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Cantacuzino, " vnuc pocoinago " Şerban Voi
vod, şi al Do3mnei sale Maria, iar la dreapta

Cârstea vei Vistiear, Nica, Ilinca, Ilinca Vis
tereasa, Maria şi iarăşi Maria.
In sfârşit, in naia bisericii , înaintea
inconostasului, se mai găseşte urmă
toarea piatră mormântală :
Din cale-ţi te of?'eşte,

O mândre trecător,
La semmt ce-ti vesteste
'
Că eşti tm m�trdor.
Şi eu fuiu În lume
Ca tine trăitor,
Dar azi num' al mie1t uuuze
Rămase Însemnător.
Serdaru Petraclte Pre:jbeamt.
La anul r844 Oct. 23.

Pisania bisericii din Popeşti.

- portretul lui Constantin Vodă B râncoveanu
şi al D oamnei sale asemenea Maria.
Tot în tindă, spre peretele de la sud, se
vede, foarte b ine conservată, inscripţia de pe
mormântul ctitorilor : Cârstea vei Vistier şi
soţia sa Ilina :
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Scbituleţul Iezerul-Vâlcea, din sus de Să
răcineşti , spre care urcă nişte chei de toată
'
frumuseţea, are următoarea pisanie :
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SCH I MONAH, I A R ACUM Î N ZILELE PA RINTELUI DAMAS
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Acest P rejbeanu , după mărturia pa
robului local, a făcut pe vremuri turla
de lemn a bisericii, in locul celei vecbi,
căzută, de sigur, cu prilejul vre-unui
cutremu r mai mare. Această turlă, care
se vede in ilustraţia dată Ia pag. 1 1 5-6,
cu ocazia recentelor lucrări de restaurare exterioară a bisericii din Popeşti,
a fost înlocuită cu alta nouă de zid.

(?) DUNit EA

C H I N , EPISCOPUL R.Â.MNICULUI, S'AU ZUG RĂVIT ŞI S'AU
D E ZMERIT EROMONAH C H I R N I COLAE OT TEI UŞ.
ME

Cariera acestui Cârstea vei Vistier al lui
Brâncoveanu n u are atâta însemnătate cât
să merite a fi reconstituită aci.
El e zugrăvit c u numeroasa-i familie pe
peretele de la miază noapte în tinda bise
ricii. Portretul s'a reprodus mai inainte, la
pag. 1 1 7. Aci insemnfim n umai numele ce
se citesc deasupra fig urilor din tablou-în
cepând de la stânga spre dreapta- cum de
altfel se pot u rmări şi in reproducerea fo
tografică amintită. Iată-le: Ilina, Parva, Neacşa,
Gbidu, Drăgbicean, Ion, Cârstea Log (ofăt),

SrA M A RT I E ,

DNI 9, LEAT 7?23 ( =1715).

Pe un tesalonic scrie :
Acest

sfânft!i.

carte s-au dat la schitul după Izvorul frumos

danie de la prea sfinţia sa părintele Mitropolitul Ţării Un·
grovlahii chir

Grigorie 7230 (?)
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VIRG. DRJ\GHICEANU.

XVI
Relatiuni despre Biserica Coltii.

Biserica Colţei este făcută de Spătaru! Mibail
Cantacuzino. El a studiat arbitectura la Viena.
Pe acele timpuri se construia în Austria şi
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Germania în stilul renaşterei germane, care stil
nu e altceva decât copia după renaşterea ita
liană, însă înţeleasă şi redată in spirit propriu,
cu ajutorul lucrătorilor italieni, cari au adus cu
dânşii reminiscenţele ornamenticei italiene.
Portal urile de la Colţea, Fundenii-Doamnei,
Sinaia şi Râmnic erau , credem, desenate
cl)iar de Spătarul Cantacuzino, şi sunt toate
in spiritul renaşterei germane.
D easupra arl)ivoltelor colonadei de la
Colţea se a�ă două console, vizibile în natură
şi pe ambele ilustraţiuni date în fasc. 1 3
pag. 4 7 a acestui Buletin. Pe când eram
şeful serviciului de arl)it. al Eforiei Spitalelor
Civile, la anul 1 895 , am avut ocasiunea de a
face o mică reparaţie bisericii Colţea. Cu
această ocasiune am găsit deasupra acestor
console două bucăţi de lemn de stejar
(vizibile în acuarela l ui 'Crenk dela 1 865),
care erau căpătăele unor bârne ce ţinea un
velum, care acoperea intrarea principală la
serbările şi prasnicele mari. - 'Cot când s'a
făcut această reparaţiune am curăţit de oloiu
uşa de stejar plină cu ornamente frumoase
şi am conservat pictura din pronaos, care e
foarte frumoasă şi ne i ndică cum erau exe
cutaţi odinioară toţi pereţii din biserică 1).
Reparând soclul bisericei şi făcând săpă
turi împrejur pentru aşezarea unui trotuar,
am găsit în pământ pietre mari ornamentale
unde întregi, altele sparte - cari proveniau
de la imprejmuirea acestei !Jiserici în genul im
pi:ej nu:irei bisericii episcopale de la Curtea
de Argeş. - Câte-va din aceste pietre au
fost luate mai înainte, când s'a făcut prima
reparaţie, şi s'au adaptat ca balustradă intre
coloanele pridvorului , după cum se văd azi.
A.cc:}sta este proveninţa acestor floroane, iar
nu că ele ar fi fost aduse de la biserica
Caimata , după cum se presupu ne în comuni
carea de pe pag. 48 a fasc. 13 din Buletin.
Am asistat la dărâmarea bisericii Caimata,
dărâmare efectuată sub Primariatu l lui Pacl)e
Protopopescu. Pe atunci eram arl)itect şef al
Primăriei Capitalei. Floroanele de la Colţea nu
au existat la biserica Caimata. Puţinele pie
tre ornamentale ce s'au găsit le acea dărâ
mare au fost acl)iziţionate de Baronul Bel u ,
care şi-a impodobit cu e l e casa � in Urla�i.
'Cot cu ocasiunea unor reparaţiUni_ la b11) Aceste picturi au fost redate în ilustrajiuni în
Buletinul Monumentelor Istorice, a. 1, No. 3.

serica Colţea am putut constata că sub ten
cuiala şi vopseaua exterioară există frescuri
pe toate faţadele. De altfel toate bisericele
făcute de Spătarul Cautacuzino erau în ex
terior polil)rome cu frescuri peste tot.
·

fui). GEORGE MJ\NDREA.
XVII.
O scrisoare c u privire l a Bucureştii
d e la 1 856.
l'cclea Ciiluyt"ireascâ, 1 fu-ile 1011

Stimate Domnule Lăpedatu.
In numărul de Ianuarie-Martie 1 9 1 1 al Bu
letinului (omisiunii Monumentelor Istorice
s'a publicat o fotografie a Bucureştilor din
1 856. Din acest document, foarte preţios în
felul său, nu s'au identificat decât trei monu
mente : Mitropolia şi bisericile Sf. Spiridon
şi Zlătari.
Dă-mi voie, ca unuia care cunosc Capi
tala dela 1 862, să completez această iden
tificare şi pentru altele din clădirile ce figu
rează în acea fotografie. Lucrul nu este greu ,
de oare ce Mitropolia şi Zlătarii, pentru cari
nu poate fi îndoială, ne servă ca puncte de
reper sigure, după cari ne putem orienta.
Fotografia este luată de pe acoperişul
Teatrului Naţional, din care o parte cu cinci
coşuri rotunde de fier se şi vede în fotografie.
Imediat dinaintea lui se vede spatele şi
acoperişul casei Otetelişanu, alături cu care,
mai departe, este casa din curtea otelului
Frascati, care nu ştiu dacă mai există azi,
dar care, după ·ce a fost locuită multă vreme
de d-na Otetelişanu, a adăpostit pe urmă
câţiva ani şi birtul otelului Frascati. Poate
tot aşa este şi astăzi.
In faţa acestei case se vede alta, cu parter
şi un etagiu, care are o faţă în umbră şi alta
în l umină . .Aceasta era o casă vecl)e şi urâtă,
care ocupa locul actualului otel Frascati. Ea
a ars într'o zi de 25 Ianuarie anul 1 870, sau
1 87 1 , sau 1 872, pe o zi de ger groaznic,
care transforma în ţurţuri de gl)iaţă apa
aruncată de pom pe. In momentul acela, eta
giul de sus era locuit de cunoscutul Grigore
Eliade, căruia i se mai zicea şi altfel.
I n faţa acestei case fotografia arată un
colţ din casa Gl)ica, ocupată acum, după
reconstruirea din anii trecuţi, de Clubul Tine-
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