Mamului,

spre p âriaşul

care, n u depa rte de schit, îşi şerpueşte
fostei m ănăstiri

apele p e lângă zi durile

m u l t stu diul artei de a
Pentr u

ce

se pune

de

sigu r ,

de-acurmezişul , a u

făcut,

înţelegere

uşoară

mai

o

vom

l u crări ,

acestei

a

rân d :

cerceta pe

p l a n u l , taţada şt interiorul schitul u i .

I.

rel e ce d u c del a şoseaua

m are la schit p recum ş i apa Mam u l ui ,

din acea

epocă precum şi din aceea a prefaceri l or .

brâncoveneşti M a m u .
Dru m urile

clădi

După c u m se vede d i n rel eveu (pag. 1 6) ,
o

prezintă

pl anul

care

p articularitate

m o n u m en t

del a început presupune o p reschimbare

să r ă m âe m u ltă vre m e uitat d e cerce

a formei sale originale şi anum e : adăo

tători în ascunzătoarea l ui .

girea pridvorului dela intrare şi a celor

ca

acest preţios

C u ocazia l u crărilor d e conservare ce

două galerii laterale.

s'au început la biserica Mamu , s'au făcut

Pentru a se putea

cercetări şi asupra acestu i schit.

Astfe l

acest adevăr

şi

mai

stabili

pe

deplin

c u seamă ti m p u l

s'a p u t u t al cătui l ucrarea de faţă. Faptul

c â n d s'au executat aceste p refaceri , avem

că între zidurile acestui schit se odihneşte

două mij loace la îndemână : mărturia ins

de veacuri oasele l u i Stroe Buzescu , u n ul

cripţii lor şi zugrăvelilor şi exa men u l arhi

din căpitanii lui Mihai Viteazul şi u r m aş

tectonic. Vom recurge deci pe rând l a

al Banul u i Mogoş şi al l u i Giura Logofătu l ,

fiecare d i n ele.

p ri m u l şi

al

doileri ctitor

ai

schitul u i ,

Deasupra gol u l u i

trecere

de

dintre

a.u contribuit s ă i s e recunoască valoarea

p ronaos şi naos este zugrăvită o mscnp·

sa istorică şi, în acelaş ti m p, să atragă

ţiune

l uarea aminte şi

asupra

calităţi lor sale

arhitectonice. D a r , după cum m ai toate
monu mentele vechi

au

avut de suferit

în

l i m ba

care,

slavonă,

în

tra

ducere, are u rmătorul cuprins :
voia

« Cu

tatălu i şi aj utorul fi u l u i şi

« Săvârsitul sfântului duh si a celu i întru
'

'

prefaceri în cursul t i m p u l u i , de asemenea

· « treim e slăvit m arelui Dum nezeu. Adică

şi acest schit n'a putut scăpa fără ele

« eu robul stăpânul u i m e u Iisus Christos

din anul 1 536 când a fost zidit şi pân ă

«j upân Giura

în zilele

noastre.

Cu

toate

adăogi rile

ce-i s'a adus, schit u l şi a păstrat însă în în
tregi me

elementele sale originale,

cari

prin caracterul l or bine definit, înlesnesc

Logofăt, c u

soţia lui j u

« pâniţa Vi l aia, văzurăm acest cinstit l ocaş
« al sfintei

stăpânei noastre

născătoare

« de D u m nezeu . . . care. . . [este] . . . din tre
« cute

[vremi] . . .
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« noştri ju pân Mogoş Ban ş i cu fi ul său

biseri c i i ,

« Mogoş Armaş ; pentru acei a şi noi do

începu t , _ ţinută î n m âini de către ctitorii

« riră m . . . . . răposaţii ctitori
« Şi

începurăm

« hram

de odinioară

din temelie

acest sfânt

al sfintei noastre de D u m nezeu

aşa

d upă

cu m

a

fost

ea I a

ei : j upân Giura Logofăt, c u fi i i Pred a ,
Harvat şi Mogoş, în stânga, iar în dreapta,
j u pâniţa Vilaia şi Maria fiica lor.

Jumele

« Şi p ururea fecioare Maria şi c u aj utoru l

ctitorilor

« lu i D u m nezeu l-am săvârsit si a m scris

pom eniţi în i nscripţia m ai sus citată, nu mai

« În zilele

rămâne nici o îndoială că în anul

'

'

b l agocestivului şi de Christos

« iubitorul

Ion

Petru Voevod

« 7045 (= 1 537)

în

l u n a Septembri e »

anu l

1) .

« Eratudi

Zografos » , care

nu

când s'a zidit biserica, e a
for m ă

/fai jos, într'un colţ, se vede un n u m e :
poate fi

zugrăvi ţi fiind aceleaşi ca cei

în

şi

caracter

desemnul

ca

1 537,

avea aceeaş

acelea

bisericii zugrăvit

arătate
în

pro

naos, aşa d upă cum se poate vedea şi

Vedere generală a bisericii scl)itului Stăneşti.

decât n u mele zugravu l ui ce a sens In
scripţia şi care,

probabi l , tot

el a zu

Din

această inscripţie reese lămurit

că schitul a fost zidit în anul
către j upân

Gi ura

Dacă com parăm
ţişare

grăvit şi biserica.

1 537

de

Logofăt şi soţia l ui

(

din crochin l l uat l a faţa locu lui pag.
a

schitul ui

1 9).

această veche înfă
cu

cea

actu ală

şi

d acă ţinem seam ă şi de i m perfecţiunea
de dese m n c u care se zugrăvia m ai în
totdeauna aceste

miniaturi

ale

biseri ·

j upâniţa Vilaia, în locu l schi t u l u i vechi u

cilor, constatăm o deosebire ce confirmă

ridicat m ai

presu punerea

dinainte

d e către părintele

său Mogoş Ban u l dim preună c u fiul său

că la

Mogoş Arm aşul .

adăogat

Dacă examinăm zugrăvelile d i n pro
naos, vedem p e peretele nordic desemnul

făc ută l a început, anu m e

forma originală

a

schitului s'au

pridvorul dela intrare

şi cele

două galerii l aterale.
Intr'adevăr,

http://patrimoniu.gov.ro
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ricii vedem desenat sânul, iar în stânga
lui, spre intrare, se văd indicate două
usi iar imediat sub streaşină se văd desenate firidele. Despre galerie şi despre
pridvor, nu se vede nici o urmă de in
dicaţie .
Actualmente partea dinspre intrare
a sânului est� acoperită de galerie, care
ocupă tot restul bisericii până în dreptul
zidului dela intrare, iar pridvorul, de
formă dreptunghiulară, are teţele de
nord şi sud în prelungirea feţelor eşite
,

'

« nealui Dumitru, feciorul dumisale Păr
« vului Postelnic şi al jupănesei lui Du
« mitra . . . ; veşnica lui pomenire ... ; [în zilele]
« Mircei Voevod ; s'a . trudit dumnealui
« Stănilă Postelnicul cu această pisanie ;
« eu . . . să fie pomeană . . . [anul dela facerea
« lumii] 706, luna Aprilie 1 3 » 2).
Aşa dar această piatră datează din anii
domniei lui Mircea Ciobanul 1 552-1 560,
adică după zidirea schitului, care, după
cum şti m , a fost în anul 1 537.
Cum însă - după cum vom vedea -

Biserica scl)itului Stăneşti : vedere laterală.

ale sânurilor, formând astfel o singură
faţă în continuare cu sânul şi galeria.
Ce motive a îndemnat pe vremelnicii
stăpânitori ai schitului să-i aducă aceste
prefaceri şi în ce timp s'au făcut ele,
sunt chestiuni asupra cărora nu găsim
nici o inscripţie, care să ne poată lămuri
în deajuns. Totuşi, în colţul sud vestic
al pridvorului, găsim o piatră mormân
tală, cu o inscripţie foarte ştearsă, din
care aflăm că aci e mormântul « dum-

pridvorul a fost adăogat cu mult în
urmă, nu putem explica existenţa aces
tei pietre în pridvor, decât în cazul hi
potetic că ea a fost mutată din bise
rică , fie cu ocazia facerei pridvorului,
fie când s'au asezat în biserică cele două
morminte existente, afară de acela a lui
Stroe Buzescu 3).
Conduşi de logica utilităţei acestor
adaose, putem uşor găsi motivele, cari
au hotărît facerea lor şi-anume :

http://patrimoniu.gov.ro
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Pridvorul s'a făcut ca mai la toate
In ceeace priveşte epoca in care s'a
bisericile mici pentru a mări spaţiul des făcut aceste adăogiri, ciacă luăm în con
tinat credincioşilor, al căror număr a tot
sideraţie împrej urările istorice, putem
crescut cu timpul ; cât pentru galerii, fiind
presupune trei epoci mai în strânsă
prea înguste (0, 7 0 cm.) şi neavând nici
legătură cu trecutul acestui schit.
un acces în biserică, nu se poate motiva
Astfel, se poate presupune că Stroe
existenţa lor decât din punct de vedere
Buzescu, ca urmaş al ctitorilor Mogoş
Banul şi Giura Logofătul, să fi făcut
constructiv.
aceste îmbunătăţiri schitului, pentru care
Intr'adevăr, dacă considerăm acope
rişul pridvorului în raport cu acela al
se vede că avea m ultă înclinare, căci,
bisericii - fără galerii - constatăm că
după moarte, aci a fost îngropat.
pridvorul fiind cu m ult mai larg decât
Sima, soţia lui, îi acoperă mormântul
biserica, ar fi trebuit să aibă
cu o piatră frumos împo
un acoperiş cu mult mai
dobită, pe care cu greu se
înnalt, cei a ce ar fi dat naştere
poate desluşi, de răul şter
la intersecţii grele de executat
săturilor de picioare, ur
în acoperişul cu şindrilă. Şi în
mătoarea preţioasă inscrip
tiune : < dn numele tatălui
timpul de faţă meşterii cari
« Şi al fiului şi al sf. duh ,
şindrilesc se feresc de ase
« amin. Această petră pre
menea greutăţi, căutând să
« grop[a] jupănului lu Stroe
simplifice cât mai mult forma
« Buzesculi:i, ce'i:i tostu Stol
generală a acoperişului spre
a avea pe cât posibil mai
< <nicu la Mihai-Vodă, şi au
puţine muchii şi dolii. Pu
« fost l a tote războ[i]le de
tem cu drept cuvânt pre
« p reaună cu Domunu-său,
supune că şi aci meşterul
« ca o slugă creadencioasă
« Domi:inu-său, şi la răz
s'a izbit de aceleaşi piedici
« boiul din întăi dobăndi
şi, căutând să simplifice for
« rană la măna stăngă de
m a generală, a dat şi zidăriei
«Turci si la războiul de
aceeaş lărgime ca la prid
« la Giurgi u , cănd să loviră cu
vor, iar acestuia i-a dat lăr« Hanul, să răni în ochiul
gimea sân uri lor.
Retragerile altarului le-a Planul bisericii scl)itului Stăneşti. « stăngi:i de săgeată ; şi au
<<slujit Stroe l ui Mihai-Vod[ă]
� implificat prin grinzi puse
« pănă peri în Ţara Ungurească. Dea ci să
pe colţurile zidăriei. Cu modul acesta
« sculară boerii ţării, şi cu Buzeştii ră
acoperişul bisericii s'a redus la o formă
c dicară prea Radulu-Vod[ă] ; iară Si
dreptunghiulară, rotunjindu..:se la altar.
Prin faptul acestei lărgiri a acoperi« mion Voevod cu . . . Turci, Tătari, Mol
. şul ui (între sânuri şi pridv� r), s'a in
« doveni, Leşi mulţi , fă.r[ă J sam�.. [ve
« niră den Tara Moldovei. . de scoase
trodus galeriile laterale, cărora, pe lângă
« pe Radu-Vodă şi peJ Buzeştii ?in ţara
rolul lor constructiv, meşterul a căutat
<dor la Ţara Ungureasca. . . Iar atunce
să le mai dea şi un caracter decorativ
şi oarecum utilitar, servind ca o prispă
« merse jupănul Stroe la-npăratul nem 
« ţesc ca să ceară aj utoriii, de eşiră la
de adăpostire şi aşteptare pentru cei
ce venrau la hiserică inainte de v reme.
« Ţa ra-Rumănească. cu Radul-Vod[ă] ; şi
,

'

'

·
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ţeşte să credem că adaosele nu s'au
« nu-I aşteptă Simion-Vodă ; de aer se-au
putut face în această epocă, când se
« rădicat .. cu Leşii şi Moldovenii [şi] Hanul
păstra încă riguros tradiţia în meşteşugul
« Cu mare oaste de Tătari şi eşiră de să
de a clădi.
« loviră în gura Telejinului, la Teiuşani,
O a doua epocă istorică când s'ar fi
«În luna lui Săptemvrie 1 4 zile şi vleat
putut îndeplini .prefacerile schitului, ar fi
« 7 1 1 O ( 1 602) ... şi făcură năvală Marţi
cea brâncovenească ( 1 689- 1 7 1 4).
« dimineaţă de 3 ori de toate părţile ;
« iară ... [văzănd] j upănul
Stroe atăta nevoe pre
« creştini, stătu împotriva
«Tătarilorii, de să lovi
« cu Mirza nepotul Hanului,
« şi-lii junghie pre Tătarii, şi
« dintr'acel război să răni
« la obraz ... [şi preste 3 săp
« tămâni se tâmplă). .. mo
« ryt[ea-i] în luna lui Oc
« tovrie 2 zile, vleat 7 1 1 0
« (=1 602) 4).
Pe capătul din spre r:\
sărit al pietrii este săpată
o scenă războinică, care
înfătisează pe Stroe Buzescu călare pe cal, fugărind şi lovind pe Tătar,
iar deasupra acestei scene
se poate citi :
«Şi nu fu pre voe căi
« nilor de Tătari : Dumne
« zeu-1 erte » . Iar pe lături :
« Scrisu eu jupăneasa Sima
«a Stolnicului Stroe : deaca
« voi m uri să-m grupaţi
« lăngă dumnealui aicia»4).
După cum vedem, în
această inscripţiune-care
Biserica sci)itului Stăneşti : pridvorul lateral.
poate fi considerată şi ca
o frumoasă pagină din istoria trecutului nostru - nu se pome
Această presupunere o facem sprijinită
neşte nimic despre lucrările ce ne
pe faptul că în anul 1 696, C<:mstantin
interesează. Aceasta pe de o parte,
Vodă Brâncoveanu a rezidit biserica
iar pe de alta faptul că arhitectura
Mamu, unde a întemeiat şi o mănăstire
pridvorului şi a . galerii lor e cu totul
de maici.
străină de vechea arhitectură a schi
Se poate admite că cu ocazia acestor
tului, sunt indicii care ne îndreptă lucrări să se fi întreprins şi lucrările de
=

q.

'

J

-a

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
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la schit de către aceiasi mesteri ai M amului. Dacă luăm însă în consideraţie
,

'

MO

UMENTELOR ISTORICE

« ziditu-s-au această sf(ă)ntă şi d(u)mne
« zeescă bisearecă, împrem.ă cu toate po-

Biserica scl)itului Stăn eşti : vedere laterală.

caracterul arhitectonic al acestor adăo
giri, constatăm că ele nu pot fi clasate
în epoca brâncovenească, întrucât în acea
epocă pereţii bisericilor se tencuiau sau
simplu, cum se văd la mănăstirea Govora,
sau se decorau cu panouri şi arcaturi ,
cum se văd în general la Mamu, Hurezi
etc. Aci pereţii de sud şi nord ai prid
vorului sunt decoraţi cu câte patru fi
ride lungi, înguste şi rotunjite la partea
superioară ; iar arcurile galeriilor sunt de
corate numai prin teşiturile stâlpilor oc
tagonali ce se prelungesc în sus încon
jurând arcurile.
Acest mod de decoraţie al pereţilor
din afară îl întâlnim la biserica din
satul Strejeştii ·de-Jos - în apropiere de
schitul Stăneşti - şi anume în par 
tea din jos a brâului ce încinge biserica
(ilustraţia pag. 23).
Această biserică este zidită de un
urmaş al neamului Buzeştilor, căci iată
ce aflăm din pisania de de-asupra uşii :
« Cu vrerea tatălui şi cu ajutoriul
« fiiului şi cu săvărşirea duhului sfăntu,

« doabele ei, din temelie, întru cinstea şi
« lauda prea sfintei Troiţe, cu cheltuiala
« d umnealui jupăn Constantin Buzescul
« Şi a dumneaei jupăniţa Maria şi a co
« conilor dumnealor Nicolae şi Ilie, în
« zilele prea înaltului Inpărat Carol al
« şasilea, al cărie începere au fostii la
« anul 7241 ( = 1 733) Mai 8 zil e » 6).
Şi această biserică nu a fost scăpată
de stricăciuni şi prefaceri, căci, pe pe
retele dela intrare se văd urmele unui
pridvor sprijinit pe: stâlpi de zidărie ;
totuşi, în partea de sub brâul cel mare,
păstrează acele firide lungueţe, cari-, prin
asemănarea lor cu cele dela schitul Stă
neşti, ne conduc la ideia că tot în
timpul zidirei acestei biserici s'au putut
face şi adăogirile dela schit, acesta fiind
încă în stăpânirea Buzeştilor.
Aşa dară, în prima jumătate a seco
lului al XVIII- lea, către anul 1 733, un
urmaş de a lui Stroe Buzescu, ZI
dind biserica din Strejeştii-de-Jos, a
pus de s'a zidit pridvorul şi galeriile
dela schitul Stăneşti, ca un prinos de

http://patrimoniu.gov.ro
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pietate c e a avut pentru strămoşul său
îngropat aci , cu 1 3 1 ani mai 'nainte.
De altfel, în acest timp încep.e a se
părăsi_ vechile tradiţiuni la clădirea bise
ricilor, căci mai peste tot locul întâlnim
schimbări şi adaose, cari , în mare parte,
au- transformat caracterul original al bi
sericilor. In · această epocă apar acele
pridvoare pe stâlpi, de stil cu totul di
ferit de acela al bisericilor la care se
alipiau, cum spre pildă se poate da
pridvorul bisericii din Bălteni ( llfov) 7).
Această biserică e zidită în anul 1 626 s),
intr'un stil de bună traditie
arhitecta-.
.
nică. ; mai târziu i s'a adaos o galerie
de cele trei părţi ale pronaosului, într'un·
stil <jiierit, schimbându-i cu mult carac-.
terul primitiv.
. Acest caz, aproape identic ca plan .
cu cel dela schitul Stăneşti, ne întăreşte
în s11stinerea părerii mai sus enuntate ,
că prefacerile dela schit apartin si ele
acestei epoci. lncă un indiciu important,
care confirmă această presupunere, mai
este şi bqlta în Junete cu care era în
velit pridvorul schitului, boltă care acum
este căzută, rămânând urme numai pe
'

'

'

l

'
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dm Maldăreşti, zillită în acelaş timp cu
biserica din Măldăreşti la anul 7299
(= 1 790i 1 ) 9), adică nu cu mult în urma
adaoselor dela schitul Stănesti.
In satul .Strejeştii-de-Sus găsim o altă
biserică, tot o ctitorie de-a Buzeştilor,
în care se află îngropat cel din urmă
urmaş din acest neam : aşa ne spune
o piatră mormântală aşezată în dreapta
intrării, pe care e săpată o inscripţie
în versuri, care începe astfel :
« Buzăştii ce din vechime pentru ţară
« s'au jărtfitu, s'au sfărşit acum prin
« mine, precum Domnul au voi tu, căci
« odrasla bărbătească din neamul meu
« n'au rămasu, ci numai de femeiască
« dooă fiei iubite Iasii.
Apoi, către sfârşit, se închee astfel :
«Iartă dar, iubite frate, cel ce vei
« vrea să ceteştr, blagoslovind întru toate
« pre romănaşii Buzeşti . smeritul Castan
« din Buzescul, sfârşitul neamului său,
« 1 83 1 lan. 3 1 » 10) .
După cum se vede, această biserică
aparţine secolului al XIX-lea, deci cu mult
m ai în urmă decât epoca în care s'au
făcut prefacerile dela schitul Stăneşti ,
'

Biserica scl)itului Stăneşti : desemn după zugrăveala interioară.

la colţuri şi console. Acelaş fel de
bolţi întâlnim şi Ia Bălte ni şi Ia Cula

încât nu mai poate fi _vorba în nici un caz
despre vreo inflm:nţă din această parte.

http://patrimoniu.gov.ro
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II.
Prin modificările aduse planului, fa
tada a suferit si ea schimbări însemnate.
)

)

cărămizi aparente cu straturi groase de
var alb, netezite inadins, spre a rămâne
vizibile. Tot cu indicatiuni de cărămizi
aparente se vede desemnată biserica pe
peretele din pronaos, pe toată întinderea
ei, adică şi corpul bisericii şi turla. cu : oca·:
zia adaoselor s'a tencuit -. de sigur atât corpul bisericii cât şi turla, dim
preună cu pridvorul şi galeriile.
Cărămizile întrebuintate la vechea zidărie sunt cu mult mai m ari decât l a
cea nouă. Astfel ·am m ăsurat la întâm
plare cărămizi a căror dimensiuni variau
între 40 - 42 cm. lungime, 20 - 26 cm.
lăţime, 6-8 cm. grosime, iar resturile de
var groase de 5 cm.
. Faţă de aceste dimensiuni, s'ar putea
spune că tiparele acestor cărămizi au
fost făcute după modelul cărămizilor ro
mane, găsite pe alocurea.
Pridvorul cel adăogat precum şi ga
leriile sunt pardosite cu cărămizi ames
tecate, de diferite dimensiuni, iar bise
rica n umai cu cărămizi de dimensiuni
m ari, la fel cu cele găsite la zidăria ve
che a schitului.
Adaosele în înălţime dela curpul bi
sericii cât si l a turlă s ' au decorat cu ar .
cade în formă de lunete(pag. 1 8), aşa după
cum a fost boltit privdorul. Cu timpul
prefăcându-se acoperişul, parte din aceste
arcade s'au dărâmat, iar la reparaţie nu
s ' au mai reconstruit, ci s'au profilat prin
tr ' un plan înclinat şi pu�ip curbat. Cele
două galerii sunt boltite cu bolţi cilin
drice, producând un plăcut efect de
masivitate, dimpreună cu stâlpii Ş l cu
pereţii bisericii,
Cu toate prefacerile ce i s'au adus,
schitul se înfăţişează pe dinafară cu o
plăcută proporţie, având un aer deose
bit de vechime, originalitate şi simplici
tate, care se împacă aşa de bine cu
liniştea văii ce- 1 păstrează ascuns de
atâta vreme, ca pe un lucru scump.
)

,

Detaliu din tâmpla de la Stăneşti.

Astfel, prin înălţarea acoperişului, acesta ,
devenind prea mare faţă de înălţimea
pereţilor, a trebuit să se mai adaoge
la înălţimea zidurilor înconjurătoare. Din
această cauză, baza pătrată a turlei a
rămas sub acoperişul înălţat, iar turla,
rămânând acuma prea mică, a trebuit
şi ea să fie m ai ridicată prin adaosul
de zidărie dintre firidele de sus şi streaşină.
Aceste consideraţiuni de ordin con
structiv şi oarecum estetic sunt confir
mate şi de desenul bisericii din pronaos
- despre care am vorbit l a cercetarea
planului - şi de modul de construire
al zidăriei şi de mate�ial �le întrebuinţate
la aceste adaose, cari se pot vedea
destul de lămurit în podul bisericii.
Aci, în pod, putem vedea frumoasa
structură a zidurilor vechi, clădite din
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III.
Pridvorul, aşa cum se prezintă astăzi,
cu boltile tavanului dăr-âmate si înlocuite
'
cu un tavan de scânduri şipcuite, produce un efect neplăcut, cu singura ex
cepţie a peretelui din spre răsărit, unde
găsim uşa de intrare în biserică, iar de
jur împrejurul ei, pe tot cuprinsul pere
telui, se văd părţi din vechea zugrăveală
păstrată incă bine. La partea superioară
a pridvorului, în colţuri şi la mijlocul
pereţilor, la o înălţime de 2:50 m . se
văd consolele de piatră, -p e care se re
zemau arcuril e în formă de lunetă ce
sprijiniau bolta tavanului_ Părţi din aceste
arcuri au rămas încă întretăiate de actua
lul tavan de scânduri. Pridvorul ca si
galeriile, este pardosit cu cărămizi de
diferite dimensiuni, aşezate neregulat. I n
colţul sud-vestic s e vede piatra mormân
tală a lui Dnmitru, feciorul Postelnicului
Pârvu, despre care s ' a vorbit la descrierea
planului ; iar în colţul nord-estic se vede,
înconjurată într'o ramă de piatră, o gaură
în care se varsă apa ce a servit la botezuri.
Pronaosul ca si restul � bisericii este
pardosit cu cărămizi de dimensiuni mari
şi separate cu de cele mici. Este boltit
cu o boltă cilindrică şi luminat cu o
fereastră îngustă în peretele sudic, cea
din peretele nordic fiind astupată l a
partea exterioară, probabil din cauza
crivăţului.
Pe perete sunt zugrăviţi ctitorii, astfel
aşezaţi : pe peretele nordic, în partea
stângă, jupân Giura Logofăt cu fii săi
Harvat. Preda si Mogos ţinând în mâini
schitul, iar în dreapta, jupâniţa Vilaia şi
fiica lor Maria. Pe peretele sudic, în
dreptul mormântului lui Stroe, sunt zu
grăviţi Stroe Buzescu şi Sima soţia lui .
Pe peretel e vestic sunt zugrăviţi stră
moşii lui Giura Logofăt : Mogoş Banul
şi fiul său Spătarul Mogoş, cu următoarea
inscriptie în slavoneste : << Eu robul tău
'

'

,

Hristoase stăpâne, pomeneşte-mă p e
mine Mogoş c e am fost B an ş i c u fiul
meu Mogoş ce a fost Spătar » 1 1 ).
Tot aci , în colţul sud-estic, se află
piatra mormântală a lui Stroe Buzescu,
în dreptul portretelor lor de pe perete
şi a cărei inscripţie o cunoaştem dela
cercetarea planului, unde s'a vorbit si
despre celelalte două pietre mormântale :
una a « Monahiei Va . . . din . . . » si alta a
< Dumnealui Preda Postelnic . .. » .
Restul bisericii e rezervat picturii
bisericeşti, care se păstrează încă bine
cu caracterul ei din epoca zidirii schi
tului. Tâmpla, încă în bună stare, se
prezintă ca o lucrare· de artă de bun
gust (pag. 22) , având numai două rânduri
de icoane şi deasupra crucea. Uşile îm1

1

�"

'

'

'
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Uşile împărăteşti de la bis. Stăneşti.

părăteşti (pag. 2 1 ) sunt o podoabă al<:asă
a acestei tâmple, a cărei măiastră corn-
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poziţiune şi m ai cu seamă îndemânarea
cu care îi sunt cioplite ornamentele, se

şi culoritului tâmplei şi zugrăvelilor, dom_
n e�te, din înălţi mea tur! ei, icoana Pan
·

Tâmpla bisericii scl)itului din Stăneşti.

pot vedea în detaliu! dela pag. 20.
Peste ansamblul armonios al formelor

tocratorului ; iar prin cele patru ferestruici
ale turle:, apărate cu reţele de nuele
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aşezate tn picioare, pătrunde in schit o
lumină stinsă, care se risipeşte sfioasă

23

prin toate ungherele, lăsându-se peste
morminte ca un duh al păcei eterne.
ION D. TRA)ANESCU.

Arh itect

/

Vedere a bisericii din Strejeştii-de-Jos.
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