https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

1

https://biblioteca-digitala.ro

ACADEMIA

REPUBLICII

SOCIALISTE

ROMÂNIA

INSTITUTUL DE ISTORIE

CU STUDIU INTRODUCTIV,
REPERTORIU CRONOLOGIC,
NOTE EXPLICATIVE, INDICATII
BIBLIOGRAFICE $1 .NDICI

EDITURA

ACADEMIEI

REPUBLICII
B U CU R E Ş T 1,

SOCIALISTE

1965

https://biblioteca-digitala.ro

ROMÂNIA

ACADEMIA

REPUBLICII

SOCIALISTE

ROMÂNIA

INSTITUTUL DE ISTORIE

VOLUMUL
ALEXANDRU

ELIAN

J

1395-1800

(redactor responsabil)

CONSTANTIN BĂLAN
HARALAMBIE CHIRCĂ
O L 1M P 1A D 1AC O NES CU

EDITURA

ACADEMIEI

REPUBLICII
8 U CU R E Ş T 1,

SOCIALISTE

1965

https://biblioteca-digitala.ro

ROMÂNIA

Coperta de: Untch Ioan

https://biblioteca-digitala.ro

CUVÎNT iNiliNTE
Colecţia <<Inscripţiile

medievale ale României>>, care- prin
acest întîi volum al său - vine să se alăture seriilor iniţiate anterior
de Institutul de istorie al Academiei Republicii Populare Române,
urmăreşte, ca şi culegerile de izvoare narative sau diplomatice ale
istoriei României, să pună la îndemîna cercetătorilor, dar şi a
publicului dornic să cunoască mărturiile autentice pe care se întemeiază istoria ţărilor româneşti, un material cît mai complet, editat
cu toată rigoarea şi după cerinţele actuale ale ştiinţei istorice, în
forma originală, dar şi în traducere, cînd este vorba de texte în
limbi străine, şi însoţit de aparatul ştiinţific necesar pentru folosirea
sa în cele mai bune condiţii.
Academia Republicii Populare Române promovează, mai mult
ca oricînd în trecutul vieţii ştiinţifice a ţării, elaborarea de opere
ştiinţifice originale, de interpretare a rezultatelor dobîndite cu
mijloacele proprii de investigare ale fiecărei discipline. Interpretarea nu oferă, însă, garanţia maximă de validitate pentru concluziile ei, decît în măsura în care analiza ştiinţifică se exercită asupra
unui material riguros controlat în toate etapele de culegere, sistematizare şi elaborare a lui.
In domeniul stiintelor
sociale îndeobste
,
,
, si
, în acela al istoriei
în particular, lucrările de culegere şi publicare riguros ştiinţifică
a izvoarelor sînt- astfel- cu aceeaşi grijă urmărite şi încurajate
ca ş~ cele de interpretare. Sub acest raport, ştiinţa istorică din ţara
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noastră

nu face decît să urmeze învăţămintele ilustrei pleiade de
cercetători şi gînditori, care- în cel de al cincilea deceniu al
secolului trecut- au pus bazele istoriografiei române moderne, şi
în fruntea căreia stau Nicolae Bălcescu, A. T. Laurian şi Mihail
Kogălniceanu. Ideea însăşi a unui Corpus- vast conceput, care
să cuprindă inscripţiile din ţară şi străinătate referitoare la istoria
poporului român- a fost, pentru întîia oară, emisă de Bălcescu.
La baza unei asemenea monumentale culegeri trebuiau să stea,
în primul rînd, cercetările epigrafice duse pe plan naţional. Acestea
au fost mai întîi întreprinse, cu inevitabile stîngăcii, în epoca
regulamentară şi reluate, după Unirea Principatelor, de cîţiva
specialişti, în frunte cu Alex. Odobescu. Inceputurile se cereau,
însă, continuate, cu eforturi sporite, cu o muncă mai sistematică
şi ţinînd seama de progresele care se realizaseră în ştiinţele auxiliare
ale istoriei. N-au lipsit, desigur, glasuri autorizate care, în cele
mai înalte foruri ştiinţifice ale ţării, să nu fi cerut, stăruitor, întocmirea unui Corpus al inscripţiilor medievale româneşti.
Astăzi, cu o înţelegeT:e superioară pentru scopurile, cît şi pentru
exigenţele muncii ştiinţifice, condiţiile obiective pentru împlinirea
unui deziderat, atît de des formulat în trecut, sînt realizate.
M unea, în colective de lucru pătrunse de o înaltă conştiinţă
profesională şi cu o temeinică pregătire ştiinţifică şi tehnică, se
continuă, atît în cadrul 1 nstitutului de istorie din Bucureşti,
cît şi pe lîngă secţia de Arheologie medievală de la Institutul
de istorie şi arheologie din laşi, de sub egida Academiei R.P.R.
sau în cadrul Institutului de istorie şi arheologie din Cluj. Volumului de faţă îi vor urma- într-un viitor apropiat- culegeri
privind inscripţiile Moldovei (oraşul Iaşi), ale Olteniei şi ale
Transilvaniei.
1n acest chip, cunoştinţelor pe care le dobîndiserăm din cronici
şi relaţii de călătorie, catagrafii şi statistici, documente de drept
public sau privat- izvoare care au stat în centrul preocupărilor
Institutului de istorie- li se adaugă acum datele, de un caracter
special, pe care le aduc, de obicei, inscripţiile. Aspecte din cultura
materială şi spirituală din trecut a poporului ies îmbogăţite în
lumina pe care o aruncă asupra lor amănuntele, uneori pitoreşti,
întotdeauna, însă, precise, cuprinse în inscripţii.
Datorită faptului că primul volum al culegerii e închinat
oraşului Bucureşti şi că potrivit cu criteriul topografic, care
stă la baza sistematizării inscripţiilor culese- toate izvoarele
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epigrafice legate de istoria patriei şi aflătoare astăzi în Capitala
tării, indiferent de provenienta lor, sînt cuprinse în acest volum,
continutul acestuia se dovedeşte neobişnuit de bogat şi divers. Nu
numai Bucureştii vechi, dar nenumărate aşezăminte şi localităti
din tară, precum şi opere de artă feudală românească îşi dobîndesc
un relief special prin sporul de informatii adus de inscriptiile
publicate. Desigur acestea nu sînt toate inedite; chiar cînd se retipăresc, însă, ele oferă garantia unui text mai cu grijă stabilit,
a unor traduceri mai exigente, a unei bibliografii mai complete,
decît ceea ce puteau oferi vechile culegeri partiale de inscriptii
de care ne foloseam.
Sîntem încredintati că noua culegere se va dovedi un instrument de lucru binevenit şi la nivelul sarcinilor care se impun astăzi
ştiintei istorice româneşti şi disciplinelor ei ajutătoare.

A.
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Cu

FAŢĂ,

inscripţiile

oraşul Bucureşti, aparţinînd

VOLUI\fUL DE
care cuprinde
din
epocii
feudale, pînă în anul 1800, Institutul de istorie al Academiei R.P.R. începe publicarea unui
corpus al inscripţiilor medievale de pe întreg teritoriul ţării.
Necesitatea unei asemenea culegeri, realizată de abia în anii regimului democratpopular, a fost demult resimţită şi unul din obiectivele urmărite de introducerea de faţă va
fi tocmai să înfăţişeze in ce împrejurări a apărut ideea constituirii şi publicării unui corpus
al inscripţiilor medievale, care sint diferitele forme sub care a fost preconizat şi cauzele care
au impiedicat pină in prezent realizarea unui proiect întrevăzut încă de Nicolae Bălcescu,
în 1845, ideie reluată mai tîrziu, în 1861, de << Astra )) şi apoi de <<Academia Română l).
Inainte de a aborda aspectul istoric al problemei, este util să înfăţişăm motivele care
impuneau să se dea, fără întîrziere, la lumină o culegere pe cît e cu putinţă mai completă
a inscripţiilor din epoca amintită şi măsurile ce trebuiau luate pentru traducerea in fapt a
acestui deziderat.
ln primul rind, cercetătorii în domeniul istoriei patriei şi al relaţiilor ei cu popoarele
vecine erau lipsiţi de instrumente de lucru in domeniul epigrafiei medievale româneşti chiar
dacă inscripţiile mai de seamă, sub raportul importanţei lor ca izvor istoric, au fost în mai
multe rînduri publicate. Editarea lor s-a făcut cel mai adesea la întîmplare, in publicaţii uneori
obscure şi în orice caz greu de procurat. Cercetătorul descoperă nu o dată, în ediţiile mai
vechi, lacune, lecturi nesigure, întregiri arbitrare, datări greşite, înlăturarea textului în limba
sa de redactare şi înlocuirea lui cu o traducere aproximativă şi totuşi aceste ediţii trebuiau
reţinute. Un prim pas ce trebuia făcut era, dar, descoperirea şi organizarea bibliografică
a materialelor epigrafice publicate, ca şi a copiilor sau transcripţiilor mai vechi. Dacă acestea
erau de puţin ajutor cînd inscripţiile se aflau încă în fiinţă, în integritatea lor şi - prin indispensabilul control pe teren -li se putea constitui un text sigur, vechile ediţii sau copii deveneau preţioase ori de cîte ori inscripţiile dispăruseră sau se degradaseră şi trebuiau reconstituite. De la inscripţiile publicate trebuia să se treacă la cele rămase, pentru felurite pricini,
needitate, uneori nici măcar semnalate. Săpături arheologice, restaurări de monumente, descoperiri întîmplătoare dau mereu la iveală inscripţii ce se cer valorificate. Acestora li se adaugă
cele identificate în colecţii particulare mai greu accesibile, cele dobindite recent, prin achiziţii
sau liberalităţi, de către instituţii. Se cerea dar, ca o condiţie prealabilă realizării corpusului
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amintit, intreprinderea unei vaste anchete pe scară naţională, care să ducă la organizarea
unei arhive epigrafice cît mai complete, pe baza căreia să se treacă la lucrările de editare sau
reeditare a inscripţiilor. Această anchetă a fost şi ea preconizată şi - într-o oarecare măsură
- realizată, cu mijloacele timpului, de cercetători începînd încă din a patra decadă a secolului al XIX-lea, cum vom avea prilejul să vedem. Pornită în zilele noastre, munca de identificare şi culegere a inscripţiilor epocii feudale trebuia, însă, înfăptuită potrivit cu exigenţele
de metodă şi înlesnirile tehnice proprii epocii actuale, iar editarea să se facă în chip corespunzător, fiind însoţită - indeosebi - de instrumentele auxiliare indispensabile cercetătorilor
(indici, repertoriu cronologic, bibliografii etc.). Aceste sarcini, legate de publicarea unui corpus
a cărui necesitate apare, socotim, evidentă, au determinat programul de lucru, cu etapele
sale de realizare, pentru colectivul însărcinat cu alcătuirea volumului de faţă.
Inainte de a aborda alte probleme legate de constituirea corpusului şi de antecedentele
sale, în cadrul preocupărilor de epigrafie medievală în ţările române, este indicat să lămurim
ce accepţie acordăm termenului de inscripţie şi ce valoare au, îndeobşte, informaţiile culese
din inscripţiile feudale româneşti.
O delimitare a cîmpului îmbrăţişat de epigral'ia medievală nu e uşoară, dată fiind diversitatea extremă a materialelor pe care se scriu şi a instrumentelor, substanţelor şi procedeelor
cu care se scriu inscripţiile.
O idee adecvată asupra speciilor epigrafice o căpătăm mai degrabă prin eliminarea a
tot ceea ce alcătuieşte obiectul altor discipline auxiliare ale istoriei. Astfel nu intră in domeniul de cercetare al epigrafiei, în primul rînd, tot ceea ce stă scris pe papirus, pergament,
hirtie şi alte materiale care intră in componenţa condicelor manuscripte, precum şi ale aşa
ziselor izvoare diplomatice (documente, acte, corespondenţă etc.), care alcătuiesc domeniul
papirologiei şi al paleografiei. Tot astfel epigrafia nu se interesează de tot ceea ce se imprimă,
cu ajutorul tiparului, pe orice fel de materiale inclusiv ţesăturile; in acest chip inscripţiile
imprimate pe antimise, fiind socotite tipărituri, nu-şi găsesc locul in culegerile epigrafice. In
sfirşit, inscripţiile de pe monede şi sigilii alcătuiesc domeniul propriu de cercetări al numismaticei, pe de o parte, al sigilografiei sau sfragisticei pe de alta. Inscripţiile care se găsesc insă
pe veriga inelelor, in afara tipului sigilar, sint luate in considerare de ştiinţa epigrafică. Procedtnd la aceste excluderi, cimpul de preocupări al epigrafiei rămîne incă extrem de extins.
Pentru a da cîteva exemple, vom socoti astfel ca inscripţii tot ceea ce este scris prin procedee
ca: săpat, desenat, pictat, incizat, brodat sau cusut, pe materiale de o nesfîrşită varietate,
mergind de la: marmură, piatră, cărămidă, tencuială, lemn şi orice material de construcţie,
pînă la sticlă, os, sidef, metal, piele, muşama sau ţesături de orice fel.
E uşor de constatat că aplicarea unor asemenea criterii pur materiale in delimitarea
obiectului epigrafiei medievale a fost resimţită ca insuficientă de mai mulţi cercetători in
acest domeniu, care au ţinut să ia în considerare şi criterii de alt ordin. Intr-adevăr, intre o
inscripţie de pe o icoană, un grafit de pe zidul unei clădiri şi o însemnare contemporană cu
ele de pe filele unui codice manuscris sau ale unei tipărituri, deosebirea nu stă, foarte adesea,
nici in conţinutul nici în aspectul paleografic al textului, ci numai în materialul şi instrumentele
alese pentru redarea lui. Punind accentul pe elementele de conţinut şi de formă, epigrafişti
ca Melchisedec, S. FI. Marian, N. Iorga - pentru a da numai cîteva nume - au publicat
laolaltă atit ceea ce numim îndeobşte inscripţii, cît şi însemnările aflate pe cărţile, manuscrise şi imprimate, aparţinînd aceluiaşi monument 1 •
1 Vezi de ex. Melchisedec, N.otiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 mănăstiri şi biserici antice
din MoldoPa, Buc., 1885; Simeon FI. Marian,

1 nscripţiuni de pe manuscripte şi cărţi Pechi din
BucoPina. Partea 1. 1 nscripţiunile de pe manuscriptele şi cărţile din districtul Cîmpulungului,
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Pe de altă parte, obligaţia de a folosi, in alcătuirea unui corpus epigrafic, şi copiile
de inscripţii din manuscrise vechi, aşa numitele apographa, se izbeşte de dificultăţi, în cazul cînd
sîntem consecvenţi în aplicarea criteriilor de ordin material în delimitarea domeniului epigrafic.
Am arătat cu alt prilej t, şi anume pentru domeniul grecesc, cît de uşor pot fi confundate
copiile unor inscripţii de pe pietre tombale cu acelea ale unor epigrame funerare, prezentînd
un text asemănător celor dintîi sub raport formal, dar fără nici o contingenţă cu epigrafia.
Cînd inscripţii metrice şi epigrame se găsesc laolaltă, fără indicaţii de provenienţă, pe paginile
aceluiaşi manuscris, discriminarea lor, atunci cînd e posibilă, implică cercetări laborioase.
Oricum, aceste cercetări merită să fie întreprinse şi o separare a inscripţiilor propriu-zise de
texte literare sau însemnări trebuie realizată, ori de cite ori este cu putinţă, fără să preţuim
mai puţin valoarea de informaţie pe care acestea din urmă o au pentru cercetările istorice.
Rămîne să încercăm să precizăm care este valoarea relativă a inscripţiilor feudale
din ţ,ările române ca izvoare istorice. Răspunsul - nici de data aceasta - nu este uşor de dat.
Pe de o parte, în raport cu cîmpul de cercetări şi rezultatele obţinute de epigrafia
clasică, aceeaşi ştiinţă epigrafică aplicată domeniului medieval se situează într-o poziţie de
netăgăduită inferioritate. Pe cînd cea dintîi lucrează într-un domeniu în care, pentru anumite perioade de timp şi regiuni, obiectul său de cercetare constituie - cu excepţia monedelor - singurele izvoare scrise existente, inscripţiile medievale apar într-o vreme in care abundenţa izvoarelor narative sau diplomatice pune, în general, în umbră informaţiile ce se pot
desprinde din inscripţii. Pe cînd, iarăşi, epigrafia clasică descoperă, nu rareori, în inscripţii
ceea ce numim instrumente ale vieţii publice ca: legi, edicte, decrete, tratate ş.a., menite să
arunce o vie lumină asupra vieţii social-economice şi politice a epocii respective, inscripţiile
medievale au, cel mai adesea, un caracter privat şi numai indirect pot sluji la elucidarea anumitor probleme majore ridicate de cunoaşterea trecutului. Şi de data aceasta importanţa şi calitatea informaţiilor care pot fi culese din alte speţe de izvoare contemporane fac să treacă
pe un plan secundar valoarea ştirilor căpătate din izvoarele epigrafice.
Un alt aspect pe care-I prezintă inscripţiile medievale româneşti îl constituie caracterul
religios al majorităţii lor, rezultantă firească a unor forme de gîndire specific medievale. Acest
caracter e determinat, in primul rînd, de funcţia pe care trebuie si). o îndeplinească majoritatea
inscripţiilor. Dacă e vorba de pisanii, poate cele mai importante dintre inscripţiile feudale
româneşti, rostul lor era să arate numele persoanei sau persoanelor care ridicau sau refăceau un
lăcaş de cult, împrejurările care provocaseră acţiunea lor şi scopul pentru care o săvîrşeau.
Inscripţiile tombale şi cele de pe pomelnice şi cruci de piatră recomandau ajutorului divin pe
morţii sau viii ale căror nume le cuprindeau. ln sfîrşit, în imensa lor majoritate, inscripţiile
de pe obiecte cu funcţii liturgice, care - pentru valoarea lor artistică - împodobesc secţiile
de artă feudală ale muzeelor noastre, indeplinesc aceeaşi funcţiune. Dar chiar cînd funcţia
inscripţiei era să consemneze o împrejurare fără o legătură vizibilă cu viaţa religioasă - cum
ar fi amintirea unei biruinţe militare, fixarea unui hotar sau construirea unui pod - inscripţia
propriu-zisă este încadrată de formule religioase şi textul este, cel mai adesea, săpat pe o
cruce de piatră 2• Ca' să nu mai vorbim de nenumăratele săbii brincoveneşti risipite în
Suceava, 1900. Din publicaţiile lui N. Iorga ne
mărginim să cităm: Inscripţii din bisericile României, voi. I-II, Buc., 1905-1908 ; Documente.
in «Rev.ist.», an XV (1929), p.265-274;
ibid., an XVIII (1932), p. 268-276
şi Inscripţii, in «Bul. Corn. mon. ist. ''• an IX (1930),
p. 141-146.
1 Vezi Alex. Elian, Epigrame
funerare greceşti
Inscripţii,
Inscripţii,

în epoca fanariotă, în Studii şi materiale de istorie
medie, voi. I (1956), p. 333-341.
2 Vezi, de pildă, pentru inscripţia care aminteşte
de biruinţa lui Mihai Racoviţă asupra « cătanelor ••
austriace in 1716 şi este săpată pe crucea zisă a
lui Ferenţ de lîngă Iaşi, bibliografia la D. Russo,
Cronica Moldopei de N. Chiparissa (1716-1717 },
in« Revista istorică română», an. III (1933), p. 140,
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muzee de peste hotare şi care au înscrise pe lamă versuri metrice în limba greacă, cu
aluzii religioase 1 •
Explicaţia acestei prevalenţe a formulelor religioase, întrebuinţate chiar în împrejurări
in care ne-am fi aşteptat mai puţin să apară, trebuie căutată în legăturile consolidate în veacul
de mijloc intre creştinism şi societatea feudală. Referindu-se la procesul transformării religiei
creştine in religie de stat, F. Engels arată că, ((în evul mediu, pe măsură ce s-a dezvoltat
feudalismul, creştinismul a devenit religia corespunzătoare acestuia, cu o ierarhie feudală
corespunzătoare l>. 2 Pentru Bizanţ, indeosebi, şi ţările aparţinînd cercului de civilizaţie
bizantin. formele luate de sprijinul mutual pe care statul şi biserica şi 1-au acordat în epoca
feudală constituie unul din aspectele adînc semnificative ale vieţii publice, cu repercusiuni
fireşti în cele mai variate domenii ale culturii.
Pisaniile, inscripţiile funerare, inscripţiile votive, proveneau în cea mai mare parte a
lor de la reprezentanţi tipici ai clasei feudale, in frunte, cel mai adesea, cu voievodul ţării
şi cu membri ai familiei domnitoare. Era, deci, firesc ca liberalităţile lor, pe de o parte, să se
indrepte spre aşezăminte bisericeşti şi ca forma gîndirii lor, pe de altă parte, chiar în împrejurări care n-ar părea legate de biserică, să împrumute expresii pătrunse de spiritul religios, într-o
perioadă în care teologia constituia punctul de plecare al oricărei speculaţii.
Numărul covîrşitor de inscripţii purtînd acest caracter se mai explică, in parte, şi prin
alt factor. Construcţiile sau obiectele cu caracter laic care au putut să poarte inscripţii fără
elemente religioase s-au bucurat, in general, de mult mai puţină solicitudine decît construcţiile
cu caracter religios sau obiectele destinate cultului şi au suferit distrugeri sau degradări care
le-au impiedicat să ajungă pînă în zilele noastre cu inscripţiile respective, care ne-ar fi putut
rezerva surprize. Printr-o întîmplare doar pisania de la Mogoşoaia de pildă, de un caracter pur
laic, ne-a parvenit 3 , alături de alte cîteva- foarte puţine - de acelaşi fel. Majoritatea curţilor
domneşti şi a construcţiilor civile sau militare din epoca feudală au avut mult mai mult de
suferit decît bisericile sau mănăstirile întreţinute sau refăcute în cursul veacurilor prin munificenţa reprezentanţilor clasei feudale. Pentru desconsiderarea pe care au cunoscut-o curţile
domneşti căzute în paragină, avem mărturii de la Vasile Lupu, în Moldova, pînă la Ioan
Caragea, in Muntenia 4 • E de la sine înţeles de ce atenţie se puteau bucura alte construcţii
civile ruinate in cursul vremurilor. Să adăugăm şi faptul că multe asemenea clădiri nu purtaseră,
de la început, pisanii şi deci chiar, în cazurile rare cînd monumentele ni s-au conservat, nu
pot aduce nici un aport anchetelor noastre epigrafice 5 •
n. 1. Pentru o cruce cu o inscripţie din 1742, care
aminteşte de fixarea unui hotar, vezi V. Drăghi
ceanu, O piatră de hotar a vechilor Bucureşti, în
«Bul. Corn. mon. ist. >l, an. IV (1911), p. 107. Cu
privire la (1 puntea lui Soco!>) de pe Dîmboviţa,
ridicată de clucerul Soco! din Cornăţeni, în 1647,
vezi inscripţia de pe crucea ridicată cu prilejul
construirii podului, la V. D(răghiceanu), Comunicări,
în «Bul. Corn. mon. ist. >l, an. III (1910), p. 144.
1 Despre săbiile
lui Constantin- Vodă Brîncoveanu s-a scris relativ mult. Pentru textul inscripţiilor, însă, care se repetă, ne mulţumim să trimitem
la articolul lui C. Marinescu, Trei săbii ale lui
Constantin Brincoveanu, in « Bul. Corn. mon. ist. >l,
an. XIX (1926), p. 94-99.
2 K. Marx şi F. Engels, Opere alese in două volume,
voi. II, ed. a 11-a, Buc., E.S.P.L.P., 1955, p. 432.
3 Vezi V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brincoveneşti. Il. Mogoşoaia, în « Bul. Corn. mon. ist. •l,
an. II (1909), p. 155.
4 Vezi
Al. Lapedatu, Noi monumente istorice,

in (1 Bul. Corn. mon. ist. >l, an. I (1908), p. 48,
unde se publică cartea lui Vasile Lupu din 1635
către Racoviţă logofătul prin care se ridică impotriva devastării curţilor domneşti ale lui Ştefan
cel Mare de la Vaslui, pentru a folosi piatra la
clădirea unei mănăstiri. (1 Ca acest lucru - scrie
voievodul - nu să cade să facem că nu iaste cu
cinste, ce de aiurea să cauţ unde să afla>). Pentru
hărăzirea ruinelor curţii domneşti din Tîrgovişte,
in 1813, vei vornicului Isaac Ralet, vezi A. Lapedatu, Ştiri mai vechi despre ruinele curţii domneşti
din Tîrgov~~te, in (1 Bul. Corn. mon. ist. >l, an. VIII
(1915), p. 91.
6 Vezi
remarca lu N. Stoicescu, Repertoriul
bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti,
Buc., 1961, p. 158, după care monumentele civile
sînt în general lipsite de inscripţii şi doar patru
asemenea monumente din Bucureşti au pisanii.
Numărul e cu totul neînsemnat pe lîngă numărul
considerabil de inscripţii cu caracter bisericesc.
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şi explicate principalele trăsături - sub raport ideologic - pe care le
textele inscripţiilor din ţările române în epoca feudală, rămîne să ne
întrebăm care este în asemenea condiţii valoarea lor de izvor istoric.
Aceasta rămîne întreagă, în limitele relativ restrinse în care se situează informaţiile
pe care le putem dobindi în domeniul epigrafic medieval. Dacă, prin natura lor, inscripţiile
epocii feudale nu ne pot procura date comparabile în importanţă cu cele pe care ni le inlesnesc
izvoarele narative şi cele cu caracter diplomatic, in schimb precizia amănuntelor pe care ni
le furnizează e mai mare. Cu rare excepţii, asupra cărora vom reveni şi în care datele eronate
nu se pare că ar proveni din intenţii de înşelăciune, inscripţiile ne pun la îndemînă informaţii
în genere mai sigure decit ale altor izvoare contemporane, atît sub raport cronologic, cit şi
sub acela al materialului de fapte şi detalii pe care ni-l înfăţişează. In forma lor adesea stereotipă, cu înşirări sarbede de nume şi date, inscripţiile sînt redactate mai puţin ad probandum
decit cutare cronici reprezentind interesele unei partide boiereşti sau decît cutare act construit pe relatări suspecte sau pe argumentări discutabile. Amănunte inexacte s-au strecurat,
desigur, in pisanii, care folosesc elemente ale tradiţiei orale sau împrumută din pomelnice şi
hrisoave nume şi date pe care critica istorică le va dovedi mai tîrziu false. Totuşi, in măsura
in care majoritatea inscripţiilor relatează fapte contemporane, in materialitatea lor strictă
şi limitată şi nu sint destinate să fie produse în faţa unor instanţe sau să aducă beneficii
de orice fel autorilor lor, veracitatea ştirilor pe care le cuprind nu poate fi, in genere, pusă
la îndoială.
Inscripţiile epocii feudale sînt, astfel, un izvor preţios de informaţii în domeniul arheologiei şi artei medievale româneşti, prin datele care ni le furnizează asupra constructorilor,
meşterilor, decoratorilor şi a celor mai felurite speţe de lucrători in domeniile atit de variate
ale <( artelor minore 1>. Prin amănunte asupra condiţiilor in care s-au ridicat monumente şi
construcţii cu caracter civil, militar şi, mai ales, religios, ele constituie o sursă de neînlocuit
pentru istoria locală, a oraşelor, tîrgurilor şi a unui număr de sate, în epoca amintită. Bogăţia
de nume cuprinse in pomelnice, inscripţii funerare şi votive, pisanii şi grafite reprezintă un
material valoros pentru cercetări antropo- şi toponomastice. Pentru pricini mai sus-înfăţi
şate, e firesc ca inscripţiile să aducă lămuriri privind mai cu seamă pe membri ai clasei feudale,
cu legăturile lor de familie, cu proprietăţile pe care le-au stăpînit şi funcţiile pe care le-au
ocupat. Totuşi, cu trecerea vremii, reprezentanţi ai unor pături orăşeneşti în ascensiune apar'
intre ctitorii şi binefăcătorii aşezămintelor pioase şi, pentru anume regiuni, se întimpină şi
nume de ţărani in pomelnice, dar şi in pisanii sau inscripţii votive. ln sftrşit, evenimente de
interes politic şi militar îşi găsesc şi ele ecoul în inscripţiile epocii feudale şi ajunge să amintim
pietrele de mormint ale lui Radu de la Afumaţi, de la Argeş, sau Stroe Buzescu, de la Stă
neşti, pisania de la Războeni, grafitele de la Hîrlău, aşa zisa cronică murală de la mînăstirea
Bucovăţ sau, dintre inscripţiile mai de curind studiate, cea de la Turnu, din vremea lui Mircea
cel Bătrîn.
Pentru o epocă mai veche, cînd izvoarele istorice de altă natură sînt mai rare sau,
uneori, inexistente, informaţiile culese din inscripţii, cu tot caracterul lor limitat, sînt de o
importanţă covîrşitoare. Grafitul din Biserica Domnească din Curtea de Argeş, care ne dă
data morţii lui Basarab (1352), piatra de mormînt a lui Nicolae Alexandru voievod, care
poartă anul morţii sale (1364), sînt, astfel, socotite ca izvoare de seamă pentru istoria patriei
in epoca feudală.
Ajutorul multilateral pe care inscripţiile il acordă cercetărilor de istorie a patriei în
această perioadă justifică- credem -pe deplin iniţierea publicării unui corpus al lor in condiţiile
mai sus-arătate. Pentru că paginile de faţă servesc şi de introducere la intreaga culegere de
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înfăţişează, îndeobşte,
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inscripţii medievale din Ţara Românească şi Moldova am socotit util să arătăm momentele
mai de seamă, pe care le-au cunoscut preocupările de epigrafie medievală in România, pînă
la inceputul secolului al XX-lea. Vom înfăţişa, dar, pe scurt cum se manifestă aceste preocupări în secolele XVII-XVIII, rămintnd ca, pentru secolul al XIX-lea şi începutul celui urmă
tor, să ne oprim numai asupra a două aspecte majore in cadrul acestor preocupări şi anume:
promovarea ideii de anchetă epigrafică pe scară naţională şi lupta pentru alcătuirea unm
corpus al inscripţiilor, care-şi găseşte un inceput de realizare abia cu volumul de faţă.

* * *

Una din trăsăturile mai izbitoare ale istoriografiei din Ţara Românească şi din Moldova,
în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi la începutul celui următor, este înclinarea spre
erudiţie, care se manifestă in formele sale cele mai ample şi mai variate în opera istorică a
lui Dimitrie Cantemir, dar este prezentă şi în lucrările celor doi Costini - Miron şi Niculae - şi
încă, mai cu deosebire, în Istoria Ţării Româneşti a stolnicului Constantin Cantacuzino. Dacă,
însă, cele mai felurite izvoare narative ale antichităţii şi veacului de mijloc, precum şi opere
ale istoriografiei moderne, de limbă latină, se află citate la tot pasul, mai ales în scrierile
stolnicului Cantacuzino şi ale lui Cantemir, consacrate desluşirii originii poporului român,
interesul cronicarilor şi istoricilor noştri din această vreme pentru tot ceea ce le puteau oferi
descoperirile arheologice şi monetare sau lectura inscripţiilor este încă restrins. Pentru a ne
mărgini la acestea din urmă, e cert că numai întîmplător - şi încă exclusiv pentru istoria
veche a patriei - atenţia invăţaţilor din .Principate se îndreaptă către ştirile cu caracter epigrafic. Astfel, Miron Costin, în scrierea sa De neamul moldovenilor din ce ţară au ieşit strămoşii
lor, pomeneşte de o << piatră mare )) adusă la Galaţi din ruinele cetăţii Gherghina, pe care << mai
mult nu s-au putut inţelege, făr de atit a latineşte: Severus imperator romanorum, iar româneşte:
Sever a Rimului împărat)) 1 • Nicolae Costin, în Letopiseţul Ţiirii Moldovei, reproduce informaţia de mai sus, fără vreun adaos 2 • Cu alt prilej, însă, ne aminteşte de <<piatra de marmură))
adusă la Iaşi, de la Galaţi, pe vremea lui Constantin Duca Vodă (1693-1695), cu <<slove să
pate latineşte)>, a căror traducere românească e dată de cronicar 3 • In ../)escrierea Moldovei
Dimitrie Cantemir reproduce - cu erori - forma epigrafică a inscripţiei de la Gherghina,
citită de Nicolae Costin 4 , iar in Hronicul său, redactat cîţiva ani mai tirziu, Cantemir ne informează că, trecind prin Galaţi, a incercat tn citeva rinduri să dea de urma pietrei cu numele
împăratului Sever, fără să izbutească 6 • El se opreşte, însă, asupra a <<două pietri carile in
Dachiia noastră s-au aflat)). Una se descoperise - afirmă Cantemir - la leat 7211 (1702/1703),
la Galaţi. Este vorba de aceeaşi inscripţie pe care ne-o semnalase şi in Descrierea Moldo~Jei şi
căreia acum îi reproduce textul latin cu traducerea românească. Cealaltă, amintită in opera
istoricului său preferat, Bonfini, fusese descoperită << in vremile sale - adică ale istoricului
italian - în Transilvania )) şi Cantemir ii dă, deopotrivă, transcrierea, după Bonfini, şi tălmă
cirea românească 6 •
Cit priveşte pe stolnicul Cantacuzino, acesta redă şi el textul unei inscripţii latine,
aflată in Transilvania şi pe care o socotea că <<au fost la capul podului)) lui Traian de la
1
M. Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Buc.,
1958, p. 267. Cronicarul moldovean aminteşte- e
drept - inscripţiile slave citite de el pe turnul
şi poarta cetăţii Suceava (vezi ibidem, p. 265), dar
nu ne dă textul lor.
2
N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldo11ei de la
zidirea lumii plnă la 1601, ed. Ioan St. Petre, Buc.,
19lo2, p. 137.
8
Ibidem, p. 13lo.

' Vezi D. Cantemir, Descrierea Moldo11ei, tradusă
de Gh. Adamescu, Buc., <f.a.>, p. H. ln n. lo se
dă, după indicaţiile lui I. Andrieşescu, transcripţia
corectă a inscripţiei aşa cum se află in Corpus
inscriptionum latinarum, III, 777.
6 D. Cantemir,
Hronicul 11echimei a romanomoldo-l!lahilor, ed. Gr. Tocilescu, Buc., 1901, p. 162.
8 Ibidem, p. 161.
Pentru inscripţiile găsite la
Gherghina (castrul roman de la Barboşi) vezi
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Drubeta 1 ; o altă piatră, care se găsea la Cluj, <<deasupra unei porţi •>, prezintă un text de
asemenea latin, cuprinzind numele lui Traian. Stolnicul il reproduce după Atlas no"us (1638)
al olandezului Ioan Blaeu 2.
Dacă aceste inscripţii reţineau atenţia invăţaţilor noştri, la sfirşitul celui de-al şapte
sprezecilea veac şi la inceputul celui următor, faptul se datora epocii din care proveneau şi
numelor răsunătoare pe care le evocau unor cercetători zeloşi ai trecutului îndepărtat al patriei
lor. Pentru vremuri mai apropiate, nici unul nu se gtndea să recurgă la ajutorul pe care puteau
să-I dea inscripţiile epocii feudale, complettnd sau modificind datele cuprinse in izvoarele
narative sau transmise prin tradiţii orale. Primele preocupări in domeniul epigrafiei medievale, in Ţara Românească şi Moldova, nu le vom găsi dar la marii cronicari ai veacurilor al
XVII-lea şi al XVIII-lea. Ele apar in imprejurări oarecum neaşteptate, care merită să fie pe
scurt amintite.
Unor călători străini, in Moldova, şi anume in prima jumătate a sec. al XVII-lea le
datorăm - din cite cunoaştem- primele transcrieri de inscripţii medievale. ln 1643, misionarul
Bartholommeo Bassetti, vizitind bisericile romano-catolice din << provincia •> Moldovei, se
opreşte, la Baia, in faţa inscripţiei, din 1410, a ctitoriei lui Alexandru cel Bun pe care o va
reda in relaţia sa de călătorie 3 • Trei ani mai tirziu, in cercetarea pe care o face bisericilor catolice
din Moldova, in calitatea sa de vicar apostolic pentru această provincie eclesiastică, arhiepiscopul de Marcianopolis, Marco Bandini, ne-a lăsat - in cuprinsul largei şi preţioasei sale
relaţii- şi transcrierea aceleeaşi inscripţii a bisericii din Baia 4 , la care se mai adaugă
şi alte inscripţii din Baia, Suceava şi Cotnari, aceasta din urmă aparţinind secolului al
XVII-lea 6 •
Fără să ne reproducă textul unei inscripţii, cum făcuse Bandini, călătorul sirian Paul
de Alep găseşte prilejul să ne incredinţeze că putea utiliza un text grecesc scris sau săpat pe
o vestită icoană de provenienţă bizantină adusă de Neagoe Basarab pentru biserica mănăs
tirii sale de la Argeş. Insoţind, in calitatea sa de arhidiacon, pe patriarhul arab al Antiohiei,
Macarie, in călătoria intreprinsă de acesta în Ţara Românească şi Moldova in a şasea decadă
a secolului al XVII-lea, Paul de Alep cercetează şi Argeşul, unde, in biserica amintită, găseşte
vestita icoană, zisă << junghiată >>, - o icoană bizantină portativă, în mozaic, care aparţinuse,
se pare, bisericii Pammakaristos din Constantinopol. Peripeţiile legendare prin care trecuse
icoana sint rezumate de Paul de Alep după relatarea <<descrisă pe marginile icoanei •> 8 , lucru
care-I făcuse foarte probabil in 1517, în acelaşi loc, Gavriil Protul, fără in să să arate, ca arhidiaconul Paul, de unde-şi luase ştirile, adică din inscripţia marginală, în limba greacă, a icoanei 7 •

comunicarea lui Vasile Pârvan, Castrul de la Poiana
drumul roman prin Moldopa de jos, în ~Anal. Acad.
Rom.», Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXXVI
(1913-1914), p. 106-108, unde se dau şi mărturiile
cronicarilor sus-amintiţi, punîndu-se, insă, pe seama
lui Miron Costin, lectura pe care o datorăm fiului
său Nicolae.
1 Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării
Româneşti, Craiova, <f.a.>, p. 19.
2 Ibidem, p. 28.
8 Vezi G. Călinescu, Altre notizie sui missionari
callolici nei paesi romeni, in • Diplomatarium italicum », an. II (1930), p. 347.
4 V. A.
Urechiă,
Codex Bandinus. Memorii
asupra scrierii lui Bandinus de la 1646, urmat de
text, însoJit de acte şi documente, in « Anal. Acad.
Rom. t, Mem. Secţ. Ist., Seria Il, tom. XVI
(1893-1894), p. 244.

şi

6 Ibidem, p. 245, 247 şi 253.
Pentru vizitele
misionarilor catolici italieni in Moldova in secolele
XVI-XVIII, datorită cărora posedăm preţioase
date de caracter statistic asupra unui mare număr
de localităţi moldovene şi care au provocat şi
interesul asupra inscripţiilor păstrate in anumite
biserici, vezi N. Iorga, Introducere la Studii şi
documente, voi. 1-11, Buc., 1901, p. XXXIX-XLV
şi mai ales - pentru sec. XVII - studiile lui G.
Călinescu, Alcuni missionari callolici italiani nella
MoldaPia nei secoli XVII e XVIII, in • Diplomatarium italicum >>, an. 1 (1925), p. 1-92 şi, de
acelaşi, Altre notizie sui missionari callolici nei
paesi romeni, ibidem, an. Il (1930), p. 305-326.
8 Vezi Călătoriile patriarhului Macarie de Antiohia în Jările române, 1653-1658, Buc., 1900, p.145.
7 Vezi
Tit Simedrea, ViaJa şi traiul sfîntului
N ifon patriarhul Constantinopolului. 1 ntroducere
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Luarea in considerare de către călători străini a unor inscripţii din Moldova şi Ţara
reproducerea sau rezumarea lor nu trebuie să pună in umbră amănuntul că
- in aceeaşi primă jumătate a veacului al XVII-lea - în cercurile, de data aceasta
româneşti, ale mănăstirii Cîmpulung, călugării cărturari descopereau, în urma lucrărilor
de restaurare a lăcaşului de către Matei Basarab (1635), poate vechea pisanie a mănăstirii
Cimpulung, dar în orice caz piatra de mormînt a lui Nicolae-Alexandru voievod,
din 1364, şi că aceste descoperiri vor avea interesante consecinţe asupra cărora trebuie
să ne oprim.
Biserica domnească de mir din Cîmpulung, zidită in cursul veacului al XIV-lea, se
prăbuşise in urma unui cutremur, in 1628, sub domnia lui Alexandru Iliaş. Matei Basarab,
restaurînd-o în 1635-1636 şi preschimbînd-o în mănăstire, îi pune o pisanie nouă care, poate
mai mult ca oricare alta din epoca feudală, a înrîurit evoluţia legendei despre aşa-zisul << descă
lecat)) al Ţării Româneşti şi- mai tîrziu, în sec. al XVIII-lea- a influenţat şi istoriografia,
în vremea cînd aceasta voia să dea o bază critică, sprijinită pe documente şi inscripţii, prezentării originilor principatului. Cele două elemente din pisania lui Matei voievod care au cunoscut
acest indelungat răsunet sint reproducerea şi popularizarea unei creaţii onomastice recente,
aceea a numelui hibrid Radu-Negru, şi producerea datei 1215, ca an de fundare a vechii
biserici restaurate. Numele de Radu-Negru voievod s-a alcătuit probabil din fuziunea dintre
numele lui Negru vodă, prezent în tradiţia orală şi consemnat în scris in a doua jumătate
a secolului al XVI-lea, şi acela al lui Radu 1 Basarab (1372-1384), ctitorul Tismanei, figură
devenită legendară şi căreia i se atribuiau numeroase alte ctitorii 1 • Cit priveşte data, aceasta
a rezultat dintr-o defectuoasă lectură a unei date, aflătoare fie în mai vechi hrisoave, fie,
poate, intr-o pisanie a bisericii dărîmate. Cercetătorii problemelor ridicate de tradiţiile privitoare la originile principatului Ţării Româneşti socotesc că sîntem in prezenţa unor lecturi
greşite de date din documente şi inscripţii 2 , într-o epocă în care se constituia şi cronica anonimă a ţării, care dădea - cum se ştie - ca an al << descălecării )) 1290, dată la fel de neîntemeiată ca şi aceea a pisaniei de la Cîmpulung 3 • Interesul acestor discuţii pentru problema
pe care o urmărim stă în faptul că monahii cărturari care au furnizat lui Socol din CornăRomânească şi

şi

text, Buc., 1937 (Extras din « Bis. ort. rom.»,
an. LV (1937), nr. 5-6, p. 26). Cf. idem, Icoana
junghiată de la Argeş. Glosă pe marginea l'ieJii
sf. Nifon (Extras din Omagiu ... Nicolae Bălan),
Sibiu, 1940, p. 9.
1 Bibliografia privitoare la Negru·vodă e considerabilă. Cea dintîi discuţie cu caracter ştiinţi
fic asupra pisaniei de la Cîmpulung ne-o dă B. P.
Hasdeu, Istoria critică a românilor, voi. 1, ed. a
11-a, Buc., 1875, p. 133-135. Pentru ceea ce
rămîne încă valabil în bibliografia mai nouă, vezi
şi excursul lui A. Sacerdoţeanu, în
ediţia sa:
D. Onciul, Opere complete, voi. 1, Buc., 1946,
p. 377-380.
2 Explicaţia prin erori paleografice (sau epigrafice) a fost întîi propusă de D. Onciul; vezi studiul
său Radul Negru şi originile Principatului Ţării
Româneşti, publicat in 1891-1892 şi retipărit in
ed. cit., p. 88-174; vezi p. 126-129. Vezi, de
acelaşi, şi Originile principatelor române, in ed. cit.,
p. 269 (nota) . Onciul socotea că data de 6723
[1215] reiese dintr-o greşită lectură pentru 6893
[1385], cind biserica din Cîmpulung s-ar fi ridicat
de Radu 1. Fără să îmbrăţişeze această ipoteză
asupra ctitorului, N. Iorga, InscripJii din bisericile

României, fasc, 1. Buc., 1905, p. 131, ajunge pe
căi proprii la aceeaşi explicaţie - prin erori paleografice - ca şi Onciul, tăgăduind, însă, că pisania
vechii biserici s-ar mai fi păstrat la restaurarea din
1635. Cercetători mai noi, îmbrăţişînd aceeaşi
explicaţie, socot, totuşi, că data greşit citită era
6823, astfel că anul clădirii bisericii ar Ii fost 1315
în loc de 6?23-1215 cum s-a citit. Vezi, astfel,
Al. Lapedatu, Cum s-a alcătuit tradiJia naJională
despre originile Ţării Româneşti, în • Anuarul Inst.
de ist. naţ. >), Cluj, an. II (1923), p. 293 şi V. Drăghi
ceanu, Curtea domnească din Argeş. Note istorice
şi arheologice, in« Bul. Corn. mon. ist. », an. X- XVI
(1917-1923), p. 22. Data de 1315 s-ar împăca
arată Drăghiceanu - şi cu tradiţia consemnată de
Luccari, Copioso ristretto degli annali di Rausa,
Veneţia, 1605, p. 48, după care « Negro Voevoda.
ar fi fost in Valahia în 1310.
3 Cf. şi Al. A. Vasilescu, Data 1290 a descăleca
tului Ţării Româneşti, in << Convorbiri literare», an.
LV (1923), p. 498-510; folosirea inscripţiilor de
către cronicari, în sec. al XVII-lea e subliniată la p.
53. Argumentarea lui Vasilescu înseamnă, de fapt,
o reluare a ipotezei « erorilor paleografice >) a lui
Onciul.
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ţeni, ispravnicul lui Matei voievod, la rezidirea bisericii, o dată din istoria veche a ţării, au
determinat-o prin interpretări stingace de ordin paleografic sau epigrafic şi nu au luat-o din
izvoare narative sau tradiţii orale.
Cît priveşte mormintul lui Nicolae Alexandru voievod, scos şi el la iveală, probabil,
cu prilejul aceloraşi lucrări, data morţii voievodului este corect citită şi va apare ulterior
intr-un număr de hrisoave din secolul al XVII-lea emise in favoarea mănăstirii, iar numele
voievodului va intra in pomelnicul aşezămintului. Şi de data aceasta, lectura unei inscripţii
lşi are interesante urmări de ordin practic, dar şi de ordin speculativ, ajutind la o intemeiere
mai corectă a şirului voievozilor munteni in secolul al XIV-lea 1 •
Un pas mai departe se săvîrşeşte atunci cînd pisaniile sint nu numai citite, pentru a
li se utiliza anume elemente, dar sint şi copiate în intregimea lor şi anume nu de cititori străini,
ci de localnici.
Astfel cele două pisanii, neobişnuit de cuprinzătoare şi de un caracter vădit literar,
ale mănăstirii Argeşului sint copiate in traducerea lor românească in ultimul pătrar al veacului
al XVII-lea, in legătură cu Viaţa lui Nifon şi cu lnPăţăturile lui Neagoe Vodă Basarab, care
incep să circule in manuscrise, în traducerea lor românească 2 •
In sfirşit, o ultimă dată de reţinut, de Ia sfîrşitul aceluiaşi veac, pentru interesul
faţă de inscripţii, ne-o dă lectura, de către mitropolitul Moldovei Dosoftei, in anii exilului său
în Polonia, a inscripţiei greceşti de pe epitaful lui Alexandru cel Bun, in care apare - singurul
izvor cunoscut pînă in prezent - numele mitropolitului Macarie, din anii 1428/1429 cu interesanta titulatură de mitropolit Mo:A8o~:Acxx.(cxc;; xotl. IIocpcx&cxf..cxcaLcxc;; 3 • Mitropolitul Dosoftei
care şi-a manifestat cel dintii - şi in citeva rinduri - interesul pentru hrisovul lui Roman,

1 Prima menţiune în
documente a lui Nicolae
Alexandru voievod ca fiind înmormîntat in m-rea
Cimpulung se află în hrisovul lui Gavriil Movilă
pentru satul Bădeştii, din 13 noiembrie 1618,
publicat de St. Nicolaescu în studiul său Radu
Negru şi urmaşii săi, din << România nouă>>, an. 1
(1907-1908), p. 1,.60-1,.63 şi reeditat in Documente
privind istoria Romdniei, B., XVII, voi. III, Buc.,
1951, p. 261,.-268, nr. 236.- După cite ştim, in
acest hrisov apare pentru întîia dată numele de
Negru Radu voievod. Documentul însă, pierdut
intre timp şi păstrat numai în copia din Condica mai
nouă a m-rii Cîmpulung, nu putea contribui la
popularizarea numelui, care se datoreşte- cum am
văzut - pisaniei amintite. Cît priveşte data de
6873 ( = 136t.) ca an de deces al lui Nicolae Alexandru, aceasta apare intr-un hrisov al lui Constantin
Şerban Basarab pentru m-rea Cîmpul ung; vezi
St. Nicolaescu, art. cit., p. t.55. Pentru pomelnicul
m-rii Cimpulung, unde pentru prima dată se află
numele intreg Nicolae Alexandru V (e drept separat tn lo Nicolae V şi lo Alexandru V) şi unde
se dau şi numele doamnelor lui Basarab şi
Alexandru-vodă,
vezi V. Drăghiceanu, art, cit.,

p. 25.

2 Cea
mai veche copie cunoscută se află în
ms. rom. t,.6t,. al Acad. R.P.R., ff. 39v -t.3r, prescris
in 1682, la Schitul Trivale de lîngă Piteşti, de ieromonahul Ioan ot Bistriţa; vezi Ioan Bianu şi R.
Caracaş, Catalogul manuscriptelor romdneşti, voi.
II, Buc., 1913, p. 198.- Insuşirile literare ale
pisaniilor au făcut să fie copiate ulterior in citeva
rinduri. Vezi astfel, ms. rom. 1069 (fost Gaster
8), copiat in 1817, ff. 106V -188v şi ms. rom. 3t.t.8
(sec. XVIII-XIX), ff. 1-3, ambele ale Acad.

R.P.R. După ms. t.6t., textul pisaniilor a fost
reprodus şi in ediţia Vieţii lui Nifon dată de
C. Erbiceanu (1888), ca şi în ediţia lnvăţăturile lui
Neagoe-vodă
(Basarab}, datorită lui N. Iorga
191 O). După original, textul slav şi traducerea
românească a inscripţiilor s-a publicat de Gr. G.
Tocilescu, in lucrarea Biserica episcopală a mănăs
tirii Curtea de Argeş, <Buc., 1886), p. 32-35.
De curind, P. Ş. Năsturel a reprodus, cu uşoare
schimbări, traducerea făcută de Tocilescu, in articolul său lnvăţăturile lui Neagoe Basarab în lumina
pisaniilor de pe biserica mănăstirii de la Argeş,
publicat in <• Mitropolia Olteniei>>, an. XII (1960),
p. 12-23 (vezi p. 16-18). Năsturel dă şi o analiză
a textului pisaniilor care explică interesul pe care
acestea l-au trezit in cursul veacurilor, cit şi eventuale legături cu lnvăţăturile atribuite lui Neagoe
Basarab.
3 Manuscrisul, cu
traducerea unui cronograf,
în care se află transcrierea inscripţiei a fost semnalat
de episcopul Melchisedec, in comunicarea sa Viaţa
şi scrierile l~i Grigorie Ţamblac, in <<Anal. Acad.
Rom.>>, Seria II, voi. VI (1883-188t.), Secţ.
II, p. t.5. Asupra manuscrisului şi inscripţiei a
revenit C. Bobulescu, Pentru pomenirea lui Alexandru cel Bun, 1931,., p. 65-73. Reproducind preţioasa
insemnare, Bobulescu constata (p. 67): «Cine
este autorul care caută a se folosi de ea in cronograf, nu-l cunoaştem>>. Noi am putut însă stabiliceea ce vom arăta intr-un stu~iu pe care-I pregă
tim - că inscripţia a fost descifrată de mitropolitul Dosoftei, căruia i se datoreşte şi traducerea
cronografului respectiv. Pentru inscripţie şi bibliografia asupra ei, vezi şi «Cercetări literare* , an.
IV (19t.O), p. 203-201,..
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voievod de la Pobrata, cu binecunoscutul său <c tituluş )) 1 dovedeşte interese proprii
istoricului şi diplomatistului şi in descifrarea inscripţiei de pe epitaful lui Alexandru cel
Bun. Sub acest raport, îl putem socoti ca pe primul cercetător român care a folosit,
pentru a lămuri răstimpuri obscure din istoria veche a patriei, hrisoave şi inscripţii ale
epocii feudale. 2
Secolului al XVIII-lea ii sint proprii- in Ţara Românească şi Moldova- preocupări
epigrafice de aceeaşi natură ca şi cele din veacul precedent şi, in bună măsură, dezvolttndu-se
pe aceleaşi linii. Nemaiprezentînd un caracter de noutate ne putem mărgini să le amintim,
în citeva momente ale lor care ni se par mai semnificative. Vom acorda o atenţie mai susţi
nută apariţiei unor elemente noi, care anticipează asupra anchetelor epigrafice mai largi şi
mai organizate, pe care le vom intilni abia in secolul al XIX-lea.
Interes pentru inscripţii dintre cele mai vechi din biserici catolice, de astă dată nu
din Moldova, ci din Ţara Românească, se intilneşte la străini, oameni de cultură, care - aşezaţi
pentru mai mulţi ani in ţară - cu greu mai pot fi trecuţi in rîndul călătorilor. Preocupările lor şi neapartenenţa la ierarhia eclesiastică romano-catolică dau un alt caracter interesului pentru inscripţii decit acela pe care puteau să-I manifeste misionarii din Moldova,
in prima jumătate a veacului al XVII-lea.
Astfel Anton-Maria del Chiaro care a slujit, ca secretar domnesc in Muntenia sub
Constantin Brincoveanu (incepind din 1709), Ştefan Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat,
in relaţia sa asupra Ţării Româneşti, reproduce inscripţia din <c biserica noastră)>, adică cea
catolică din Cimpulung, pusă pe mormintul unui <c Saxonicalis ecclesiae custos l>, mort in
1373 3 • In a opta decadă a veacului, Fr. J oseph Sulzer se interesa stăruitor de inscripţia pietrei
de pe mormintul comitelui Laurenţiu de Longocampo din aceeaşi biserică a Bărăţiei din
Cimpulung şi se pare că a şi transcris-o, după toate aparenţele, cu multe erori '· Inainte
de Sulzer, şi anume in 1761, se redactase, in limba latină, un istoric al mănăstirii catolice
(franciscane) din Tîrgovişte, în cuprinsul căruia se reproduc şi două inscripţii tombale,
care se aflau în biserica conventului şi datau din secolele XVII -XVIII 6 •
Copierea de pisanii din bisericile ortodoxe se continuă, de către localnici, şi - in
manuscrise şi condici - ni se păstrează inscripţii, uneori dispărute 6 •
Mai interesantă, desigur, e utilizarea - uneori reproducerea - inscripţiilor cu caracter
istoric de cronicari sau compilatori de lucrări istorico-statistice din acelaşi veac. Ne amintim
1 Cf. astfel, aşa-zisul său
Poem cronologic al
domnilor Moldovei, in 1. Bianu, şi N. Hodoş,
Bibliografia românească veche, t. 1, Buc., 1902, p. 260,
ca şi ms. rom. 3lo56 al Acad. R.P.R., f. 312.
2 Interesul
lui Dosoftei s-a indreptat şi spre
inscripţii medievale străine de istoria Moldovei.
Pentru o inscripţie latină in versuri din tezaurul
lui Ioan III Sobieski, transcrisă de Dosoftei, vezi
N. Iorga, Studii şi documente, VII, Buc., 190lo,
p. CXCIX.
3 Vezi Anton-Maria del
Chiaro, Istoria delle
moderne rivoluzioni della Valachia, ed. N. Iorga,
Buc., 19H (reproducerea ed. veneţiene din 1718),
p. 31. De! Chiaro ne vorbeşte de o curioasă piatră
purtătoare a unei inscripţii (nu ni se .indică in ce
limbă), care s-ar fi găsit in palatul domnesc din
Tîrgovişte şi in care Matei Basarab indemna - sub
blestem - pe orice voievod care ar găsi piatra,
să refacă şi să repopuleze Tirgoviştea, aşa cum
fusese odinioară (ibidem, p. 121).
4
Pentru locurile din a sa Geschichte des transalpinischen Daciens, voi. I-111, Viena, 1781-1782,

unde se menţionează piatra, vezi E. Lăzărescu,
Despre piatra de mormînt a comitelui Laurenţiu
şi citeva probleme arheologice şi istorice în legătură
cu ea, in ~ Studii şi cercetări de istoria artei »,
an. IV (1957), nr. 1-2, p. 109-110.
~ Vezi Istoria mănăstirii catolice din Tîrgovişte . .. ,
in ~Arhiva istorică», an. 1 (1865), p. lo9 şi 50.
8 Aşa, de pildă, in ms. rom. 3722 al Acad. R.P.R.,
care cuprinde pomelnicul m-rii Cimpulung, ni se
păstrează, la f. !oS: ~ pisania care scrie in piatra
cea din afară ce iaste deasupra uşilor sfintei mănăs
tiri Dolgopol 1). Tot acolo, la ff. fo9V - 50r se află
o • copie ce s-au scris după crucea de piatră care
iaste in mijlocul tirgului, in oraş in Cimpulung 1).
- ln condica brincovenească nr. 268 de la Arh.
St., Buc., p. 595 s-a descoperit pisania astăzi
pierdută a m-rii
Bucovăţul-vechi, in traducere
românească şi s-a publicat de S. Nicolaescu, Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării
Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în sec. XV şi
XVI, Buc., 1905, p. 367. Exemplele s-ar putea
uşor înmulţi.
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că

marile figuri ale istoriografiei române de la sftrşitul secolului al XVII-lea şi inceputul celui
ajutorul pe care inscripţiile epocii feudale il puteau inlesni pentru lămurirea
unor puncte obscure din istoria vremurilor înfăţişate de ei. Aceeaşi distanţă faţă de materialele epigrafice o manifestă şi cronicarii secolului al XVIII-lea şi un Neculce se mulţumeşte
să amintească in treacăt de lapicidul Gligorie Cornescul (( meşter de scrisori şi de săpături
la pietre •>, amuzat mai mult de reproducerea în ceară pe care o făcuse cetăţii Cameniţa, in
1672, decît interesat de cuprinsul inscripţiilor pe care le va fi lucrat 1 • Conceperea istoriei
ca un gen literar, care putea nesocoti amănuntele din hrisoave, însemnări sau inscripţii, mai
dăinuia încă şi in istoriografia veacului al XVIII-lea şi interesul pentru amănunte descoperite in aceste umile izvoare nu-l vom găsi la marii povestitori ai trecutului patriei, ci la
erudiţi mărunţi sau compilatori obscuri. Aşa, bunăoară, Axinte Uricarul, copiind şi interpretind cronica lui Grigorie Ureche in prima decadă a secolului al XVIII-lea, ne aminteşte
că in 6999 (1491) Ştefan cel Mare zidise biserica Sf. Niculae din Iaşi cum stă <da văleatul
ce scrise deasupra uşii>> 2 sau că in 7004 (1496) logofătul Tăut zidise mănăstirea Trestiana
<<precum este scris numele lui pe clopot» 3 •
Dacă Axinte Uricarul se mărgineşte la indicaţii aduse in treacăt de interpretările
sale, cîteva decenii mai tirziu, un învăţat maghiar, iezuitul Carol Peterfi, va intocmi, pentru
prima oară, proiectul unei istorii a Principatelor, care să se intemeieze şi pe studiul inscripţiilor.
Peterfi sosise in Moldova, cu cîţiva tovarăşi, în mai 1743, chemat de Constantin vodă Mavrocordat, mai cu seamă pentru a preda limba latină tinerei beizadele, Alexandru. Voievodul
il însărcinase, intre altele, şi cu redactarea unei istorii a românilor, care ar fi trebuit să
vadă lumina în limba ţării. Din nefericire, intrigi ale franciscanilor determină plecarea precipitată a lui Peterfi şi a insoţitorilor, cu care venise din Ardeal, şi, de la dinsul - care de
altfel încetează din viaţă în 1746 -, nu ne-a rămas decit un plan al viitoarei lucrări, redactat
in latineşte şi numit de el Prodromus Historiae Principatuum Walachiae et MoldaCJiae, în care
face o largă parte studiului monumentelor epigrafice, atît pentru epoca romană, cît şi pentru
a putea fixa cronologia voievozilor, pentru care - arăta Peterfi - este nevoie să fie cunoscute
<! locus sepulturae, epitaphia, inscriptiones eorum >> 4 • Cîţiva ani, după ce eruditul maghiar
îşi redactase proiectul său, autorul încă neidentificat al Cronologiei tabelare işi propunea
să realizeze o bază cronologică sigură a istoriei Ţării Româneşti, sprijinindu-se pe o anchetă
relativ largă in domeniul inscripţiilor şi hrisoavelor, cercetate de el pe intreg cuprinsul ţării.
Se ştie că autorul acestei scurte compilaţii - in care cercetătorii au văzut, pe rînd, pe Radu
Grecianu, pe stolnicul Constantin Cantacuzino sau pe popa Florea, dascălul de slovenie bucureştean, de la mijlocul secolului al XVIII-lea - a izbutit pe baza anchetei întreprinse de el
să precizeze << domniile multor domni >> şi să dea <<la iveală domnii necunoscute pînă atunci •>.
Cu toate cele cîteva greşeli de lectură a unor date, lucrarea care urmăreşte şirul domnilor
Ţării Româneşti de la << Radul Voevod Negrul •>- aşa cum se afla in trecut in pisania şi
următor dispreţuiau

1 1. Neculce, Letopiseţul
Ţării MoldoCJei, ed.
a 11-a, îngrijită de 1. Iordan, Buc., 1959, p. 41.
2 Gr. Ureche,
Letopiseţul Ţării MoldoCJei, ed.
a II-a ingrijită de P. P. Panaitescu, Buc., 1958,

p. 108.
8

Ibidem, p. 141.
' Vezi Andrei Veress, Istoricul marele serdar
Gheorghe Saul (1743-1785) in o Anal. Acad. Rom.>>,
Mem. Secţ. Lit., Seria III, tom. V {1930-31), p. 96.
Veress crede (p. 85) că amintitul plan va fi fost
redactat pe baza discuţiilor cu (< doftorul Saul »
(vezi şi pp. 86-87). E drept că Gheorghe Saul a

fost, In anul 1762 şi următorii, In corespondenţă
cu cîţiva erudiţi transilvani şi şi-a dezvăluit interesul şi cunoştinţele sale In citeva din disciplinele
ajutătoare ale istoriei; vezi A. Veress, Vechi istorici
unguri şi saşi despre istoria romdnilor (Scrisori
inedite dintre 1760-1787 ), In !<Anal. Acad. Rom. •>,
Mem. Secţ. Lit., Seria III, tom. IV {1928 -1929),
p. 277-308. Nu avem, totuşi, indicaţii certe că
Gheorghe Saul ar fi fost încă din 1743 secretarul
lui Constantin Mavrocordat şi un erudit format,
în măsură să contribuie la alcătuirea prodromului
lui Peterfi, cum susţinea Veress.
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pomelnicul m-rii Cîmpulung- pînă la Radu Leon (1664-1669) şi care se sprijină pe o
a paleografiei slavo-române, reprezintă un moment remarcabil in evoluţia
istoriografiei române fiind prima incercare largă şi oarecum sistematică de folosire a inscripţiilor medievale româneşti pentru întocmirea unei cronologii a istoriei naţionale 1 .
Ca şi Cronologia tabelară, compilaţia istorico-statistică atribuită banului Mihai Cantacuzino, redactată in limba greacă in ultimul pătrar al veacului al XVIII-lea şi tipărită la
Viena în 1806 de fraţii Tunusli sub titlul Istoria Ţării Româneşti politică şi geografică, cuprinde
numeroase referinţe la inscripţii. Se ştie că in componenţa acestei lucrări intră, ceea ce N. Iorga
a numit Cronologia critică, o listă a domnilor Ţării Româneşti, de la legendarul Radu vodă
Negru pînă la prima domnie a lui Alexandru lpsilanti (1774-1782), cu informaţii de obicei
succinte asupra fiecărei domnii. Cronologia în forma ei primitivă a fost folosită, in afara
compilaţiei cantacuzineşti la care ne referim, şi de Raicevich, care o tradusese in italieneşte
sub numele de Brefliario Cronologica (sub care formă a cunoscut-o Engel) şi de Şincai, care
o citează ca pe Anonymus V alachus 2 • Cronologia se foloseşte relativ des, şi anume, pînă la
a treia domnie munteană a lui Radu Mihnea (1611-1616) 3 , de inscripţii pentru lămurirea
anumitor amănunte, evident cu caracter cronologic. ln introducere, care precede prezentarea domniei lui Radu Negru, Cronologia ia poziţie în favoarea datei 1215 ca an al <1 descă
lecatului », impotriva anului 1290 indicat de cronici şi anume prin referire la inscripţia
m-rii Cîmpulung 4, a cărei exactitate stă, pentru autorul cronologiei, mai presus de orice
discuţie. ln restul compilaţiei cantacuzineşti se mai menţionează intimplător textul unei
inscripţii cind se tratează trasarea hotarului dintre Ţara Românească şi Transilvania,· sub
Constantin Mavrocordat 6 •
Vom incheia trecerea in revistă a operelor istorice care vădesc preocupări pentru epigrafia
epocii feudale cu două lucrări redactate la începutul secolului al XIX-lea, dar continuînd,
prin factura lor, istoriografia veacului precedent. Istoria Daciei flechi a lui Dionisie Fotino,
merituoasă sub atitea raporturi, arată un slab interes folosului care putea fi tras din
cercetarea inscripţiilor. Pentru epoca mai veche din istoria Ţării Româneşti se menţionează
- şi anume după compilaţia cantacuzinească - in citeva rînduri inscripţiile ca, de pildă
cînd, vorbindu-se de Vladislav al II-lea, se dă ca dată a morţii sale cea înscrisă pe piatra
de mormint de la Dealul (1455) 6 sau, iarăşi, cind se aminteşte de inscripţia tombală a lui
Nicolae Alexandru din 1366 (sic), al cărui text se redă, insă, defectuos 7 •

bună cunoaştere

1 Vezi
Al. A. Vasilescu, Cronologia tabelară.
Data alcătuirii şi autorul ei, In 11 Rev. ist. rom. >>,
an. II (1932), p. 367 - 381 şi an. III (1933),
p. 54- 77. Pentru opiniile editorilor Cronologiei, St.
D. Grecianu şi N. Iorga, asupra paternităţii operei,
vezi art. cit., p. 367 - 368. Vasilescu il socotea
ca autor probabil pe popa Florea, vezi art. cit.,
p. 72. O justă preţuire a scrierii, pe nedrept neglijate
de istorici mai vechi, la p. 74-75. Recent Aurora
Ilieş, in articolul Autorul cronologiei tabelare, in
Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Buc. 1965, p. 351,
a dovedit cu argumente care ni se par convingătoare
că autorul compilaţiei este clucerul Dumitrache,
autorul cunoscutei Istorii a evenimentelor din Orient,
in timpul războiului din 1768-1774, şi că Cronologia tabelară s-a alcătuit- cum demonstrase şi
Al. A. Vasilescu- intre 1746-1764.
2 Vezi N. Iorga, Cronicele muntene, In 11 Anal.
Acad. Rom. ~. Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXI
(1899), p. 108-118.
8 Domnia respectivă este aşezată greşit sub anul
1609. Vezi 'Ia-rop(oc Tij.; Bl.ocx!oc.;, Viena, 1806, p. 269.

' Ibidem, p. 241-242.
6 1bidem, p. 191-192. Pentru valoarea istorică
a inscripţiei aşa cum e redată In lucrarea citată
vezi şi 1. Donat, Hotarele Olteniei, In 11 Arhivele
Olteniei •>, an. XVI (1937), p. 246-248.
6 Dionisie Fotino, 'IGTop(oc 't"ij.; mxl.oct ~ocx(oc.;, t. Il,
Viena, 1818,p. 52. Cf. şi 'la-rop(oc Tij.; Bl.ocz!oc.;, p. 249.
7 Dionisie Fotino, op. cit., p. 19. E interesant
de remarcat că anul morţii lui Nicolae Alexandru,
corect citit de călugării clmpulungeni in sec. al
XVII-lea, e redat greşit (1366 !) in compilaţia
cantacuzinească şi la Dionisie Fotino, pe cind
harnicul autor al Cronologiei tabelare, care descoperise atitea inscripţii, se mulţumeşte- cind e vorba
de piatra tombală de la m-rea Clmpulung - să
arate că aceasta se afla • dinaintea jăţului igumenesc • şi că era scrisă slavoneşte. Vezi Operele lui
Constantin Cantacuzino, publicate de N. Iorga,
Buc., 1901, p. 20. Credem că explicaţia se datoreşte
faptului că piatra de mormint a lui Nicolae Alexandru nu mai putea fi cercetată, din pricini pe care
le ignorăm şi că datele - greşite sau prea sumare -
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Cît priveşte pe Naum Rîmniceanu, acesta, în ceea ce s-a numit cronica sa de la Blaj,
supune unei vioaie discuţii critice exactitatea datei de 1215 pentru << descălecat >>, aşa cum
o prezenta pisania m-rii Cimpulung şi revine la data tradiţională - 1290, a izvoarelor narative
muntene din secolul al XVII-lea 1 •
Mai semnificativă, însă, decît activitatea cronicarilor şi istoricilor veacului, rămîne
- sub raportul preocupărilor epigrafice - acţiunea iniţiată de mitropolitul Ungrovlahiei,
Neofit 1. Acesta, în timpul unei vizite canonice întreprinsă in cîteva din judeţele Ţării Româneşti în anul 17 46, se hotărăşte să-şi alcătuiască o relaţie de călătorie, sub formă de jurnal,
şi să treacă într-insa şi amănunte asupra monumentelor cercetate, reproducind pisaniile
bisericilor şi alte inscripţii de interes istoric. Relaţia este scrisă în greceşte (cu cîteva pagini
intercalate, in limba română) ; inscripţiile sînt redate, însă, în româneşte, fie că in această
limbă fuseseră redactate, fie că - din limba slavă - au fost traduse în limba ţării 2 • Era
de aşteptat ca transcrierile, sau tălmăcirile - care nu ştim in ce măsură se datoresc lui Neofit să prezinte erori şi omisiuni. Oricum, aşa cum se înfăţişează, însemnările de călătorie ale
acestuia, cu atît de bogate şi neaşteptate date de interes istoric şi arheologic şi cu un număr
apreciabil de inscripţii intercalate, reprezintă prima anchetă epigrafică în propriul sens al
cuvintului, realizată în principate. Nu este vorba doar de folosirea datelor cuprinse în inscripţii,
ceea ce se va mai întîlni - şi încă posterior călătoriei lui Neofit - în Cronologia tabelară
sau în compilaţia cantacuzinească. Mitropolitul muntean înţelege să reproducă, pe cît se poate
integral, textul inscripţiilor, printre care unele - cum e aceea de pe mormîntul de la Argeş
al lui Radu de la Afumaţi- sînt de un interes covîrşitor pentru istoria epocii respective. Ancheta
epigrafică a lui Neofit nu va fi depăşită, în amploare şi in metodă, decît de cele întreprinse
în secolul următor şi anume în epoca regulamentară şi in decadele care îi urmează. Despre
aceste iniţiative care se încadrează intr-o concepţie nouă asupra istoriografiei, rămîne să
stăruim in cele ce urmează.

•

*

•

Un inceput de cercetări organizate, in cimpul epigrafiei medievale româneşti întîlnim
in Principate şi, mai ales, în Ţara Românească, abia in epoca Regulamentului organic şi
anume in a patra decadă a secolului al XIX-lea. El trebue pus in legătură cu interesul
cercurilor politice şi culturale din Rusia pentru trecutul Principatelor dunărene, interes sporit
o dată cu războaiele ruso-turce de sub domnia Ecaterinei a 11-a. Prezenţa trupelor ruse pe
teritoriul ţărilor române de la răsărit şi sud de Carpaţi au inlesnit unor elemente pregătite
din cadrele armatei ruse culegerea unor informaţii de ordin geografic şi statistic, care şi-au
găsit o primă folosire a lor în lucrarea generalului rus Bauer, apărută în limba franceză
de mai sus nu se datoresc unor informaţii directe.
De fapt mormintul voievodului a fost <1 redescoperit >>
de Gr. Tocilescu, către sfîrşitul secolului al XIX-lea
şi inscripţia tombală pentru prima dată reprodusă in
forma originală de B. P. Hasdeu, in Etymologicum
Magnum Romaniae, voi. III, Buc., 1893, col.
255~.
1 Vezi St. Bezdechi, Cronica inedită de la Blaj
a protosinghelului Naum Rîmniceanu, Partea I-a,
Cluj-Sibiu, 19~4, p. 96-97. Naum Rimniceanu
discută nu numai data pisaniei dar şi pe aceea din
pomelnicul mănăstirii, pe ambele socotindu-le greşite.
2 Relaţia de călătorie a mitropolitului Ungrovlahiei Neofit (1738-1754) se află in ms. rom. 2106
al Acad. R.P.R., scrisă de o mină neidentificată,

intervenţii pe alocuri ale lui Neofit. A fost
tradusă in româneşte şi publicată de Ghenadie
Enăceanu in studiul său Mitropolitul Ungrovlahiei

cu

Neofit 1, in « Bis. ort. rom. •>, an. II (1875-1876), p. 315-327; 632-6~0; 737-744; şi an.
III (1876-1877), p. 6-22 şi 175-183. Vezi şi
C. Pillat, Călătoriile mitropolitului Neofit în Ţara
Romdnească în a doua jumătate (sic) a sec. XVIII,

in

<1

Studii

şi cercetări

de istoria

artei~. an. III
preocupări

(1956), nr. 3-4, p. 277-285. Pentru

contemporane faţă de monumentele istorice din
ţările române, vezi şi N. Iorga, Cea dintîi vizită
domnească la monumente istorice şi opera lui Grigore Matei-vodă Ghica, in <<Bul. Corn. mon. ist. •>,
an. XIX (1926), p. H3-H6.
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tn 1778 1. Opera lui Bauer rămîne interesantă prin datele noi şi sigure pe care le furniza
- intr-o limbă de mare circulaţie - cititorilor de pretutindeni, dornici să se informeze asupra
Ţării Româneşti, care, ca teatru al unui război recent, incepuse să atragă atenţia Europei.
Lucrarea va fi, de altfel, tradusă cîţiva ani mai tirziu şi în greceşte ca o lls:pLyp1Xrp~ -rljc; BJ.IXx.(oc;
şi publicată, la Bucureşti in 1789 2 •
Cele două lucrări mai sus amintite ale istoriografiei muntene de la sfîrşitul epocii
fanariote, Istoria Ţării Româneşti, tipărită in 1806, cu ajutorul fraţilor Tunusli şi atribuită
banului Mihail Cantacuzino, şi Istoria vechii Dacii, a lui Dionisie Fotino, apărută in trei
volume, in anii 1818-1819, ambele redactate în greceşte şi destinate informării unor cercuri
mai largi de peste hotare, dezvăluie - in anumite sectoare - preocupări similare Memoriilor
istorice ale lui Bauer. Compilaţia atribuită lui Mihail Cantacuzino a putut fi, chiar, socotită
ca redactată <~ poate pentru a lumina pe ruşi cu prilejul noului război care se deschise mai
tîrziu>) 3 • Operele menţionate, preţioase şi azi pentru datele adunate din perioada contemporană sau cu puţin anterioară redactării lor, prezintă lipsuri serioase in încercarea lor de a
reconstitui epoci mai îndepărtate din istoria Ţării Româneşti. Ceea ce era mai grav, şi s-a
şi observat de cititori mai atenţi, consta in faptul că, asupra anumitor detalii - cronologica
sau de altă natură - privind trecutul ţării, cele două lucrări furnizau date flagrant deosebite.
O istorie <~ critică >) a Ţării Româneşti şi a Moldovei era - in aceste condiţii - îndeobşte
cerută, de localnici ca şi de străini.
Însemnătatea europeană, pe care Principatele dunărene începeau să şi-o cîştige după
pacea de la Adrianopol (1829), îndreptăţea, astfel, pe prezidentul divanurilor Principatelor,
generalul Pavel Kiselev să reia iniţiativele ruse din vremea Ecaterinei a II-a şi să-şi manifeste
interesul său luminat pentru ţările române, ajutind la consolidarea unei istoriografii noi,
în Principate, care să se sprijine pe o cunoaştere documentară largă şi ştiinţific organizată a
trecutului. In acţiunea sa, Kiselev nu se lăsa, însă, călăuzit numai de convingeri sau înclinaţii
personale. Avintul pe care-lluase istoriografia rusă la inceputul secolului al XIX-lea, interesul
tot mai pronunţat al cercurilor conducătoare ruseşti pentru trecutul popoarelor sud-slave,
atit de legate de ţările române, determinaseră Academia imperială de ştiinţe din St. Petersburg
să trimită, in 1830, in misiune ştiinţifică in Principate şi in sudul Dunării, pe tînărul învăţat
1uri Venelin, căruia ii datorăm prima culegere de documente slavo-române, tipărită după moartea
sa, in 1840 '· Kiselev reflecta dar, in preocupările sale pentru edificarea unei istorii critice a poporului român, interesele cercurilor conducătoare ruseşti, care determinaseră misiunea lui Venelin,
socotit de altfel de unii cercetători ca un colaborator al lui Kiselev 5 • Acţiunea acestuia din
urmă a inceput în anul următor intoarcerii lui Venelin in Rusia. Ni s-au păstrat, din iulie 1832,
un număr de adrese trimise de adjutantul lui Kiselev, Mihail Fanton de Verrayon, locţii
torului de mitropolit al Ungrovlahiei, Neofit, in care i se cerea sprijinul pentru <~ statisticeasca
descriere ce acum să face Prinţipatului Valahiei din porunca Inalt excelenţei sale deplin
împuternicitului Prezident al divanurilor >) 6 • In alt loc se vorbeşte de <~ Statisticeasca şi istori1 Titlul
volumului este: Memoires historiques
et geographiques sur la Valachie, avec un prospectus
d'un Atlas geographique et militaire de la derniere
guerre entre la Russie et la Porte Ottomane, puhlies
par Monsieur de B***, Francfort- Leipzig, 1778.
2 Titlul
complet la 1. Bianu şi N. Hodoş
Bibliografia românească veche, vol. II, Buc., 1910,
p. 332-333, nr. 531.
3 Vezi
N. Iorga, Istoria literaturii române în
secolul al XVIII-lea, vol. II, Buc., 1901, p. 129.
4
Asupra lui 1. Venelin, să se vadă Const. J. Jirecek,

Geschichte der Bulgaren, Praga, 1876, p. 537-539 şi
1. Minea, Un vechi cercetător al arhivelor noastre, In
~·Revista arhivelor», an. III (1936-1937), p. 47-49.
6 Vezi, de pildă,
Gh. G. Bezviconi, Călători
ruşi în Moldova şi Muntenia, Buc., 1947, p. 277
şi n. 2, unde se dă şi bibliografia in limba rusă
asupra lui Venelin.
8
Gh. Nicolaiasa, Cercetări de izvoare istorice
în trecut, in« Revista arhivelor$, an. 1 (1924-1926),
p. 88-104, pasajul citat se află la p. 90.
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ceasca descriere a Valahiei 1> dorită de Kiselev <<ca un lucru ce cu totul lipseşte din această
care va fi binevenită << spre a i se lămuri adică şi istoriograficeasca ei stare, făcîndu-să
pe cît să va putea mai adevărată 1> 1 • In sfîrşit, intr-una din adrese se lasă să se inţeleagă
că e vorba de întocmirea unei opere care cere colaborarea mai multora şi că ducerea ei la
bun sfîrşit va pricinui <<nu mică mulţumire patrioţilor români 1> 2•
In lămuririle către Neofit, << ocîrmuitorul sfintei mitropolii 1>, Verrayon, după ce dă
detalii asupra locurilor unde trebuie căutate inscripţiile, cere să se copieze pisaniile << întregi,
din cuvînt în cuvînt, arătînd şi in ce parte de loc a bisericii se află 1>, atit pentru lăcaşurile
in fiinţă, cit şi pentru cele <<stricate şi părăsite 1>, în măsura în care - pentru acestea din
urmă - inscripţiile s-au mai păstrat. Pentru pisaniile « scrise sloveneşte 1> este necesar << a le
seri cineva aşa cum să află, in lămurirea veleatului şi a ctitorilor 1>. De pe portretele ctitoriceşti zugrăvite înăuntrul bisericilor urmează să se scoată numele şi <<poreclele 1> domnilor,
precum şi ale membrilt>r de familie. De pe pomelnice se vor scoate copii, dar numai de numele
<<domnilor cîţi se găsesc intr-insele scrise 1> 3 •
Obiectivele de ordin ştiinţific ale lucrării proiectate, încercarea de a se alcătui o istorie
a ţării, întemeiată pe mărturii confruntate critic între ele, reies din motivarea cu care
Verrayon îşi incepe una din adresele sale către Neofit: în istoriile <<cîte se găsesc pînă acum
tipărite pentru domnii Valachiei 1> se află nepotriviri << atît la leaturile vremii in care acei domni
s-au suit în scaun, precum şi la numirile lor 1> iar în unele lăcaşuri << se văd zugrăviţi nişte
domni, de care nicidecum in istorii nu să pomeneşte 1> şi - fireşte - existenţa lor istorică
trebuie elucidată 4 •
Paralel cu ancheta intreprinsă pe cale eclesiastică, Verrayon, in cursul aceleiaşi luni
- iulie :t832 -, intervenea pe lîngă Marea Vornicie din lăuntru a principatului Valahiei
pentru a-şi completa informaţiile cu caracter epigrafic şi pe cale administrativă. Optsprezece
adrese sint trimise marei Vornicii pentru a fi expediate << cătră octrmuitorii judeţelor Valahii
mari şi mici 1> 5 • Din cuprinsul, publicat fragmentar, al uneia dintr-insele, ne lămurim că, de
data aceasta, se cerea culegerea inscripţiilor de pe 11.umeroasele cruci de piatră, răspîndite
pe cuprinsul ţării. Cu acest prilej rosturile acestei anchete, cu caracter istoric, sint din nou
amintite, adăugindu-se unele precizări preţioase. << Spre indestularea hronologii domnilor valahi
- glăsuia adresa - (care deşi este scrisă şi tipărită în dialectul grecesc de doi istoriografi, însă
între dînşii au oareşcare deosebire, atît la anii in care au domnit, cît şi la numele lor), cere
trebuinţa de a se cerceta prin toate chipurile şi a se descoperi adevărul 1>. Urmează indicaţii
asupra cruCilor şi cuprinsului obişnuit al inscripţiilor săpate pe ele şi rugămintea să se trimeată
<< ideia întîi de locul unde se află crucea, scriind numele moşii şi a cui este. După aceasta să scrie
cuvînt în cuvint slovele ce sînt săpate pe acea cruce 1>. Marea Vornicie a expediat, de indată,
adresele la reşedinţele de judeţ, cerînd ocirmuitorilor să rînduiască boiernaşi pentru aducerea
la îndeplinire a cererilor formulate de Verrayon 6 • Răspunsurile încep să sosească la Vornicie
încă din iulie 1832 7 • De obicei adresele ocirmuitorilor - care s-au păstrat - erau însoţite
ţară 1> şi

Ibidem, p. 93, nr. 4 şi 92, nr. 3.
Ibidem, p. 94, nr. 5.
Ibidem, p. 90-91, nr. 1 şi p. 91, nr. 2.
4
Vezi Arh. St. Buc., Vornicia dinlăuntru,
dosar nr. 2741/1832, f. 1. Semnalarea dosarului o
datorim cercetătorului ştiinţific Ilie Corfus, de
la Institutul de istorie al Academiei R.P.R., care-şi
propune să publice copiile de inscripţii a!lătoare
in dosar şi de care va fi vorba mai jos.
6 Adresa s-a publicat fragmentar de Ioan Virtosu, Bisericile de lemn şi cruci de piatră din judeţul
1

2

3

Rimnicul Vilcii. Inscripţii, în «Bul. Corn. Mon.
Jst. t, an. XXVI {1933), p. 133. Datorită felului
defectuos de publicare nu ştim nici cine a semnat
adresa, nici cui şi cind a fost trimeasă. Nu incape
îndoială, totuşi, că e una din cele optsprezece
«otnoşenii ,,, trimise de <• osebi ta canţelarie •> a generalului Kiselev. Originalul nu mai face azi parte
din fondurile Arh. St. Buc.
8 Arh. St. Buc., dos. cit., f. 2r.
7 Loc. cit., f. ar şi urm.
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de cîte o listă mai mult sau mai puţin detaliată, cu rezultatele cercetărilor făcute pentru
descoperirea crucilor de piatră şi cu copii sau rezumate de pe inscripţii 1 . Cel mai adesea,
listele, trimise într-un singur exemplar, erau expediate cancelariei conduse de Verrayon şi
astăzi nu se mai găsesc în ţară. Numai în cîteva cazuri, copii de pe listele amintite ni s-au
păstrat, alăturate adreselor ocîrmuitorilor de judeţe. Transcrierea inscripţiilor - indeosebi a
celor în limbi străine - suferă de pe urma incompetenţei celor însărcinaţi cu executarea
lucrării. Pe alocuri, însă, se încearcă şi desen~ în creion, cu grijă întocmite, ale crucilor
respective, inscripţiile fiind reproduse în locurile şi în forma în care se găsesc săpate pe
monument 2 • Din judeţul Mehedinţi sosesc- în 1834- pisanii de la mănăstiri, inscripţii de
pe cruci, la care se adaugă şi reproduceri, foarte stingace, de pe inscripţii latine clasice 3 •
Ca rezultat al demersurilor lui Verrayon pe lingă locţiitorul de mitropolit al Ungrovlahiei,
Neofit, ne-a parvenit o singură condică, expediată in iulie 1832 de protopopia Rîmnicului
Vîlcii şi cuprinzind inscripţii din mănăstirile şi bisericile, cît şi de pe crucile din cuprinsul
plăşii 4 • Ca orice culegere veche şi aceasta rămîne preţioasă pentru inscripţii pierdute sau
degradate, de la alcătuirea ei pînă astăzi. Tehnica transcrierii este, însă·; insuficientă - cum
era şi de aşteptat pentru epigrafiştii improvizaţi care au intocmit-o - mai ales pentru inscripţiile din limba slavonă.
Mai puţin informaţi sîntem cit priveşte acţiunea similară pornită în Moldova. Pare
cert că pentru acest principat lucrările s-au început mai tîrziu. In martie 1834, Kiselev
scria lui Nicolae Mavros, cunoscutul colecţionar de mai tîrziu, pe vremea aceea << consilier
de stat >> şi şef al cancelariei sale, cerîndu-i să contribuie la completarea tabelelor statistice
alcătuite de către Fanton de Verrayon. Acesta alcătuise şi un chestionar-program pentru
folosinţa lui Mavros, redactat în l. franceză şi al cărui titlu, tradus, sună: << Cercetări
asupra antichităţilor Principatelor Moldovei, considerate aparte de acelea ale Ţării Româneşti
şi împărţite în trei epoci, adică: a vechii Dacii, a colonizării romane şi a primilor voievozi >>.
Mavros, in cercetările arheologice pe care urma să le intreprindă, trebuia să ia contact,
intre alţii, şi cu Gh. Asachi, <<directorul Şcoalei naţionale din Iaşi>> 5 • Nu se cunosc, pină
in prezent, rezultatele cercetărilor încredinţate lui Mavros şi in ce măsură ele priveau şi
materialele epigrafice.
Este desigur regretabil că roadele cunoscute ale acestei prime încercări de culegere
completă şi sistematică a inscripţiilor medievale de interes istoric din Principate sînt neînsemnate, atit sub raportul volumului, cît şi sub acela al valorii ştiinţifice a răspunsurilor la
anchetă. Nu ni s-au păstrat - sau n-au ieşit încă la lumină - nici tabelele statistice alcătuite
de Fanton de Verrayon - care erau, în parte, lucrate în 1834 - şi nici raportul lui Mavros
asupra unor cercetări arheologice şi care, pînă în ianuarie al aceluiaşi an, fusese redactat
şi prezentat lui Kiselev 6 • Nu ni s-au păstrat - cu singurele excepţii amintite mai sus
- nici materialele care au stat la baza acestor tabele şi rapoarte. Dacă însă, roadele acţiunii
întreprinse de Kiselev apar, astăzi, inodeste, oricîte materiale, strînse sau redactate cu
acest prilej, ar fi dispărut între timp, valoarea iniţiativei sale rămîne neştirbită.
Vezi, d. p., loc cit., f.Ht şi urm., pentru jud. Vîlcea.
Loc. cit., r. 673-68~ pentru jud. Dimboviţa.
(cruci din sec. XVI-XVII).
a Loc cit., f. 85~-85.
4
Arh. St. Buc., ms. 39~. Condica s-a publicat,
cu omisiuni, de Ion Vîrtosu, art. cit., p. 133-138
1
2

şi

185-188.

Vezi P. Gh. Samarian, Note despre începuturile
Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti,
in << Cronica numismatică şi arheologică >>, an.
6

XVIII (19~~), p. 28~-285.
8 Ibidem, p. 28~.
Notăm că P. Gh. Samarian
şi-a intocmit articolul său sprijinindu-se pe documente din colecţia Dr. 1. Cantacuzino. Pentru
scrisoarea lui Kiselev către Mavros din 2~ martie
183~ - publicată de Samarian, cit şi pentru chestionarul-program al lui Fanton de Verrayon, care
e numai menţionat de autor, am găsit copii in
amintitul dosar 2741/1832, de la Arh. St. Buc.,

r.

56~-567.
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Nu trebuie să vedem, insă, in aceste remarcabile iniţiative doar imbolduri venite din
primite cu pasivitate de elementele înaintate ale societăţii din Principate. Dimpotrivă,
epoca regulamentară înseamnă răstimpul cind intelectualitatea progresistă luptă mai mult
ca oricind pentru făurirea unei ideologii naţionale, care trebuie să stea la baza statului
modern, creat de burghezia in ascensiune. Avintul pe care-I cunoaşte istoriografia in această
perioadă de destrămare a relaţiilor feudale, obiectivele de ordin social şi naţional pe care
le urmăreşte îşi găseau un auxiliar preţios in orice acţiune de colectare a izvoarelor istoriei
patriei. In anii care preced revoluţia burgheză din 1848, de altfel, Kogălniceanu in <<Arhiva
Românească •>, pe de o parte, Laurian şi Bălcescu în << Magazinu istoric pentru Dacia •>, pe
de alta, vor fixa sarcinile care revin istoriografiei naţionale in opera de culegere şi editare
a izvoarelor istorice, in rindul cărora se numărau şi inscripţiile. Mai mult tncă, izvoarele
nu sint concepute în această vreme numai in funcţia lor de materiale avind să slujească unor
cercetări de ordin teoretic. Generaţia lui Kogălniceanu - cu el in frunte - avea sarcina să
rezolve vechea problemă a mănăstirilor închinate, care era de ordin social-economic şi naţional.
Epoca regulamentară a cunoscut, astfel, o efervescenţă nemaiintilnită pînă atunci in lupta
pentru restabilirea drepturilor şi autorităţii statului şi bisericii naţionale in raporturile lor
cu aşa-zisele << Sfinte locuri •> din răsărit care administrau, in virtutea unor relaţii de drept
tipic feudale, întinse domenii din Ţara Românească şi Moldova, aparţinînd mănăstirilor
închinate. lmprejurările nu îngăduiau să se incerce o rezolvare mulţumitoare a acestor spinoase
chestiuni, decit prin referire la stipulaţiile dreptului zis ctitoricesc, şi pentru aceasta era
necesar, in primul rind, să se restabilească, pe baza unei documentaţii riguroase, şirul însuşi al
ctitorilor de lăcaşuri pioase, aşa cum reiese din hrisoavele acordate acestora, dar şi din pisaniile
lor. Strîngerea inscripţiilor, alcătuirea pe baza lor şi a oricăror altor înscrisuri, a unei istorii
a mănăstirilor din care să reiasă clar data şi împrejurările in care aceste lăcaşuri s-au ridicat,
ctitorii şi, pe cit se putea, stipulaţiile actelor fundaţionale era una din exigenţele momentului.
Dar dacă încercările de rezolvare a problemei mănăstirilor închinate suferă - şi din
pricina unor împrejurări de ordin extern - o aminare, pînă la urcarea pe tron a lui Gh. Bibescu
(1842), un alt aspect al raporturilor dintre stat şi biserică cerea o limpezire mai grabnică.
Era vorba să se traducă in fapt prevederile, atîta vreme eludate, ale Regulamentului organic,
in chestiunea sprijinului material pe care biserica trebuia să-I dea statului << pentru aşezări
publice şi pentru faceri de bine •> 1 • Punerea in aplicare a legii de organizare a bunurilor mitropoliei şi episcopiilor din 1840 2 implica însă o vastă acţiune de catagrafiere a averilor bisericeşti
in care se cereau şi date pe care uneori numai inscripţiile le puteau furniza. Noua istoriografie
trebuia să-şi afirme caracterul ei militant şi in felul cum aborda aceste gingaşe probleme
ridicate .de necesităţile sociale şi naţionale ale vremii. Nu e locul să examinăm aici în ce
măsură această exigenţă a fost împlinită 3 • Rămîne, însă, limpede faptul că anchetele epigrafice,
iniţiate în epoca regulamentară şi mergtnd pînă dincolo de promulgarea, în 1863, a legii de
afară şi

1 Vezi 1. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul organic, 1834-1848, Buc., 1915, p. 8t.-85.
2
Vezi Hurmuzaki,
Documente, Supl. 1/t.,
p. t.86-t.92, nr. CCCXXXVII-CCCXLIII şi 1. C.
Filitti, op. cit., p. 8t.-86.
3 Pentru a ne mărgini la epoca regulamentară,
pe care o evocăm, vom aminti că Eufrosin Poteca
fusese desemnat în 18t.O de C. Bălăceanu, «şeful
cinstitului departament al celor bisericeşti ••, să
alcătuiască 1stor ia mănăstirilor V alahiei, in calitatea lui oficială de membru al unei comisii ale
cărei rosturi se vor arăta mai jos. Prolegomena
sau Precuvintare, adică tot ceea ce Poteca izbutise

să redacteze, în 18t.2, din proiectata sa lucrare,
s-a publicat de G. Dem. Teodorescu, in studiul
său Viaţa şi operile lui Eufrosin Poteca, în <• Revista
pentru istorie, arheologie şi filologie ••, an. 1, voi.
Il (1883), p. 35-t.2 ,(şi în extras, p. 6t.-77).
Poteca făcea parte din comisia instituită în 18t.O,
~spre a cerceta şi înscrie prin condici documentele
tuturor mănăstirilor Ţării Româneşti, închinate şi
neînchinate, din care documente să se culeagă şi
materie de a se compune şi o Istorie hronologicească
de faptele prinţilor domnitori acestii ţări, mai
ales cele religioase, incepindu-se de la prinţul
Radu-Negru voevod (sic) pînă in zilele noastre,
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secularizare a averilor mănăstireşti, sint legate, mai cu seamă, de cerinţele societăţii din
Principate, in epoca de trecere la relaţiile capitaliste. Citeva exemple vor fi, credem, grăitoare
in această privinţă.
E drept că sintem mai puţin informaţi asupra excursiilor arheologice întreprinse de
Gh. Asachi, in Moldova, in 1835 şi 1838 1. Intre roadele lor trebuie să numărăm insă şi
copierea sau traducerea - cînd e vorba de texte în limbi străine - a unui număr de inscripţii
de la bisericile şi mănăstirile pe care le-a cercetat.
Intr-una din excursii, Asachi însoţea pe Mihai-vodă Sturza, el însuşi amator de
asemenea instructive plimbări 2 • Dacă adăugăm la acest amănunt faptul că talentatul cărturar
deţinea in acest timp funcţii de răspundere in indrumarea culturii in Moldova, putem socoti
că cercetările lui Asachi urmăreau un program legat poate de investigaţiile arheologice ale
generalului Mavros, care ştim că, in 1834, era indemnat de Kiselev să se adreseze şi << directorului Şcoalei naţionale din Iaşi>> 3 • Împrejurări pe care nu le cunoaştem au determinat,
probabil, pe Asachi să nu mai dea la lumină rezultatele exploraţiilor sale, pe care le
cunoaştem din ceea ce s-a publicat, după moartea poetului, in 1871 şi 1872 4 •
Ne amintim că, in calitate de locţiitor al scaunului metropolitan, Neofit al Rimnicului
primise şi trebuia să execute instrucţiunile redactate de adjutantul lui Kiselev cu privire
- intre altele - la copierea de inscripţii. Ordinul trimis in acest scop de Neofit protopopilor,
ca prelucrare a adresei lui Fanton de Verrayon, ni s-a păstrat ca şi răspunsurile protopopilor, care nu oferă însă interes. 6 Cîţiva ani mai tîrziu, Neofit, confirmat în iulie 1840 mitropolit
al Ungrovlahiei intocmea un nou chestionar adresat protopopilor de judeţe, in care cerea, între
altele, să i se trimeată, neîntirziat << Cuprinderea tuturor pisaniilor de la toate sfintele
biserici - cu leatul şi luna>> 6 • Măsura luată de Neofit trebuie, desigur, pusă in legătură cu
amintita lege de organizare a bunurilor bisericeşti, iar răspunsurile primite, lipsite de orice
rigoare ştiinţifică, nu pot sta la baza unei cercetări istorice mai exigente.
Cea mai de seamă campanie cu caracter istoric şi arheologic - şi in care partea ce
revine epigrafiei medievale este deosebit de însemnată - din cite s-au intreprins in intreg
secolul al XIX-lea in Ţara Românească s-a săvîrşit in anii 1860-1861, din iniţiativa maiorului
D. A. Pappasoglu -interesantă figură de colecţionar şi arheolog-amator 7 - şi cu sprijinul
prin care istorie să arate atit numele ctitorilor
acestor mănăstiri, cit şi documentele de stăpînirea
moşiilor fie-şi căria mănăstiri- (ibidem, p. 35).
Cit priveşte abordarea de către Poteca şi comisia
la care participa - şi anume de pe poziţii străine
lui Kiselev - a problemei mănăstirilor închinate,
vezi ibidem, p. 41-42.
1 Vezi N. Iorga, Monumentele istorice în vechea
noastră literatură, I. Gh. Asachi şi monumentele
istorice ale Moldovei, in « Bul. Corn. mon. ist. >>,
an. XXVI (1933), p. 101-108.
2 Cf. comunicarea lui N. Iorga, O vizită domnească
la monumente, in « Bul. Corn. mon. ist. *• an. XX
(1927), p. 112.
8 Vezi mai sus, p. 26.
' Descrierile de călătorie, In care se cuprind şi
reproduceri de inscripţii, s-au publicat in Almanahul de învăţătură şi petrec,ere ilustrat cu stampe,
Iaşi, 1872, p. 25 şi urm. şi in Calendarul pentru
români pe anul1871, p. 22 şi urm.; vezi N. Iorga,
Monumentele istorice in vechea noastră literaturi!,
in op. cit., p. 101 şi 104.
6 Vezi Gh.
Nicolaiasa, art. cit., p. 94-95, nr.
6; la p. 95, nr. 1, indicaţii asupra răspunsurilor
trimise de protopopii din eparhia Ungrovlahiei.
8 Ordinul mitropolitului Neofit, din 23 august

1840, s-a publicat, împreună cu răspunsurile la
chestionar sosite din plaiurile Nucşoara şi Dimboviţa, ale fostului judeţ Muscel, de către 1. Răuţescu,
Documente muscelene. II. Bisericile din nordul
judeţului Muscel, in anul 1840, In «Bul. Corn.
ist. a României», voi. IX (1930), p. 110-120.
Amintim că adrese către clerici pentru stringerea
de inscripţii etc., s-au emis In secolul ai XIX-lea
şi de alţi arhipăstori. Ms. rom., A. 545 (fost 2409)
al Acad. R.P .R. cuprinde, astfel, răspunsurile
la un ordin al mitropolitului Calinic Miclescu, din
1880, pentru biserici din oraşul Bucureşti şi judeţele
arhiepiscopiei. Şi de data aceasta, lipsa de pregă
tire a celor chemaţi să copieze inscripţiile face culegerea de o utilitate discutabilă pentru cercetători.
7 Despre D. A. Pappasoglu, vezi C. D. Fortunescu, Viaţa maiorului D. A. Pappasoglu, In «Arhivele Olteniei>>, an. IX (1930), p. 97-98 şi vioaia
caracterizare pe care i-o fac M. A. Musicescu şi
D. Gh. Năstase, In studiul lor Cercetări de artă
veche românească în secolul al XIX-lea. Introducere
la studiul istoriografiei artei medievale româneşti,
In « Studii şi cercetări de istoria artei» an. III,
(1956), nr. 1-2, p. 136-137, unde se apreciază şi
activitatea celorlalţi membri ai comisiei de cercetări
istorico-arheologice, pe care-i menţionăm mai jos.
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lui Alexandru-Ioan Cuza. Datorită însemnărilor lăsate de Pappasoglu t, pe de alta a actelor
şi corespondenţei oficiale din anii 1859-1862, privind campania de explorări arheologice
şi care s-au publicat 2 , cunoaştem in amănunt fazele acestei anchete ştiinţifice care se deschid
o dată cu aprobarea pusă de Cuza, la 26 iulie 1859, pe memoriul lui Pappasoglu, se continuă
pină in 1861, cind cercetările pe teren iau sfirşit, şi işi găsesc un ecou, la începutul anului .
1862, cind un aspect al rezultatelor amintitei campanii urma să fie infăţişate în cadrul expoziţiei internaţionale de la Londra. O comisie numită de A. G. Golescu, ministrul Cultelor
pentru Ţara Românească, şi alcătuită din Al. Odobescu, D. A. Pappasoglu, Cezar Bolliac
şi Al. Pelimon urma să străbată Principatul - fiecăruia din cei patru cercetători i se dădeau
in seamă un număr de judeţe - avînd îndatorirea << să meargă a alcătui inventarii noi din
toate obiectele mobilele de interes istoric şi să adune toate cărţile vechi )>, de la toate mănăs
tirile şi schiturile din circumscripţiile care li s-au repartizat 3 •
In adresele trimise celor patru membri ai comisiei, se indica mai cu de-amănuntul
ce trebuie să se inţeleagă prin « tot felul de obiecte arheologice antice )) 1 pe care fiecare
<< comisariu )) era indatorat să le inscrie in inventarii. E vorba, anume, de: << sfinte vase,
veştminte, odoare, medalii, monete, inscripţiuni, cărţi vechi, manuscripte, documente de
tot felul~> 4 • Pentru a lnsoţi cu material ilustrativ rezultatele campaniei arheologice pe care
o intreprindea, a fost pus la dispoziţia lui Al. Odobescu - la cererea acestuia - pictorul
Henric Trenk, care urma să execute 148 de reproduceri, executate în tehnici diferite, intre
altele şi după obiecte purtătoare de inscripţii 6 • Pappasoglu luase şi el cu sine un << desenator
privat~>, care avea să execute« 14 bucăţi desenuri »6 • In aceeaşi vreme, pictorul G. Tattarescu,
independent de lucrările celor patru « comisari )>, era însărcinat să întocmească un << Album
naţional~>, care, după sugestia pictorului insuşi, urma să cuprindă ~ de la << toate monastirile
din ţeară, pămlntene şi închinate, mari şi mici )>, - copii de pe << tot ce se va găsi antic,
costume, portrete, clatine (sic) etc. ~>, ministerul cultelor adăugînd şi <<zidiri vechi, monumente
şi chiar ponturi de vedere extraordinari)) 7 •
O caracterizare relativ exactă şi spirituală a muncii depuse de fiecare cercetător ne-a
lăsat, in 1873, arheologul Gr. G. Tocilescu 8 • « D. Pappasoglu - spune el - se mărgini, şi
nici nu putea face altfel, a alcătui pentru fiecare mănăstire cite o listă de odoare şi cărţile
ce i s-au părut mai preţioase, toate cercetările d-sale oprindu-se aici. - D. Bolliac raporta
Ministerului că, din cauza unor tribulaţiuni politice nu avu timp a-şi implini misiunea. D. Pelimon a făcut ce s-a putut pricepe 1> 9 • Laudele pentru munca inteligentă, ordonată şi competentă, depusă cu acest prilej se adresau - cu drept cuvînt - lui Odobescu. De pe urma
acestuia numai şi - intr-o mai slabă măsură - a lui Pappasoglu, epigrafia română a avut
de ciştigat.
1 Să se vadă Arh. St.
Buc., ms. 730, f. 1 şi
urm. (autograf Pappasoglu).
2 Vezi Aurelian Sacerdoţeanu, Cercetări istorice
şi pitoreşti prin mănăstirile noastre acum optzeci
de ani. - Lucrările lui Al. Odobescu, H. Trenk şi
G. Tătărescu, in o Arhiva românească», an. VI
(19lo1), p. 3lo7-379 şi an. VII (19lo2), p. 319-

337.
3 Ibidem, p. 352, nr. 3; cf. şi p. 361-362, nr. 15.
' Ibidem, p. 35/o, nr. 5.
5 Ibidem,
p. 367-371, nr. 18. ln p. 371 şi
urm. sint publicate actele şi corespondenţa in
legătură cu angajarea pictorului H. Trenk şi executarea lucrării încredinţate. Pentru ~ calcuri de
pe inscripţii şi desenuri după obiectele antice mai
interesante» , executate de Trenk, vezi raportul

lui Al. Odobescu, din 1861, mai 29, publicat ibidem,
p. 313.
8 Arh. St. Buc., ms. 730, f. 7r .
7 A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 356, nr. 9, precum
şi p. 358-362, nr. 11-15.
8 Vezi
Gr. G. Tocilescu, Studiele arheologice
ale d-lui A. Odobescu asupra mănăstirilor zise
închinate, in «Columna lui Traian», an. IV (1873),
p. 179.
8 Pentru
că asupra cercetărilor întreprinse de
Bolii ac şi Pelimon nu mai revenim in cele ce urmează,
ni se pare potrivit să indicăm locul unde se pot
afla consemnate rezultatele - modeste, desigur ale cercetătorilor lor.
Rapoartele, trei la număr, înaintate de Cezar
Bolliac Ministerului cultelor in 1860-1861, sînt
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Lui Pappasoglu i-au revenit fostele judeţe Prahova, Dimboviţa şi Muscel, străbătute
in 1860, şi judeţul Olt ale cărui monumente le-a cercetat in 1861. Intr-un raport din acest
din urmă an el arăta că vizitase, in total, 52 de mănăstiri (din care 10 inchinata) şi 12
biserici vechi domneşti 1 • Materialele strînse şi rămase nepublicate se cuprind într-o condică,
din fericire păstrată, şi - cu toate stîngăciile culegătorului - ele pot fi folosite şi azi, la un
veac după ce au fost adunate 2 •
Altă valoare, fireşte, au cercetările întreprinse de Odobescu in judeţele care i se repartizaseră: Argeş, Vîlcea, Gorj, Dolj şi Mehedinţi. Din nefericire, din cele opt caiete, in care
marele nostru prozator îşi inscrisese descrierile de monumente şi obiecte, precum şi copiile
de inscripţii, toate, cu o singură excepţie, au dispărut, după ce fuseseră depuse in Arhiva
Ministerului Cultelor, unde au fost căutate in zadar, cîţiva ani mai tirziu de Odobescu insuşi.
Unele fragmente, insă, din caietele azi pierdute se publicaseră intre 1866 şi 1879, in parte
prin grija lui V. A. Urechia şi Gr. G. Tocilescu, iar caietul păstrat, al patrulea din cele
opt, consacrat mănăstirii oltene Bistriţa, face azi parte din colecţiile de manuscrise ale
Academiei R.P.R. 3 Din toate se poate vedea cit de stăpîn pe metoda de lucru-in arheologie
şi epigrafie - era Odobescu, in raport cu toţi cercetătorii români care au lucrat in aceleaşi
domenii in primele trei pătrare ale secolului al XIX-lea. Cum a izbutit să imbine precizia
de epigrafist cu inalte însuşiri de creaţie literară, cu bogăţia şi prospeţimea limbii, cu armonia
stilului, o ştiu toţi cîţi au citit Cîteva ore la Snagov (1862).
Dacă lucrările comisiei se terminaseră in 1862, activitatea lui Pappasoglu in legătură
cu inscripţiile din România ale epocii feudale nu a luat sfîrşit decît mai tirziu. O condică
in care harnicul colecţionar a continuat să scrie pînă in septembrie 1872, cuprinde o catagrafie a unui număr de mănăstiri, schituri, paraclise, metoaşe şi biserici de mir din Muntenia,
cu date, pe alocuri, asupra ctitorilor şi descendenţilor, in viaţă, ai acestora care fuseseră
cerute lui Pappasoglu printr-un ordin ministerial 4 • Inscripţiile - numeroase - se transcriu
publicate în lucrarea aceluiaşi, Monastirile din
Romănia ( Monastirile închinate), Buc., 1862, p.
4.31-457. Inscripţiile reproduse de Bolii ac aparţin
mănăstirilor Drăgăneşti (Teleorman), Brîncoveni
(Romanaţi) şi Bucovăţ (Dolj). Cît priveşte pe
Alexandru Pelimon, acesta a publicat un Memoriu.
Descrierea S. Monastiri, Buc., 1861, apărut sub
numele: A. Palemon (sic), reminiscenţă a lecturilor
din mitologia elină ale poetului Pelimon ! Ancheta
- mai conştiincioasă ca a lui Bolliac -- a dus
la publicarea unor inscripţii de la m-rea Banul
(Buzău), catedrala şi paraclisul episcopiei de Buzău,
m-rile Rîmnic, Băbeni şi Deduleşti (Rimnicul-Sărat)
şi rn-rea Sf. Ioan din Focşani. Lipsa de spirit ştiin
ţific şi de pregătire tehnică în domeniul epigrafiei
medievale, de care se împărtăşesc atit Bolliac
cît şi Pelimon, conferă publicaţiilor lor mai degrabă
caracterul unui document al epocii, decît acela
al unor culegeri utilizabile şi astăzi.
1 Vezi ms. 730 al
Arh. St. Buc., f. 7v- 8V.
2 Este vorba de condica indicată in nota precedentă. Vezi şi prelucrarea din ms. 739, aparţinînd
aceleiaşi colecţii.

Lapedatu, Schiturile şi metoa~ele
din Vîlcea, in <1 Bul. Corn. mon.
ist >>., an. I (1908), p. 94.-95. Sub acelaşi titlu s-a
publicat, in acelaşi periodic, an. I (1908), p. 101106, o parte din cel de-al patrulea caiet redactat
de Odobescu, azi ms. 3265 al Academiei R.P.R.
care poartă următorul titlu: Relaţia despre anticuităţile ce se află în mănăstirile din districtele
3

Vezi A.

mănăstirii Bistriţa

Argeşului şi

Vîlcea, prezentată Onorabilului Minister al Cultelor şi al lnstrucţiei publice din Ţara
Romdnească de A. 1. Odobescu, comisar însărcinat cu
această cercetare la anul1860, iunie şi iulie. Dintr-o
însemnare pe f. 1 a ms. reiese că primul cap. al
Relaţiei fusese publicat în (1 Buletinul Instrucţiunii
publice>>, an. I (1866), p. 137-143, iar capitolul
trei <1 într-o prelucrare mai largă •> a apărut in
(1 Revista română>>, an. I (1861), p. 701, 807 şi an.
Il (1862), p. 107 şi urm. Pentru scrierile lui
Odobescu, inclusiv cele cu caracter arheologic şi
epigrafic la care ne referim, se va consulta Al. lordan, Bibliografia scrierilor lui Odobescu, in • Convorbiri literare •>, an. LXVII (1934), p. 752-763.
Cf. şi A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 34.9, n. 1, precum
şi rapoartele publicate, ibid., sub. nr.
16-18,
:!4, 31, 33, 37, 41 şi 4.7.
4 Ne referim la ms. 729 al Arh. St. Buc. Ca un
fel de anexă la catagrafia cuprinsă în condică, se
transcrie, la f. 101v-102v o relaţie înaintată de
Pappasoglu, in mai 1871, domnitorului Carol cu
privire la sustragerile de obiecte de interes istoric
şi artistic sosite de pe la mănăstiri, in urma campaniei de cercetări din 1860-1861 şi depuse in
custodia Ministerului Cultelor. Expunerea demersurilor iniţiate de Pappasoglu in vederea unei
anchete şi a rezultatelor la care se ajunsese pînă
în mai 1871 este de un netăgăduit interes pentru
toţi
cîţi cercetează felul cum se conservau mo·
numentele şi colecţiile noastre de artă in veacul
trecut.
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sau se traduc. E evident că materialele colectate şi intabulate în condică trebuiau să
in procesul mănăstirilor închinate - care se continuă, cum e ştiut şi după secularizare - ca şi în determinarea statutului juridic al mănăstirilor zise pămîntene, în legătură
cu prevederile dreptului ctitoricesc. Din redactarea - defectuoasă - dată titlului pus in
fruntea condicii, pare să reiasă că - în 1871 - Ministerul Cultelor, sesizat de Pappasoglu,
ordonase superiorilor de la toate mănăstirile Ţării Româneşti să trimeată - în copie, desigur
- <<toate inscripţiunile şi pomelnicele din proscomidii a domnilor şi doamnelor fondator (sic) t>
şi că, pe baza lor, Pappasoglu işi întocmise tabelele sale.
Paralel cu activitatea desfăşurată de Pappasoglu, merită să fie amintite, pentru a
şaptea şi a opta decadă a secolului al XIX-lea, cercetările întreprinse, în acelaşi domeniu
şi cu aceleaşi obiective, de preotul Gr. Musceleanu. Acesta, in cîteva calendare editate de
el şi intr-o lucrare specială, a descris un mare număr de monumente istorice, atit din Ţara
Românească, cît şi din Moldova, în covîrşitoarea lor majoritate, biserici şi mănăstiri, atit
din cele <<administrate de ţară t>, cît şi din cele închinate 1 • Cu acest prilej a publicat un
număr de inscripţii, dintre care unele - in limbi străine - în textul original, însoţit de
traducerea in româneşte. Ancheta intreprinsă de Musceleanu s-a bucurat de sprijinul autorităţii de stat 2 , fără, însă, să i se acorde cercetătorului mijloacele materiale puse la dispoziţia comisiei instituite in 1860. Opera lui Musceleanu, utilă incă sub raport epigrafic, se
resimte, însă, de lipsa de pregătire a editorului şi de tonul polemic xenofob, care străbate
toate culegerile sale. De fapt cercetările acestuia, ca şi cele întreprinse de comisia de patru,
instituită în 1860, sînt evident subordonate unor ţeluri de ordin practic, legate de chestiunea secularizării averilor mănăstireşti. Intre toţi, Odobescu singur, cu pregătirea, talentul
şi spiritul său pătrunzător, a izbutit să asigure materialelor strînse şi prelucrate de el o
valoare durabilă.
De un oarecare interes pentru detectarea inscripţiilor medievale din România ar fi
putut fi - dacă era bine organizată - ancheta archeologică provocată de Al. Odobescu
în 1871 şi pusă sub auspiciile Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice, în fruntea căruia se
găsea C. Esarcu. Odobescu redactase, in formă populară, un Cestionariu sau is"od de întrebările
la cari se cere a se da răspunsuri fn pri"inţa "echilor aşezăminte ce se află în deosebite comune
ale României. Acesta - multiplicat pe calea tiparului - s-a trimis, prin Ministerul amintit,
învăţătorilor din ţară, care trebuiau să răspundă, in scris, la un număr de întrebări, rezultatele
anchetei urmărind să ajute la <<intocmirea unei istorii lămurite a României t>. Se cereau, e drept,
între altele, informaţii şi cu privire la <<cruci mari de piatră cu slove sau fără slove t> şi la
<<lespezi de piatră săpate cu chipuri sau cu slove t>, dar mai ales în măsura în care aceste
rămăşiţe zăceau neluate în seamă şi puteau constitui obiectul unor viitoare explorări arheologice. Inscripţiile in situ, aflate in cadrul monumentelor bine conservate, ca şi cele de pe mobilierul liturgic al bisericilor în funcţiune, nu intrau în preocupările anchetei. Acesta s-a continuat
pînă în 1874, dar răspunsurile, in număr de peste 1600, au dovedit, în majoritatea lor, lipsa
de pregătire şi de interes a anchetatorilor. Odobescu nu a izbutit - cum nădăjduia - să
alcătuiască, sprijinindu-se pe rezultatele anchetei, o hartă şi un repertoriu arheologic al
slujească

1 Vezi Gr. Musceleanu, Calendar
pentru anul
de la Christos 1862, care conţine monumente sfinte
şi inscripţii antice, istorice, ale mănăstirilor romdne
administrate de romdni, cît şi de străini (egumeni
greci), Buc., 1862. Inscripţii se găsesc publicate
şi în Calendarele aceluiaşi pe anii 1863, 1866 şi
1870, precum şi in lucrarea sa Monumentele stră
bunilor din Romdnia, Buc., 1873.
2 ln prefaţa
la Calendar pentru annul de la

Kristos 186:J ... , Buc., p. t.9-50, Musceleanu
reproduce adresa Ministerului Cultelor din 7 iulie
1862, semnată de G. Kreţeanu, prin care autorul
este recomandat superiorilor mănăstirilor ''de
dincolo de Milcov >t. Musceleanu este prezenlat
in adresă ca unul care ''de mai mulţi ani se ocupă
cu copierea diverselor inscripţiuni antice şi cu
notarea odoarelor şi a altor obiecte pretioase de
pe la monastirile din ţară >t.
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României 1 . Pentru un corpus al inscripţiilor medievale, puţinele indicaţii cu caracter epigrafic aflate in răspunsuri nu sint de luat in considerare.
Cu aceasta putem incheia prezentarea fazelor de seamă străbătute de anchetele
epigrafice in Principate in epoca regulamentară şi in deceniile care ii urmează. Campanii
de explorări epigrafice vor avea loc, fireşte, şi in epoca următoare, dar vor fi concepute
pe un plan mai puţin amplu şi asumate cel mai adesea de un singur cercetător. Specialiştii îşi vor lua sarcina să editeze inscripţiile, folosind criterii de ordin lingvistic şi dind
la lumină culegeri epigrafice greceşti, ebraice sau armene. Forma cea mai obişnuită de
editare a lor rămîne, insă, comandată de criterii topografice şi monografiile de monumente
sint, ori de cite ori e cu putinţă, însoţite de adevărate culegeri de inscripţii, afer.ente
monumentului, însoţite de comentarii. Exegeza inscripţiilor, de altfel, face progrese remarcabile cu Melchisedec şi 1. Bogdan, pentru domeniul slav, cu N. Iorga, pentru cel românesc.
Academia Română acordă o atenţie tot mai susţinută epigrafiei medievale române şi ridică
in repetate rinduri problema conservării inscripţiilor, ameninţate cu distrugerea, şi a publicării lor in condiţii de rigoare ştiinţifică. Prezentarea, chiar sumară, a evoluţiei, la noi, a
studiilor epigrafice referitoare la epoca feudală ar depăşi cadrele impuse introducerii de
faţă, in care ne-am propus să examinăm doar antecedentele istorice a două trăsături proprii
culegerii pe care o edităm şi anume: ideea de anchetă epigrafică pe scară naţională şi
aceea de editare a inscripţiilor medievale sub forma unui corpus. Acest din urmă aspect
rămîne să fie înfăţişat in cele ce urmează.
* * *
După

interesul trezit, in a patra decadă a secolului al XIX-lea, pentru culegerea
izvoarelor istorice care pot desluşi trecutul ţărilor române, era de aşteptat să se precizeze
- cu trecerea vremii - şi preocupări pentru publicarea, în condiţii de rigoare ştiinţifică, a
unui corpus al inscripţiilor legate de acest trecut al patriei noastre. Ca în atîtea alte privinţe,
şi sub acest raport Nicolae Bălcescu a fost un strălucit anticipator. In prospectul redactat
de el, în care se fixează obiectivele urmărite de noul periodic « Magazinu istoric pentru
Dacia>> (1845), Bălcescu anunţă că noua publicaţie va avea, ca o a patra secţie a sa,
ceea ce el numeşte lnscriptoriul dacian. Acesta va cuprinde <<inscripţii aflate in părţile
Daciei, atît vechi latine şi greceşti, atît şi nouă româneşti sau intr-alte limbi moderne, cu
traducerea in româneşte şi cu dezbaterea critico-istorică ... >> 2•
Revenind asupra acestei probleme, in acelaşi număr al <<Magazinului >>, in al său
CuCJînt preliminariu despre izCJoarele istoriei românilor,

Bălcescu,

menţionînd

inscripţiile şi

monumentele, arată că <<nimeni nu se putea indoi că acest izvor aduce mult folos istoriei>> 3 •
E drept că interesul lui se îndreaptă mai cu seamă spre inscripţiile romane, menite să aducă
lumină asupra originilor poporului şi limbii române. Atît din context, însă, cît şi din cele
ce ştim că anunţase în amintitul prospect, nu incape îndoială că Bălcescu avea - şi de
data aceasta - în vedere inscripţiile aparţinînd atît epocii vechi cît şi celei medievale şi
anume, nu numai cele care se aflau, la data cind scria el, pe teritoriul celor trei ţări
române, dar şi cele rămase sau transportate, prin cele mai felurite împrejurări, dincolo de
1 Vezi aprecierele lui D. Tudor, Alexandru 1. Odobescu arheolog, în volumul A. 1. Odobescu, Istoria
archeologiei, 1. Bucureşti, 1961, p. 14-15. Chestionarul, corespondenţa cu caracter administrativ a
Ministerului cultelor şi instrucţiunii publice şi
răspunsurile la ancheta arheologică, se găsesc in

mss. rom. 223-230 ale Academiei R.P.R. Vezi
descrierea lor la Ioan Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, Bucureşti, 1907, p. 470-471.
2 N. Bălcescu, Opere, voi. I, ed. G. Zane, Buc.,
1940, p. 103.
3
Ibidem, p. 115.
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hotare. Strîngerea datelor cuprinse in aceste din urmă mărturii ale trecutului nostru nu se
putea face decît prin eforturi reunite şi organizate. Unul din rosturile Societăţii istorice,
pe care o preconizează cu acest prilej, trebuie să fie tocmai procurarea mijloacelor pentru
a se putea traduce in fapt o asemenea vastă anchetă, implicind << călătorii prea depărtate 1>,
care nu stăteau la indemina posibilităţilor materiale ale marelui nostru istoric 1 .
Citeva decenii vor trebui să treacă pînă ce ideea lui Bălcescu să fie reluată in cadrele
pe care le oferea vieţii ştiinţifice româneşti din ultima treime a veacului, mai intii << Astra 1>,
apoi << Societatea Academică 1> devenită << Academia Română 1>. După ce, cu diferite prilejuri
interesul pentru inscripţii s-a manifestat din partea unor istorici sau arheologi, membri ai
acestei instituţii, in şedinţa din 16 martie 1883, episcopul Melchisedec înfăţişează un număr
de propuneri privind monumentele şi obiectele de artă din epoca feudală.
Cea dintii din propuneri cerea << să se adune spre studiere, la Academie, toate inscripţi
unile aflătoare prin ţările locuite de români, de pe la biserici, mănăstiri şi alte aşezăminte
de cultură 1> 2• Era desigur vorba de procurarea de· copii, prin transcrieri, decalcuri, estampaje
şi fotografii, aşa cum vedem că incep să se şi strîngă, in această epocă, de către Academie 3 •
Această amplă acţiune de colectare, pe care, de altfel, inalta instituţie de cultură
nu a urmărit-o niciodată sistematic, trebuia să ducă la reluarea ideii unui corpus epigrafic
a cărui realizare urma să fie pusă de data aceasta sub egida Academiei Române. Discuţiile au fost duse in şedinţa din 23 martie 1887 in jurul mult aşteptatului catalog epigrafic
al colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi. In intervenţia sa, Gh. Bariţiu aminteşte că
« lumea erudită din afară pune mare temei pe publicarea colecţiunii epigrafice a României 1>,
care trebuia precedată de tipărirea amintitului catalog, cerută încă de la înfiinţarea Societăţii Academice. Bariţiu era încredinţat <<că ar fi onorific pentru Academie, dacă s-ar publica
un Corpus inscriptionum dacicarum 1> 4•
Trei ani mai tirziu, în şedinţa din 18 mai, Gr. G. Tocilescu, după ce comunică un
număr de inscripţii aflate de el la mănăstiri din ţară şi după ce subliniază însemnătatea
epigrafiei slavo-române pentru istoria naţională, îşi sfîrşeşte expunerea propunind ca Academia să ia iniţiativa adunării şi publicării întregului material epigrafic slavo-român, într-un
Corpus inscriptionum Romaniae 5 • Cîţiva ani mai tîrziu şi anume in şedinţa publică a Academiei Române din 1 octombrie 1904, Tocilescu îşi citeşte comunicarea sa: Nouă materialuri
asupra unui Corpus inscriptionum sla1,1o-romanicarum, după care îşi oferă serviciile pentru a
întocmi un asemenea corpus << şi se roagă ca această instituţie să ia lucrarea sub conducerea
Ibidem, p. 115-116.
«Anal. Acad. Rom. ''• Seria II, tom. V (18821883), secţ. I, p. 138-139.
8 Aşa de pildă, la 18 iunie 1879, D. A. Sturdza
oferea Academiei • o colecţie de transcripţiuni de
pe diferite pietre şi clopote de la mănăstirea Bistriţa din jud. Neamţului luate prin decalcare de
către un inginer al statului după comanda d-sale >1,
vezi, • Anal. Acad. Rom.», Seria II, tom. 1 (1879),
secţ. I, p. 82-85. In acelaşi an, la 17 august,
AI. Odobescu prezenta copia, << In mărime originală ''•
a pisaniei m-rii Bradu (Buzău) şi dădea informaţii
asupra decalcurilor luate, din iniţiativa Academiei,
după inscripţii din Hereşti (Ilfov) şi Tîrgovişte;
vezi «Anal. Acad. Rom. >1, Seria II, tom. II (1880),
secţ. I, p. 13. La 17 octombrie 1886, D. A. Sturdza
depune « pentru colecţiunea de inscripţiuni a
Academiei >1, decalcurile mormintelor membrilor
familiei Brătianu din Biserica Domnească de la
Curtea de Argeş, In «Anal. Acad. Rom. ''• Seria
1

2

Il, tom. IX (1886-1887), secţ. I, p. 8. Simion
FI. Marian, aducea in 1885 şi 1887, copii de pe
inscripţiile de la Putna, Suceviţa, biserica Sf.
Dimitrie din Suceava şi fosta biserică armenească
din Siret; vezi «Anal. Acad. Rom. ''• Seria Il,
tom. VII (1884-1885), secţ. I, p. 159 şi tom. IX
(1886-1887), secţ. I, p. 222.
' <• Anal. Acad. Rom. ''• Seria Il, tom. IX (18861887), secţ. I, p. 220-221. In cursul discuţiilor,
V. A. Urechiă propunea ca faţă de dificultăţile
ridicate de publicarea catalogului ilustrat al Inscripţiilor Muzeului de antichităţi, să se înceapă cu
publicarea copiilor <• bine executate >1 de N. Beldiceanu, de << inscripţiuni de pe bisericile din judeţul
şi oraşul Iaşi >1. Se ştie că ceea ce culesese Beldiceanu se află cuprins in ms. rom. 4181 al Academiei
R.P.R., dăruit In 1912 de D. A. Sturdza.
~ «Anal. Acad. Rom. >1, Seria Il, tom. XIII
(1890-1891), secţ. 1, p. 9-10.
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ei •>. Comunicarea nefiind - după cite ştim - imprimată, nu putem surprinde planul
pe care Tocilescu il punea la bazele cuprinzătoarei culegeri pe care dorea să o intreprindă.
Se pare însă că harnicul colaborator la Corpus inscriptionum latinarum, editat de Academia
de Ştiinţe din Berlin, intrevedea - pentru culegerea preconizată de dinsul - dacă nu
proporţii asemănătoare aceluia, in orice caz unele greu de realizat. Aşa pare să reiasă din
intervenţia preşedintelui Academiei, Ion Kalinderu, care, relevînd marele interes al unei
atare colecţii, sugerează, totuşi, o limitare a ei <1 numai la istoria naţională şi la fixarea unor
date contestate pînă acum •>. Viitoarea sesiune generală trebuia să ia hotărîri definitive in
această privinţă 1.

La 8 (21) aprilie 1905, 1. Bogdan, rostindu-şi discursul său de recepţie care privea
1storiografia română şi problemele ei actuale, relua ideea alcătuirii unui « Corpus inscriptionum
al ţărilor române •>, ca un obiectiv ceva mai îndepărtat, pe care trebuia să-1 urmărească
această istoriografie, in măsura in care dorea să-şi lărgească orizontul şi să-şi innoiască metodele de lucru. Pe lingă inscripţii slave şi româneşti, culegerea trebuia să cuprindă şi material
neo-grecesc. Cu aceasta se fixau şi limitele cronologica ale colecţiei. Aceasta urma, astfel,
să fie consacrată epocii feudale, lăsîndu-se la o parte inscripţiile antice, pe care Tocilescu
pare că dorea să le includă in corpus-ui său. Bogdan recunoştea că multe din inscripţiile
la care se referea erau cunoscute. Metoda de publicare, insă, şi mai ales calitatea comentariilor lăsau de dorit. <1 Dintre izvoarele istoriei noastre - adăuga el - acestea sînt cele mai
împrăştiate şi cele mai greu de adunat ; importanţa lor constă mai ales in precizarea
datelor cronologica din istoria domnilor şi a celor biografice şi genealogice din istoria boierilor şi a celorlalţi dignitari ai ţărilor. Ele dau un material interesant şi pentru studiul
paleografiei şi al artelor decorative •> 2 •
Pentru că, însă, instituţia in lăuntrul căreia se formulaseră, in împrejurări solemne,
aceste deziderate, nu făcuse nici un pas mai departe către o realizare, măcar parţială, a
lor, 1. Bogdan revine cîţiva ani mai tirziu asupra problemei care continua să-I preocupe.
Intr-o comunicare a sa, prezentată in şedinţa din 21 martie 1908, slavistul român revenea
asupra dorinţei exprimată in sinul aceluiaşi for, cu ani in urmă. Academia Română trebuia
<1 să ia din vreme măsuri spre a aduna din toate părţile < ... > decalcuri şi fotografii, măcar
de pe inscripţiile cele mai vechi, din sec. XIV -XVII, şi a le publica intr-un <1 Corpus
inscriptionum •> al României. In continuare, Bogdan arăta că-şi dă seama de dificultăţile
unei asemenea intreprinderi. <1 Dar mai ştiu - adăuga el - că inscripţiile se conservă mai
cu anevoie decit documentele, că cu mijloacele de care dispunem noi, ele nu pot fi adunate
şi adăpostite la un loc, cum se adă postesc inscripţiile Italiei şi ale Greciei ... •> Lipsa unor
instalaţii muzeale apropriate ne împiedică să le adunăm altfel decit expunindu-le la riscurile degradării şi nimicirii. <1 Dar dacă nu le putem aduna, le putem scăpa de pieire, fotografiindu-le şi dîndu-le la lumină, cît se poate mai multe, în reproduceri autotipice. Academia Română - îşi incheia Bogdan comunicarea sa - ar nesocoti una din datoriile ei,
dacă nu s-ar gindi să realizeze cit mai curînd această dorinţă legitimă a istoriografiei
noastre •> 3 • Academia Română, care nu a putut realiza măcar un corpus al documentelor
interne româneşti, nu s-a încumetat să pornească la realizarea unei opere neasemuit mai
dificil de înfăptuit, cum era culegerea de inscripţii cerută de 1. Bogdan. Nu ni se pare,
credem, de prisos să ne oprim asupra uneia din pricinile pentru care Academia Română,
Ibidem, p. 58.
l. Bogdan, Istoriografia română
ei actuale, Buc., 1905, p. 26.
2

I. Bogdan, in • Anal. Acad. Rom. *• Mem.
Ist., Seria II, tom. XXX {1907-1908),
p. 351.
3

1

şi

problemele

Secţ.
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nici după 1908- anul comunicării lui 1. Bogdan -,nu a incercat să treacă la realizarea
unei opere pe care atlţi membri ai săi o ceruseră.
Structura vechei Academii necunoscînd munca ştiinţifică organizată in cadrele unor
institute de cercetări pe care să le dirijeze, corpus-ul, de atitea ori cerut al inscripţiilor
medievale româneşti, nu putea fi încredinţat spre înfăptuire decit unui membru al secţiunii
sale istorice, cu sau fără colaboratori aleşi de el şi a căror retribuire ridica adesea dificultăţi
de neinvins. Gr. Tocilescu solicitase pentru sine această sarcină, in citeva rinduri, şi desigur
că se număra printre puţinii îndreptăţiţi să şi-o asume. Tlnăr, încă, in 1876, publicase un
studiu promiţător, care privea Inscripţiunea de pe patrafirul de la Stăneşti. In 1882 hotăra,
împreună cu un grup de învăţaţi, intemeierea << Revistei pentru istorie, arheologie şi filologie 1>, in cadrul căreia işi rezerva sectorul arheologiei şi al epigrafiei medievale 1. In 1887,
dădea la lumină Raporturi asupra cîtorva mănăstiri, schituri şi biserici din ţară, prezentate
Ministerului cultelor şi al tnvăţămîntului public 2 , in care numeroase inscripţii slave şi române,
dar şi latine şi greceşti, medievale, erau publicate la un nivel ştiinţific remarcabil. Pentru
acel Corpus inscriptionum slavo-romanicarum preconizat de el, îşi asigurase colaboratori, e
drept, de valoare inegală, dar printre care trebuiau reţinute numele unor 1. Ursu, C. Moisil
sau V. Andronescu 3 , precum şi acela al arheologului şi desenatorului Polonic. Un oarecare
material pentru proiectata colecţie izbutise să-şi strîngă 4 • Totuşi, la inceputul secolului
nostru, anume împrejurări ii instrăinaseră lui Tocilescu o bună parte din simpatiile colegilor de Academie şi aruncaseră o umbră asupra valorii ştiinţifice a unora din studiile şi
manualele sale 6 • In aceste condiţii Tocilescu nu a putut căpăta însărcinarea pe care şi-o
dorise, iar moartea sa timpurie (1909), ii înlătura numele dintre compeţitorii eventuali la
conducerea culegeri de inscripţii. Dintre colegii săi de secţie, dacă lăsăm la o parte numele
lui 1. Bogdan, numai in treacăt preocupat de probleme de epigrafie, rămînea singur N. Iorga
pe deplin îndreptăţit să iniţieze şi să conducă o lucrare uriaşă şi exigentă ca aceea care,
de un sfert de secol, era mereu sugerată inaltei instituţii de cultură. In 1908, insă, cind
1. Bogdan adresa Academiei mişcătorul său apel, pe care l-am evocat mai sus, N. Iorga
1 Vezi C. D. Fort<unescu>, Un document de
istorie literară, «Arhivele Olteniei >1, an. XXI
(1942), p. 385-387. Gr. G. Tocilescu îşi rezervase
să se ocupe cu <• Arheologia medievală: Inscripţiuni
de pe pietre, cruci de răspinteni etc. Descrierea
mănăstirilor şi portretele fundatorilor şi a ctitorilor
lor. Inscripţiile de pe la biserici. .. »
2 « Raporturile >) fuseseră prezentate Academiei
Române in şedinţa din 1 aprilie 1886 şi publicate
In e Anal. Acad. Rom. >1, Seria II, tom. VIII
(1885-1886), secţ. Il, p. 151-238.
3 Vezi ms. rom. 5142 al Academiei R.P.R.,
f. 461-462: adresa semnată de I. Ursu şi C. Moisil
(din 6 mai 1898), prin care se trimit lui Gr. G.
Tocilescu, directorul Muzeului de antichităţi, un
numll.r de 25 inscripţii din Iaşi şi împrejurimi. V.
Andronescu, care-i comunică aceluiaşi inscripţii
din fostul judeţ Vilcea, este autorul volumului
Contribuţiuni istorice şi numele de Dobrogea, Constanţa, 1901, in care se publică, însoţită de un facsimil, Inscripţiunea mormîntului lui Radu Mihnea
(p. 69-70). V. Andronescu făgăduia şi publicarea
- nerealizată - a unui al doilea volum de Contribuţiuni istorice, in care urmau să fie editate <• alte
80 bucăţi de inscripţiuni" (p. 70, nota). Credem
că nu e lipsit de interes să prezentăm ordinea în
care, In ms. citat, Tocilescu înţelegea să prezinte
inscripţiile şi care, probabil urma să se aplice şi

proiectatului Corpus al său.
A. lnscripţiuni lapidare.
a) De pe biserici şi alte monumente.
b) De pe cruci comemorative, fintini etc.
c) Funerare.
B. Inscripţiunile tăiate în lemn sau scrise
(zugrăvite).
C. lnscripţiuni
D. lnscripţiuni
ceşti etc.

de pe clopote.
de pe icoane, obiecte biseri-

4 ln
afară de mss. rom.
5142-5143, care
cuprind material transcris şi facsimile de pe inscripţii, avem şi mărturia necrologului închinat lui
Grigorie G. Tocilescu de revista pe care o infiinţase.
Vezi «Revista pentru istorie, arheologie şi filologie >1, an. XI (1910}, p. 13: «Şi a adunat un preţios
material pentru un Corpus inscriptionum slavoromanicarum ».
6 Vezi,
de pildă, şi observaţiile îndreptăţite
ale lui Al. Lapedatu, Scurtă privire asupra cestiunii
conservării şi restaurării monumentelor istorice în
Romdnia, in volumul Lui Spiru C. Haret .. . , Buc.,
p. 780-802. O apreciere asupra activităţii de arheolog
a lui Tocilescu, însoţită de o listă bibliografică,
a publicat recent Radu Vulpe, Un pionnier des
sciences arcMologiques en Roumanie: Grigorie G.
Tocilescu (1850-1909 ), in «Dacia >1 Nouvelle
serie, an. III (1959), p. 609-612.
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scotea de sub presă al doilea şi ultimul său volum de 1 nscripţii din bisericile României,
lucrare incepută in 1905 şi proiectată să mai cuprindă măcar un al treilea tom 1 , care n-a
mai văzut insă lumina tiparului. ln felul ei această culegere trebuia să fie şi ea un corpus,
săvirşit fără nici o colaborare, «colecţie cit se poate mai complectă a inscripţiilor din toată
România, din românimea toată 1> 2• Iorga, - in conflict cu Tocilescu, care deţinea şi funcţia
de director al Muzeului naţional de antichităţi şi spera, cum am văzut, in 1904, să iniţieze
corpusul amintit, sub egida Academiei - porneşte, in acelaşi an, culegerea sa proprie de
inscripţii, in afara şi oarecum impotriva Academiei. Aşa cum se prezintă, lipsită de cel de-al
treilea volum făgăduit, opera rămine totuşi cea mai cuprinzătoare şi - sub anume aspecte
- cea mai valoroasă culegere de inscripţii din epoca feudală, de pe cuprinsul Ţării Româneşti şi al Moldovei, din cite avem lucrate pină azi. Un corpus complet nu putea fi şi pentru
faptul că, începînd să apară cu ajutorul <c Casei bisericii 1>, culegerea se mărgineşte - cum
arăta şi titlul publicaţiei - la bisericile României, lăsînd la o parte monumentele cu caracter
laic, ca şi obiectele de muzeu, care - arăta Iorga- strînse <c cu hapca... intre blesteme
ce se aud şi pină acuma, au luat drumul Muzeului din Bucureşti, unde nici pină astăzi
(1905) nu li s-a dat o orinduire şi nu li s-a făcut un catalog ştiinţific şi artistic 1> 3• Pe
Ungă restringerea voită a cimpului de cercetări, lucrarea suferă şi prin planul arbitrar care
a stat la baza anchetei pe teren. Cu lecturi in general sigure şi complete, insoţite de o mare
bogăţie de note istorice şi genealogice, culegerea prezintă şi neajunsuri, care au stirnit
critici şi rezerve, intimpinate de editor cu amărăciune sau sarcasm 4 • E probabil că din
pricina acestora să nu mai fi apărut niciodată cel de-al treilea volum anunţat.
ln aceste condiţii - cu Tocilescu inlăturat şi apoi repede stingindu-se din viaţă, cu
Iorga lucrind alături, dacă nu impotriva inaltului for - era firesc ca Academia Română
să părăsească gindul de a organiza publicarea inscripţiilor din epoca feudală, de pe cuprinsul
ţării. Un corpus al acestor inscripţii a rămas astfel un veşnic deziderat şi nici unul din cercetătorii care-I aminteau la răstimpuri nu-l mai asociau de activitatea Academiei Române 6 •
Aceasta, de altminteri, şi-a indreptat, cu vremea, interesul spre alcătuirea unui corpus al
inscripţiilor greco-latine din România şi anume al acelora aparţinînd antichităţii. Această
orientare, care se precizează in anii imediat următori primului război mondial, se datoreşte
unei indoite pricini. Pe de o parte, Vasile Pârvan, epigrafistul cu cea mai mare autoritate
in sînul Academiei Române, işi limita preocupările exclusiv in domeniul epigrafiei clasice
şi nu imbrăţişa, ca Tocilescu odinioară, in activitatea sa şi cimpul inscripţiilor medievale.
Pe de altă parte, aderarea Academiei Române la Uniunea Academică internaţională, care-şi
1 Vezi N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, voi. II, Buc., 1908. Prefaţa.
2 Ibidem, Case. 1, Buc., 1905, p. VII.
8 Ibidem, p. V. Catalogul a cărui lipsă o deplingaa N. Iorga a apărut in 1906, sub titlul: Catalogul Muzeului naţional de antichităţi publicat de
Gr. G. Tocilescu. Ediţiunea prescurtată cu 15 figuri,
Buc., 1906. Lucrarea este, insă, lipsită de valoare

ştiinţifică.

' Vezi N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, voi. II. Prefaţa.
6 Aşa, de pildă, C. C. Giurescu, in prelegerea
sa inaugurală, Consideraţii asupra istoriografiei
româneşti în ultimii douăzeci de ani, publicată in
«Revista istorică •· an. XII (1926), p. 181, n. 1,
credea c• că s-ar putea incerca azi (1926) realizarea
acestui corpus >1, pornind de la cele două volume
de Inscripţii ale lui Iorga şi de la materialele publicate in diferite studii şi reviste, indeosebi in t Bule-

tinu! Comisiunii monumentelor istorice •· - Aurelian Sacerdoţeanu, in studiul său, Ceva despre un
corpus al izvoarelor românilor, din «Arhiva Românească •, an. IV (19~0), revine (p. 101) oarecum
la ideea lui Tocilescu, a unui « Corpus inscriptionum romanicarum, impărţit după timp şi limbă
in [inscripţii] antice, medievale şi moderne (latine,
greceşti, slavone şi in orice altă limbă) >1. Realizarea sa, ca şi aceea a altor colecţii de izvoare, ar
cădea in sarcina unei Societăţi istorice preconizată,
cum ne amintim, de N. Bălcescu.- Un Corpus
inscriptionum, «< in stil mare, care, pe lingA. inscripţiile slave şi româneşti, să cuprindă şi pe cele greceşti • recomandase şi D. Russo, Studii istorice
greco-române. Opere postume, tom. 1, Buc., 1939,
p. 13. Acesta trebuia, tnsă, sâ cuprindă şi inscripţii
de peste hotare, relulndu-se, astfel, o altă idee a
lui Bălcescu.
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fixase printre obiectivele sale înfăptuirea unui supliment la corpus-ul inscripţiilor greceşti
şi latine, indatora forul nostru de cultură să se alăture, cu mijloacele sale, la realizarea iniţia
tivei amintite. V. Pârvan este însărcinat, in 1920, cu conducerea lucrării 1 • In 1923, marele
nostru arheolog, luind parte la sesiunea anuală a Uniunii Academiei Internaţionale, comunica <<inceperea culegerii materialului de inscripţii greceşti şi latine din ţinuturile trace, răspîn
dite în sute de publicaţii cu totul inaccesibile •> 2 • Pârvan avea in vedere o colaborare cu
specialiştii statelor balcanice vecine pentru publicarea integrală a materialelor epigrafice
privitoare la iliro-traci 3 • In ce priveşte aportul României, acesta urma să se organizeze
deosebit <<pentru inscripţiile latine, in continuare la CIL, III, iar pentru cele greceşti, intr-un
volum aparte, ca in Rusia meridională •> 4 • Moartea neaşteptată a invăţatului român a
intrerupt, insă, lucrarea 6 •
Alcătuirea unui corpus separat al inscripţiilor medievale din România, cu toată înlă
turarea sa din preocupările Academiei, se dovedea tot mai necesară, pe măsură ce sporea interesul pentru monumentele noastre de artă feudală : monografiile consacrate bisericilor şi mă
năstirilor se înmulţeau, in bună măsură şi sub imboldul dat de «Casa bisericii •>, instituţie care
incurajase - cum am văzut - şi intocmirea amintitei culegeri de inscripţii a lui N. Iorga 8 •
Fiecare asemenea monografie reproducea - după puterile autorului - şi inscripţiile care
aparţineau lăcaşului respectiv. Datorită pregătirii relative a celor mai mulţi publicişti
in acest domeniu, editarea - in condiţii discutabile - a unor inscripţii avea mai degrabă
valoarea unei semnalări. Se cerea ca, pe urmele acestor indicaţii, specialiştii, lucrind după
un plan unitar şi cu o metodă riguroasă, să adune din nou, pentru o culegere epigrafică de
proporţii naţionale, materiale de o importanţă deseori covîrşitoare pentru elucidarea anumitor
puncte rămase obscure in cunoaşterea trecutului patriei noastre.
Mai mult, insă, decît orice iniţiative izolate sau organizate in condiţii neîndestulă
toare, a ajutat la consemnarea şi punerea in valoare a monumentelor din epoca feudală inclusiv a inscripţiilor lor - << Comisiunea monumentelor istorice •>, care sub denumiri variate,
şi-a desfăşurat activitatea, incepind cu ultimul pătrar al veacului al XIX-lea. Sint cunoscute împrejurările in care, din iniţiativa lui Vasile Boerescu, se instituie << Comisiunea monumentelor publice», prin regulamentul din 6 august 1874. Legile din 24 noiembrie 1892
definesc mai precis atribuţiile Comisiei, care - o dată cu inceputul secolului următor - işi
incepe adevărata şi rodnica activitate tehnica-ştiinţifică 7 • Anuarele sale, dar mai ales
publicaţia sa periodică << Buletinul Comisiunii monumentelor istorice •>, care incepe să apară
o dată cu anul 1908, dau un loc din ce in ce mai larg publicării de inscripţii medievale de
pe cuprinsul ţărilor române 8 • Dar, după cum <<Casa bisericii •> nu-şi putuse asuma iniţierea
1

Vezi e Anal. Acad. Rom. ••, Seria II, tom. XLI

meniu sînt

(1920-1921), Dezbaterile, p. 19. Cf. şi tom. XLII
(1921-1922), p. 9, 16 şi 28.
1 Ibidem, tom. XLIII (1922-1923), p. 110.
8 Ibidem, tom. XLIV (1923-1924), p. 113.
' Ibidem, tom. XLVI (1925-1926), p. 111. Ra-

Capitală-

portul lui V. Pârvan, cel din urmă pe care l-a intocmit in legătură cu corpus-ul de inscripţii proiectat,
e din 3 iunie 1926.
6 Ideea a fost
reluată, in anii din urmă, de
către Academia Republicii Populare Române, şi
lucrările de pregătire a noului corpus se află Intr-un
stadiu inaintat. Vezi Dionis M. Pippidi, Un corpus
des inscriptions grecques et latines de Roumanie,
« Klio &, an .. XXXVII, (1959), p. 285-286.
8 Nu
pot fi amintite aici măcar cele mai de
seamă studii cu caracter monografie la care ne
referim. Instrumentele bibliografice în acest do-

încă insuficiente, cu excepţia - pentru
lucrării recente a lui N. Stmcescu,

a

Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale
din Bucureşti, Buc., 1961 şi, in deosebi, la N. Stoicescu, Bibliografie pri11ind monumentele istorice din
R.P.R., in «Studii şi cercetări de istoria artei >l,
an. IV (1957), nr. 1-2, p. 155-199. (şi In extras,
cu aceeaşi paginaţie). Pentru mănăstiri se poate
recurge la lucrarea lui G. T. Niculescu-Varone,
Monografiile oraşelor, comunelor şi măndstirilor din
România întregită (Bibliografie). 1855-1938, Buc.,
1939.
1 Vezi
şi Ilie Ţabrea, Descoperirea şi pdstrarea
tesaurelor arheologtce fn România, In • Cronica numismatică şi arheologică », an. XIV (1939), p.
174 şi urm.
8 ln
« Deciziunea ministerială privitoare la
redactarea Buletinului ~ pe care o găsim publicată,
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-la care Academia Română renunţase - a unui corpus al inscripţiilor, la fel şi << Comisiunea
monumentelor istorice >>, prin obiectivele pe care le urmărea şi cu forţele pe care le avea la
dispoziţie, nu putea să-şi ia obligaţii in această direcţie. Pe lîngă publicaţiile periodice
amintite, Comisiunea înţelegea însă să ajute studiile de epigrafie medievală românească şi
prin valorosul său Catalog al colecţiilor proprii - inaugurate in 1910 - unde inscripţiile
sint editate cu grijă, in cadrul descrierii monumentelor de artă 1 .
Dacă, însă, împrejurări de ordin general impiedicau pe cei mai zeloşi cercetători să
gîndească la realizarea unei culegeri sistematice a inscripţiilor de interes istoric din toate
provinciile locuite de români, interesul pentru cercetări epigrafice legate de studiul istoriei
României nu a părăsit nici o clipă pe cei mai luminaţi dintre istoricii români dinaintea
primului război mondial. Astfel, invăţatul episcop Melchisedec, in urma unei călătorii in
Bucovina, în 1885, publica un număr de inscripţii copiate de el in Mănăstiri şi biserici antice
din acel colţ de ţară 2• In acelaşi an şi in aceeaşi publicaţie, bucovineanul S. Fl. Marian
imbogăţea descoperirile lui Melchisedec cu inscripţii necunoscute, culese in acelaşi ţinut 3 •
De acolo îşi trăgea obîrşia şi Dimitrie Dan care- in 1910 - comunica, in traducere românească, inscripţiile bisericii Sf. Gheorghe din Suceava 4 •
Ardeleanul Ion Bogdan supunea unei magistrale analize, în 1908, patru inscripţii
dintre 1440 şi 1479, găsite mai de mult la Cetatea Albă, dînd şi o nouă ediţie a lor 6 • Cit
priveşte pe Nicolae Iorga, acesta, după ce dăduse şi el, tn 1899, cuprinsul inscripţiilor amintite
de la Cetatea-Albă 6 , publica - in 1906 - o largă culegere de inscripţii ardelene şi maramureşene 7 , iar tn 1909 adăpostea in colecţia sa Studii şi documente, însemnările din bisericile
Maramureşului, culese de localnicul Ion Birlea, in această provincie românească 8 •
Aceste puţine exemple, care se pot uşor înmulţi, dovedesc viziunea limpede pe care
generaţia de istorici care a inflorit înainte de realizarea unităţii naţionale a României au
avut-o cu privire la obiectivele anchetei epigrafice pe scară naţională, pe care numai împrejurări vitrege au putut-o intirzia.
In aceste condiţii, ideea alcătuirii unui corpus al inscripţiilor din epoca feudală trebuia
să fie reluată de Academia Republicii Populare Române, care înţelegea să preia ceea ce era
valabil in moştenirea ştiinţifică a trecutului şi să dea realitate unor proiecte pe care modul
de organizare a muncii ştiinţifice şi mijloacele materiale insuficiente, proprii vechilor noastre
instituţii de cultură, nu le-au îngăduit a le înfăptui niciodată.
*

Noul corpus al inscripţiilor medievale româneşti îşi deschide seria de volume cu cel
prezent, consacrat oraşului Bucureşti, care era indicat - prin numărul şi importanţa inscripţiilor pe care le cuprinde - să reţină, in primul rînd, atenţia cercetătorilor din cimpul epigrafiei
in extras, incă din primul număr al periodicului
(pe coperta interioară) se prevedeau a se publica
intr-insul şi ~ Studii şi lucrări unitare, asemenea
ilustrate şi documentate, bunăoară: asupra inscripţiilor murale şi tombale din epoca lui Ştefan cel
Mare, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin
Brincoveanu etc. >>. - Spre cinstea sa, << Buletinul>>
a depăşit cu mult, in realizări, timidele recomandări
ale deciziei amintite.
1
Vezi V. N. Drăghiceanu, Catalogul colecţi
unilor Comisiunii monumentelor istorice, Buc., 1913,
182 [ -185] pp. cu 26 planşe fotografice şi 7 tricromii.
z Melchisedec, O vizită la citeva mănăstiri şi
biserici antice din Bucovina, în <• Anal. Acad. Rom. ''•
Seria II, tom. VII (1884-1885), p. 205-293.

3 S. FI. Marian, Citeva
inscripţiuni şi documente din Bucovina, ibid., p. 295-308.
' Dimitrie Dan, Biserica Sf. Gheorghe din
Suceava, in BCMI., an. III (1910), p. 134-139.
6 Ion
Bogdan, Inscripţiile de la Cetatea-Albă
şi stăpînirea Moldovei asupra ei, in 1< Anal. Acad.
Rom.>>, Mem. Secţ. Ist., Seria Il, tom. XXX
(1907-1908), p. 311-360+6 pl.
8 N.
Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi
Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 98-99.
7
N. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi
maramureşene,
II ( = voi. XIII, din Studii şi
documente, Buc., 1906, p. 25-211).
8 Ion Bîrlea,
lnsemnări din bisericile Maramureşului culese de ... , (=voi. XVII, din Studii
şi documente, Buc., 1909).
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noastre medievale. Intr-adevăr, datorită criteriului topografic, care a fost adoptat la editarea inscripţiilor, volumul cuprinde nu numai inscripţii bucureştene, aflate in prezent pe teritoriul oraşului, ci toate inscripţiile medievale româneşti de pe cuprinsul său, inclusiv cele din
muzee şi colecţii, care şi-au adunat piesele din întreaga ţară.
In aceste împrejurări, culegerea îşi cîştigă o valoare reprezentativă pentru întregul
nostru domeniu epigrafic feudal şi inaugurează o serie care va continua cu editarea inscripţiilor de pe restul teritoriului ţării. Informaţiile ce se pot culege din
inscripţiile editate îmbrăţişează domeniile cele mai variate ale vieţii social-economice,
politice, culturale şi artistice din ţările române, in epoca respectivă, şi îşi păstrează,
cum e şi firesc, întreaga valoare şi pentru istoria locală, istoria oraşului Bucureşti,
care nu se va mai putea scrie fără să se folosească la fiecare pas datele procurate
de materialul acum publicat.
Volumul de faţă cuprinde un număr de 1250 inscripţii redactate, în marea lor majoritate, în limba română, dar şi în limbile: slavă, greacă, armeană, ebraică, latină, germană,
rusă, arabă şi turcă. Ele au fost culese de p"e cuprinsul oraşului Bucureşti, stabilit după noua
împărţire administrativă (H.C.M. din 27 decembrie 1960- cu modificările prevăzute in H.C.M.
din 18 decembrie 1964). Limitele cronologice in care se încadrează materialul epigrafic
publicat sînt, pe de o parte, intemeierea statelor feudale române, pe de alta anul 1800.
Alegerea acestei din urmă date nu are, fireşte, o justificare principială, ci una de ordin
practic :sub raport cantitativ, numărul inscripţiilor colectate pînă la această dată este sensibil
egal cu cele identificate, pe acelaşi teritoriu, şi aparţinînd secolului al XIX-lea, pînă la 1848
- anul revoluţiei - cînd culegerea urmează să se incheie. Un al doilea volum, deci, care
este in pregătire, va urma celui de faţă, complettnd, astfel, o perioadă istorică bine p'recizată.
Culegerea de faţă nefiind o culegere epigrafică exhaustivă, ci una de inscripţii ce pot
furniza informaţii de interes istoric, s-au înlăturat de la editare inscripţiile care dau nume
de sfinţi şi titluri de scene de cuprins religios, neînsoţite măcar de o dată (pînă la sfîrşitul
sec. al XVI-lea) sau de alte informaţii (pentru secolele XVII-XVIII). Formulele stereotipe,
care nu intră în textul inscripţiei propriu-zise, dar se găsesc pe obiectul respectiv (ca de pildă
IS. HS. NI KA sau MP. 0Y. etc.) au fost lăsate la o parte. De asemenea, au fost eliminate
inscripţiile mai noi (din secolul XVIII), care cuprind nume de persoane neidentificabile (ca de
pildă <<Pomeneşte, Doamne, pe Ioan, Stana, 1784 ,>, sau <<Să se ştie cînd au răposat robul lui
Dumnezeu, Preda, 1793 ,>). Prin derogare de la criteriul topografic adoptat, au fost de asemenea
excluse inscripţiile de pe obiecte - indiferent de vechimea şi importanţa lor istorică nelucrate pe cuprinsul ţărilor române sau care nu au circulat, măcar, pe acelaşi teritoriu în
trecut, dovedind in acest chip că răspund la cerinţele culturale ale populaţiei. Astfel, în timp
ce inscripţia unei icoane bizantine - cum este cea din 1463 - care de veacuri aparţine unui
lăcaş din Ţara Românească, este inglobată in culegerea de faţă, inscripţia de pe un obiect
de provenienţă apuseană sau extra-europeană, de aceeaşi vechime, dar intrat relativ recent
intr-o colecţie din ţară, rămîne in afara preocupărilor noastre.
Cît priveşte inscripţiile tablourilor votive, care, foarte adesea au suferit refaceri în
cursul vremilor - ele se reproduc numai cind sintem încredinţaţi că asupra textului originar
nu s-a intervenit ulterior sau cind restaurarea picturii nu a afectat inscripţiile care
însoţesc portretele.
Intregul material este grupat pe fonduri, care sînt prezentate in ordinea alfabetică a
categoriilor respective. Vom avea, astfel, inscripţii de la: biserici (ca mănăstiri şi schituri),
cimitire, colecţii particulare, cruci răzleţe, muzee. In fondul diverse, următor celui de mai sus,
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se publică inscripţiile unor obiecte azi dispărute, care se conservau în muzee desfiinţate sau
in colecţii particulare risipite şi care au fost comunicate de editori mai vechi. O ultimă categorie,
·
a inscripţiilor îndoielnice, cuprinde falsuri sau texte dubioase.
In cadrul bisericilor, monumentele sînt grupate in ordinea alfabetică a numelor sub
care sînt mai bine cunoscute. Vom avea, astfel, bis. din Afumaţi, bis. Albă, m-rea Antim
etc. Dar bis. Sf. Nicolae Dintrozi, va fi căutată sub litera D. Pentru orientare în cadrul acestei
grupe de monumente, tabla de materii a volumului va da toate indicaţiile utile. In cadrul
fiecărui monument, inscripţiile sînt grupate în patru secţiuni care, in corpul ediţiei, sînt
separate prin asterisc: pisanii şi cruci comemoratiPe; pietre de mormînt şi cruci funerare; obiecte
de cult; diPerse (unde se cuprind inscripţii care nu figurează in secţiunile precedente şi indeosebi
cele de pe picturi murale, pomelnice, uşi, glafurile ferestrelor etc.).
Dintre cimitire, numai cel izraelit cuprinde inscripţii anterioare secolului al XIX-lea,
care sînt publicate in ordinea lor cronologică.
Pentru colecţii particulare, rînduite în ordinea alfabetică a numelui colecţionarilor,
inscripţiile cînd sint in număr mai mic de zece se dispun în ordine cronologică; pentru un
număr mai mare, se adoptă o ordine sistematică.
Inscripţiile de pe cruci răzleţe, aflate pe teritoriul cercetat, se grupează în ordinea lor
cronologică.

Pentru muzee, s-a impus o prezentare mai sistematică a inscripţiilor - uneori foarte
numeroase. Grupele s-au organizat după cum urmează: inscripţii din lapidarii (pisanii, cruci
comemorative, pietre de mormînt şi cruci funerare, diverse); inscripţii de pe obiecte de metal
(căni, candele, cădelniţe, chivote etc.); inscripţii pe ţesături (epitafe, epitrahile etc.); inscripţii
de pe icoane; inscripţii de pe pomelnice; inscripţii de pe mobilier; diPerse. Inlăuntrul fiecărei
grupe, inscripţiile se publică in ordine cronologică.
In cadrul fondului diPerse inscripţiile sînt prezentate pe categorii (argintărie, broderii,
icoane), înăuntrul cărora sînt inseriate in ordine cronologică.
Pentru cele citeva inscripţii îndoielnice, s-a adoptat prezentarea in ordine
cronologică.

Fondul fiecărui monument este precedat de un număr exprimat in cifre romane, care
corespunde numelui monumentului respectiv trecut in tabla de materii a volumului.
· Fiecare inscripţie este numerotată cu cifre arabe, de la 1la 1250; numerele sint amintite
atit în rezumatele corespunzătoare din repertoriul cronologic, cît şi in indice.
Cu privire la modul de editare al inscripţiilor, ni se par necesare precizările
care urmează.
Data se exprimă prin anul erei noastre, urmat de cel de la facerea lumii sau aparţinînd
altor cicluri proprii cronologiei armene, ebraice sau otomane - cind acesta este indicat -pus
în paranteze rotunde, apoi de lună şi zi. Inscripţiile datate prin conjectură într-un interval de
timp dat se clasează la prima din cele două date propuse. Cînd inscripţiile nu pot fi datate,
se trec la sfîrşitul categoriei de obiecte respective căreia ii aparţin. Cind, in textul inscripţiei,
sînt indicaţi anii a două ere, şi aceştia nu concordă intre ei iar critica internă nu ne ingăduie
să hotărîm asupra datei, vom alege anul erei noastre pentru epoca de după 1750 şi anul corespunzător văleatului pentru epoca precedentă. Pentru datare s-a folosit stilul de la 1 septembrie,
cu unele excepţii in favoarea stilului de la 1 ianuarie, cind elemente de context ne-o cer.
Descrierea cuprinde indicaţii asupra naturii obiectului purtător de inscripţii, dimensiunile
şi amplasarea lui, dimensiunile şi tehnica de redare a literelor, eventual indicaţii asupra
ornamenticei. Pentru toate obiectele se indică provenienţa şi circulaţia lor, in măsura in
care a putut fi stabilită. Pentru obiectele aparţinind muzeelor se indică şi nr. de
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inventar. Se
sau steme.

menţionează,

de asemenea, in descriere

dacă

pe obiect sînt reprezentate portrete

Textul inscripţiilor s-a constituit in urma unei lecturi noi a inscripţiilor existente şi
accesibile sau a reproducerilor lor, cind ele nu ne mai stau la îndemînă. Inscripţiile dispărute,
pentru care asemenea reproduceri lipsesc, s-au publicat după ce s-au reconstituit prin mijloacele criticii textuale aplicate ediţiilor existente.
Inscripţiile chirilice in limba română se transcriu cu caractere latine. Cele în limbi străine
se editează in limba şi cu caracterele respective, urmate fiind de traducerea în româneşte. Textele
arabe, armene, ebraice şi turceşti se şi transliterează. Inscripţiile în limbi străine, publicate
după ediţii anterioare, s-au redat in transliteraţie, dacă acest procedeu fusese folosit de editori,
şi dacă inscripţiile au dispărut între timp.
Notele din subsol servesc: a) pentru a cuprinde textele religioase, care însoţesc informaţiile cu caracter istoric din inscripţii, publicate în corpul ediţiei; ele sînt urmate de traduceri,
cînd textul lor nu fusese redactat in limba română; b) pentru a reproduce lecturi vădit
eronate ale ediţiilor anterioare, pentru inscripţii dispărute, lecturi emendate in corpul ediţiei;
c) pentru lămurirea unor termeni cu o circulaţie mai restrînsă care apar în corpul ediţiei (ca
de pildă: pereţ, potori, stoler, rarmeghie etc.); d) pentru justificarea datărilor noi propuse prin
conjectură; e) pentru traducerea formulelor slave mai rare, reproduse in chirilică în corpul
inscripţiei; f) pentru a indica pricina care a impiedicat lectura unui pasaj (de pildă o legătură
de metal care acoperă textul inscripţiei, accidente suferite de obiectul sau materialul pe care
s-a scris etc.).
Cît priveşte traducerile, cîteva n-au putut fi decît parţial efectuate, pentru că textul
pe alocuri a părut ininteligibil. Alteori apar in inscripţii iniţiale al căror înţeles n-a putut fi
încă desluşit. Reproducerea fidelă a textului inscripţiilor cu toate obscurităţile lui va îngădui
specialiştilor să propună soluţii şi chiar să rezolve dificultăţi care n-au putut fi învinse de
editorii volumului de faţă.
Cu privire la tehnica de editare, atragem atenţia asupra următoarelor semne grafice folosite: parantezele [ ] s-au întrebuinţat la intregirea textului pentru lacune din cauze mecanice; parantezele < > s-au folosit pentru intregiri, propuse prin conjectură, a unor lipsuri
care se datoresc lapicidului (gravorului, zugravului etc.); parantezele ( ) s-au întrebuinţat
la intregirea unor prescurtări datorite lapicidului. Pentru cuvintele sau literele greşit repetate,
pentru a indica ateteza.
s-au folosit semnele
Editarea inscripţiilor chirilice româneşti ridică un număr de probleme speciale, pe
lingă cele amintite mai sus. In cele ce urmează, înfăţişăm soluţiile pe care le-am adoptat.
Transcrierea in alfabetul latin a caracterelor chirilice s-a făcut, in genere, după principiile
stabilite pentru publicarea colecţiei de documente a Academiei R.P.R. 1 cu uşoare abateri.
Astfel :
-k s-a transcris e, acolo unde se recomanda e. Exemplu &u:-kpHK'Il- beserică.
" s-a transsris f, oridecîte ori eram siguri că exprimă sunetul respectiv.
Pentru a înlesni lectura, s-au întregit, in paranteze rotunde, desinenţele vocalice omise
de lapicid ale unor nume apelative sau proprii, adoptindu-se formele: cas(ă), fîntîn(ă), Rădăuţ(i)
etc. - Termenii slavi de folosire curentă din inscripţiile româneşti s-au transcris, in cazul
inscripţiei cu caractere latine şi se găsesc traduşi in glosarul din anexele volumului. Nu s-au
tradus, însă, formele slave ale unor toponime româneşti, ca de pildă, Dălgopole, pentru
Cimpulung.

=,

1

Vezi Documente privind istoria României. Introducere, voi. 1,

Bucureşti,

1956, p. 33-36.
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La publicarea textelor slave literele suprascrise au fost coborîte în rînd, în mod tacit,
tntregindu-se cuvintele prescurtate după normele menţionate mai sus.
Intregirea cuvintelor scrise în mod obişnuit prescurtat s-a făcut în spiritul limbii din
epoca respectivă; s-a ţinut seama de influenţele lingvistice exercitate atît asupra textelor
muntene, cît şi asupra celor moldovene. (S-au respectat prin urmare particularităţile formularului folosit în textele muntene, sub influenţe sud-dunărene, precum şi particularităţile formularului textelor moldoveneşti, sub influenţa limbilor slave răsăritene.)
In traducerea textelor slave, unele topice au fost traduse: Bt\JIIIKt.. prin - Ţara Românească; altele ca Yrrjl~Kt\JX'"" au fost lăsate neschimbate- Ungrovlahia. Expresii ca &HR Rft\
au fost traduse prin - fost mare. Termenii care definesc o funcţie - dregătorie - in cadrul
statului feudal nu au fost traduşi (vornic, ceaşnic, logofăt etc.). De asemenea cuvîntul ~l.inJHb.
- jupan a fost lăsat neschimbat în traducere.
Numele hramurilor sau sărbătorilor religioase pomenite in inscripţiile slave au fost
traduse: YcnfHif E.~r~jlC~AHI~t. prin- Adormirea Născătoarei de Dumnezeu etc.
Data de zi sau aceea care indică anul (văleatul) a fost redată in textul slav cu cifre
(= buchi) chirilice, iar în traducere cu cifre arabe.
Publicarea textelor in limba greacă s-a făcut cu respectarea fidelă a tuturor particularităţilor de grafie introduse de lapicid (inclusiv alegerea, ades greşită, a speţei spiritelor şi
accentelor şi a locului unde trebuie aşezate), relevindu-se textele scrise cu majuscule.
Textele in limbi neeuropene ridică adesea probleme speciale, pricinuite şi de faptul
că s-a impus transliterarea lor in alfabetul latin. Pentru inscripţiile armene s-a adoptat in
transcriere sistemul intocmit de Antoine Meillet, iar in transliterarea textelor respective
sistemul fonetic întrebuinţat astăzi in Armenia Sovietică. In ceea ce priveşte inscripţiile
turceşti şi arabe s-au folosit pentru redarea textelor criteriile ediţiei Enciclopediei lslamice.
Inscripţiile ebraice n-au fost transliterate in alfabetul latin după normele aplicate de filologia contemporană textelor ebraice clasice. S-a preferat o transcriere interpretativă, avind
la bază citirea zisă aşkenazită (răspîndită in Europa răsăriteană, inclusiv ţările române) a
textelor ebraice nevocalizate. Redarea, însă, a textului inscripţiilor, în primul rînd, in alfabetul lor propriu - cel clasic - înlesneşte specialistului folosirea oricărui sistem de transliteraţie
sau transcriere interpretativă care i se pare mai potrivit. Cît priveşte expresia <1 era redusă)>,
care revine in cuprinsul celor mai multe inscripţii funerare, ea reprezintă o simplificare in redarea
anului de la creaţie; din cele patru cifre care-I constituie, cea dintii, a mileniului, este omisă.
Fiecare text este însoţit de o bibliografie a lucrărilor in care a mai fost publicat,
inserate in ordinea lor de apariţie. Cele folosite pentru un număr mai mare de texte au fost
semnalate cu un titlu prescurtat. Pentru toate, notiţa bibliografică completă apare in lista
bibliografică de la sfîrşitul volumului. In bibliografia fiecărei inscripţii se arată dacă editorii
respectivi au publicat şi textul original sau numai traducerea, eventual facsimilul. Manuscrisele din colecţiile instituţiilor de stat care cuprind copii de inscripţii sint grupate la sfîrşitul
bibliografiei. Despuierea publicaţiilor pentru intocmirea bibliografiilor se opreşte la lucrări
apărute in anul 1964.
Cind inscripţiile au fost reproduse după fotografii sau după ediţii mai vechi, in loc
de BIBLIOGRAFIE s-a folosit formula: Textul după: (indicindu-se lucrarea după care s-a
publicat inscripţia), iar apoi, dacă se mai cunosc şi alţi editori ai textului, ediţiile respective
sînt semnalate prin: vezi şi. Trimiterile (op. cit., doc. cit., etc.) din notele subliminare se referă
exclusiv la publicaţiile din bibliografia inscripţiei respective.
Ediţia de faţă mai cuprinde un repertoriu cronologic al inscripţiilor care, in cadrul
volumului, sint grupate pe fonduri, şi al informaţiilor databile din cuprinsul unui text,
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referitoare la împrejurări anterioare datei de alcătuire a inscripţiei. Repertoriul este constituit
din scurte rezumate; se indică: data, natura obiectului, elemente de orientare din cuprinsul
inscripţiei, după care se menţionează numărul său de ordine din cuprinsul volumului, sub
care se găseşte textul integral.
Intre anexele volumului figurează şi glosarul cuvintelor slave netraduse în corpul
volumului şi care sînt trecute in ordinea lor alfabetică, însoţite de traducere.
Lista bibliografică a lucrărilor in care s-au publicat inscripţii s-a constituit pe autori
şi, pentru fiecare dintr-inşii, in ordinea de apariţie a publicaţiilor respective. Pentru titluri
în limbi şi cu caractere socotite mai puţin cunoscute s-a dat şi transliterarea lor. Intre anexele
volumului se mai numără indicii de nume şi materii şi lista materialului ilustrativ.
* * *

Pentru datarea inscripţiilor prin critică internă, pe baza numelor de suverani, dregă
tori domneşti, ierarhi şi egumeni· sau meşteri şi mărci de ateliere, pe care le cuprind, s-au
folosit următoarele materiale: a) GUBOGLU, M., Sultani şi mari dregători otomani, in
<( Hrisovul l>, an. VII (1947), p. 49-136; IONAŞCU, 1., Domnii din Moldova şi Ţara Românească. VoiePozii, Pice-PoiePozii şi guPernatorii TransilPaniei. Anii de domnie ai regilor
Ungariei, in Documente priPind istoria României. Introducere, voi. I, Buc., 1956, p. 493-510;
SACERDOŢEANU, A., Lista de suPerani, in lndrumări în cercetări istorice, Buc., f. a.,
p. 231 - 290; b) MIOC, D. (responsabil), C. BĂLAN, M. BĂLAN, H. CHIRCĂ,
N. STOICESCU şi ŞT. ŞTEFĂNESCU, Lista dregătorilor din sfatul domnesc al Ţării
Româneşti în secolele XV-XVII, in Studii şi materiale de istorie medie, an. IV (1961),
p. 565-583; c) IORGA, N., Lista mitropoliţilor şi episcopilor români, în Istoria bisericii
româneşti şi a vieţii religioase a românilor, voi. II, ed. a 11-a, Buc., 1932, p. 311-366;
NĂSTUREL, P., Lista patriarhilor ortodocşi. Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim,
în (( Hrisovul l>, an. VII (1947), p. 147-186; ŞERBĂNESCU, N., Mitropoliţii UngroPlahiei,
in<( Biserica ortodoxă-română l) 1 an. LXXVII (1959), p. 722-826; idem, Episcopii Rîmnicului,
in <( Mitropolia Olteniei l>, an XVI (1964), p. 171-212; d) GERFAS, A brassai otvosseg
tortenete, Braşov, 1912; KOSZEGHY, E., Magyarorszdgi otvosjegyek a kOzepkortol, Budapesta,
1936; NICOLESCU, C., Argintăria decorativă şi de uz casnic (sec. XVI-XVIII) din Secţia
de artă feudală a Muzeului de Artă al R.P.R., ln <( Studii muzeale l>, an. I (1957), p. 43-52;
idem, Argintăria laică şi religioasă din ţările române- sec. XIV -XI X- în colecţia Muzeului
de artă al R.P.R. (sub tipar); VOINESCU, T., Noi identificări de meşteri argintari din Transilvania, în ((Studii muzeale l>, an. I (1957), p. 29-42.
S-au folosit, de asemenea, materialele documentare existente pe lingă Secţia
de istorie medie a Institutului de istorie al Academiei R.P.R., referitoare la: Dregătorii din sfatul domnesc al Moldovei : sec. XV- XV II (în manuscris) ; Listele egumenilor mănăstirilor şi schiturilor din Moldova şi Ţara Românească : sec. XI V- X V III
(in manuscris).
Materialul din acest volum, în manuscris, a fost pus la dispoziţia unor cercetători,
care I-au folosit în vederea publicării unor studii. Printre aceştia menţionăm pe: Teodora
Voinescu, Corina Nicolescu, Paul Cernovodeanu, Dinu Giurescu, P. Ş. Năsturel.
La alcătuirea prezentei culegeri au contribuit- intre anii 1951-1954- 1. Ionaşcu,
care a iniţiat lucrările, precum şi Eleonora Alexiu, V. Brătulescu, Paul Cernovodeanu, Aurora
llieş, P. Ş. Năsturel, 1 Gh. Nicolăiasa 1, 1Lucia Sadoveanu-Doneal, Dan Simonescu, Smaranda
Teodorescu-Ionaşcu, care au depistat din publicaţii o parte din inscripţiile editate în trecut. Dintre
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membrii colectivului redacţional au lucrat alături ele responsabilul volumului: C. Bălan la culegerea, pe teren şi din publicaţii, a inscripţiilor şi pregătirea lor pentru editare, la
alcătuirea repertoriului cronologic şi a indicilor; H. Chircă - la culegerea pe teren a inscripţiilor şi la pregătirea pentru tipar a unor texte; Ol. Diaconescu - la extragerea din publicaţii
şi manuscrise a inscripţiilor şi pregătirea lor pentru editare, la alcătuirea repertoriului
cronologic, indexare şi intocmirea listei bibliografice.
La editarea inscripţiilor in limbi străine au mai colaborat: M. H olban, (pentru cele
latine), Mustafa Mehmet (pentru inscripţiile arabe şi turceşti); Ath. Negoiţă (pentru cele ebraice);
P. P. Panaitescu (la revizuirea transcrierii şi traducerii textelor slave); H. Dj. Siruni (pentru
cele armene). La traducerea in limbi străine a repertoriului cronologic şi-au dat concursul:
Radu Creţeanu, Eug. Georgescu- Tistu şi P. Ş. N ăstllrel. La alcătuirea indicilor au mai colaborat
şi: M. Bălan, R. Cămărăşescu şi S. Caracaş.
ALEXANDRU ELIAN
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1395 septembrie 1- 1396 august 31 (6904). - Epitaf <de la m-rea Cozia>. 1031.
<1397-1398>. - Pisania cetăţii Turnu, innoită in timpul impăratului Baiazid
llderim. 1203.
1437 (6945) septembrie 1. - Epitaf dăruit de Siluan egumenul m-rii Neamţ. 1032.
1452 septembrie 1 - 1453 august 31 (6961). - Uşă de la m-rea Snagov, <a paraclisului Buna Vestire ?> zidit de Vladislav voievod. 1177.
1463. - Icoană dăruită de m-rea Megaspileon din Peloponez. 1101.
1481. - Piatra de mormint a lui Bather. 608.
1486 (6994) septembrie 15. - Pisania caselor domneşti zidite de Ştefan cel Mare voievod
in Htrlău. 575.
1490 septembrie 1 - 1491 august 31 (6999 ). - Panaghiar dăruit de jupan Drăghici
Vintilescu m-rii Snagov. 961.
<Cea. 1492>. - Panaghiar dăruit de Alexandru voievod, fiul lui Ştefan cel Mare voievod,
mănăstirii sale din Bacău. 962.
<Cea. 1493>. - Văl liturgic dăruit de Ştefan cel Mare voievod Bis. Episcopale din
Rădăuţi. 1083.
1499 (7007) august 26. - Pisania clopotniţei m-rii Dealu, zidită de Radu cel Mare
voievod. 576.
<Sec. XV sfîrşit>. - Piatra de mormînt a preotului Estmanus, din Ordinul franciscanilor. 609.
<Sec. XV sfîrşit- sec. XVI început>. - Cădelniţă dăruită de Barbu, Pîrvu, Danciu,
Radu, < fiii jupanului Neagoe Craiovescu >. 728.
<Sec. XV sfîrşit- sec. XVI început>.- Căţuie dăruită de Pîrvu vornicul, fiul jupanului Neagoe de la Craiova; sint amintiţi şi fraţii săi Barbu şi Danciu. 739.
<Sec. XV sfîrşit- sec. XVI început>.- Chivot dăruit de fiii jupanului Neagoe <Craiovescu>: jupan Barbu, Pîrvu, Danciu, Radu. 749.
<Sec. XV sfîrşit- sec. XVI început>.- Panaghiar dăruit m-rii Tismana de fiii
jupanului Neagoe <Craiovescu>: jupan Barbu, Ptrvu, Danciu, Radu. 963.
<Sec. XV sfîrşit - sec. XVI început>. - Taler dăruit de: jupan Barbu, Pîrvu, Danciu,
Radu, < fiii jupanului Neagoe Craiovescu >. 828.
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<Cea. 1500>.- Anaforniţă dăruită de Radu <cel Mare> voievod, fiul lui Vlad voievod. 236.
1500- Piatra de mormint a lui Valentin Procopie, fratele lui Werner Bra ... (?) 610.
1500. - Piatra de mormint a lui Nicolae Shacs. 611.
1500 (7008 ). - Steag de la Ştefan cel Mare voievod. 1198.
<Sec. XV1>. - Epitrahil dăruit de Radu <cel Mare?> voievod m-ru Govora. 1048.
<Sec. XV 1>. - Piatra de mormint a jupaniţei Muşa. 612.
<Sec. XV 1>. - Taler dăruit m-rii Bistriţa. 829.
<Cea. 1501>. - Pocal dăruit de Barbu <Craiovescu> ban, şi fraţii lui: Pirvu vornic,
Danciu vornic (sic), Radu postelnic. 968.
1502 (7010) decembrie 18. - Panaghiar dăruit de Ştefan cel Mare voievod m-rii
Neamţ. 964.
<Cea. 1504>. - Epitrahil dăruit de Ştefan cel Mare voievod şi doamna Maria. 1049.
1506 (7014) februarie 1. - Epitaf dăruit m-rii Dobrovăţ, inceput de Ştefan cel Mare
voievod, terminat de fiul său Bogdan voievod şi doamna Maria, mama lui. 1033.
<1512>. - Evanghelie dăruită de mitropolitul Teoctist. 876.
<1512-1521>. - Obiect de cult dăruit de Neagoe Basarab voievod şi doamna
Despina. 286.
<Cea. 1513>.- Neagoe Basarab voievod dăruieşte o tipsie m-rii Bistriţa. 1017.
<Cea. 1513-1520>.- Evanghelie ferecată de Cinda Laţcu pircălab de Haţeg. 877.
1513 septembrie 1-1514 august 31 (7022). - Taler dăruit de Neagoe Basarab
voievod. 830.
1514 (7022) august 4. - Acoperămint de catifea dăruit de Neagoe Basarab voievod
m-rii Bistriţa. 1096.
1517. - Icoană dăruită de Neagoe Basarab voievod, doamna Despina şi copiii lor. 275.
<1517>. - Neagoe Basarab voievod zideşte din temelie m-rea Argeş. 677.
1518 septembrie 1 - 1519 august 31 (7027 ). - Evanghelie ferecată de Marcea mare
postelnic şi jupaniţa lui, Marga. 878.
1520. - Potir dăruit de Grigore parohul din Banruca. 973.
1520 septembrie 1-1521 august 31 (7029).- Epitrahil dăruit de Neagoslava, <soţia>
lui Barbu <Craiovescu> - Pahomie monahul. 1060.
1520 septembrie 1-1521 august 31 (7029 ). - Panaghiar dăruit de <Barbu Craiovescu > Pahomie monahul - şi Preda <Craiovescu> mare ban. 966.
<Cea. 1522>. - Icoană dăruită de Despina, <doamna lui Neagoe Basarab voievod>,
in amintirea fiului ei Teodosie voievod. 1102.
<După 1522>.- Icoană dăruită de Despina, <doamna lui Neagoe Basarab voievod>
şi fiicele ei Stana şi Ruxanda. 1103.
< Cea. 1526 >. - Inscripţia portretului lui Neagoe Basarab voievod şi ale familiei
sale, reprezentaţi în pictură murală. 1159.
< Cea. 1526 >. - Inscripţia portretului lui Radu de la Afumaţi voievod, reprezentat
în pictură murală. 1160.
< Cea. 1526 >. - Inscripţia portretului doamnei Ruxanda, reprezentată în pictură
murală. 1161.
1526 (7035) septembrie 10. - Pisania m-rii Argeş isprăvită de Radu de la Afumaţi
voievod şi doamna Ruxanda. 577.
(1530- 7038 ianuarie) 15.-Piatra de mormint a lui Gheorghe zugravul din Tricala. 613.
1531 (7039) mai 15. - Icoană dăruită de Anastasie episcopul de Vad. 1104.
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1532 (7040) februarie 20. - Piatra de mormînt a jupanului Badea din Coteşti. 614.
<1532 dupii 18 septembrie - 1535>. - Cruce dăruită de Vintilă voievod. 761.
1533 (7041) septembrie 2. - Piatra de mormînt a lui Lăudat mare clucer din
Coteşti. 615.
< După 1535 iunie 12 >. - 1nseripţia portretului lui Mircea cel Mare voievod, reprezentat
in pictură murală. 1163.
< După 1535 iunie 12 >. - Inscripţia portretului lui <Radu Paisie > - Petru voievod şi a fiului său Marcu voievod, reprezentaţi in pictură murală. 1162.
1535 (7043?) august 15. - Piatra de mormint a lui J itian, fiul lui Lăudat mare clucer
din Coteşti. 616.
1542 aprilie 15. - Piatra de mormînt a Anei, mama lui Petru croitorul din Baia. 622.
<1545-1568>. - Mircea Ciobanul voievod clădeşte bis. Curtea Veche pe care o înfrumuseţează şi o zugrăvesc fiii săi: Petru cel Tînăr voievod, Radu şi Mircea. 106.
<Sec. X V 1 mijlocul>. - Cruce ferecată de episcopul Ma carie. 762.
<Sec. X V 1 mijlocul - sec. X V II început>. - Pahar dăruit de Dumitru postelnicul. 933.
<Sec. XV 1 a doua jumătate>. - Piatra de mormînt a doamnei ( ?) mitropolitului
Anania. 617.
<După 1551>. - Pahar dăruit m-rii Tismana de Staico din Ruda, făcut de Balthasar
Fleischer meşter. 934.
1554 (7062) ianuarie 30. - Doamna Despina, <soţia lui Neagoe Basarab voievod> Platonida monahia - este îngropată la Sibiu. 618.
<1555>. - Evanghelie ferecată cu contribuţia lui Grigorie Ferie logofăt. 879.
(1556).- Piatra pusă de mitropolitul Anania pe mormintul doamnei Despina, cu prilejul
reinhumării osemintelor aduse de la Sibiu. 618.
1556 (7064) ianuarie. - Epitaf dăruit de Alexandru Lăpuşneanu voievod, m-rii Slatina,
în anul căsătoriei sale cu doamna Ruxanda. 1034.
1558 (7066) mai 26. - Cruce dăruită m-rii Neamţ de Cărstea jitnicerul Sucevei şi
soţia lui Maria, făcută de Sava meşterul. 763.
1558 (7066) septembrie 1. - Cruce dăruită de Alexandru Lăpuşneanu voievod şi doamna
Ruxanda, m-rii Slatina. 764.
<1559 septembrie 21-1568 iunie 8 >. - Pahar dăruit de Stoica logofătul. 935.
<Cea. 1560 ?>. - Pahar dăruit de jupan Arsenie, fiul lui Mihai, m-rii Tismana. 936.
<Cea. 1560-1563?>. Linguriţă dăruită de egumenul Ilarion. 919.
1560 (7068) decembrie 25. -Cruce dăruită m-rii Neamţ de Grigorie mitropolitul Sucevei,
făcută de preotul Nichifor; este menţionat preţul materialelor şi al lucrului. 765.
<Cea. 1561>. - Vas dăruit de Alexandru Lăpuşneanu voievod m-rii Slatina. 1016.
1561. - Piatra de mormint a lui Nicolae Schacs, atletul ( ?). 619.
1561 (7069) februarie 17. - Văi pentru uşă dăruit de Alexandru Lăpuşneanu voievod,
doamna Ruxanda şi copiii lor, m-rii Slatina. 1087.
<După 1561 februarie 17 >. - Văi pentru uşă dăruit de Alexandru Lăpuşneanu voievod,
doamna Ruxanda şi fiii lor, m-rii Slatina. 1088.
1561 (7069) iulie 5. - Cruce dăruită de Matei Crăciun postelnic şi soţia lui Maria,
făcută de Dosoftei meşter din m-rea Putna. 766.
<Cea. 1563>. -Cruce dăruită de Ilarion egumenul m-rii Bistriţa. 767.
<Cea. 1563>. - Potir dăruit de Ilarion egumenul m-rii Bistriţa. 974.
1563 septembrie 1 - 1564 august 31 (7072 ). - Cruce dăruită de jupan Manta, in timpul
lui Ilarion egumenul m-rii Bistriţa. 768.
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1564 (7072 ). -;- Cruce dăruită de vornicul Maxim Burnar şi soţia sa Antimia, m-m
Golia din laşi. 769.
1564 septembrie 1 -1565 august 31 (7073). - Ghionma din Pogoniana mare ban
clădeşte bis. cu hramul Naşterea Domnului. 588.
1565 (7073 ). - Piatră pusă de Ruxanda, doamna lui Alexandru Lăpuşneanu voievod,
pe mormîntul uneia din fiicele sale. 620.
1566 (7075) octombrie 11. -Evanghelie dăruită de Pană, Despa, Nicola ş.a., pomenind
numele lui Mircea Ciobanul voievod, al doamnei Chiajna şi al fiilor lor: Petru voievod,
Radu şi Mircea. 880.
1568 (7076) mai. - Piatra funerară a lui Alexandru Lăpuşneanu voievod, îngropat în
ctitoria sa, m-rea Slatina. 621.
1568 (7076) <după iunie 14>. - Alexandru al Il-lea Mircea voievod clădeşte m-rea
Sf. Troiţă. 314, 315.
1568 august 1. - Piatra de mormînt a Anei, fiica lui Petru croitorul din Baia. 622.
1571 (7080) noiembrie 12. - Pisania fîntînii făcută la <Genele Mari> de Dobromir mare
ban al Craiovei, după învăţătura lui Alexandru al Il-lea Mircea voievod, amintind anii de
pribegie ai domnului. 578.
1572. - Piatra de mormint a lui Grigorie Kirschner. 623.
1576 (7084) ianuarie 15. - Evanghelie ferecată de Ioan Golia mare logofăt şi soţia
lui Ana, dăruită m-rii Golia din Iaşi. 881.
1577 (708<6>) <după septembrie 11>. - Piatra de mormînt a lui Alexandru al Il-lea
Mircea voievod. 624.
1579 (7087) iunie 20. - Bol făcut cu cheltuiala lui Dobre Popov. 831.
158 . .. - Piatra de mormint a lui George Schmidt, făcută de Cristian. 625.
1581 februarie 1. - Teracotă cu inscripţia numelui lui Oprea <meşter ?>. 550.
1581 (7089) iulie 17. - Panaghiar dăruit m-rii Agapia <din Deal>, de Isaia fost
episcop de Rădăuţi. 966.
1581 septembrie 1 - 1582 august 31 (7090 ). - Piatra de mormînt a lui Radu postelnicul. 626.
1581 (7090) septembrie 7. - Piatra de mormint a lui Radu paharnicul. 627.
1582 (7090) aprilie 17. - Piatra de mormint a Irinei, fiica lui Ioan Solomon mare
vistier. 628.
1582 (7090) iunie. - Piatra de mormînt a lui Tudor logofătul. 629.
<1583 iulie- 1585>. - Inscripţie pe ţeava unui tun al lui Petru Cercei voievod. 1199.
1583 (7091) iulie 20. - Piatra de mormint a lui Neagoe, fiul lui Vlaicu clucerul şi
al Anei. 630.
1584 (7092) <ianuarie 27 - august 31 >. - Cruce de piatră ridicată de Balea mare
comis şi jupaniţa Grăjdana amintind numele: Rada, Rada, Oprea ş.a.; meşteri: Manea ( ?)
ŞI 1van. 249.
1585 (7093) decembrie 22. - Piatra de mormint a lui Oprea aga. 631.
1586 septembrie 1-1587 august 31 (7095).- Dan mare logofăt da 1601-1602>,
clădeşte m-rea Mărcuţa de pe apa Colentinii. 179.
1587 septembrie 1-1588 august 31 (7096). - Piatra pusă pe mormintul lui Vlaicu
clucerul şi al copiilor lui, de soţia sa Anca, in biserica făcută de fiica lor Neaga, doamna lui
Mihnea Turcitul voievod. 632.
<1589-1591>. -Andrei mare vistier şi fratele său Dumitru clădesc bis. Sf. Ioan cel
Mare-Grecesc. 453.
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<1589 (7097) > ianuarie 8. - Piatra de mormint a Elenei, diica lui Alexandru al II -lea
Mircea voievod >. 316.
<Cea. 1590-1599 >. - Teplotă dăruită de egumenul Serghie. 267.
1590 (709< 8>) iunie 22. - Piatra de mormint a lui Vlad, fiul lui Mihnea Turcitul
voievod. 317.
1592 (7100) martie 8. - Piatra de mormint a lui 1van postelnicul. 633.
1593. - Pahar. 937.
1593 (7101) aprilie 10. - Cruce dăruită m-rii Agapia <din Deal >, de arhimandritul
Silioan de la Putna, făcută de preotul llea. 770.
1594. - Cană făcută de Eotvos Demlen, cu Sondi şi Ana. 676.
1594. - Inscripţia datei la care s-a clădit bis. Mihai Vodă. 182.
1594 (7102) mat. .. - Icoane dăruite de Paisie, zugrăvite de Nestor piCtorul. 1106.
1594 septembrie 1 - 1595 august 31 (7103) vezi: <1595 octombrie>.
<1595 octombrie>. - Turcii distrug m-rea Radu Vodă în timpul luptelor cu Mihai
Viteazul. 315.
1597 (7105) aprilie 23. - Relicve ferecate de Apostolache vistierul şi soţia lui, Cneajna,
dăruite m-rii Slatina. 816.
1599 septembrie 1-1600 august 31 (7108).- Relicve ferecate de Mihai Viteazul voievod,
doamna Stanca şi fiul lor Nicolae voievod; ispravnic, mitropolitul Eftimie. 384.
<Sec. XVI sfîrşit- sec. XV II început>. - Andronache pircălabul clădeşte m-rea cu
hramul Buna Vestire < Sf. Sava > şi o închină m-rii Sf. Sava de lîngă Ierusalim. 686.
1600 septembrie 1 - 1601 august 31 (7109 ). - Epitaf dăruit m-rii Tihvin de Hariton,
namestnic al treilea de postelnicei din Moscova, cu soţia lui Ecaterina Petrovna şi Toma
Osifovici Bezobrazov, in timpul ţarului Boris Feodorovici al întregii Rusii. 1035.
<Sec. XVII>.- Anaforniţă cu inscripţia numelui lui Drăghicean. 833.
<Sec. XV II?>. - Epitrahil făcut de monahia Irina Corbişa. 1061.
<Sec. X VI 1> - Icoană dăruită de Gheorghe Sinodi al lui Pandele. 669.
<Sec. XV II?>. - Linguriţă de la Oprea vistierul. 920.
<Sec. XV II?>. - Potir dăruit de Radu voievod. 372.
<Sec. XVII>.- Taler dăruit m-rii Tismana. 832.
<Sec. XVII>.- Teracotă făcută după tiparele săpate de Drăgoi tîmplarul. 051. ·
<Sec. XV II prima jumătate.>. - Flacon din argint aurit făcut de Melchior Bayr
meşter. 1023.
16<01 ?>. - Potir dăruit de Mihai Viteazul voievod m-rii Mihai Vodă, metohul m-rii
Simopetra. 976.
1601 (7110) septembrie 26. - Piatra de mormint a lui Dumitraşco, fiul lui Apostolache
mare comis şi al Cneajnei. 634.
1602 mai 20. - Piatra de mormînt a Sofiei, soţia lui Petru croitorul. 636.
1602 (7110) iunie 20- Panaghiar făcut de egumenul Nil in m-rea Slatina. 967.
<1602 august 16 - 1607 octombrie 7>. -Văi de tîmplă dăruit de Preda < Buzescu >
mare han al Craiovei şi jupaniţa lui Cătălina. 1089.
1603 martie 1. - Piatra de mormînt a Anei, fiica lui Antonie, soţia lui Gheorghe. 636.
1603 (7112) decembrie 19. - Bol dăruit de ieromonahul Nil, m-rii Slatina. 834.
1606. - Evanghelie dăruită de ieromonahul Teofan cu sprijinul mitropolitului Gavriil
al Filadelfiei. 600.
1607 septembrie 1- 1608 august 31 (7116). - Epitrahil dăruit m-rii Mărgineni de
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voievod, doamna Elena şi copiii lor. 1052.
<1608-1613>. - Sabie a lui Gabriel Bathori, voievodul Transilvaniei. 1200.
1609 septembrie 1- 1610 august 31 (7118).- Potir dăruit de jupan Mihalcea, Episcopiei
<de Buzău>. 976.
1611 (7119) august 20.- Văi liturgic lucrat de Mitrofana, soţia lui Nestor Ureche
mare vornic, dăruit m-rii Secu. 1084.
1612. - Potir al conventului din Mica. 977.
1613 septembrie 1 - 1614 august 31 (7122) vezi : <1614 septembrie 1 - decembrie 31>.
1613 (7122) noiembrie 5. - Epitrahil al lui Clement mitropolit de Filippi. 274.
<1614 septembrie 1 - decembrie 31>. - Radu Mihnea voievod reclădeşte m-rea Radu
Vodă. 315.
1614 (7123) <septembrie 1- decembrie 31>. - Pisania m-rii Radu Vodă, reclădită de
Radu Mihnea voievod şi inchinată m-rii Ivir. 314.
1615. - Inscripţie pe o pungă de piele de la Bethlen Istvan. 1181.
1617 (7125) ianuarie. - Cruce de piatră ridicată de Stoica logofătul şi jupaniţa lui
Neacşa. 250.
1617 (7125) <după martie 25 >. - Anaforniţă făcută cu cheltuiala lui Teofan
mitropolitul Sucevei; este amintit şi preţul lucrului. 835.
1617 (7125) iulie. - Vas refăcut cu cheltuiala lui Teofan mitropolitul Sucevei. 1016.
1618 (7126) mai. - Epitrahil, proprietate a m-rii Simopetra, făcut cu cheltuiala
ieromonahului Ioasaf şi prin osteneala doamnei Elenuda. 1053.
1618 octombrie 3. - Piatra de mormînt a lui Keczkemeti Ambrosius preot din Ordinul
franciscanilor. 637.
<1619 mai 8 - 1620>. - Pocal dăruit m-rii Tismana de Stoica < din Strimba > mare
vistier şi jupineasa lui Dochia, făcut de Hans Priester meşter. 969.
1619 septembrie 4. - Piatra de mormint a lui Andrei Veindrig şi a Sofiei, fiica lui
Martin Victor din Cotnari. 638.
1620 vezi: 16<01?>.
<1620-1626>. - Sabie a lui Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei. 1196.
1620 (7128) ianuarie 1. -Candelă dăruită de Teofan, mitropolitul Moldovei, m-rn
Slatina. 681.
1621 septembrie 1 - 1622 august 31 (7130 ). - Ibric dăruit de ctitorii m-rii Bistriţa,
lnnoit de Teofan arhiepiscopul. 914.
1622 septembrie 1 - 1623 august 31 (7131). - Iconiţă ferecată de Vasile Ureche fost
ceaşnic. 1024.
1622 septembrie 1- 1623 august 31 (7131). -Vas refăcut de Teofan fost mitropolit
al Sucevei. 1017.
1624 septembrie 1- 1625 august 31 (7133). - Pisania m-rii Radu Vodă, zugrăvită
de Alexandru Coconul voievod. 315.
< Cea. 1625-1626 >. -Văi liturgic dăruit de mitropolitul Anastasie Crimca. 1085.
1625 septembrie 1 - 1626 august 31 (7134). - Medalion pentru sfită dăruit de Muşat
clucerul, m-rii Tismana. 926.
1626 (7134) februarie 5. - Piatra de mormint a lui Radu Mihnea voievod, mort in
Hirlău. 318.
<Cea. 1627>.- Cruce dăruită de Dumitraşco <Ştefan> mare logofăt, m-rii Rădeana. 771.
<1628-1648>. - Pahar cu inscripţia numelui lui Teodosie şi al jupaniţei lui Hrisosculina, făcut de Daniel Bloweber meşter. 938.
Radu

Şerban
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<1628 (7136) > martie 25. - Epitaf dăruit de Miron Barnovschi voievod şi mama lui
Elisabeta. 1036.
1628 septembrie 1 - 1629 august 31 (7137 ). - Potir dăruit de Alexandru lliaş voievod
m-rii Argeş. 978.
1629 ( ?). - Icoană făcută de Vasile zugravul din Răşinari. 1229.
1629. - Pahar al breslei croitorilor din Tirgu Mureş, făcut de meşterii breslaşi Nagy
Ferencz şi Szent Martony Peter. 939.
<1629-1632>. - Evanghelie a m-rii Bistriţa furată in timpul domniei lui Leon Tomşa
voievod. 883.
1631. - Pahar dăruit de jupan Andrei, făcut de Daniel Bloweber meşter. 940.
1631 mai 27. - Piatra de mormînt a preotului (?) Gabriel Drotlerus. 639.
1631 (7139) august 23. - Leon Tomşa voievod în război cu pribegii veniţi de peste
munte. 435.
1631 decembrie 18. - Piatra de mormînt a lui Iokosch, fiul lui Dominic, pusă de
fratele său Iacob. 640.
1632. - Cană a lui Szegedi Grigore diacul. 676.
1632- 7140 februarie 20. - Cruce de piatră ridicată de Leon Tomşa voievod in
amintirea luptei ce a avut cu pribegii veniţi din Transilvania. 435.
1632 (7140) august 2. - Pisania bis. Sf. Treime din Cimpul ung, făcută de jupan
Vasilache cu jupaniţa Mitina, jupan Aslan cu mama lui Elena ş.a. 679.
<1632 septembrie- 1654 aprilie 9>. - Matei Basarab voievod clădeşte bis. Sf. Apostoli;
menţiunea unei biserici anterioare, de lemn. 367.
<1632 septembrie - 1654 aprilie 9>. - Medalion pentru sfită dăruit de Matei Basarab
voievod şi doamna Elena, m-rii Tismana. 927.
<Cea. 1633>. - Candelă dăruită de Radu Buzescu mare ban şi băneasa Elina. 682.
1633. - Potir al breslei croitorilor din Tirgu Mureş, făcut de meşterii breslaşi Nagy
Ferencz şi Cziki Mihai. 979.
1634. - Pahar făcut de Michael Seybriger meşter. 941.
1634 ianuarie 23.- Piatra de mormint a lui Cristofor de Lovichz, preot din Ordinul
franciscanilor. 641.
1634 septembrie 1- 1635 august 31 (7143). - Epitrahil dăruit de Dumitraşco vistierul. 1064.
<Cea. 1635>. - Anaforniţă dăruită de Matei Basarab voievod. 836.
1635. - Pahar al breslei croitorilor din Tirgu Mureş, făcut de Nagy Ferencz şi Nagy
Mikl6s, meşteri breslaşi. 942.
1635 septembrie 1 - 1636 august 31 (7144). - Evanghelie ferecată de Matei Basarab
voievod şi doamna Elena, dăruită m-rii Brincoveni. 882.
<1635 noiembrie 30- 1654 martie 25>. - Pahar dăruit de Teodor ieromonahul, m-rii
Topolniţa. 943.
1635 (7144) decembrie 14. - Piatra de mormint a Despinei, soţia lui Radu
Năsturel fost mare logofăt,
pusă de fiica ei Elena, doamna lui Matei Basarab
voievod. 642.
1636. - Potir dăruit de Matei Basarab voievod şi doamna Elena, făcut de meşterul
Alexandru al lui Akrivis din Tricala. 980.
<1636> septembrie. - Piatra de mormînt a mitropolitului Grigorie 1. 466.
1636 septembrie 1- 1637 august 31 (7145). - Anaforniţă dăruită de Vasile Lupu
voievod m-rii Stelea din Tîrgovişte. 837.
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1636 septembrie 1- 1637 august 31 (7145). -Cădelniţă dăruită de Vasile Lupu
voievod m-rii Trei Ierarhi din Iaşi. 729.
1637 (7145) aprilie 3. - Cutie relicvar dăruită de Dima, făcută de Anastasie al lui
Nicolae Papastamate, meşter. 817.
1637 septembrie 1 - 1638 august 31 (7146 ). - Epitrahil dăruit de Vasile Lupu voievod
şi doamna Tudosca. 1055.
1637 septembrie 1- 1638 august 31 (7146). - Pahar dăruit de Nicola pîrcălabul din
Glogova. 944.
1637 septembrie 1- 1638 august 31 (7146). - Sacos al lui Varlaam mitropolitul
Moldovei. 1079.
<Cea. 1638>. - Anaforniţă dăruită de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca, m-rii
Trei Ierarhi din Iaşi. 839.
<Cea. 1638>. - Candelă dăruită de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca, m-rn
Trei Ierarhi din laşi. 683.
<Cea. 1638>. - Disc dăruit de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca. S38.
<Cea. 1638>. - Orar dăruit de Vasile Lupu voievod. 1068.
1638 (7146) mai 20. - Epitaf dăruit de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca,
m-rii Trei Ierarhi din Iaşi. 1037.
1638 septembrie 1 - 1639 august 31 (7147 ). - Poală de icoană dăruită de Vasile Lupu
voievod şi doamna Tudosca. 1070.
1638 septembrie 1 - 1639 august 31 (7147 ). -Văi de tîmplă dăruit de Vasile Lupu
voievod şi doamna Tudosca. 1090.
1638 septembrie 1 - 1639 august 31 (7147 ). -Văi de tîmplă dăruit de Vasile Lupu
voievod şi doamna Tudosca. 1091.
1639 (7147) martie. - Disc dăruit de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca, m-rii
Trei Ierarhi din Iaşi. 840.
1639 (7147) martie. - Ibric dăruit de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca, m-rii
Trei Ierarhi din Iaşi. 915.
1639 (7147) martie 7. - Căţuie dăruită de Vasile Lupu voievod şi doamna Tudosca,
m-rn Trei Ierarhi din Iaşi. 740.
1639 septembrie. - Epitrahil al preotului Dimitrie Varthos. 1056.
1639 septembrie 1- 1640 august 31 (7148). -Cruce, proprietatea lui Ioan, amintind
şi numele lui Matei Basarab voievod. 772.
<Cea. 1640-1644 decembrie 20>. -Evanghelie luată in urma judecăţii din divan,
de Preda Brîncoveanu mare spătar, ferecată şi restituită m-rii Bistriţa. 883.
1640 septembrie 1 - 1641 august 31 (7149 ). - Vas dăruit de Buzinca clucerul, m-rii
Căldăruşani. 1018.
1640 septembrie 1 - 1641 august 31 (7149 ). - Evanghelie ferecată de Vasile Lupu
voievod, dăruită m-rii Trei Ierarhi din Iaşi. 884.
<După 1640 noiembrie 18>. - Piatra de mormînt a lui Radu Şerban voievod, mort
la Viena şi reinhumat la m-rea Comana împreună cu ginerele său Nicolae Pătraşcu
voievod. 643.
1640 (7149) decembrie 3. -Piatra de mormînt a lui Constantin, fiul lui Preda spătarul
şi al Stancăi, fiica lui Pîrvu logofătul din Ruda; sint amintite daniile făcute m-rii Argeş. 644.
<Cea. 1641-1642 >. - Candelă dăruită de Radivoi căpitanul şi jupaniţa lui Jivana,
m-rn Topolniţa. 685.
1641 (7149) martie 20. - Pahar ( ?) dăruit de Vasile Lupu voievod. 945.
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1641 (7150) <septembrie 1- octombrie 10>.- Candelă dăruită de Ion egumenul m-rii
Tismana. 684.
1641 septembrie 1- 1642 august 31 (7150).- Cruce. dăruită de Teofil mitropolitul. 773.
1641 septembrie 1 - 1642 august 31 (7150 ). - Epitrahil al lui Varlaam mitropolitul
Sucevei. 1057.
1641 septembrie 1- 1642 august 31 (7150).- Pocal dăruit de Matei Basarab voievod
şi doamna Elena, m-rii din Cimpulung. 970.
1641 (7150) octombrie 5. - Piatra de mormînt a Chiajnei, soţia lui 1vaşco <Ceparul>
mare armaş. 645.
1641 (7150) noiembrie 5. - Relicve cumpărate de Matei Basarab voievod şi doamna
Elena de la muntele Athos şi dăruite m-rii Arnota; ostenitor, mitropolitul Teofil. 818.
1642- 7150 <ianuarie 1- august 31>. -Evanghelie ferecată de Teofil mitropolitul
Ungrovlahiei; meşter Franca Marcanic din Chiprovăţ. 885.
1642 mai. -Vas dăruit de Partenie 1 patriarh ecumenic, lui Vasile Lupu voievod. 1019.
1642 septembrie 1 - 1643 august 31 (7151). - Candelă cumpărată de Matei Basarab
voievod. 686.
1642 septembrie 1 - 1643 august 31 (7151). - Evanghelie ferecată de Matei Basarab
voievod şi doamna Elena, dăruită bis. Cuvioasa Paraschiva - <m-rea Gura Motrului>. 886.
1642 septembrie 1 - 1643 august 31 (7151). - Medalion de la un procovăţ dăruit de
Diicul <Buicescu > mare agă. 928.
<Cea. 1643>. - Icoană dăruită de Matei Basarab voievod şi doamna Elena. 1230.
<Cea. 1643>. - Icoană dăruită de Matei Basarab voievod şi doamna Elena. 1231.
1643 septembrie 1- 1644 august 31 (7152). -Cruce de piatră ridicată in timpul
domniei lui Matei Basarab voievod ; sînt amintiţi : Vasile, Dumitra, Vasilachi şi
Mitina. 251.
1643 septembrie 1- 1644 august 31 (7152). - Engolpion dăruit de Preda Brincoveanu
mare spătar, jupaniţa lui, Păuna, şi copiii lor, Ancuţa şi Papa. 872.
1643 septembrie 1 - 1644 august 31 (7152 ). - Icoană a lui Sara pion egumenul m-rii
Arnota, făcută de Stroe zugravul din Tîrgovişte. 1106.
1645. - Pocal. 971.
1645 septembrie 1 - 1646 august 31 (7154). - Pomelnicul schitului Brădet dăruit
de Ion şi jupaniţa lui Anca, lucrat de Calohna zugravul; aminteşte: domni, arhiepiscopi, preoţi,
diverse persoane şi daniile făcute bisericii. 282.
1646. -Candelă dăruită de Vasile Lupu voievod, m-rii Trei Ierarhi din Iaşi. 687.
1646. - Icoană pictată de Andrei ( ?) zugravul la Liov. 1107.
1646- 7154 <ianuarie 1 -august 31>. - Sfeşnic dăruit de Matei Basarab voievod
şi doamna Elena, m-rii Tismana. 1008.
1646 (7154) august 24. - Evanghelie dăruită de Gavril hatmanul şi soţia lui, Liliana,
m-rii Agapia < din Vale >. 887.
1646 septembrie 1-1647 august 31 (7155).- Evanghelie ferecată de Radu <Mihalcea>
mare comis şi jupaniţa lui, Sofica, dăruită m-rii Bradu. 888.
1646 septembrie 1- 1647 august 31 (7155). -Vas dăruit de Necula pîrcălabul şi
jupaniţa lui Florica, m-rii Tismana. 272.
1646 (7155) noiembrie 5. - Relicve cumpărate de Matei Basarab voievod şi doamna
Elena, de la muntele Athos şi dăruite m-rii Arnota; ostenitor, mitropolitul Teofil. 819.
1647 ianuarie 4. - Piatra de mormînt a lui Valentin Alstner, preot catolic. 646.
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1647 (7155) <ianuarie 18>. - Evanghelie ferecată de Matei Basarab voievod şi doamna
dăruită m-rii lor de la Vrancea <Soveja>. 889.
1647 (7155) august 1. - Pisania m-rii Drăgăneşti reclădită de Matei Basarab
voievod, Diicul < Buicescu > mare spătar şi Drăguşin mare paharnic ; ispravnic, Badea
căpitanul. 580.
1647 septembrie 1- 1648 august 31 (7156).- Candelă dăruită dejupan Nicola <pîrcă
labul>, m-rii Tismana. 688.
1647 septembrie 1 - 1648 august 31 (7156 ). - Pisania bis. Pinu zidită de Matei
Basarab voievod şi doamna Elena; ispravnic, Radu căpitanul din Buzău; menţiunea unei
bis. anterioare, de lemn. 581.
<Cea. 1648-1658>. - Evanghelie ferecată în amintirea ctitorilor m-rii Mărgineni. 890.
1648 martie 14. - Piatra de mormînt a lui Ioan Kotta, sas din Suceava. 647.
1648 aprilie 13. - Piatra de mormînt a Caterinei, şi a lui Gaspar din Ordinul iezuiţilor ( ?). 648.
1648 septembrie 1 - 1649 august 31 (7157 ). - Medalion de la un engolpion dăruit de
Tudor logofătul. 929.
<1648 octombrie 11 - 1657>. - Sabie a lui Gheorghe al II-lea Rakoczi, voievodul
Transilvaniei. 1201.
1649 (7157) iunie 14. - Căuş dăruit de mitropolitul Ştefan, m-rii Tismana. 748.
1649 septembrie 1- 1650 august 31 (7158). -Candelă dăruită de Matei Basarab
voievod, m-rii Tismana. 689.
1649 septembrie 1- 1650 august 31 (7158). -Candelă dăruită de Matei Basarab
voievod, m-rii Bistriţa. 690.
<Cea. 1650 > - Cruce dăruită de mitropolitul Ştefan. 774.
<Cea. 1650>. - Pomelnic amintind numele lui Vasile Lupu voievod, Ecaterina doamna,
Ştefan ş.a. 1182.
<Sec. XVIJ mijlocul>.- Linguriţă dăruită de jupan Udrişte. 921.
<Sec. XVII mijlocul>.- Piatra de mormînt a lui Andrei din Ordinul iezuiţilor. 649.
<Sec. XV II mijlocul>. - Piatra de mormînt a lui Valentin Darvas. 650.
<Sec. XVII mijlocul>.- Pisania bis. Intrarea Maicii Domnului în biserică <din
Şubeşti > zidită de Gherghina judeţul, fiul lui Stanciu. 582.
<Sec. XVII mijlocul>.- Scaun arhieresc dăruit de Danciul logofătul. 1173.
<Sec. XVII mijlocul- sec. XVIII a doua jumătate>.- Pomelnicul schitului Brădet;
aminteşte: domni, arhiepiscopi, preoţi, diverse persoane, şi daniile făcute bisericii. 282.
<Sec. XVII a doua jumătate>. - Evanghelie dăruită de Ion şi Rada bis. cu hramul
Adormirea-Zlătari. 115.
<Sec. XV II a doua jumătate>. - Icoană dăruită de Anastasie Ioan din Coniţa. 78.
1651. - Paharul breslei croitorilor din Tîrgu Mureş făcut de meşterii breslaşi Kharo
Miklos şi Goncz J an os. 946.
1651. - Potir dăruit unui spital de Michael şi Regina Safioli. 981.
1651 septembrie 1 - 1652 august 31 (7160 ). - Cădelniţă dăruită de jupaniţa Elena,
soţia banului Radu < Buzescu>, şi fiul ei Matei. 730.
<1651 octombrie>. - Matei Basarab voievod zideşte bis. Sf. Dumitru din Craiova. 595.
1652 (7160) < august? > - Piatra de mormînt < atribuită lui Mateiaş, fiul lui Matei
Basarab voievod >. 651.
1652 septembrie 1 - 1653 august 31 (7161). - Cădelniţă a m-rii Mărgineni. 731.
1652 septembrie 1- 1653 august 31 (7161). -Pahar al lui Comşa Răuţă. 947.
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1652 septembrie 1- 1653 august 31 (7161).- Sfeşnic dăruit de Radu < Mihalcea>
mare comis din Pătîrlage şi jupăneasa lui Sofica, m-rii Tismana. 1009.
1652 noiembrie 16. - Piatra de mormînt a lui Ioan Wolf din Baia. 652.
<Cea. 1653>. - Pocal dăruit de Giura clucerul, făcut de Christoph Bentzer meşter. 972.
< 1653-1671>. - Ibric dăruit de Mitrofan egumenul m-rii Mărgineni. 916.
1653 septembrie 1- 1654 august 31 (7162).- Uşă făcută de egumenul Vasilie pentru
bolniţa m-rii Bistriţa. 1245.
1654. - Cruce dăruită de Iorgu stolnicul şi soţia lui Alexandra. 775.
<După 1654 aprilie 9 Î>.- Cărămidă cu o inscripţie despre Matei Basarab voievod. 1205.
1654 septembrie 1- 1655 august 31 (7163). -Cădelniţă dăruită de mitropolitul
Ştefan. 732.
1654 septembrie 1 - 1655 august 31 (7163 ). - Căţuie dăruită de egumenul Serghie,
prefăcută de egumenul Nicodim. 741.
1655. - Sacos al lui Neofit Patelaros, arhiepiscopul Cretei, lucrat de egumenul Gherasim
Vlastos. 1080.
1655 (7163) <după 17 februarie>. - Papa Brîncoveanu mare postelnic, omorît în timpul
răscoalei dărăbanţilor. 565.
<După 1655 iulie>. - Cruce de lemn ridicată de Preda Brîncoveanu pentru pomenirea
fiului său Papa mare postelnic, omorît în timpul răscoalei dărăbanţilor. 565.
1656 ... 20. - Piatră de mormînt cu inscripţia numelor lui Iacob, Ursu, Achimia,
Christian, Maria. 653.
1656. - Pahar al breslei morarilor. 948.
1656 septembrie 1 - 1657 august 31 (7165 ). - Căţuie dăruită m-rii Cîmpulung de
Gheorghe < BăjescU>, soţia lui Stanca şi fiul lor Mareş cu familia. 742.
1656 septembrie 1 - 1657 august 31 (7165 ). - Sfeşnic. 1211.
<1656 septembrie 1 - 1657 august 31 (7165 )>. - Sfeşnic dăruit de ieromonahul
Lavrentie. 1212.
1657 (7166) septembrie 24. - Piatra de mormînt a lui Vasile fost al doilea postelnic,
fiul lui Nicolae Mogîldea mare paharnic. 654.
1658 (7166) ianuarie 20. - Cruce dăruită de paharnicul Nicolae Mogîldea şi soţia
lui Grozava. 776.
1658 (7166) aprilie 18. - Icoană dăruită de monahia Marta, m-rii Viforîta in timpul
stareţei Sava. 1108.
166 . .. -Tablou făcut de Ivoniţă Ghelber. 228.
1661 septembrie 1 - 1662 august 31 (7170 ). - Epitaf dăruit de Scarlat, Irina, Evdochia,
cuprinzînd inscripţia de la pocroavele mitropolitului Ştefan. 1038.
1662 (7170) ianuarie 15.- Relicve de la m-rea Arnota ferecate de Mareş < Băjescu>
mare vistier şi soţia lui Maria. 820.
1662 septembrie 1- 1663 august 31 (7171). -Cruce împodobită de Marica Cantacuzino, soţia lui Pană Filipescu mare spătar, pentru m-rea Mărgineni. 777.
1662 septembrie 1- 1663 august 31 (7171).- Cruce dăruită de jupan Vlăduţ. 1213.
1663 (7171) februarie 4. -Cruce dăruită m-rii Snagov de Maria, doamna lui Grigore 1
Ghica voievod. 1214.
1664. - Potir dăruit de ieromonahul Partenie, cu inscripţia numelor : Calea,
Petru. 982.
1664 ianuarie 18. - Piatra de mormint a lui Ioan voievod, fiul lui Grigore 1 Ghica
voievod. 1187.
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1664 septembrie 1 - 1665 august 31 (7173). - Evanghelie cu inscripţia numelui
Mariei, jupîneasa lui Pană Filipescu mare spătar. 891.
1665. - Pahar al breslei croitorilor din Tîrgu Mureş, făcut de meşterii breslaşi Cziszar
Mărton şi Ungvâ.ri Jâ.nos. 949.
1665. - Piatra de mormînt a lui Nicolae Gros. 655.
1665 (7173) <februarie 22- august 31>.- Radu Leon voievod înnoieşte crucea ridicată
de tatăl său Leon voievod şi clădeşte bis. Sf. Dumitru <Slobozia>. 436.
<1665-1668> august 28. - Cristelniţă de piatră făcută in timpul domniei lui Radu
<Leon> voievod. 671.
1666. - Pahar făcut de argintarul Enedi Jâ.nos şi Pap Ana Paniti. 950.
1666. - Pisania bis. Bărăţia clădită cu cheltuiala franciscanilor din provincia Bulgaria. 38.
1666. - Teracotă <făcută după tiparul lucrat de> Simeon Rusu. 552.
<1666 după mai 21 - 1668>. - Candelă dăruită de Iliaş Alexandru voievod şi o doamnă
din familia Cantacuzino. 691.
<1666 după mai 21 - 1668 >. - Candelă dăruită de Iliaş Alexandru voievod şi o doamnă
din familia Cantacuzino. 692.
1667 noiembrie 19. - Icoană cu inscripţia numelor lui Mihail Panait, Tomaida şi
Donos. 553.
<Cea. 1668>. - Vişana, fiica lui Marco mare armaş, închină m-rea Mărcuţa la Mitropolie; mitropolitul Teodosie reface acoperişul bisericii şi construieşte casele. 179.
<1668 după mai 20>. - Pisanie dcteriorată de la bis. Mitropoliei amintind ca
ispravnic pe jupan Şerban <Cantacuzino mare spătar>. 252.
1668 septembrie 1 - 1669 august 31 (7177 ). - Cruce dăruită de ieromonahul Grigorie,
m-rii Arnota. 778.
1669 septembrie 1- 1670 august 31 (7178). -Căţuie dăruită m-rii Arnota de Matei
Basarab voievod şi doamna Elena, prefăcută de Udrea mare cămăraş. 743.
1669 septembrie 1- 1670 august 31 (7178).- Potir dăruit de Dumitraşco mare serdar
şi jupineasa lui, Despina, m-rii Micşani. 983.
<După 1669>. - Cruce de piatră ridicată pentru amintirea răutăţilor făcute de Radu
Leon voievod. 564.
1670. - Panaghiotachi, fost mare tălmaci la Poartă, incepe să clădească casele şi chiliile
bis. Sf. Gheorghe Nou; ispravnic Şerban Cantacuzino mare spătar. 382.
1670 septembrie 1 - 1671 august 31 (7179 ). -Cruce dăruită de Antonie voievod. 779.
1670 septembrie 1- 1671 august 31 (7179).- Cutie relicvar dăruită de arhidiaconul
Nicodim şi egumenul Petronie, m-rii Tismana. 821.
1670 septembrie 1 - 1671 august 31 (7179 ). - Văi liturgic dăruit de Teodosie mitropolitul Ungrovlahiei, m-rii Cozia. 1086.
1671- 7179 <ianuarie 1- august 31>. -Chivot făcut tn timpul egumenului Petronie,
din argintul şi cu cheltuiala m-rii Tismana, fiind ispravnic arhidiaconul Nicodim; meşteri
zlătari Iacov şi Marco din Chiprovăţ. 750.
(1672). - Cruce dăruită de mitropolitul Varlaam. 780.
1672 (7180) februarie 3. - Preda Urdăreanu fost mare sluger moare la această
dată. 1188.
1673. - Cădelniţă dăruită de Maria, doamna lui Grigore 1 Ghica voievod. 397.
1673. - Potir dăruit de Maria, doamna lui Grigore 1 Ghica voievod. 398.
1673 august 4. - Cruce dăruită de Maria doamna dui Grigore 1 Ghica voievod>. 781.
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1673 septembrie 1 ~ 1674 august 31 (7182). -Chivot făcut în timpul mitropolitului
Varlaam, cu cheltuiala proegumenului Teodosie, pentru m-rea Snagov. 761.
1674 august 15. - Icoană a Mitropoliei din Tîrgovişte, zugrăvită de Duzăgat ( ?)
zugrav. 1232.
1674 august 24. - Cruce dăruită de Daniil egumenul m-rii Sadova, ferecată de meşterul
Petru. 782.
1675 septembrie 1 - 1676 august 31 (7184). - Evanghelie ferecată de Despa, soţia lui
Neagoe Săcuianu mare clucer, cu copii ei: Mihalcea, Constantin şi Irenca. 892.
1675 septembrie 1- 1676 august 31 (7184). -Medalion pentru felon dăruit de Nicolai
Rocovici. 930.
1676. - Piuliţă turnată de Petru Murar. 1216.
1676 (7185) septembrie 25. - Pisania bis. din Popeşti, clădită de Hrizea mare vistier
ŞI soţia lui, Maria. 310.
1677 (7185) martie 1. -Cruce de piatră amintind numele lui Antonie Ruset voievod,
al doamnei Ana, al fiului lor Alexăndrel ş. a. ; a săpat Radu zugravul. 110.
1678. - Cruce ferecată de Pîrvu Creţulescu. 783.
1678 (7186) martie 24.- Vas dăruit de Antonie Ruset voievod, Mitropoliei din
Iaşi. 1020.
1678 (7186) aprilie 8. - Panaghiar dăruit de Antonie Ruset voievod. 063.
1678 septembrie 1 - 1679 august 31 (7187 ). - Căţuie dăruită de arhiepiscopul Daniil,
făcută de Lucas Baum meşter. 744.
1679. - Disc, din darurile făcute bisericilor din Sîntuhalm şi Sîntandrei. 841.
<1679-1688>. -Candelă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod. 337.
<1679-1688>.- Steag <al lui Şerban Cantacuzino voievod>. 1202.
<1679-1688>. - Şerban Cantacuzino voievod clădeşte, din lemn, bis. Măgureanu. 450.
1679 (7187) mai 26. - Pisania m-rii Cotroceni, clădită de Şerban Cantacuzino
voievod. 83.
<După 1679 mai 26>. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-ru
Cotroceni. 89.
<După 1679 mai 26>. - Candelă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-rn
Cotroceni. 90.
<După 1679 mai 26>. - Candelă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod. 91.
<După 1679 mai 26>. - Candelă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod. 92.
<După 1679 mai 26 >. - Disc dăruit de Şerban Cantacuzino voievod. 93.
<După 1679 mai 26>. - Disc dăruit de Constantin Misăianu. 260.
<După 1679 mai 26>. - Lingură dăruită de Şerban Cantacuzino voievod. 922.
<După 1679 mai 26>. - Vas dăruit de Şerban Cantacuzino voievod. 273.
1679 (7187) august 2. - Piatra de mormint a lui Gheorghe Băleanu mare vornic, fiul
lui lvaşcu Băleanu mare vornic. 1188.
1679 septembrie 1- 1680 august 31 (7188). - Epitaf dăruit de Şerban Cantacuzino
voievod, doamna Maria şi copiii lor, m-rii Cotroceni. 1039.
·
<Cea. 1680>. - Piatră de mormînt deteriorată menţionînd numele lui Şerban Cantacuzino voievod. 266.
1680. - Cădelniţă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 94.
1680. - Evanghelie dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 893.
1680. - Potir dăruit de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 95.
1680. - Taler dăruit de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 842.
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1680 septembrie 1 - 1681 august 31 (7189 ). - Epitaf dăruit de Maria, doamna lui
Cantacuzino voievod cu copiii ei, m-rii Tismana. 1040.
1680 septembrie 1- 1681 august 31 (7189).- Pisania clopotniţei m-rii Cotroceni,
clădită de Şerban Cantacuzino voievod. 101.
1680 septembrie 1 - 1681 august 31 (7189 ). - Bis. Sf. Ingeri <Oţetari> făcută din
lemn in timpul domniei lui Şerban Cantacuzino. 223.
1681. - Cruce dăruită de Constantin Brincoveanu. 784.
1681. - Cruce dăruită de Şerban Cantacuzino voievod m-rii Cotroceni. 96.
1681. - Evanghelie dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 894.
1681. - Poală de icoană dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, doamna Maria şi
fiul lor Gheorghe, lucrată de Gherasim ieromonahul de la m-rea Galata, cu cheltuiala Smarandei. 1071.
1681. - Poală de icoană dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, doamna Maria şi
fiul lor Gheorghe, lucrată de Gherasim ieromonahul de la m-rea Galata, cu cheltuiala Smarandei. 1072.
1681 septembrie 1 -1682 august 31 (71 <90 >).-Cruce dăruită de Costandin Filipescu. 785.
1681 septembrie 1 - 1682 august 31 (7190 ). - Icoană. 154.
1681 septembrie 1 - 1682 august 31 (7190 ). - Pahar dăruit de egumenul Partenie,
m-rn Bistriţa. 268.
1681 septembrie 1 - 1682 august 31 (7190 ). - Pahar dăruit de egumenul Partenie,
m-rn Bistriţa. 951.
1682. - Cană a lui Reschner Paul. 677.
<1682>. - Jupan Mihul cupeţul clădeşte bis. de lemn Bradu Boteanu. 49.
<1682 septembrie 1 - 1683 august 31 (7191)>. - Anaforniţă dăruită de Maria, doamna
lui Şerban Cantacuzino voievod. 1216.
1682 septembrie 1 - 1683 august 31 (7191). - Cădelniţă dăruită de monahul Antonie,
m-rii Tismana. 733.
1682 septembrie 1 - 1683 august 31 (7191). - Evanghelie dăruită de Constantin
Brîncoveanu mare spătar, m-rii Bistriţa. 895.
1683. - Pisania bis. Doamnei, clădită de Maria, doamna lui Şerban Cantacuzino voievod;
menţiunea unei bis. anterioare, de lemn. 117.
<1683-1684>. - Pomelnic pe zid amintind numele zugravilor Constantin şi Ion. 125.
1683 septembrie 1- 1684 august 31 (7192). -Potir dăruit de Dumitraşco mare serdar
şi soţia lui Despina. 984.
1683 septembrie 12. - Epitaf dăruit de Maria, doamna lui Şerban Cantacuzino voievod,
bis. Doamnei. 122.
1684. - Candelă dăruită de Constantin Cantacuzino mare paharnic, bis. Sf. Gheorghe
Vechi. 492.
1684. - Evanghelie dăruită de Constantin Brîncovean:u mare spătar m-rii Dintrunlemn. 896.
<1684-1712>. - Iconiţă făcută de Georg May <II> meşter. 1025.
1684 septembrie 1- 1685 august 31 (7193). - Disc dăruit m-rii Arnota de Mihail ln
timpul egumenului Pahomie. 843.
1684 septembrie 1 - 1685 august 31 (7193). - Ripidă dăruită de Constantin Brîncoveanu mare spătar m-rii Bistriţa. 1004.
1684 (7193) decembrie 10. -Cruce dăruită de Şerban Cantacuzino voievod m-rii
Cotroceni. 786.
Şerban
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<Cea. 1685>. - Candelă dăruită m-rii Cotroceni de Şerban Cantacuzino voievod, făcută
de Iohannes Henning meşter. 693.
<1685>. - Harutiun Hovvianţ clădeşte Biserica Armenească. 15.
1685 (7193) ma~ 12. - Taler dăruit de Constantin Brincoveanu mare spătar, m-rii
Bistriţa. 844.
1685 (7193) ma~ 12. - Taler dăruit de Constantin Brincoveanu mare spătar, m-rii
Bistriţa. 845.
1685 (7193) august 1. -Chivot dăruit de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 752.
1685 (7193) august 20. - Ripidă dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii
Cotroceni. 1005.
1685 septembrie 1 - 1686 august 31 (7194). -Cădelniţă dăruită de monahul Antonie,
m-rii Tismana. 734.
1685 (7194) decembrie 23. - Piatra de mormînt a lui Matei fost mare agă, fiul lui
Constantin Cantacuzino fost mare postelnic. 84.
1686. - Disc al conventului din Mica. 846.
1686. - Potir dăruit de Constantin Brincoveanu mare spătar, bisericii de la Brtncoveni. 985.
1686. - Potir al conventului din Mica. 986.
1686 (7194) aprilie 1. -Căţuie dăruită de Şerban Cantacuzino voievod, m-rii Cotroceni. 745.
1686 septembrie 1 - 1687 august 31 (7195 ). - Pahar dăruit de Paisie egumenul m-rii
Bistriţa. 952.
<După 1687 ianuarie 14-1688 >. - Piatra pusă de Barbu Urdăreanu mare paharnic pe
mormîntul tatălui său Preda Urdăreanu fost mare sluger. 1189.
1687 (7195) martie 1. - Sfeşnic dăruit m-rii Bistriţa de Constantin Brîncoveanu mare
logofăt, făcut de Thomas Klosch meşter. 1010.
1687 (7195) martie 1. - Sfeşnic al m-rii Bistriţa, refăcut cu cheltuiala lui Constantin
Brîncoveanu mare logofăt, de Thomas Klosch meşter. 1011.
1687 septembrie 1-1688 august 31 (7196).- Icoană pictată de Neacşu zugravul. 1109.
< Cea. 1688 >. - Potir al m-rii Dintrunlemn, făcut de Sebastian Hann meşter. 987.
1688 ianuarie 28. - Disc dăruit de Anna Bornemisza, soţia principelui Transilvaniei,
bisericii reformate din Logig. 847.
1688 (7196) martie 15.- Candelă dăruită bis. din Măgureni de Maria, jupaniţa lui Şerban
Cantacuzino mare comis, făcută de Georg May dl> meşter. 694.
1688 (7196) mai 20. - Candelă dăruită m-rii Sărindar pentru amintirea numelui
doamnei Zmaranda <Cantacuzino>, făcută de Sebastian Hann meşter. 695.
1688 septembrie 20. - Pisania bis. Mogoşoaia, clădită de Constantin Brîncoveanu
mare logofăt. 190.
1688 (7197) octombrie 29. - Piatra de mormint a lui Şerban Cantacuzino voievod. 85.
<1689-1714>. - Sabie a lui Constantin Brîncoveanu voievod. 1192.
1689 (7197) aprilie 20. - Ripidă făcută din argintul m-rii Tismana prin silinţa egumenului Iosif. 1006.
1689 septembrie 1-1690 august 31 (7198). -Candelă dăruită de Constantin Brincoveanu voievod, m-rii Bistriţa, făcută de Thomas Klosch meşter. 696.
<1690-1721>. - Candelă făcută de Petrus Hiemesch meşter pentru m-rea Dintrunlemn. 697.
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1690 (7198) februarie 18. - Anaforniţă făcută prin silinţa egumenului Iosif, din
argintul rămas de la Hristina monahia, fiica lui Coruia mare clucer. 261.
169 . noiembrie 3. - Piatra de mormint a lui Aristarhos Hrisoscoleu din Constantinopol,
soţul Elenei Cantacuzino. 457.
1691 (1140 ). - Piatra de mormint a preotului Galust din Khiznavor. 656.
1691 (7199) august 5. -Piatra de mormint a fiicei lui aga Jipa. 319.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Căţuie dăruită de ctitori, m-rii Horezu. 746.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Chivot dăruit de Constantin Brincoveanu
voievod şi doamna Maria. 753.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Cruce dăruită de Badea logofătul din
Brincoveni, m-rii Mamul. 787.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200).- Cruce dăruită de Constantin Brincoveanu
voievod şi doamna Maria. 130.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Cruce dăruită de Constantin Brincoveanu
voievod şi doamna Maria, m-rii Horezu. 788.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Cruce făcută cu contribuţia preotului
Pavel, a lui Toma, a Roxandei ş.a., de meşterul Constantin din Vraţa. 789.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200).- Epitrahil dăruit de Constantin Brîncoveanu voievod şi doamna Maria. 1058.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Evanghelie dăruită de Constantin Brîncoveanu voievod şi doamna Maria, ferecată de Georg Helthner meşter. 897.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200).- Orar dăruit de Constantin Brincoveanu
voievod şi doamna Maria. 1069.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Taler dăruit m-rii Horezu de Constantin
Brîncoveanu voievod şi doamna Maria, făcut de Iohannes Henning meşter. 848.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). - Văi de tîmplă dăruit de Constantin Brîncoveanu voievod şi doamna Maria. 1092.
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ). -Văi de tîmplă dăruit de Constantin Brincoveanu voievod si doamna Maria. 1093.
1691 (7ioo) septembrie 10. - Piatra de mormint a lui Maxim cupeţul şi a soţiei lui
Maria. 69.
1691 (7200) noiembrie. - Icoană dăruită de Voico căpitanul. 1193.
(După 1691).- Piatra de mormint a lui Harutiun din Iaşi. 657.
1692 februarie. - Evanghelie dăruită m-rii Horezu de Constantin Brlncoveanu voievod
şi doamna Maria, ferecată de Iohannes Henning meşter. 898.
1692 (7200) februarie 1. - Sfeşnic dăruit de Constantin Brincoveanu voievod şi doamna
Maria, m-rii Horezu. 1012.
1692-7200 iunie 8. - Piatra de mormint a lui Iordache mare spătar, fiul lui Constantin
Cantacuzino fost mare postelnic. 86.
1692 (7200) iulie 1. - Taler dăruit m-rii Horezu de Constantin Brîncoveanu voievod
şi doamna Maria, făcut de Iohannes Henning meşter. 849.
1692 (7201) septembrie 1. - Pisania bis. din Sirbi, clădită de Vasile Pociteanul cupeţ,
jupineasa lui, Sanda, şi fiul lor Ghinea. 430.
1692 septembrie 1-1693 august 31 (7201). - Taler dăruit m-rii Dintrunlemn de
Maria, doamna lui Constantin Brîncoveanu voievod, făcut de Petrus Hiemesch meşter. 850.
1693. - Cruce dăruită de Ignatie ieromonahul din oraşul Tricala. 790.
1693. - Mitră arhierească dăruită de Constantin Brtncoveanu voievod. 1097.
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1693 mai 1. - Icoană dăruită de Ioan cu ajutorul preotului Partenie, egumenul
m-rii Radu Vodă. 338.
1693 iunie 17. - Candelă dăruită de Dionisie <al IV-lea> patriarhul ecumenic, m-rii
Radu Vodă. 339.
1693 (7201) <iunie 18 - august 31>. - Potir dăruit de Ilarion, episcopul Rimnicului,
m-rii Bistriţa. 988.
1693 septembrie 1-1694 august 31 (7202).- Medalion de la un sacos dăruit de Constantin
Brîncoveanu voievod pentru Mitropolia din Bucureşti şi din Tîrgovişte. 931.
1693 septembrie 1-1694 august 31 (7202).- Poală de icoană dăruită de Constantin
Brincoveanu voievod şi doamna Maria. 1073.
1693 septembrie 1-1694 august 31 (7202). - Văl de tîmplă dăruit de Constantin Brîncoveanu voievod şi doamna Maria. 1094.
1693 (7202) septembrie 8.- Piatra de mormînt a Chiajnei, soţia lui Matei mare portar,
fiica postelnicului Radu Dudescu. 320.
1694. - Cruce dăruită de Constantin Brîncoveanu voievod. 791.
<1694 (7202) aprilie 10, sau 1705 (7213) aprilie 10>. -Piatra de mormint a
lui Gheorghe, fiul lui Gheghebrăt din Braşov. 293.
1694-7203 <septembrie 1- decembrie 31>. -Căţuie prefăcută cu cheltuiala ieromonahului Antim lvireanu tipograful, de Ghioca <meşter>; inseripţia a fost săpată de Daniel
Teodor. 747.
1694 septembrie 1-1695 august 31 (7203 ). - Anaforniţă dăruită de Constantin Brîncoveanu voievod, bis. ddmneşti din Bucureşti şi din Tîrgovişte. 107.
1694 (7203) decembrie. - Evanghelie dăruită m-rii Sărindar de Şerban Grecianu mare
vistier, pentru pomenirea soţiei sale Ilinca. 899.
1695. - Pahar al lui Ecsedi Peter şi Csevei Eva. 963.
(1695). - Pateră dăruită de Constantin Brîncoveanu voievod, m-rii Dintrunlemn. 1217.
1695-7203 <ianuarie 1- august 31>. -Cirje episcopală dăruită de Constantin Brincoveanu voievod, m-rii Horezu. 1183.
1695 (7203) mai 20. -Vas dăruit m-rii Dintrunlemn de Constantin Brîncoveanu
voievod şi mama lui, Stanca, făcut de Georg Heltner meşter. 1021.
1695 (7203) august 21. -Cădelniţă dăruită de Cernica Ştirbei fost mare armaş şi
jupîneasa lui, Maria, m-rii Horezu unde a fost ispravnic. 735.
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204). - Omofor dăruit de Constantin Brincoveanu
voievod şi doamna Maria. 1066.
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204). -Pahar dăruit de ieromonahul Epifanie. 964.
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204). -Poală de icoană dăruită de Constantin
Brîncoveanu voievod şi doamna Maria. 1074.
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204). - Văl de tîmplă dăruit de Constantin Brîncoveanu voievod şi doamna Maria. 1096.
1695 septembrie 8. - Piatra de mormînt a lui Teodor din Trapezunt, fiul lui Simeon,
profesor de 1. greacă. 658.
1696. - Epitrahil dăruit de Constantin Brîncoveanu voievod, doamna Maria şi fiii
lor, lucrat de Despineta. 1069.
1696. - Inscripţia tabloului reprezentind pe Constantin Brincoveanu voievod. 1164.
<1696-1707>. - Pahar cu inscripţia numelui lui Preda, făcut de Georg Olescher
meşter. 966.
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1696-7204 <ianuarie 1- august 31>. - Pisania bis. Adormirea Maicii Domnului
din temelie de Constantin Cantacuzino fost mare stolnic. 1.
1696 (7204) ianuarie 5. - Candelă pusă de Şerban Cantacuzino mare comis, la
mormintul soţiei sale Maria, în m-rea Comana. 1194.
1696 (7204) ianuarie 5. - Taler cumpărat de Şerban Cantacuzino mare comis, de la
turci, după războiul cu oştile austriece şi dăruit m-rii Mărgineni. 851.
1696 septembrie 1-1697 august 31 (7205).- Cădelniţă dăruită de Maria, doamna
lui Constantin Brîncoveanu voievod, bolniţei m-rii Horezu, făcută de Martinus Tadeus
meşter. 736.
1696 septembrie 1 - 1697 august 31 (7205 ). - Potir dăruit bolniţei m-rii Horezu
de Maria, doamna lui Constantin Brincoveanu voievod, făcut de Georg May <11 > meşter. 989.
1696 septembrie 1-1697 august 31 (7205 ). - Ripidă dăruită m-rii Horezu de Constantin
Brincoveanu voievod şi doamna Maria, făcută de lohannes Henning meşter. 1007.
1697 iunie 3.- Anaforniţă dăruită m-rii Radu Vodă în timpul egumenului Chiprian. 862.
1697 iulie 1. - Cruce dăruită bis. din Dragomireşti de Axenia, jupineasa lui Ostaş
Mihale, făcută de Mihai zugravul. 1206.
1697 (7205) iulie 5. - Anaforniţă dăruită bolniţei m-rii Horezu de Maria, doamna lui
Constantin Brincoveanu voievod, făcută de Georg May <11> meşter. 863.
1697 septembrie 1-1698 august 31 (7206).- Icoană dăruită de Şerban <Cantacuzino
fost mare comis>. 1110.
1697 septembrie 1-1698 august 31 (7206 ). - Omofor al arhiereului de Sevastia, Neofit,
lucrat de Gherasim ieromonahul de la m-rea Galata. 1067.
1698 (1147 ). - Piatra de mormint a lui Hovhannes diacul, fiul preotului Martiros din
Artaşat. 659.
1698 (7206) ianuarie 20. - Piatra de mormint a lui Radu mare căpitan şi a copiilor
lui Mihail negustorul. 70.
1698 iunie. - Evanghelie dăruită de căpitanul Hristodulo şi soţia lui, Irina, m-rii
Şegarcea. 900.
1698 (7206) iunie 23. - Piatra de mormint a jupinesei Caliţa, soţia lui Matei Comă
neanu fost mare căpitan de seimeni. 321.
1698 septembrie 1-1699 august 31 (7207 ). - Chivot dăruit m-rii Comana de Şerban
Cantacuzino mare paharnic, pentru pomenirea familiei. 754.
1698 (7207) septembrie 4. - Uşi făcute cu cheltuiala egumenului Daniil, lucrate de
Nichita meşter. 1178.
1698 septembrie 20. - Pisania clopotniţei Mitropoliei, clădită de Constantin Brincoveanu voievod. 236.
1698 (7207) septembrie 20. - Pisania chiliilor şi a clădirilor bis. Sf. Gheorghe Nou,
terminate de Constantin Brincoveanu voievod cu ajutorul lui Dositei patriarhul Ierusalimului,
al boierilor, al mănăstirilor, al negustorilor; ispravnic Ianache Văcărescu mare agă; scrie Isar
logofătul. 382.
<1698 noiembrie - 1706 august!>. - Taler dăruit m-rii Sărindar de Ianache Văcărescu
mare agă, făcut de Georg May <Il> meşter. 854.
1699. - Mtnecuţă dăruită de ieromonahul Atanasie, lucrată de Despineta. 1064.
1699 (7207) mai 1. - Pisania bis. din Fundenii Doamnei, clădită de Mihai Cantacuzino
mare spătar. 140.
<După 1699 mai 1 >. - Inscripţia portretului lui Mihai Cantacuzino mare spătar şi
a jupinesei lui Marga, reprezentaţi in pictură murală. 141.

din

Afumaţi, ridicată
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1699 mai 4. - Ibric cu inscripţia numelui fratelui Filip Schleich, conventual şi superior
din Ratisbona. 917.
1699 mai 4. - Tavă cu inscripţia numelui fratelui Filip Schleich, conventual şi superior
din R'atisbona. 855.
1699 septembrie 1-1700 august 31 (7208 ). - Candelă dăruită pentru pomenirea lui
Preda <Brîncoveanu >, Păuna, Papa ş.a., făcută de Georg May <1 1 > meşter. 698.
1699 septembrie 1-1700 august 31 (7208). -Cană dăruită de ieromonahul Dosotei. 678.
1699 septembrie 1-1700 august 31 (7208). Epitrahil dăruit de Maria, doamna lui
Constantin Brîncoveanu voievod, bolniţei m-rii Horezu. 1060.
<S ee. X V II sfîrşit>. - Bol cu inscripţia numelor Gherghi şi Stanciu. 856.
<Sec. XV II sfîrşit?>. - Engolpion <copie după o cruce mai veche de la m-rea Pecersca>,
amintind numele lui Nifont episcop de Novgorod, Simon episcop de Suzdal, Demian ş.a.
arhimandriţi şi fraţi din mănăstire. 873.
<Sec. XV II sfîrşit>. - Icoană zugrăvită de Ioachim pictorul. 1111.
(Sec. XV II sfîrşit). - Icoană cu inscripţia scrisă de Partenie ieromonahul. 1233.
<Sec. XVII sfîrşit>.- Potir dăruit de Isar Ghionma, bis. Sf. Dumitru. 990.
< Sec. X V II sfîrşit? >. - Inscripţia portretului jupanului Pătru slugerul, a jupaniţei
Ancuţa, a jupanului Matei ban (?) şi a jupaniţei Păuna, reprezentaţi in pictură murală. 127.
<Sec. XVII sfîrşit- sec. XVIII început>.- Evanghelie dăruită de Ioan şi de tatăl
său Mihail preotul. 901.
<Sec. X V II sfîrşit - sec. X V II 1 început>. - Potir cu inscripţia numelor lui Simon
Baricki şi Stuzel. 991.
<Cea. 1700>. - Cruce dăruită de doamna lui Constantin Brîncoveanu voievod. 792.
1700 (7208) martie 14. - Piatra de mormint a lui VasHe staroste de negustori şi a
jupînesei lui, Cerna. 71.
1700 (7208) aprilie 27. - Potir prefăcut de logofătul Baldovin, in timpul egumenului
Vasilie. 992.
1700 iulie 3. - Piatra de mormint a lui Ioan Ludovic şi Leonard Nicolae, copiii chirurgului Ştefan Sixt. 39.
1700 (7208) august. - Pisania bis. Şelari, clădită de Şerban Cantacuzino mare
paharnic, împreună cu Iorgu staroste şi Apostol Lazăr. 477.
1700-7209 <septembrie 1- decembrie 31>. -Medalion pentru sfită dăruit m-rii
Horezu de Şerban Cantacuzino mare paharnic, pentru pomenirea lui şi a soţiilor lui, Andriana
şi Maria. 932.
1700 septembrie 1 - 1701 august 31 (7209 ). - Cruce a episcopului Climent făcută
cu contribuţia lui Stoian lvanovici la palanca Osogov. 793.
< Sec. XV 1 II >. - Evanghelie dăruită de chir Hrisant. 264.
<Sec. XVIII>.- Icoană dăruită în amintirea lui Barbu < Craiovescu>, mare ban al
Craiovei. 1112.
<Sec. XVIII>.- Matriţă de lemn făcută de Constantin preotul, tipograful Rîmnicului. 1184.
<Sec. XV 1 II>. - Piatră cu inscripţia numelor ispravnicilor bis. Mogoşoaia, Dumitru
şi Petru preotul. 191.
<Sec. XVIII>.- Piatra de mormint a lui Atanasie Amiras medelnicerul şi a soţiei
lui Maria. 322.
<Sec. XVIII?>.- Piatră de mormint a Hrisafei, soţia lui Teodorachi Papanicola,
şi a fiului ei, Constantin. 180.
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<Sec. XVIII>.- Pomelnicul juplnesei Dochiţa amintind ctitorii: Ana, Tudori, Alexandra ş.a. 173.
<Sec. XV III?>. - Pomelnicul schit ului Frumoasa· amintind domnii din familia
Movilă. 1166.
<Sec. XV III>. - Pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus amintind ctitorii, pe meşterul
Costache, care a refăcut biserica, ş.a. din neamul Docăneştilor. 1167.
<Sec. XVIII'h.- Potir dăruit de egumenul Nichifor, m-rii Sărindar. 147.
< Sec. XVIII >. - Inscripţia portretelor lui Radu Mihnea voievod şi Alexandru al 11 -lea
Mircea voievod, reprezentaţi pe un stilp funerar. 350.
(Sec. XVIII început).-'- Icoană cu inscripţia scrisă de Grigore zugravul. 1234.
(Sec. XVIII început).- Icoană zugrăvită de preotul Ioan şi de preotul Tudor din
Costeşti. 1235.
(Sec. XVIII început).- Icoană dăruită de ieromonahul Pantelimon şi de paracliserul
Constantin. 1236.
<Sec. XVIII prima jumătate>.- Icoană dăruită de Pătraşco Brezoianu (?). 66.
1701.- Chivot dăruit de egumenul Mitrofan, m-rii Cotroceni. 97.
1701 septembrie 1- 1702 august 31 (7210). - Bis. Sf. Ingeri <Oţetari> refăcută
din lemn, in timpul domniei lui Constantin Brincoveanu voievod. 223.
1701 septembrie 1 - 1702 august 31 (7210 ). - Cădelniţă făcută de stareţa Damaschina
cu cheltuiala ei şi a mănăstirii. 1218.
1701 septembrie 1-1702 august 31 (7210 ). - Clopot făcut cu cheltuiala lui Constantin
Brîncoveanu voievod pentru bis. Gorgani. 150.
1701 septembrie 1 - 1702 august 31 (7210 ). - Icoană făcută de Simeon zugravul. 3.
1702 (7211) septembrie .. . - Pisania bis. Dintrozi, reclădită de Maria, doamna lui
Constantin Brincoveanu voievod. 583.
1702 septembrie 6. - Piatra de mormint a profesorului Sevastos Chimenitul din Trapezunt. 660.
1702 septembrie 20. - Pisania palatului de la Mogoşoaia, clădit de Constantin Brlncoveanu voievod, pentru fiul său Ştefan. 198.
1703. - Icoană dăruită de Teodosie, făcută de Grigore zugravul. 1113.
1703-7211 <ianuarie 1 - august 31>. - Potir dăruit de Maria, doamna lui Constantin
Brincoveanu voievod, bis. Dintrozi din Bucureşti. 162.
1703 (7211) <aprilie 11>. - Piatra de mormint a lui Radu lzvoranu fost mare
stolnic. 458.
1703 (7211) mai 1. - Anaforniţă dăruită m-rii Sf. Ioan din Bucureşti de Constantin
Brincoveanu voievod şi doamna Maria, făcută de Petrus Hiemesch meşter. 857.
1703 mai 3. - Evanghelie dăruită m-rii Sf. Ioan din Bucureşti de Constantin Brincoveanu voievod şi de doamna Maria, ferecată de Stephan Weltzer meşter. 902.
1703 mai 9. - Piatră de mormint cu inscripţia numelor Maricăi, al lui Toderaşcu
şi al Despei, din familia lui Constantin Cantacuzino fost mare stolnic ş.a. rude ale sale. 2.
1703 (7211) iunie 10. - Pisania m-rii Sf. Ioan cel Mare <Grecesc>, refăcută din temelie
de Constantin Brincoveanu voievod, cu ajutorul lui Radu Golescu fost mare· comis, ctitorul
de mai inainte al bisericii. 453.
1703 (7211) iulie 15. - Pisania paraclisului m-rii Comana, făcut împreună· cu casele
şi chiliile mănăstirii, de Şerban Cantacuzino fost mare paharnic. 584.
1703 septembrie 1 - 1704 august 31 (7212 ). - Clopot făcut cu cheltuiala Mariei, doamna
lui Constantin Brincoveanu voievod, pentru bis. Dintrozi. 116.
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1703 ortombrie 18. - Cruce funerară de piatră amintind numele lui Marcu Marcachierin. 603.
1704 martie 19. - Piatra de mormint a lui Radu beizadea, fiul lui Alexandru Iliaş
voievod. 256.
1704 (7212) <martie 19>. -Văi funerar pentru mormintul lui Radu Iliaş voievod. 1098.
1704 septembrie 1 - 1705 august 31 (7213 ). - Icoană a lui Teodor monahul. 1114.
<Cea. 1705 >. - Inscripţia portretului lui Constantin Brîncoveanu voievod, al doamnei
Maria şi ale copiilor lor, reprezentaţi în pictură murală. 193.
1705 februarie 8. - Icoană dăruită de Ioan Coleti. 52.
1705 mai. - Pisanie de la bis. Sf. Apostoli tnfrumuseţată de Axentie, mitropolitul
Sofiei. 454.
1705 august 25. - Pomelnic pe zid amintind numele zugravilor: Constantin, Lambru,
Radu ş.a. 194.
1705 septembrie 1 - 1706 august 31 (7214). - Clopot făcut cu cheltuiala lui Ianache
Văcărescu mare agă, pentru bis. Răzvan. 352.
1705 septembrie 1 - 1706 august 31 (7214). - Pahar dăruit de ieromonahul Ştefan. 956.
1705 (7214) septembrie 8. - Pisania bis. Scaune clădită de Tănasie de la Ttrnova şi
de nepotul său Stavro. 356.
1706. - Cruce dăruită de mitropolitul Teodosie. 794.
1706 februarie 14. - Evanghelie dăruită de Filip Maximovici staroste, la m-rea Bogoliubovo. 903.
1706 (7214) mai 20. - Candelă dăruită de Antioh Cantemir voievod şi doamna Ecaterina m-rii Trei Ierarhi din laşi. 699.
1706 septembrie 1 - 1707 august 31 (7215 ). - Evanghelie dăruită de Constantin
Brtncoveanu voievod şi doamna Maria, ferecată de Georg May <Il> meşter. 904.
1706 septembrie 1 - 1707 august 31 (7215 ). - Tavă dăruită de Constantin Brincoveanu voievod şi doamna Maria. 262.
<Cea. 1707-1714>.- Icoană dăruită de Pahomie episcopul Romanului. 1197.
1707. - Icoană dăruită de Maxim Mara din Creta, mitropolitul Ierapolei. 276.
1707 februarie 20. - Uşi făcute cu cheltuiala lui Axentie fost mitropolit al Sofiei. 1179.
1707 septembrie 1 - 1708 august 31 (7216 ). - Anaforniţă dăruită m-rii Surpatele de
Maria, doamna lui Constantin Brtncoveanu voievod, făcută de Georg May <Il> meşter. 868.
1707 septembrie 1 - 1708 august 31 (7216 ). - Evanghelie dăruită m-rii Surpatele
de Maria, doamna lui Constantin Brincoveanu voievod, ferecată de Georg May <Il>
meşter. 905.
<Cea. 1708>. - Candelă dăruită de Istrate Florescu. 700.
1708. - Potir dăruit m-rii Sf. Sava pentru pomenirea lui Pantoleon <Calliarhis> şi
a Zoii. 993.
1708- 7216 <ianuarie 1 - august 31>. - Cruce de piatră ridicată de Matei negustorul şi jupineasa lui, Catrina. 604.
1708 (7216) ianuarie 27. - Stilpul funerar al mitropolit ului Teodosie. 246.
1708 (7216) februarie 1. - Icoană făcută de Nicolae zugravul. 11U).
1708 septembrie 1 - 1709 august 31 (7217 ). - Evanghelie dăruită de Constantin
Brtncoveanu voievod şi doamna Maria. 906.
< După 1708 >. - Inscripţia portretelor lui Dumitraşco Racoviţă mare hatman al
Moldovei şi al soţiei lui llinca Cantacuzino, reprezentaţi in pictură murală. 142.
1709. - Pahar al lui Cserei Mihăly şi Kun llona. 967.
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1709 (7217) februarie. - Piatra de mormint a Vlădaiei, mama lui Blrcă Cojescu,
fost mare logofăt şi a jupinesei lui Maria. 351.
1709 (7217) aprilie 1. - Ripide dăruite m-rii Sf. Gheorghe de Constantin Brincoveanu voievod, doamna Maria şi fiii lor, făcute de Georg May dh meşter. 385.
1709 (7217) iulie 20. - Pisania m-rii Sf. Sava, rezidită din temelie lmpreună cu localul
şcolii, de Constantin Brincoveanu voievod, şi cu banii rămaşi de la Stere luminărarul;
ispravnic Radu Dudescu mare sluger. 585.
1709 (7217) iulie 22. - Pisania bis. Sf. Ioan Damaschin, clădită de jupan Dragomir,
fiul jupanului Grama, şi de soţia lui Stanca. 586.
1709 (7218) decembrie 20. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino mare vornic
şi soţia sa Andriana, m-rii Sf. Nicolae-Şelari. 478.
1709 (7218) decembrie 20. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino mare vornic
şi soţia sa Andriana, m-rii Radu Vodă. 859.
1709 (7218) decembrie 20. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino mare vornic
şi soţia sa Andriana, m-rii Sf. Apostoli. 860.
1709 (7218) decembrie 24. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino mare vornic
şi soţia sa Andriana, m-rii Colţea. 1219.
<Cea. 1710>. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino mare vornic şi soţia sa
Andriana, m-rii Sărindar. 354.
1710. - Ornament, <probabil de la un sfeşnic>, dăruit de Constantin Brincoveanu
voievod. 1026.
1710 (7218) februarie 20. - Anaforniţă dăruită de Şerban Cantacuzino mare vormc
şi soţia sa Andriana, m-rii Surpatele. 861.
1710 (7218) august 1. - Pomelnicul Mitropoliei din Bucureşti amintind: domni, boieri,
episcopi, egumeni, ieromonahi, monahi, negustori. 1168.
1710 (7219) octombrie 5. - Pisania bis. Brezoianu, clădită de Mănăilă Mărăcineanu
mare clucer şi de Şerban Bujoreanu mare vistier, pe locul dăruit de Pătraşcu Brezoianu mare
vornic. 51.
1711. - Poartă a m-rii Mihai Vodă făcută in timpul egumenului Iosif din Milos. 182.
1711 ianuarie 15. - Piatra de mormint a lui Chiriţă, fiul lui Sava. 118.
1711 (7219) mai 2. - Potir dăruit de clucerul Ianache <Văcărescu>, m-rii Sf.
Sava. 994.
1711 septembrie 1 - 1712 august 31 (7220 ). - Ornament sculptat in piatră, cu
inscripţia numelui lui Grigore ucenic de la m-rea Cozia şi al lui Lupul Sărăţeanu,
ispravnici. 672.
1712. - Clopot dăruit Bis. Domneşti din Bucureşti de Constantin Brincoveanu voievod
in al 24-lea an al dominei lui. 407.
1712- 7220 <ianuarie 1 - august 31>. - Ornament sculptat in piatră, cu inscripţia
numelui lui Mihail ispravnic de la m-rea Cozia. 673.
1712 (7220) aprilie. - Candelă de la mormintul Ilincăi Brlncoveanu din bis.
Sf. Gheorghe Nou, pusă de fiii săi Şerban şi Drăghici. 1195.
1713. - Engolpion al lui Mitrofan de Nissa. 874.
<1713 - 1714 J >. - Bis. Ghionma Banu este pictată cu cheltuiala lui Eftimie
din Dipaliţa, arhiepiscopul Pogonianei, in timpul domniei lui Constantin Brincoveanu
voievod. 688.
1713 (7221) iulie 20. - Cruce de piatră ridicată de Constantin Brlncoveanu, fiul lu
Constantin Brincoveanu voievod, pentru pomenirea bunicului său Papa mare postelnic. 666.
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1713 septembrie 1- 1714 august 31 (7222). - Icoană făcută cu cheltuiala lui Ştefan,
egumenul m-rii Arnota. 1116.
1714- 7222 <ianuarie 1 - august 31>. - Clopot făcut cu cheltuiala lui Mihai
Cantacuzino mare spătar, pentru bis. Colţea, turnat de Iohan Baptist Dival, în Viena. 79.
1714 (7222) martie. - Epitaf dăruit de Antim Ivireanu mitropolitul Ungrovlahiei. 1041.
<1714> martie 15. - Icoană făcută cu cheltuiala lui Acachie arhidiaconul Mitropoliei,
pentru m-rea Cozia. 1117.
1714 septembrie 1- 1715 august 31 (7223).- Clopot dăruit bis. Tuturor Sfinţilor din
Bucureşti, de Antim Ivireanul mitropolitul Ungrovlahiei. 5.
1714 septembrie 1 - 1715 august 31 (7223). - Pisania de la turnul Colţea amintind
că m-rea a fost împrejmuită cu zid de Mihai Cantacuzino mare spătar. 587.
1714 septembrie 1- 1715 august 31 (7223). - Sacos al mitropolitului Ghedeon. 1081.
1715. - Cadru de piatră cu inscripţia numelui lui Mihai Cantacuzino mare spătar. 674.
1715. - Candelă cu inscripţia numelui lui Radu Cantacuzino mare spătar. 98.
1715. - Pisania m-rii Antim, clădită de mitropolitul Antim. 4.
1715 februarie 25. - Acoperămint de catifea cu inscripţia numelui lui Radu Cantacuzino mare spătar. 1099.
1715 (7223) februarie 25. - Piatrn de mormînt a lui Radu mare spătar, fiul stolnicului
Constantin Cantacuzino. 87.
1715 (7223) iulie 10. - Pisania bis. Sf. Apostoli menţionînd zidirea clopotniţei ş.a.
lucrări făcute de Ştefan Cantacuzino voievod. 367.
1715 (7223) august 20. - Pisania bis. Curtea Veche, refăcută de Ştefan Cantacuzino
voievod. 106.
1715 septembrie 1 - 1716 august 31 (7224) vezi: <1713-17141>.
1715 ( 476) decembrie 6. - Piatra de mormint a rabin ului Mordehai, fiul rabinului
J ehud a. 505.
1716. - Candelă a Pulheriei, doamna lui Nicolae Mavrocordat voievod, făcută de
Thomas Lang meşter. 701.
1716. - Piatra de mormînt a lui Gheorghe din Castoria. 323.
1716 (7224) <ianuarie 1 - august 31>. - Nicolae Mavrocordat voievod incepe zidirea
m-rii Văcăreşti. 487.
1716 mai 18. - Epitaful funerar al Pulheriei, doamna lui Nicolae Mavrocordat
voievod. 229.
1716 iunie 27. - Epitaful funerar al lui Toma, fiul lui Nicolae Mavrocordat voievod. 230.
<1716 noiembrie 14>. - Nicolae Mavrocordat voievod este luat prizonier de trupe
austriace şi dus în Transilvania. 487.
1717. - Pahar dăruit de Nicodim egumenul m-rii Tismana. 1220.
1718 (7226 ). - Tirgul oraşului Bucureşti şi biserica de lemn cu hramul Sf. Nicolae
<Negustori> ard în urma unui incendiu, la această dată. 200.
1718. - Candelă dăruită de Gheorghe din Creta, m-rii Stelea din Bucureşti. 340.
1718. -Candelă dăruită de Şerban <Grecianu> mare spătar, bis. Sf. Gheorghe Nou. 702.
1718. - Pahar dăruit de ieromonahul Cornilie. 958.
1718 martie. - Icoană cumpărată in scaunul Moscovei de către Ioanichie ieromonahul,
din Pogoniana. 1237.
1718 septembrie 1- 1719 august 31 (7227 ). -Clopot dăruit bis. Negustori de paharnicul Iliaş. 211.
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1718 septembrie 1- 1719 august 31 (7227).- Cruce de piatră ridicată de Matei Mogomare serdar. 215.
1719. - Candelă dăruită de Panait m-rii Stelea din Bucureşti. 341.
1719. - Candelă dăruită m-rii Stelea din Bucureşti de chir Teoclit cu ajutorul lui
Gheorghe Cricor. 342.
1719. - Pisania bis. Popa Nan, clădită de Nan preotul, Ruse, Ecaterina ş.a. 296.
1719 (7227) <februarie 23 >. - Piatra de mormint a lui Ioan Mavrocordat
voievod. 383.
1719 (7227) <după martie>. - Nicolae Mavrocordat voievod reîncepe lucrările de zidire
de la m-rea Văcăreşti. 487.
1719 ( 479) iulie 23. - Piatra de mormînt a rabin ului David, fiul rabin ului
Şmuel. 506.
1719 septembrie 1- 1720 august 31 (7228). -Candelă de la mormintul domniţei
Zmaranda, fiica lui Constantin Brincoveanu voievod, făcută de Thomas Lang ( ?) meşter. 703.
1719 octombrie 1. - Pisania bis. Ghionma Banu scrisă la această dată. 588.
<Cea. 1720-1725>. -Candelă dăruită de Ana, doamna lui Mihai Racoviţă voievod,
m-rii Trei Ierarhi din Iaşi. 704.
<Cea. 1720-1730>. - Candelă dăruită de Nicolae Mavrocordat voievod. 343.
1720. - Cutie relicvar dăruită de ieromonahul Ioanichie din Ianina. 822.
1720 mai 13. - Piatra de mormint a lui Ghionma banul din Ostaniţa. 661.
1720 (7228) iulie 12. - Candelă pusă de doamna Maria la mormintul soţului e1,
Constantin Brincoveanu voievod. 386.
1720 septembrie 1 - 1721 august 31 (7229 ). - Piatra de mormint a logofătului Preda
Merişanu. 324.
<Cea. 1721 >. - Ripidă dăruită de Nicolae Mavrocordat voievod şi doamna
Smaranda cu fiii lor. 344.
1721. - Candelă dăruită de Gheorghe Chiriac din Sinope Bis. Greceşti. 705.
1721 (481) februarie 21.- Piatra de mormint a Haiei, fiica rabinului Jaacov. 507.
1721 (481) iulie 21. - Piatra de mormint a Pesilei, fiica rabinului Jehuda. 508.
1722. - Candelă dăruită de preotul Panait Culina din Peloponez. 493.
1722. - Icoană dăruită de preotul Panait Culina din Peloponez. 1118.
1722 (7230) martie 20. - Piatra funerară a Anghelinei şi a fiicei sale Maria, soţia lui
Ştefan logofătul Mitropoliei. 231.
1722 (7230) iulie 10. - Piatra de mormînt a Bălaşei, fiica lui chir chiurciubaşa, pusă
de fiul ei Sugrumale al doilea portar. 662.
1722 (7230) august. - Icoană dăruită de mitropolitul Daniil paradisului Mitropoliei
din Bucureşti, făcută de Ioan zugravul. 238.
1722 (7231) septembrie. - Pisania m-rii Văcăreşti, terminată de Nicolae Mavrocordat
voievod, fiind ispravnici: Manolache mare clucer, Matei Mogoş fost mare agă şi Iane mare
cupar. 487.
1722 (7231) septembrie 30. - Pisania bis. Creţulescu, clădită de Iordache Creţulescu
mare logofăt şi soţia lui, Safta Brincoveanu, fiind ispravnic Pîrvan Loloescu logofătul. 102.
<După 1722 septembrie>. - Pisania clopotniţei m-rii Văcăreşti. 497.
1723. - Icoană dăruită de categumenul Sofronie, preot din Sumela, lucrată de Teodosia,
fiica lui Gheorghe şi Asopuri (?) 1238.
1723. - Icoană dăruită de arhiereul Eftimie, zugrăvită de Vasile luriev la
Nejin. 1119.
şescu
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1723. - Lingură dăruită de Nicolae Mavrocordat voievod. 923.
1723. - Pisania paraclisului Mitropoliei, clădit de Nicolae Mavrocordat voievod; versurile inscripţiei au fost alcătuite de Dimitrie Gh. Notara. 237.
1723. - Potir dăruit de Nicolae Mavrocordat voievod. 995.
1723. - Taler dăruit de Nicolae Mavrocordat voievod, făcut de Thomas Lang
meşter. 862.
1723 (7232) septembrie 21. - Piatra de mormint a lui Stanciu cojocarul, fiul jupanului
Necola şi al Mariei. 201.
1723 (7232) octombrie 26. - Piatra de mormint a lui Iordache fost inare căpitan de
cazaci, din Ttrgovişte, fiul căpitanului Dragomir Băncescu. 325.
1724. - Cruce tnfrumuseţată cu cheltuiala lui Gheorghe Grigo mare portar. 294.
1724. - Pisania bis. din Prund, clădită de Theofan ieroshimonahul. 313.
1724 (7232) mai 8. - Icoană cu inscripţia scrisă de Ioan. 1120.
1724 iunie 20. - Candelă dăruită de Maxim Martelaris. 706.
1724 (7232) august 1. - Pisania bis. Ienii clădită de Pană Negoescu mare logofăt
şi jupaniţa lui, Safta; ispravnic Mihail logofătul. 161.
<1724 după august 1 >. - Pomelnic pe piatră amintind numele ctitorilor şi al donatorilor de la bis. Ienii. 165.
1724 (7232) august 25. - Cruce de piatră ridicată de Iordache Creţulescu mare logofăt,
după ce a scăpat de ciumă. 103.
1724 (7233) septembrie 4. - Pisania bis. Sf. Mina-Vergu, clădită de mitropolitul Daniil
cu ajutorul juptnesii Ancuţa, fiica preotului Vlad. 499.
1724 septembrie 15 - 1725 august 15 (7233 ). - Piatra de mormînt a copiilor hagiului
Constantin: Niculae, Maria, Safta ş.a. 169.
1724 octombrie 30. - Pisania bis. Stavropoleos, clădită de Ioanichie arhimandritul,
din eparhia Pogoniana. 442.
< 1724 după octombrie 30 >. - Inscripţia portretului lui Atanasie mare căpitan şi ale
familiei lui, reprezentaţi in pictură murală. 446.
<1724 după octombrie 30>. - Inscripţia portretului mitropolitului Daniil <de Aninoasa>, reprezentat in pictură murală. 445.
< 1724 după octombrie 30 >. - Inscripţia portretului lui Grigoraşcu Grecianu mare
serdar şi ale familiei lui, reprezentaţi în pictură murală. 446.
< 1724 după octombrie 30 >. - Inscripţia portretului lui Nicolae Mavrocordat voievod
şi ale familiei lui, reprezentaţi in pictură murală. 444.
< 1724 după octombrie 30 - 1728 >. - Inscripţia portretului lui loanichie arhimadritul
şi ale familiei lui, reprezentaţi in pictură murală. 447.
< 1724 după octombrie 30-1728 >. - Inscripţia portretului lui Ioan Scarlat mare
cămăraş, al soţiei lui, Maria domniţa, şi al fiului lor Nicolache, reprezentaţi in pictură
murală. 448.
<1724 după octombrie 30 - 1728>. - Strană dăruită de Ioanichie de la Stavropoleos. 449.
<Cea. 1725>. - Cruce de piatră ridicată in timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat
voievod amintind numele: Voico, Neaga, Stoica ş.a. 196.
<Cea. 1725>. - Piatra de mormint a domniţei Maria, fiica lui Nicolae Mavrocordat
voievod, soţia lui Ioan Scarlat mare cămăraş. 488.
1725 (72<33>) ianuarie 3. - Icoană dăruită de Stanca Buzoianca, făcută de
Iosif zugravul. 1121.
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1725 ianuarie 20. - Piatra de mormint a doctorului Pantoleon Calliarhis, din Chios,
Zoei din Bizanţ. 459.
1725 (7233) martie 10.- Piatra de mormint a copiilor lui Sima zaraful: Stanca, Şerban
şi Constantin. 74.
1725 (7233) iulie 30. - Piatra de mormînt a lui Radu Pitişteanu şi a copiilor lui:
Radu, Ilinca, Rada şi Despa. 202.
1725 (7234) septembrie 1. - Cruce de piatră ridicată de Soare şi Dragoea. 605.
1725 septembrie 1 - 1726 august 31 (7234). - Piatra de mormînt a fiicelor lui Simeon
cupeţul: Sultana, Sanda şi Ancuţa. 203.
1725 septembrie 1 - 1726 august 31 (7234). - Pisania bis. Negustori, reclădită din
piatră. 200.
1726. - Epitaful funerar al lui Scarlat, fiul lui Nicolae Mavrocordat voievod şi al
doamnei Casandra, făcut de Iosif mitropolitul Tirnovei. 232.
1726 ( 486 ). - Piatra de mormînt a rabin ului Eliezer, fiul rabin ului J şaiahu. 509.
1726 (7234) februarie 17. - Piatra de mormint a lui Alexandrache ceauşul, fiul lui
Balasache Muselimul. 326.
1726 iulie 5. - Icoană dăruită de Ioanichie din Pogoniana, bis. Stavropoleos ctitoria
sa; a scris Iosif zugravul. 1239.
1726 septembrie 1 - 1727 august 31 (7235 ). - Candelă dăruită de Grigore Halepliu
fost mare logofăt. 707.
1726 (7235) octombrie 1. - Pisania Schitului Maicilor clădit de Tatiana monahia,
cu ajutorul jupînesei Zmaranda; ispravnic Pascal mare căpitan de seimeni. 359.
1727. - Cană cu inscripţia numelui lui Martin Keresztes comite al comitatului
Tîrnavei. 679.
1727. - Pisania unei biserici înnoite de Paleologu din Bizanţ, fost mare armaş. 589.
1727 februarie 17. - Piatra de mormînt a lui Parusis (? ), fiul lui Atanasie din satul
Vlasi. 460.
1727 (7235) februarie 20. - Piatra de mormint a lui Manta şi a fiilor săi, Gheorghe
şi Mihai. 119.
1727 martie 28. - Piatra de mormînt a negustorului Ioan, fiul lui Ilie, din Chios. 120.
1727 (7235) august 17. - Clopot făcut cu cheltuiala mitropolit ului Daniil, pentru
m-rea Sfinţilor; a fost turnat de Hendric Lamp. 366.
<Cea. 1728>. - Iordan stucatorul amintit pe zidul bis. Stavropoleos. 450.
1728 (7236) februarie 1. - Piatra de mormînt a lui Chiriazi fost cu par. 363.
1728 (7236) martie 4. - Piatra de mormînt a fratelui lui Alecu Stamate fost mare
polcovnic ( ?), a copiilor lui: Ioniţă, Barbu şi Mariuţa şi a mamei sale. 461.
1728 (7236) aprilie 1. - Pisania Bis. Sfinţilor clădită de mitropolitul Daniil. 362.
1728 ( 488) mai 9. - Piatra de mormînt a rabin ului J aacov, fiul rabin ului Ţvi. 510.
1728 octombrie 3. - Pisanie amintind data zidirii bisericii şi a hanului de la Stavropoleos, făcute de Ioanichie arhiereul de Stavropole şi încJVnate m-rii Sf. Voievozi din
Pogoniana. 443.
1728 (7237) noiembrie 4. - Piatra de mormint a postelnicului Constantin, fiul logofă
tului Fiera Băjescu. 462.
1729. - Piatra de mormînt a lui Constantin, fiul lui Radu Cantacuzino fost mare
spătar. 88.
1729 (7237) august 2. - Candelă a lui Constantin Cantacuzino al doilea
logofăt. 99.
soţul
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1729 septembrie 1 - 1730 august 31 (7238). -Cruce de piatră ridicată de Colţea şi
Stoica. 197.
1729 septembrie 1 - 1730 august 31 (7238). - Piatra funerară a monahului Nicodim,
cămăraş la Mitropolie. 233.
1729 ( 490) noiembrie 28. - Piatra de mormînt a Sarei, fiica rabin ului Mordehai. 511.
1730. - Postament de piatră cu iniţialele lui Nicolae Mavrocordat voievod. 496.
1730 (7238) ianuarie 13. - Icoană făcută pentru postelnicul Istratie Urdăreanu, de
Ilie meşterul. 1122.
1730 septembrie 3. - Piatra de mormînt a lui Nicolae Mavrocordat voievod, menţio
nînd unele fapte din viaţa lui. 489.
1731 (491). -Piatra de mormint a rabinului Aharon, fiul rabinului Şmuel. 512.
1731 (7239) februarie 2. - Icoană dăruită de Ioanichie mitropolitul Stavropolei, făcută
de ieromonahul Partenie zugravul. 1123.
1731 (7239) iunie 29. - Pisania bis. Tabaci făcută de Ştefan logofăt de divan şi al
Mitropoliei şi de soţia lui, Anica. 479.
1731 septembrie 1- 1732 august 31 (7240).- Piatra funerară a părinţilor şi a rudelor
lui Ion abagiul: Ion, Stana, Sava ş.a. 170.
1731 septembrie 1 - 1732 august 31 (7240 ). -Pomelnic pe piatră amintind numele
ctitorilor bis. din Sirbi. 432.
1731 (7240) octombrie 23. - Pisania bis. Caimata, zidită de Necula Bozianul fost ceauş
de aprozi şi jupineasa lui Stanca, cu ajutorul mahalagiilor şi al negustorilor. 590.
1731 (7240) decembrie 11. - Piatra funerară a mitropolitului Daniil al Ungrovlahiei. 257.
1732. -Ţesătură făcută şi dăruită de Teodosia a Asopuri-ei (?) 1228.
1732 (492) aprilie 10.- Piatra de mormînt a rabinului Tvi, fiul rabinului Haim
Nisim. 513.
1732 septembrie 1 - 1733 august 31 (7241). - Grafit amintind pe logofătul
Muşat. 239.
1732 septembrie 13. - Piatra de mormint a lui Timotei şi a lui Nectarie, egumenii m-rii
Sf. Ioan cel Mare <Grecesc>. 463.
1732 (7241) noiembrie 27. - Piatra de mormint a lui Bîrcă Cojescu fost mare
logofăt. 351.
1732 decembrie 4. - Piatra de mormint a soţiei căpitanului Teofil. 464.
1733. - Candelă amintind numele Ancuţei, fiica lui Constantin Brlncoveanu
voievod. 708.
1733 (1182). - Piatra de mormint a lui Tirdat, fiul preotului Movses din Ardahar. 1204.
1733 ( 493) ianuarie 31. - Piatra de mormint a rabin ului J ţhac. 514.
1733 (7241) martie 27. - Candelă cu inscripţia numelui Păunei Fălcoianu. 375.
1733 (493) aprilie 5.- Piatra de mormînt a rabinului Ţvi, fiul rabinului Jaacov. 515.
1733 ( 493) aprilie 2a_- Piatra de mormint a rabin ului Zeev Wolf, fiul rabin ului
Ţvi. 516.
1733 (7241) iunie 21. - Piatră funerară amintind numele lui Iorga fost intiiul eclisiarh
al bis. Colţea, al soţiei lui Maria şi al mamei lui Neaga. 72.
1733 septembrie 1-1734 august 31 (7242). -Lingură dăruită de Stanca Glogoveanu,
m-rii Tismana. 266.
1733 (7242) septembrie 20. - Pisania bis. Mărcuţa, tnfrumuseţată de mitropolitul
Ştefan, care i-a adăugat pridvorul şi i-a făcut clopotniţa. 179.
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1733 (7242) septembrie 25. - Pisania bis. Mintuleasa clădită de juplneasa Maria, sora
1ui Manta cupeţul, şi de soţia acestuia, Stanca. 186.
1733 (7242) octombrie 7. - Piatra de mormînt a lui Manta Fărcăşanu mare
stolnic. 327.
1733 noiembrie 8. - Pomelnic pe piatră amintind ctitorii şi donatorii de la bis.
Stavropoleos. 461.
1734. - Cădelniţă dăruită de Ioanichie al Stavropolei. 737.
1734 ianuarie 2. - Piatra de mormint a lui Partenie, mitropolit de Gotia şi Cafa. 466.
1734 august 22. - Candelă dăruită de Constantin Băleanu comis. 346.
1734 (7243) noiembrie 14. -Piatra de mormint a lui Axentie căpitanul. 204.
<1735-1790>. - Pomelnic amintind numele unor domni, al unor călugări şi ctitori
străini. 1169.
1735 (7243) aprilie 6. - Piatra funerară a lui Dumitrache becerul şi a copiilor lui:
Constantin, Ilinca, Stoica, Mihalache, Scarlat. 171.
1735 (7243) mai 20. - Piatra de mormînt a lui Frîncu căpitanul şi a jupînesei Maria. 186.
1735 (7243) iunie 30. - Piatra funerară a protopopului Călin, a preotesei Maria şi a
copiilor lor: preotul Radu, Maria, Preda. 172.
1735 (7244) septembrie 15. - Pisania bis. Udricani, clădită de Udrican clucerul. 483.
1735 noiembrie 8. - Evanghelie ferecată de loanichie arhiereul de Stavropole, de
Diamandi Razu mare postelnic şi de Maria Cantacuzino. 907.
1736 martie 18. - Piatra de mormint a doamnei Nuri din comunitatea armeană, cu
un cronograf alcătuit de Ştefan Kaitar, privind unele convertiri la catolicism. 40.
1736 (7244) mai 15. - Candelă dăruită bis. Trei Ierarhi din Iaşi amintind numele lui
Grigoraşco. 709.
1736 august. - Pisania paradisului m-rii Văcăreşti, clădit de Constantin Mavrocordat
voievod; ispravnic Anania egumenul Bethleemului. 498.
<1736 după august>. - Candelă dăruită de Constantin Mavrocordat voievod şi doamna
Ecaterina. 710.
1736 septembrie 1-1737 august 31 (7245).- Candelă pusă la mormîntul lui Ştefan,
fiul lui Constantin Brîncoveanul voievod 1n m-rea Sf. Gheorghe. 711.
1736 septembrie 1-1737 august 31 (7245). - Icoană dăruită de preotul Manuil. 1124.
1736 (7245) octombrie 20. - Piatra de mormînt a lui Enache de la Cernavodă. 364.
1737. - Evanghelie îmbrăcată cu cheltuiala lui Dimo al lui Tonciu. 908.
1737. - Piatra de mormînt a cămărăşiţei doamnelor: Elisabeta, Mamuca de Turn şi
Maria de Kalnok, inmormîntată alături de domnul de Bachicsi. 41.
1737 martie 12. - Piatra de mormînt a lui Atanasie, fiul lui Ghionma banul. 663.
1737 ( 497) aprilie 18. - Piatra de mormînt a rabin ului Ţvi, fiul rabin ului J aacov. 617.
1737 (7245) mai 20. - Piatra de mormînt a lui Constantin fost mare postelnic, fiul
lui Petru cupeţul ( ?) din Constantinopol. 328.
1737 (7246) noiembrie 5.- Piatra funerară a lui Istrate odabaşa şi a preotesei Enter. 664.
1737 (7246) decembrie 15.- Piatra de mormînt a lui Neagoe logofătul, a fiilor lui, Ioan
şi Trandafir, şi a lui Iordache nepotul său, fiul lui Sandu logofăt de vistierie. 73.
1738 (7246) aprilie 5. - Piatra funerară a lui Nicolae, fiul preotului Bun ea. 666.
1738 (7247) septembrie 23. - Stilpul funerar al mitropolitului Ştefan. 247.
<După 1738 septembrie 23>. - Stîlpul funerar al mitropolitului Neofit 1. 248.
1739 (1188). - Ibric dăruit de Arut, fiul lui Sarghis, Bis. Armeneşti. 32.
1739. - Icoană dăruită de loanichie, bis. Stavropoleos. 1240.
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1739 ianuarie 30. - Piatra de mormint a lui Ioan, născut in Grecia, fiul lui Gheorghe,
inhumat împreună cu Stroe <Leurdeanuh vornicul şi Fiera <Leurdeanul> banul. 466.
1739 (7247) iulie 20. - Piatra de mormint a lui Sima zaraful, epitropul. 74.
1739 septembrie 4. - Piatra de mormint a lui Serinus, armean din Constantinopol,
croitor domnesc, starostele breslei de croitori armeni din Ţara Românească. 42.
1740.- Cutie relicvar, de la bis. Sf. Ilie din Ziţa. 823.
1740.- Icoană făcută de Andrieş ( ?) zugravul. 1125.
1740.- Potir dăruit de Nagy Karoly Ferentz bisericii reformate din Oiejdea. 996.
1740 (7248) august 13. -Piatra funerară a lui Dionisie preotul de la m-rea Căldăruşani. 666.
1740 septembrie 6. - Piatra de mormint a lui Atanasie egumenul m-rii Sf. Ioan cel
Mare <Grecesc> şi a lui Ioasaf monahul. 467.
1741. - Evanghelie dăruită de Radu Atanasievici logofăt de taină, ctitorul bis. Sf.
Dumitru din mahalaua Bălăceanului. 265.
1741 (7249) ianuarie 4. - Piatra de mormint a jupanului Dumitru. 187.
1741 (501) aprilie 4. - Piatra de mormint a rabinului David Leib, fiul rabinului
Ţvi. 518.
1741 aprilie 8. - Piatra de mormînt a negustorului Constantin Lisa din Chios, care a
ajutat la ridicarea Bis. <Catolice> din Bucureşti şi la repararea celei din Cimpulung. 43.
1741 (7250) septembrie 1. - Cruce de piatră ridicată de mitropolitul Neofit la Puţul
Calicilor, ca semn de hotar al Mitropoliei. 606.
1741 septembrie 1-1742 august 31 (7250). Piatra de mormint a Luxandrii. 209.
1741 octombrie 27. - Piatra de mormint a chirurgului Christian Maler, german din
electoratul de Brandenburg, luteran convertit la catolicism. 44.
1741 (7250) noiembrie 24. - Piatra de mormint a Caliţei, soţia lui Si ma zaraful. 74.
1742. - Piatra de mormint a lui Ioan, fiul lui Martin şi al Doroteii, născut în Sighişoara, cu inscripţia in versuri făcute de poetul secui Paul Fejer. 45.
1742 (7250) februarie 3. - Riză de la o icoană dăruită de Andrei şi Ilie, fiii lui Nicolae
cupeţul, împreună cu mama lor Ştefana. 1027.
1742 februarie 7. - Piatra de mormint a lui Ioanichie, mitropolitul Stavropolei, ctitorul
bisericii, caselor, hanului şi paraclisului de la Stavropoleos. 468.
1742 (7250) iulie 10. - Icoană cu inscripţia scrisă de diaconul Pîrvu de la
Govora. 277.
1742 (7250) iulie 20. - Piatra de mormînt a lui Preda căpitanul şi a jupînesei lui,
Dumitrana. 329.
1742 septembrie 1 - 1743 august 31 (7251). - Clopot dăruit de Grigoraşco Brătăşanu
şi Manciu vătaful. 36.
1742 septembrie 1-1743 august 31 (7251). - Piatra de mormînt a Bălaşei, jupîneasa
lui David, şi a copiilor ei Constantin, Maria şi Radu. 205.
1742 septembrie 8. - Piatra de mormînt a lui Nicolae Wolff din Polonia, secretarul
lui Constantin Brîncoveanu voievod. 46.
1742 (7251) noiembrie 24. - Piatra de mormint a lui Dumitraşco Condra cupeţul, a
juplnesei lui, Safta, şi a copiilor lor: Matei, Arghira şi Aniţa. 206.
1742 (7251) decembrie 21. - Radu cîntăreţul, fiul lui Apostol, amintit pe crucea lui
Leon Tomşa voievod. 437.
1743 vezi: <1766 după decembrie 2-1768 sau după 1774>.
1743 (1192). -Căldăruşă dăruită de Markar Arut, fiul lui Eghia. 33.
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1743 (7251) februarie 2. - Piatra de mormint a lui Constantin vătaf de copii la curtea
lui Mihai Racoviţă, donator la m-rea Colţea. 75.
1743 (7251) februarie 24. - Grafit amintind numele lui Drăgan logofătul. 195.
1743 (503) aprilie 10. ~Piatra de mormint a rabinului Ţvi, fiul rabinului Klonimos. 519.
1743 iulie 15. - Pisania bis. Silvestru, clădită de jupîn Pîrvan şi jupineasa lui
Stanca. 427.
1743 august. - Piatra de mormint a lui Constantin din Castoria. 469.
1743 septembrie 1- 1744 august 31 (7252).- Clopot dăruit bis. Sf. Ilie <Rahova>,
de Zguri cupeţul. 390.
1743 septembrie 1-1744 august 31 (7252). - Pisania paradisului Domniţa Bălaşa,
clădit de Manolache Lambrino mare ban şi soţia lui Bălaşa. 128.
1743 (7252) septembrie 8. - Pisania bis. Slobozia, clădită de Constantin Năsturel fost
mare vistier şi jupîneasa lui, Ancuţa. 434.
1743 noiembrie 2. - Crucea funerară a lui Temelis Zafiris din Ianina. 470.
1743 (504) decembrie 26. -Piatra de mormînt a lui Miriam, fiica lui Jţhac. 520.
1744. - Taler dăruit de Atanasie Mihail, Adam Filip, Mihail Ştefu ş.a., negustori
din Moscopole, aflaţi in Polonia. 863.
1744 (504) ianuarie 13. - Piatra de mormînt a lui Şimon starostele, fiul rabinului
Jaacov Jsahar. 521.
1744 (7252) mai (?) 4. - Pisania bis. Sf. Elefterie, clădită cu cheltuiala lui Constantin,
fiul lui Maxim cupeţul, prin osteneala mitropolitului Neofit şi a lui Andrei zaraful. 381.
1744 (7253) septembrie 1. - Piatra funerară a soţiei şi a copiilor preotului Gheorghe. 76.
1744 (7253) septembrie 15. - Pisania bis. Popa Soare, clădită de Iane cupeţul
din Buzău. 300.
1744 (7253) septembrie 26. - Piatra de mormint a Mariei, jupineasa lui Simeon cupeţul,
şi a fiului lor Iordache. 207.
1745. - Cană a Sarei Nalăczi. 680.
1745. - Icoană făcută cu cheltuiala lui Simion, de zugravii Andrei şi Zaharia. 568.
1745 mai 22. - Piatra de mormînt a contesei Maria de Turn, soţia lui Adam de Kălnok
mare jude, recăsătorită cu Constantin de Nencu mare paharnic. 47.
1745 iulie 28. - Icoană dăruită de domniţa Sultana, fiica lui Nicolae Mavrocordat
voievod. 419.
1745 (7254) septembrie 15. - Candelă pusă de domniţa Bălaşa Brîncoveanu la mormintul
soţului ei Manolache Lambrino fost mare ban. 387.
1745 (7254) noiembrie 20. - Pisania bis. Foişorul, zidită de Zmaranda doamna lui
Nicolae Mavrocordat voievod, închinată m-rii Radu Vodă din Bucureşti; ispravnic Pascale. 138.
1746. - Epitrahil al lui Iona arhimandritul. 1061.
1746. - Icoană făcută de zugravul Ioan din Creta. 1126.
<1746-1758>. - Pomelnicul lui Pahomie monahul Bujoreanul şi al fiului său
Constantin postelnicul; sint amintite şi daniile făcute m-rii Antim. 6.
1746 septembrie 1-1747 august 31 (7255). - Icoană făcută cu cheltuiala lui Preda
postelnicul şi a soţiei lui Păuna. 1127.
1747.- Icoană făcută cu cheltuiala lui Besa Petre şi a soţiei lui Anghelina. 569.
1747.- Icoană dăruită de domniţa Sultana, fiica lui Nicolae Mavrocordat voievod. 346.
1747.- Pisania bis. Sf. Spiridon Vechi, clădită de Constantin Mavrocordat voievod, din
indemnul patriarhului Silvestru şi închinată patriarhiei de Antiohia. 418.
1747 martie 15. - Piatra de mormînt a lui Iordache Canelos mare sluger. 330.
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<După 1747 august 7>.- Candelă pusă de Stanca Obedeanu la mormintui tatălui
Dositei Brăiloiu. 712.
1747 (7255) august 9. - Piatra de mormint a lui Matei cupeţul, fiul lui Alexandru
•
Condrea. 208.
1747 (7255) august 25. - Piatra de mormint a lui Ioan, fiul lui Petru cupeţul din Argeş;
este amintită dania făcută m-rii Argeş. 667.
<Cea. 1748>. - Mihai Fălcoianu mare stolnic clădeşte bis. de lemn din Dragomireştii
din-Deal. 133.
1748. - Lingură dăruită de capitulul Ţării Bîrsei. 560.
1748 aprilie. - Icoană înfrumuseţată de patriarhul Silvestru al Antiohiei amintind
istoricul clădirii mănăstirii Sf. Spiridon Vechi; inscripţia a fost scrisă de Petru Nofal, fiul lui
Gheorghe din Tripoli. 420.
1748 (7256) aprilie 2. - Piatra funerară a preotului Gheorghe. 76.
17 48 ( 508) mai 11. - Piatra de mormînt a lui Slove, fiica lui Ţvi. 522.
1748 (508) august 15. - Piatra de mormînt a rabinului Mordehai, fiul rabinului Ţvi. 523.
1748 septembrie 1 - 1749 august 31 (7257 ). - Icoană cumpărată de Neacşu şi llinca,
făcută de Grigorie zugravul, fiul preotului Vintilă. 554.
1749 (7257) mai (?) 13.- Icoană dăruită de Toma <Creţulescu mare stolnic> şi
Safta < Creţulescu >. 104.
1749 septembrie 1- 1750 august 31 (7258). -Clopot făcut cu cheltuiala jupanului
Daniil hag(iu ?). 212.
1749 septembrie 1- 1750 august 31 (7258). -Icoană făcută de Barbu zugravul. 1128.
<Cea. 1750>. - Potir dăruit de Grigore al II-lea Ghica voievod. 399.
1750. - Epitrahil brodat de ierodiaconul Hristofor Zefar. 1062.
1750-7258 <ianuarie 1- august 31>. - Pisania m-rii Pantelimon, clădită de
Grigore al II-lea Ghica voievod, menţionînd şi zidirea spitalului; ispravnic Sandu Bucşe
nescu mare clucer de arie. 392.
1750 mai 12. - Piatra de mormint a Caterinei, soţia lui Constantin Fieschi, fiica
lui Andrei Wolff, secretarul lui Şerban Cantacuzino voievod şi al lui Constantin Brîncoveanu voievod. 48.
1750 iulie. - Piatra de mormint a lui Spiridon doctorul, ctitorul bis. Spirea
Veche. 440.
1750 septembrie 1 - 1751 august 31 (7259 ). - Evanghelie ferecată cu cheltuiala episcopului Grigorie, din argintul Episcopiei de Rîmnic. 909.
1750 septembrie 1 - 1751 august 31 (7259 ). - Pomelnicul lui Ion Slăvitescu fost mare
logofăt şi al polcovnicului Maxim Sîrbu Chinezu. 1170.
1750 septembrie 23. - Relicvar dăruit de Grigore al II-lea Ghica voievod. 400.
< S ee. X VIII mijlocul? >. - Matei Comăneanu fost mare căpitan de seimeni este inhumat
la m-rea Radu Vodă. 321.
<Sec. XVIII mijlocul>.- Piatră funerarăpusădeVasile cojocarul; sint amintiţi: Iane,
Ghitana, Nicolae ş.a. 357.
<Sec. XVIII mijlocul>.- Pomelnic pe zid amintind numele zugravilor: preotul Bratu
şi Iane. 189.
<Cea. 1751>. - Icoană dăruită de Grigore al II-lea Ghica voievod m-rii Pantelimon. 556.
<Cea. 1751>. - Postament de piatră cu iniţialele lui Grigore al II-lea Ghica
voievod. 403.
său
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1751. - Ghenadie egumenul, ierodiaconul Ioasaf şi ieromonahul Nichifor amintiţi
in pomelnicul schitului Brădet. 282.
1751. - Cruce de piatră ridicată de Sandu Bucşenescu mare clucer de arie, ispravnicul
m-rii Pantelimon şi al foişorului de la finttnă. 394.
1751. - Epitaf dăruit de Ştefan Văcărescu mare vistier şi soţia lui, Ecaterina, bis.
Sf. Ioan. 1042.
1751. - Pisania fîntînii şi a foişorului, făcute de Grigore al II-lea Ghica voievod;
ispravnic Sandu Bucşenescu mare clucer de arie. 393.
1751. - Sacos al mitropolitului Neofit Cretanul, brodat de Hristofor Zefar, pictor
ţesător al Serbiei. 1082.
1751 (1200) aprilie 23. - Piatra de mormint a lui Mariam, soţia brutarului Zakar. 16.
1751 (7260) septembrie. - Pisania bisericii şi a caselor clădite de domniţa Bălaşa Brtncoveanu; ispravnic Sandu logofătul. 129.
1751 septembrie 27.- Piatra de mormint a paharnicului Hrisoscoleu, fiul lui Aristarh. 471.
1751 noiembrie 28. - Piatra de mormint a Eufrosinei, <soţia lui Scarlat Ghica voievod >,
nora lui Grigore al II-lea Ghica voievod. 258.
<Cea. 1752>. - Cruce dăruită de domniţa Bălaşa. 131.
<Cea. 1752>. - Cutie dăruită de domniţa Bălaşa. 132.
1752. - Epitaf dăruit de Constantin Brincoveanu < mare logofăt >, brodat de
preotul H ristofor Zefar. 1043.
1752. - Pisania paradisului Sf. Paraschiva al m-rii Colţea, zidit de Constantin Brincoveanu < mare logofăt >. 82.
1752. - Poală de icoană dăruită de Constantin Brincoveanu <mare logofăt>, brodată
de ierodiaconul Hristofor Zefar. 1075.
1752. - Poală de icoană dăruită de Constantin Brîncoveanu <mare logofăt>, brodată
de ierodiaconul Hristofor Zefar, la Viena. 1076.
1752. -Poală de icoană dăruită de Constantin Brtncoveanu <mare logofăt>, brodată
de ierodiaconul Hristofor Zefar. 1077.
1752 (7260) aprilie 22. - Pisania bis. din Corcova, clădită de Constantin Strimbeanu
fost mare stolnic. 199.
1752 (7260) mai 2. - Piatra de mormint a domniţei Bălaşa Brincoveanu, soţia marelui
ban Manolache Lambrino. 1186.
<1752 după august 24 - 1753>. - Icoană dăruită de Matei Ghica voievod. 123.
1752 (7260) august 26. - Piatra de mormint a lui Grigore al II -lea Ghica voievod. 395.
1752 septembrie 1 - 1753 august 31 (7261). - Piatra de mormint a lui Iane logofătul. 209.
1753 (7261) ianuarie 7. -Pomelnic pe piatră amintind numele: Stoian, Joiţa,
Constantin ş.a. 57.
1753 septembrie 1- 1754 august 31 (7262). -Cruce dăruită de Dionisie egumenul
m-rii Cozia. 795.
1754. - Pisania de la clopotniţa m-rii Cornăţel (?) făcută de Matei Roset fost mare
vistier şi jupaniţa lui Stanca Conţescu, cu osteneala lui Calinic ierodiaconul din Moreea. 591.
1754. - Potir făcut de Cura Ioan primar. 997.
1754 (7262) august 1. - Inscripţie pe cadrul unei ferestre amintind numele lui Radu
pietrarul şi al ispravnicilor <bis. Sf. Nicolae din Tunari >. 481.
1755 august 15. - Evanghelie ferecată cu cheltuiala lui Matei arhiereul de Ierapolis,
de meşterul argintar Preda. 910.
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1755 (7263) august 16. - Piatra funerară a copiilor preotului Cirstea: Cirstian preotul,
Constantin, Zmaranda. 302.
1755 (516) decembrie 17. - Piatra de mormint a rabinului Haim, fiul lui Şalom. 524.
1756.- Pomelnic amintind numele zugravilor: Dima preotul, Constantin, Costandache
şi Toma. 482.
<Cea. 1756-1757 >.-Inscripţia portretului lui Constantin Mavroeordat voievod
şi al doamnei lui Ecaterina, reprezentaţi în pictură murală. 143.
<Cea. 1756-1757 >. - lnscripţ,ia portretului lui Dumitraşro Racoviţă mare logofăt,
al soţiei lui Despa şi al copiilor lor, Dumitraşco Raroviţă al doilea spătar şi Sultana, reprezentaţi în pictură murală. 144.
1756 martie 25. - Epitaf făcut cu cheltuiala arhimandritului Partenie. 1044.
1756 aprilie 30. - Icoană cumpărată de preotul Onucu. 570.
1756 (7264) iunie 29. - Piatra de mormint a monahului loanichie Berindescu; sint
amintite daniile făcute m-rii Argeş. 668.
<1756 (7265) octombrie 5>. - Pisania bis. Schitu Măgureanu începută de Constantin
Văcărescu mare logofăt şi terminată de Mihai Cantacuzino mare vistier, fiind ostenitor
Sofronie egumenul m-rii Sărindar. 361.
1756 noiembrie 18. - Piatra de mormint a postelnicului Dumitraşeu Balasachi. 490.
1756 decembrie 16. - Potir lucrat in m-rea Călărăşanca. 1221.
1757. - Taler cu inscripţia numelui vornicului Matei Bălăceanu. 864.
1757 (?) ianuarie 18. - Uşă cu inscripţia numelor doamnei Smaranda <Mavrocordat>,
al lui Sandu vornicul şi al lui Stanciu preotul, epitrop la bis. Foişorul, făcută de Andrei dulgherul. 139.
1757 (7265) ianuarie 20. - Piatra funerară a copiilor preotului Lazăr: Muşat
şi Păuna. 303.
1757 (7265) ianuarie 30. -Piatră funerară amintind numele Păunei, al preotului Iane,
Voica preoteasa ş.a. 304.
1757 (7265) iunie. - Pisania bis. Oţetari, reclădită de Mărgărit starostele, Nicolae
cupeţul şi Dumitru cupeţul. 223.
1757 iulie 7. - Piatra de mormint a Anei, soţia lui Vasilache Canelos mare paharnic. 330.
1757 septembrie 1- 1758 august (7266). - Pisania bis. Sf. Vineri <din Cîmpulung >,
zidită cu cheltuiala preoţilor Oancea şi Ion. 592.
1757 noiembrie. - Candelă dăruită m-rii Văcăreşti pentru pomenirea postelnicului
Dumitraşcu Balasachi. 494.
1757 (7266) decembrie. - Piatra de mormint a lui Manul mare cămăraş. 188.
1758 martie 5. - Piatra de mormînt a lui Drăghici zaraful şi a Anicăi. 365.
1758 (7266) aprilie 15. - Pomelnicul ctitorilor bis. din Dealul Mare. 574.
<1758 august- 1761 iunie>. - Pisania m-rii Gănescu din Craiova, clădită de Barbu
Zătreanu fost mare stolnic şi juptneasa lui, Neacşa, cu ajutorul unor negustori; ispravnici
Tudor săpunarul şi Barbu dascălul. 593.
1758 <după august>. - Steag al lui Scarlat Ghica voievod. 1100.
1758 septembrie 1 - 1759 august 31 (7267 ). - Icoană innoită de Veniamin zugravul
tn timpul lui Teodosie ieromonahul de la bis. din Cirligu. 1129.
1758 octombrie. - Pisania bis. Olari clădită de Dumitraşco Racoviţă mare vistier cu
banii rămaşi de la Mihai băcanul şi cu ajutorul lui Iancu căpitanul. 218.
1759. - Pisania şcolii de la bis. Sf. Gheorghe Vechi, clădită de Scarlat Ghica voievod
cu ajutorul lui Constantin Brincoveanu mare logofăt. 389.
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1759 martie 14. - Piatra de mormînt a Zoiţei, doamna lui Grigore al II-lea Ghica
voievod, decedată în Moldova, amintind alaiul de inmormintare cu care a fost adusă in
Bucureşti. 396.
1759 iulie 27. - Piatra funerară a lui Constantin şi a Zmarandei, copiii lui Ilie cojocarul. 669.
1759 septembrie 1- 1760 august 31 (7268). - Icoană făcută de Gheorghe zugra. vul. 1130.
1759 septembrie 1- 1760 august 31 (7268). - Icoană făcută de Stan zugravul. 1131.
1759 septembrie 1- 1760 august 31 (7268). -Potir dăruit de Stanciu preotul, Călina
preoteasa şi fiul lor Gheorghe. 308.
1759 septembrie 22. - Grafit amintind pe Sofronie ieromonahul Mitropoliei din
Bucureşti. 240.
1759 ( 520) decembrie 30. - Piatra de mormint a lui Şimon starostele, fiul lui J aacov
Jsahar. 525.
1760. - Piatră cu inscripţie amintind daniile făcute de Stanca, soţia lui Pîrvan boiangiu], m-rii Silvestru: vii în dealul Lupeştilor, prăvălii in Bucureşti ş.a. 429.
1760 ( 520) ianuarie 17. - Piatra de mormînt a Haiei, fiica lui J ţhac. 526.
1760 martie 25. - Piatră de mormint deteriorată de la m-rea Stavropoleos. 472.
1760 aprilie 27. - Piatra funerară a lui Sandu, fiul lui Nica logofătul de aprozi, ŞI
a copiilor lui. 305.
1760 (7268) mai (? ). - Piatra funerară a lui Dimitrie, fiul lui Socol Calofirescu. 306.
1760 iunie 6. - Pisania bis. Bradu-Boteanu reclădită de Maxim şi Gheorghe, fiii lui
Grigore Miuleţ. 49.
1760 (7269) septembrie 1. - Pisania bis. din Dragomireştii-din-Deal, reclădită de Safta
Fălcoianu şi fiica ei Maria. 133.
1760 decembrie 10. - Sfeşnic făcut cu cheltuiala egumenului Neofit. 1013.
1760 ( 521) decembrie 28. - Piatra de mormînt a Esterei, fiica rabin ului Şimşon. 527.
1761. - Cruce dăruită de Stan Jianu de la Craiova. 353.
<1761>. - Piatra de mormînt a monahului Daniil fost ceauş agesc şi a familiei sale. 473.
1761. - Piatra de mormînt a Saftei, soţia stolnicului Grigore. 331.
1761. - Vas dăruit bis. Negustori de Constantin aga. 213.
1761 (7269) februarie 9. - Piatra de mormînt a lui Simeon cupeţul. 210.
1761 martie 16. - Candelă cu inscripţia numelui lui Iane logofătul şi Ana. 713.
1761 (7269) martie 17. - Fragment din îmbrăcămintea unei icoane, făcută de Anton
<zlătarul > şi soţia lui Catrina. 1028.
<1761 după iunie 5 - 1763>. - Cruce de piatră ridicată de Radu logofătul de
divan ş.a. 149.
1761 august 5. - Pisania bis. Măgureanu, reclădită de Pirvu Cantacuzino mare
vornic. 455.
1761 septembrie 1 - 1762 august 31 (7270 ). - Piatra funerară a preotului Marin, a
preotesei Ancuţa, a Bălaşei ş.a. 438.
1761 octombrie 4. - Anaforniţă făcută de arhimandritul Partenie, din argintul m-rii
Tismana. 865.
1761 (7270) octombrie 5. - Riză de la o icoană, făcută de Anton zlătarul şi soţia lui
Catrina. 1029.
1761 (522) rwiembrie 'l. - Piatra de mormint a Zeldei, fiica lui Elimeleh. 528.
1762. - Chivot dăruit de Alexandru < Turnavitu > profesorul, m-rii Sf. Sava. 495.
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1762. - Icoană dăruită de călugării m-rii Adormirea Maicii Domnului din Ianina
metohului ei, m-rea Sărindar din Bucureşti ; zugrăvită la Moscova. 278.
1762. - Icoană dăruită de Manolache al lui Gheorghe. 1132.
1762. - Taler al lui Dionisie Bălăcescu arhimandritul m-rii Horezu. 866.
1762 martie 10. - Piatra de mormînt, deteriorată, al lui Ioan, menţionînd şi numele
lui Constantin Ceh an-< Racoviţă > voievod. 77.
1762 ( 522) martie 14. - Piatra de mormînt a rabinului J ţhac, fiul lui A vraham. 529.
1762 ( 522) iulie 15. - Piatra de mormînt a lui Ţvi, fiul lui J aacov. 530.
1762 septembrie 1 - 1763 august 31 (7271). - Tablă de plumb cu inscripţia numelui
lui lvan Kot, nepotul lui Ioanichie egumenul m-rii Argeş. 1224.
1762 septembrie 1 - 1763 august 31 (7271). -Tablă de plumb cu inscripţia numelui
lui Nicolae Kot. 1225.
1763. - Ibric dăruit de Dimitrie Spandonis. 918.
1763. - Icoană dăruită de Ioachim proegumenul m-rii Ivir. 557.
1763. - Tavă dăruită de Dimitrie Spandonis. 867.
1763 (523) ianuarie 11. - Piatra de mormînt a rabinului Moşe, fiul rabinului Mordehai. 531.
1763 (523) iuw:e 25. - Piatra de mormînt a lui Jşaiahu, fiul rabinului Beţalel
Hacoen. 532.
1763 septembrie 1 - 1764 august 31 (7272 ). - Pomelnicul preotului Manu de la bis.
Stelea din Tîrgovişte, amintind ctitorii. 283.
1763 (7272) septembrie 8. - Pisania bis. Stejarul, clădită de Tănase căpitanul cu soţia
lui şi de Stanciu vătaful de brutari. 476.
1764. - Candelă cu inscripţia numelui lui Ioan Theodoran Tzinku de la Sibiu. 1222.
1764 iulie 8. - Piatra de mormînt a lui Tudosie. 484.
1764 septembrie 1- 1765 august 31 (7273). - Pisanie de la bis. Popa Nan, clădită de
Dumitrache grămăticul ajutat de Dudul zlătarul, Stan căpitanul, Voica prezvitera ş.a. 297.
1764 <7273> octombrie 14. - Pisania bis. Batişte, clădită de Manciu vătaful, soţia sa
Ilinca ş.a. 34.
<Cea. 1765-1770>. - Pomelnic pe piatră amintind ctitorii bis. Popa Nan: Rusa,
Voica, Niculache ş.a. 29R.
1765. - Piatra de mormînt a lui Ioachim din Selimbria, arhiereu al Iconiului. 332.
1765. - Pomelnic pe piatră amintind ctitorii bis. din Sîrbi. 433.
1765. - Sfeşnic dăruit pentru pomenirea lui Dimitrie, Despa, Dimitrie ş.a., lucrat de
Gheorghe zlătarul, fiul lui Răducanu zlătarul. 1014.
1765. - Strană cu inscripţia numelui lui Ioan preotul. 1244.
1765 ( 525) februarie 16. - Piatra de mormînt a rabin ului J ţhac, fiul rabin ului
J ehuda Leib. 533.
1765 august 4. - Cutie relicvar făcută cu cheltuiala lui Neofit, egumenul m-rii Trei
Ierarhi; este amintită şi Ilinca Cantacuzino hătmăneasa. 824.
1765 <după august 18>. - Pisania schitului Mărculeşti <Flămînda >, metohul m-rii
Cîmpulung, clădit de Dimitrache Marco fost mare paharnic, cu ajutorul egumenului Dositei
de lam-rea Cîmpul ung şi al lui Apostol Izbăşoiul fost mare clucer de arie, epitropul schit ului. 594.
1765 septembrie 15. - Pisania bis. Apostol, clădită de Constantin, ginerele lui Genea
Potoceanu, şi soţia lui Maria. 12.
1765 septembrie 26. - Piatra de mormint a lui Manolache din Zagora, fiul lui Constantin. 333.
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<Cea. 1766>. - Poală de icoană dăruită de Scarlat Ghica voievod. 1078.
1766. - Cruce a lui Sofronie egumenul m-rii Cozia, făcută de Preda meşter. 796.
1766. - Văl de tîmplă dăruit de Scarlat Ghica voievod. 408.
1766 ianuarie 13. - Pomelnic pe piatră amintind numele: Ilie, Ana, Nicolae ş.a. 134.
1766 ianuarie 22. - Piatra de mormînt a lui Hristodor fost comis, fiul lui loanichie
de la lanina. 670.
1766 august 28. - Alexandru hagi Marin din Şiştov, amintit pe o cruce de piatră. 216.
1766 noiembrie 13. - Piatra de mormînt a lui Manciu vătaful. 35.
1766 decembrie 2. - Piatra de mormînt a lui Scarlat Ghica voievod. 406.
<1766 după decembrie 2- 1768, sau după 1774 >. - Pisania bis. Delea Veche, clădită de
preotul Bălaşu, jupan Apostol, căpitanul Matei şi preotul Constantin. 112.
1767. - Candelă cu inscripţia numelui lui Scarlat Ghica voievod. 409.
1767. - Chivot dăruit de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 410.
< 1767 >. -Clopot al m-rii Sf. Spiridon Nou dăruit de Scarlat Ghica voievod şi fiul
lui, Alexandru Ghica voievod. 411.
1767. - Ornament de la o centură dăruită de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 1030.
1767 februarie 10. - Icoană făcută prin stăruinţa lui Dosoftei episcopul de Rădăuţi. 1133.
1767 aprilie 30. - Cutie relicvar făcută cu cheltuiala lui Partenie episcopul Rîmnicului. 825.
1767 (527) mai 6. - Piatra de mormînt a Haiei, fiica lui David Josef. 534.
1767 octombrie 13. - Strană dăruită de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 1174.
<Cea. 1768>. - Evanghelie dăruită de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 416.
1768. - Anaforniţă dăruită de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 412.
1768. - Candelă dăruită de doamna Elena Mavrocordat. 714.
1768. - Chivot dăruit m-rii Sf. Ioan cel Mare <Grecesc> de Ecat~rina şi Ştefan
Văcărescu, făcut cu cheltuiala lui Gheorgachi al lui Nicolachi paharnicul. 755.
1768. -Cruce a lui Gherman, ieromonahul de la Vatopedi. 797.
1768. - Potir dăruit de Spandonis. 998.
1768. - Ripidă dăruită de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 413.
1768. - Sfeşnic dăruit de Alexandru Scarlat Ghica voievod. 414.
1768. -Vas dăruit de Alexandru Ghica voievod. 415.
1768 aprilie 21. - Piatra de mormînt a lui Mihail, a soţiei lui, Magdalena, şi a fiicei
lor, Ecaterina. 334.
1768 (7277) septembrie 7. - Icoană dăruită de Ioan ierodiaconul şi Mihalcea ierodiaconiţa (sic); a scris Pîrvul preotul zugravul. 1134.
1768 septembrie 25. - Pisania bis. Sf. Ştefan, clădită de Stoica clucerul; a scris Radu
logofătul, a săpat Ioan pietrarul. 422.
1768 (7277) noiembrie 15. - Pomelnic pe zid amintind numele zugravilor bis. < din
Giuleşti-Sărindari>: Gheorghe, fiul preotului Ioan, şi Radu. 148.
1769 . .. ie 25. - Piatra funerară a lui Ioan logofăt de vistierie. 114.
1769 martie 12. - Piatra de mormint a lui Daniil, proegumenul de la Ziţa, egumenul
m-rn Sf. Ioan cel Mare < Grecesc>. 474.
1770 ianuarie 20. - Icoană cu inscripţia scrisă de Apostol. 1135.
1770 (7278) iulie 3. - Pisania pridvorului bis. Colţea, clădit de Necula Măinescu
epitropul. 68.
1770 iulie 6. - Epitaf făcut cu cheltuiala lui Teodosie Zotu, in Viena. 1045.
1771. - Epitaf făcut cu cheltuiala lui Teodosie Zotu. 1046.
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1771. - Pahar al lui Eszterhăzy Kornis şi al Gyeroffei Barbara. 959.
1771 (1220).- Piatra de mormînt a lui Stepan tutungiul, fiul lui Poghos, şi a Simei
soţia lui Davit. 17.
1771. - Riză de la. o icoană, cu inscripţia numelor: Anastasie, Nicolae, negustori ( ?)
din Ianina ş.a. 287.
1771 martie 11. - Piatra de mormînt a lui Martin logofăt de vistierie, a lui Ioan logofăt
de vistierie ş.a. 219.
1771 aprilie 1. - Piatră funerară cu inscrjpţia numelor lui Mogoş, Mira, Niculae ş.a.
făcută prin osteneala lui Cazan ceauşul. 307.
1772 (7280) aprilie 15. - Potir dăruit de Nicolae cojocarul, his. Oţetari. 224.
1772 (7280) mai 21. - Grafit amintind data la care s-a preoţit Păun logofătul. 241.
1772 mai 21. - Icoană cumpărată de Vasile, colcerul lui Casoni Pal, zugrăvită de
preotul Marcu; aminteşte preţul grîului şi al vinului în Transilvania, la acea dată. 571.
1772 iunie 9. - Icoană făcută cu cheltuiala lui Filaret protosinghelul, de Partenie
eclesiarhul Sumeliotul. 1241.
1772 septembrie 1 - 1773 august 31 (7281). - Icoană plătită de preotul Nicolae. 566.
1773 (7281) <aprilie 22- august 31>. - Pisania bis. din Răpciuni. 1208.
<După 1773 aprilie 22>.- Ştefan, Ilarion, Ghinea ş.a. amintiţi pe peretele pridvorului
bis. din Răpciuni. 1209.
1773 august 15. - Pisania bis. Precupeţii Vechi, începută de preotul Gheorghe călu
gărul, isprăvită de Năstase Simneanul Mojucul, soţia lui, Milcea ş.a.; ostenitori, preoţii Grigore
şi Gheorghe. 312.
1773 (7282) septembrie 1. -Moşia Ţifeşti, cotropită timp de 90 de ani, revine m-rii
Bogdana prin silinţa egumenului Teofil şi a ieromonahului Serafim. 1172.
1774 (1223). -Vas dăruit bis. de· Scaun a Sf. Ecimiadzin, pentru pomenirea lui
Gabriel şi Gheorg, fiii lui Stepan. 23.
<1774 după septembrie 15 - 1782>. - Icoană dăruită de Alexandru <lpsilanti >
voievod. 1136.
1774 (7283) octombrie 23. - Pisania bis. Sf. Dumitru din Craiova, refăcută şi înfrumuseţată de Constantin Argetoianul fost mare clucer şi soţia lui, Maria; zugravi Ioan din
Bucureşti şi Marin. 595.
177 4 decembrie 21. - Chivot dăruit de Vasoi zugravul, soţia lui Maria, fiul lor Grigore
şi de Dochia. 1207.
1775. - Clopot făcut cu cheltuiala Catrinei Bălăceanu. 135.
1775. - Icoană făcută de Tănasie din Ţara Românească. 572.
1775. - Riză de la o icoană îmbrăcată în argint de Costea din localitatea Coniţa. 288.
1775. - Sfeşnic dăruit Mitropoliei din Bucureşti de Moise slugerul, făcut prm
osteneala fraţilor Dumitru şi Vasile Vlad. 270.
1775 (7283) aprilie 8. - Piatra de mormînt a Dobriţei Fărcăşanu şi a fiicei sale Maria,
soţia lui Ioniţă căpitanul. 485.
1775 mai 2. - Piatra de mormînt a lui Barbu Văcărescu, pusă de soţia sa Ruxandra
Roset. 491.
1775 (535) mai 2. - Piatra de mormînt a rabinului Avraam, fiul rabinului Haim. 535.
1775 (535) mai 12. - Piatra de mormînt a rabinului Avraam, fiul rabinului Jehuda
Leib. 536.
1775 (7283) august 13. - Icoană făcută cu cheltuiala lui Florea, Ilinca, Marica
ş.a. 561.
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<Cea. 1776>. - Pisania şcolii de la m-rea Sf. Sava, clădită de Alexandru Ipsilanti
voievod. 597.
1776. - Candelă dăruită m-rii Dintrunlemn de Radu şi llinca de la Braşov, făcută de
Samuel May <II> meşter. 715.
1776. - Candelă dăruită m-rii Dintrunlemn de Ioan şi Anca de la Braşov, făcută de
Samuel May <II> meşter. 716.
1776. -Clopot dăruit de Dana, Ioan ... , făcut de Iohann Wentzel. 391.
1776. - Clopot făcut cu cheltuiala lui Zamfirache cămăraşul şi a lui Tudoran Ciungul,
turnat de Iohann Wentzel. 163.
1776. - Inscripţie pe un clopot amintind că m-rea Urdu ( ?) a fost făcută de Stan
Urlăţeanu logofătul. 136.
1776. - Icoană ferecată cu cheltuiala lui Panaiot ceauşul. 80.
1776. - Icoană făcută de Grigore Popovici zugravul. 1137.
1776. - Pisania caselor domneşti din Craiova, refăcute împreună cu paraclisul lor,
de Alexandru Ipsilanti voievod; ispravnici Ioniţă Brăiloiu fost mare sluger şi Constantin
Fotescu fost mare clucer de arie. 596.
1776 (1225).- Piatra de mormînt a lui Mariam, soţia lui Hacob aga din Smirna. 18.
1776 ianuarie 1. - Piatra de mormint a Smărăndiţei Hrisoscoleu, fiica lui Dimitrie
Balasachi şi a Sultanei. 1190.
1776 ianuarie 3. - Piatra de mormînt a lui Iorgache Mavrodin vistier. 121.
1776 (7284) ianuarie 20. - Pahar al m-rii Neamţ, făcut prin silinţa egumenului
Venedict Dinga. 960.
1776 septembrie 23 (? ). - Piatra de mormînt a căpitanului Dimitrie Caragunas. 183.
1777. - Clopot de la bis. Schitul Maicilor, cu inscripţia numelor monahiei Ana şt a
preotului Voico, făcut de lohann Wentzel. 360.
1777. - Cruce dăruită de Venedict egumenul m-rii Moldoviţa. 798.
1777. - Grafit amintind numele lui Radu, copil la Mitropolie. 242.
1777. - Icoană cu inscripţia numelui lui Ioan Văcărescu < mare > vistier. 124.
1777. - Mai de lemn dăruit de Antal Ferentz cind era primar al satului Bica, Kozma
Ferentz şi juraţii Bălint J ănos ş.a. 567.
<1777 -1800>. - Pomelnicul m-rii Slatina amintind: domni ctitori, mitropoliţi,
episcopi, boieri, monahi, monahii, ieromonahi, preoţi, ţari ai Rusiei. 284.
1777 ianuarie 24. - Icoană cu inscripţia numelui lui Gheorghe Voina căpitanul. 1138.
1777 aprilie 6. - Icoană făcută de zugravul Marcu cu cheltuiala sătenilor din
Căcuci. 1242.
1777 aprilie 9. - Clopot făcut prin silinţa egumenului Venedict pentru m-rea Moldoviţa. 151.
1778. - Clopot dăruit m-rii Sf. Ecaterina de egumenul loanichie Sinaitul, făcut de
Iohann Wentzel. 376.
1778. - Cruce refăcută de Gheorghe argintarul. 799.
1778. - Icoană dăruită de Sofronia monahia. 1139.
1778. - Sfeşnic dăruit de Ioan Hagi-Moscu din Tesalonic, bis. Sf. Ioan cel Mare. 271.
1778 (7286) august 12. - Ghenadie egumenul înnoieşte pomelnicul m-rii Slatina. 284.
< 1779 >. - Clopot al spitalului Sf. Pantelimon, făcut prin grija lui Dimitrie medelnicerul, epitropul. 401.
1779. - Cruce a lui Ilarion, egumenul m-rii Cozia. 800.
1779. - Icoană dăruită de Ioan, făcută de Grigore Popovici zugravul. 1140.
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cu iniţialele numelui lui Alexandru Ipsilanti voievod, la clopotniţa
181.
1779 (539) iunie 10.- Piatra de mormînt a lui Avram Băhor, fiul rabinului Jona. 537.
1779 noiembrie 12. - Sfeşnic dăruit m-rii Bistriţa de boierii şi negustorii Craiovei în
timpul secetei şi al lăcustelor, făcut de Hristea argintarul Ioanitul. 1015.
1779 decembrie 24. - Taler dăruit de lanache Văcărescu mare spătar şi mama lui
Ecaterina, m-rii Sf. Ioan cel Mare <Grecesc>. 868.
<Cea. 1780-1800>. - Pomelnicul m-rii Cotroceni amintind: domni ctitori, arhierei şi
ieromonahi. 285.
1780. - Clopot dăruit de Iancu căpitanul şi returnat cu cheltuiala mahalagiilor, de
Iohann Wentzel. 220.
1780. - Icoană făcută de Grigorie zugravul. 279.
1780. - Icoană infrumuseţată de Ion Moruzi, soţia lui, Elena, şi copiii lor Gheorghe ŞI
Maria; este amintit şi numele lui Eugeniu Sumeliotul, probabil meşter. 1141.
1780. - Lingură dăruită de Ştefan arhimandritul m-rii Bistriţa. 924.
1780 martie 19. - Piatra funerară a ierodiaconului Atanasie, iconomul Mitropoliei. 234.
1780 aprilie 10. - Clopot dăruit de Ştefan Stancovici şi Stoico Ostovici bis. de răsărit
a Moldovei (?) ; ostenitor Ioan Popovici parohul; turnat de Martin Feltl din Graz. 501.
1780 iulie 24. - Candelă dăruită de Constantin Ralet şi soţia lui, Elena, m-rii Dintrunlemn. 717.
1780 octombrie 10. - Icoană zugrăvită de loniţă zugravul de la Braşov. 558.
1780 (541) octombrie 12. - Piatra de mormint a Leiei, fiica rabinului Ţvi. 538.
17 80 noiembrie 14 (?). - Grafit amintind pe Anatolie, ierodiacon la Mitropolie. 243.
1780 decembrie 16. - Candelă dăruită pentru pomenirea lui Alexandru Gheorghe
Balaccioglu (?) 377.
1781. - Anaforniţă făcută prin silinţa lui Dimitrie Lotaşescu, fiul lui Iordache postelnicul. 214.
1781. - Candelă dăruită de egumenul Mihail Tetoianu, m-rii Tismana. 718.
1781. - Chivot făcut pe vremea lui Avramie <al II-lea> patriarhul Ierusalimului. 756.
1781. - Clopot dăruit bis. Vovidenia din Focşani de jupinul Iablair, fiul lui loniţă
diac. 177.
1781. - Disc dăruit de Calinic, egumenul de la Mislea. 263.
1781. - Disc dăruit de egumenul Mihail Tetoianu, m-rii Tismana. 869.
1781. - Epitrahil al lui Gherman egumenul m-rii Văcăreşti. 1063.
1781. - Icoană dăruită m-rii Văcăreşti de egumenul Gherman, făcută de Grigore
zugravul. 1142.
1781. - Pisania Bisericii Armeneşti, reclădită de nepoţii lui Harutiun Hovvianţ: Poghos,
Ciopan, Gabriel, şi prin contribuţia unor persoane din Constantinopol. 15.
1781. - Potir dăruit de Calinic ieromonahul, egumenul de la m-rea Mislea. 269.
1781. - Potir dăruit de egumenul Mihail Tetoianu, m-rii Tismana. 999.
1781. - Potir dăruit de Vasile Stavru. _225.
1781 (1196).- Piatra de mormînt a Fatimei, fiica lui haseki El-hadj Osman aga.1191.
1781. - Tablă de plumb cu inscripţia numelui lui Atanasie meşter. 1226.
1781 aprilie 4. - Icoană dăruită de Alexandru Ipsilanti voievod şi doamna Ecaterma. 217.
1781 mai. - Cruce de piatră ridicată de Ştefan, egumenul m-rii Bistriţa, intr-o vie
a m-rii. 607.

1779. -

m-rn

Piatră

Mărcuţa.
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1781 (7289) iunie 10. -Cruce de piatră ridicată de Simion vătaful cu soţia lui, Dobra,
fiul lor Andrei. 1210.
1781-7289 iulie 15.- Cruce refăcută de Ghenadie, egumenul m-rii Slatina. 801.
1781 septembrie 1. - Pisania hanului de la ro-rea Văcăreşti ( ?), făcut cu cheltuiala
lui Avramie <al II-lea> patriarhul Ierusalimului. 598.
1781 septembrie 5. - Cruce relicvar, dăruită de Nicodim ierodiaconul, fiul lui Ştefan
Grecianu şetrarul. 59.
1781 septembrie 28. - Tablă de plumb cu inscripţia numelui unei persoane din neamul
Şăndreştilor, din Ţara Ardealului, varmeghia Belgrad ului. 1227.
1782. - Cununie dăruită de Scarlat Grecianu mare vistier, bis. Dintrozi. 164.
1782 (1231). - Icoană dăruită de Turna, fiul lui Davit, şi de soţia lui Marta, Bisericii
Armeneşti din Bucureşti, pictată de Hacob diacul din Ierusalim. 24.
1782. - Icoană făcută de Vlaicu zugravul. 1143.
1782 martie 28. - Icoană cu inscripţia numelor: Sultana, Alexandru, Elena ş.a., făcută
de Ghica şi Nanu argintari. 280.
<1782 octombrie- 1792 iunie>. - Cruce a lui Iacov episcop de Huşi. 802.
<1782 octombrie- 1792 iunie>. - Cruce dăruită episcopului Iacov al Huşilor, de
către Grigoraş logofătul Mitropoliei. 803.
1782 noiembrie 21. - Nebederniţă a lui Gherman arhimandritul Chipriotul, egumenul
m-rii Văcăreşti. 1065.
<Cea. 1783>. - Icoană cu inscripţia numelor lui Ioan Văcărescu mare spătar, a Ecaterinei Văcărescu ş.a. din familia Băbeanu, Pîrşcoveanu, Băleanu ş.a., îmbrăcată in argint
de Filip Nicolau argintar. 155.
1783. -Chivot dăruit m-rii Sărindar de Teodor Balş mare spătar, la moartea soţiei
sale Maria Cantacuzino. 757.
1783. - Icoană innoită de Stan pîrcălabul şi Rada. 1144.
1783 iunie (?) 17. - Cruce dăruită de Nicodim ierodiaconul, fiul lui Ştefan Grecianu
mare sluger. 60.
1784. - Cădelniţă dăruită de Partenie protosinghelul, m-rii Valea. 738.
1784. - Chivot dăruit de Partenie arhimandritul Argeşului. 758.
1784. - Obiect de cult dăruit de Ioan şi Neacşu, bis. Sf. Gheorghe, din hanul Şerban
Vodă. 100.
1784. - Potir dăruit de Partenie, arhimandritul m-rii Argeş. 1000.
1784 februarie 2. - Engolpion dăruit de Venedict, arhimandritul m-rii Moldoviţa. 875.
17 84 ( 545) septembrie 30. - Piatra de mormînt a Hindei, fiica rabinului Moşe
Halevy. 539.
<Cea. 1785>. - Icoană dăruită de Mihail Suţu voievod şi familia sa. 311.
1785. - Chivot refăcut de Nan argintarul, cu cheltuiala lui Filaret arhiereul. 759.
1785. - Icoană zugrăvită de Ştefan zugravul. 1145.
1785 ( 1234). - Orar dăruit de Karapet, fiul lui Mkrtici din Rusciuc, Bisericii Armeneşti din Bucureşti. 25.
1785 martie (?) 5. - Grafit amintind pe Mihai ceteţ. 244.
1785 septembrie. - Pisania bis. Sf. Constantin şi Elena, clădită de Constantin cojocarul
beşli aga, Constantin Melcescu croitorul, Panait şelarul ş.a. 370.
1785 septembrie 10.- Pisania pivniţei lui Chiriac Constantin Praz, făcută în 1783 şi
arsă în 1785 iulie, cînd a luat foc tîrgul. 599.
1785 decembrie 4. - Icoană dăruită de Stavru Hristu Ioanitul. 53.

ŞI
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1786. - Cădelniţă dăruită de Gheorghe epitropul şi fiul său Dimitrie. 54.
1786. - Clopot turnat de Ioan al lui Paul. 371.
1786. - Evanghelie dăruită bis. Sf. Ilie de la Hanul Colţei, de negustori şi de epitropul
Stavru Hristu. 55.
1786. - Evanghelie dăruită de Partenie protosinghelul de la m-rea Valea. 911.
1786. - Icoană dăruită de Filaret episcopul Rîmnicului, făcută de Nichifor zugravul.
1146.
1786. - Icoană dăruită de Filaret episcopul Rîmnicului. 1147.
<1786>. - Icoană dăruită de Filaret episcopul Rimnicului. 1148.
1786 ianuarie 24. - Piatra de mormint a Anei Cimpineanu, soţia marelui ban Pană
Filipescu. 335.
1786 martie 2. - Jilţ cu inscripţia numelui lui Nicolae Tem. 1175.
1786 iunie 25. - Candelă cu inscripţia numelui Mariei Ghica. 719.
1786 august 1. - Sfeşnic făcut cu cheltuiala arhimandritului Hrisant şi cu ajutorul
cămăraşului Ioan Hagi-Moscu. 347.
1786 septembrie 1. - Potir dăruit de Constantin vistierul. 137.
1786 septembrie 2. - Pisania bis. Icoanei, clădită de Panait Băbeanu mare căpitan de
lefegii; aminteşte de zidirea chiliilor şi de aşezămintul bisericii. 153.
1786 decembrie 6. - Disc dăruit de Panait <Băbeanu mare căpitan de lefegii>, Ioan
<Băbeanu >, Sofia <Băbeanu > şi Bălaşa. 159.
<Cea. 17 87 >. - Pomelnic pe piatră amintind numele lui: Gheorghe, Mira, Ioan ş.a. 176.
< Cea. 1787 >. - Inscripţia tabloului reprezentind pe Nicolae Petru Mavrogheni
voievod. 1243.
1787. - Clopot făcut cu cheltuiala lui Stavru Hristu Ioanitul. 56.
1787. - Icoană zugrăvită de Spiridon Speranţa din Triest. 555.
1787. - Lingură dăruită de Nectarie, egumenul m-rii Cozia. 925.
17 87 ( 1236 ). - Piatra de mormint a Heghinei, soţia lui Stepan din Silistra. 19.
1787 (1236).- Piatra de mormint a lui Stepan din Silistra. 20.
1787. - Potir dăruit de Stanca, soţia lui Nica al treilea logofăt. 221.
1787 mai 21. - Potir cu inscripţia numelui Chiriachi Pirşcoveanca mare vorniceasă,
dăruit m-rii Sf. Spiridon. 417.
1787 iunie 23. - Piatra de mormint a lui Antioh şi a Mariei Cantemir, a lui Nicolae
ş.a. din neamul Dudescu. 368.
1787 (7295) august 1. - Pisania bis. Manea Brutaru, clădită de Gheorghe vătaful,
Ioan şi Manea brutarul. 174.
1787 august 28. - Potir dăruit de preotul Nicolae, Andrei, Tudorache Panu ş.a. 1001.
1<787> septembrie 18.- Piatra de mormînt a mitropolitului Grigorie <al II-lea>. 259.
1788. - Icoană dăruită de Buta Iosip. 573.
1788. - Icoană dăruită de Nicolae Petru Mavrogheni voievod. 81.
1788 februarie 10. - Icoană făcută de Grigore zugravul. 160.
1788 martie 8. - Piatra de mormint a Marioarei Ipsilanti, soţia lui Manolache mare
logofăt. 475.
1788 martie 15. - Candelă dăruită de Gheorghe Fusa, m-rii Stavropoleos. 720.
1789. - Amvrosie arhiepiscop de Ecaterinoslav, ales mitropolit al Moldovei in timpul
războiului ruso-austro-turc. 284.
1789. - Chivot făcut in timpul egumenului Meletie Cretanul, cu ajutorul lui Gheorghe,
!eseu, Anastasie ş.a. 378.
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1789 ianuarie 1. - Inscripţia tabloului reprezentînd pe Nicolae Petru Mavrogheni
voievod, încadrat de curteni, răsplătind pe ostaşii turci care au participat la o luptă
împotriva armatei austriace. 1165.
1789 (549) mai 30. - Piatra de mormînt a rabinului Meir, fiul rabinului Jaacov. 540.
1789 septembrie 1- 1790 august 31 (7298). - Piatra de mormînt a lui Pîrvan boiangiu! şi a jupănesei lui Stanca, ctitorii bis. Silvestru, a copiilor lor, a preotului Ioan şi a Mariei
preoteasa. 428.
1789 octombrie 2. - Piatra de mormînt a lui Manolache Ipsilanti mare logofăt. 475.
<Cea. 1790 h. - Pomelnicul bis. Sf. Ecaterina amintind: ctitorii bisericii, persoane
care au ajutat la biserică, egumeni. 379.
1790. - Cruce cu inscripţia numelui lui Pahomie duhovnicul. 804.
1790. - Icoană făcută de Constantin zugravul. 1149.
1790. - Pisania bis. Sf. Pantelimon, clădită prin osteneala preotului lvan de la bis.
Silvestru, a logofătului Constantin Borănescu, a lui Constantin Caramzulea şi a lui Ene Măn
ciulescu, în timpul războiului ruso-austro-turc. 404.
1790 februarie 16. - Cruce dăruită de ieromonahul Partenie. 805.
1790 aprilie 23. - Uşi făcute cu cheltuiala ierodiaconului Nicodim, fiul lui Ştefan
Grecianu fost mare sluger, şi dăruite m-rii Snagov. 1180.
1790 aprilie (?) 30.- Piatră funerară amintind numele lui Barbu!, Sultana, Zoiţa ş.a. 423.
1790 iunie 4. - Cutie relicvar dăruită de Meletie din Sima, arhiereu al Thebaidei. 502.
1790 iunie 15. - Cutie a lui Grigore Bujoreanu. 826.
1790 ( 551) octombrie 5. - Piatra de mormînt a rabin ului J ehoşua, fiul rabin ului
Haim. 541.
1790 octombrie 14. - Evanghelie dăruită de Vasile Carp medelnicerul cu soţia sa,
Ilinca, bis. din Grieşti. 912.
1790 decembrie 20. - Chivot dăruit de arhimandritul David din Ithaca, m-rii Radu
Vodă. 348.
<Cea. 1791 >. - Candelă dăruită de Pană Filipescu mare ban. 388.
<Cea. 1791 >. - Candelă dăruită de Pană Filipescu mare ban, bis. Radu Vodă. 349.
1791. - Clopot dăruit de Constantin Borănescu. 405.
1791 ( 1240 ). - Icoană dăruită de Sarghis, fiul lui Gemertas-oglu Paghtasar, Bisericii
Armeneşti din Bucureşti. 26.
1791. - Piatră cu o inscripţie, amintind că jupîneasa Călina, ajutată de Toma Braşo
veanu, a pardosit bis. Popa Soare. 301.
1791. - Potir amintind numele lui Nicodim ierodiaconul, fiul lui Ştefan Grecianu. 61.
1791 februarie 7. - Icoană dăruită de Antonie episcopul Romanului, pitarului
Ianache Codrescu. 1150.
1791 februarie 20. - Epitaf dăruit de Dimitrie Polidamas, făcut în Viena. 1047.
1791 (1240) aprilie 1. - Piatra de mormînt a lui Davit, fiul lui Hairapet. 21.
1791 (1240) aprilie 2.- Icoană dăruită de Tadeos cîntăreţul, fiul lui Tadoseanţ
Esayi, Bisericii Armeneşti. 27.
1791 octombrie 5. - Cneazul Potemkin, feldmareşal al armatelor ruseşti, moare la
această dată. 284.
1791 noiembrie 4. - Potir cu inscripţia numelui lui Stan şi al lui Ghiţă Postăvaru,
dăruit bis. Hagiu. 152.
1791 decembrie 12. - Cruce dăruită de preotul Gheorghe de la bis. Sf. Arhangheli
din Chişinău. 806.
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1792. - Clopot de la bis. Sf. Troiţă din mahalaua Delea Veche. 113.
1792. - Pisanie amintind că lucrările de zidire a bis. din Băneasa, începute de
Ecaterina Văcărescu şi întrerupte din cauza răzmiriţelor, au fost terminate de Enăchiţă
Văcărescu mare vistier cu soţia lui, Ecaterina. 37.
1792. - Potir cu inscripţia numelui lui Radu, Constantin, Marica ş.a. printre care
Răducanu Filipescu. 126.
1792 februarie 12. - Mitropolitul Gavril < Bănulescu > urmează in scaunul Mitropoliei
lui Amvrosie de Ecaterinoslav. 284.
1792 (552) martie 4. -Piatra de mormînt a Jentei, fiica rabinului Ţvi. 042.
1792 iunie 18. - Potir prefăcut de Ilarion arhimandritul m-rii Cozia. 1002.
1792 august 25. - Clopot dăruit de Radu Nicolau, făcut <în atelierul > Terezei Scheichelin din Viena. 226.
1792 septembrie. - Icoană dăruită de Chiril arhiereul de Cerven. 291.
1792 (553) noiembrie 14. - Piatra de mormînt a rabinului Jţhac Balii. 543.
1793. - Chivot dăruit de episcopul Dositei Filitis din lanina, Episcopiei de
Buzău. 373.
1793. - Epitaf dăruit de Gheorghe Slavi din Cernăuţi şi soţia lui, Maria, bis.
Oţetari. 227.
1793 (553). - Piatra de mormînt a Sarei, fiica lui Arie Leib. 544.
1793. - Pisanie de la bis. Mitropoliei. 253.
1793. - Potir dăruit de Constantin şi Stanca, m-rii Dintrunlemn. 1223.
1793. - Taler al preotului Vasile de la bis. Sf. Gheorghe. 870.
1793 ianuarie 2. - Pomelnicul lui Grigoraş logofătul Mitropoliei Moldovei. 284.
1793 iulie 6. - Pisania bis. din Pipera clădită de părinţii Ambrosie şi Amfiloftie. 289.
1793 august 30. - Cruce a preotului Niculae Trăsnea şi a lui Ţane. 807.
1793 septembrie 1- 1794 august 31 (7302). - Icoană făcută de Ion zugravul şi de
Ghiţă zugravul. 192.
1793 noiembrie 27. - Grafit amintind un cutremur de pămînt. 290.
(1794). -Cruce a m-rii Cernica amintind pe ajutătorii breslei argintarilor. 62.
1794 februarie. - Icoană dăruită de Grigore Papazoglu. 1151.
1794 martie 4. - Pomelnicul m-rii Cîrligul scris de egumenul Veniamin, amintind
numele unor domni, boieri, mitropoliţi, călugări, preoţi. 1171.
1794 iunie 28. - Pisania bis. Sf. Apostoli, ridicată cu cheltuiala lui Grigorie arhiereul
Stavropolei. 600.
1794 septembrie 8. - Pisania bis. Izvorul Tămăduirii, clădită de Gheorghe lumînă
rarul, Miul abagiul, Petco croitorul ş.a. ; menţiunea unei bisericii anterioare, de lemn. 166.
1794 septembrie 26. - loniţă Başotă amintit la această dată. 284.
1794 decembrie 19. - Potir dăruit bis. Izvorul Tămăduirii de Stroe, Ioan, Tudora,
ş.a. 167.
1795. - Anaforniţă a lui Constantin Vulturescu. 562.
1795. - Candelă dăruită m-rii Bistriţa de boierii şi negustorii Craiovei, în timpul izbucmru ciumei în oraş. 721.
1795. - Cruce relicvar dăruită de Sarghis, fiul lui Paghtasar, pentru Biserica Armenească din Bucureşti. 28.
1795. - Cruce a protosinghelului Zaharia Chipriotul. 808.
1795. - Icoană făcută de Radu diaconul zugravul. 1152.
1795 (1244). - Piatra de mormint a brutarului Zakar, fiul lui Khacik. 22.
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1795. - Pisania bis. Sf. Ionică <Moldoveni> clădită de Dimitrie Dărăscu mare medelnicer
lui Sofica. 601.
1795. - Potir dăruit de loniţă rachierul, Catinca, Ion şi Manda ( ?), bis. Sf. Visarion
<Vechi>. 424.
<1795>. - Icoană făcută de Răducanu diacul zugravul, fiul lui Şerban diaconul din
Cîmpulung. 1153.
1795 ianuarie 4. - Icoană făcută de Mihai lvanovici zugravul, în Moscova. 1154.
1795 martie 1. - Uşă cu inscripţia numelui lui Dumitru Lerescu lăcătuşul. 358.
1795 ( 555) aprilie 24. - Piatra de mormint a Lei ei, fiica rabin ului Avraham
Cohen. 545.
1795 mai 10.- Pisania caselor m-rii Antim, clădite cu cheltuiala lui Antim din Albania,
arhiepiscopul Pogonianei. 602.
1795 mai 17. - Candelă înnoită de mitropolitul Antim al Pogonianei. 7.
1795 mai 27. - Icoană făcută cu cheltuiala lui Grigore Bujoreanu postelnic, de
Partenie ( ?) zugravul ( ?). 67.
1795 iulie 10. - Cutie relicvar, proprietatea episcopului Costandie Filitis al
Buzăului. 374.
1795 august 8. - Piatra de mormînt a lui Petre, a Gherghinei şi a fiului lor, Teodor
Velico. 336.
1795 septembrie 1. - Pisanie de la m-rea Cernica amintind că trapeza şi chiliile au
fost făcute cu cheltuiala lui Procopie monahul, cu osîrdia stareţului Gheorghie şi cu ajutorul
lui Timotei ieromonahul. 58.
1796. - Clopot turnat de societatea Fillgrader şi Hoffbauer din Viena. 295.
1796. - Potir dăruit de o Brîncoveancă. 1003.
1796. -Vas dăruit de Iosif episcopul Argeşului. 1022.
(1796).- Evanghelie dăruită de Bahcea, soţia lui Pîyîklîzate Vardan din Rusciuc
şi familia ei, Bisericii Armeneşti din Bucureşti. 29.
(1796). -Evanghelie dăruită de Karapet, fiul lui Papa, din părţile Răsăritului. 30.
1796 iulie 21. - Relicvar ferecat de vornicul Ioan Florescu, epitropul m-rii Pantelimon. 402.
1796 noiembrie 2. - Evanghelie dăruită de Polihronie şi Maria, bis. Popa Rusu. 299.
1796 (557) decembrie 15. - Piatra de mormint a Adilei, fiica rabinului
A vraham. 546.
1797. - Candelă dăruită de Iosif episcopul Argeşului, m-rii Antim. 8.
1797. - Cruce a m-rii Dintrunlemn făcută prin silinţa stareţei Platonida. 809.
1797. - Evanghelie ferecată de Dimitrie Neguleci, pentru bis. Sf. Gheorghe din Cîmpulung. 913.
1797. - Grafit amintind pe Şerban ieromonahul lumînărarul. 245.
1797. - Icoană dăruită de Iosif episcopul Argeşului. 9.
1797. - Icoană dăruită de Iosif episcopul Argeşului. 10.
1797 (1246 ). - Potir dăruit Bisericii Armeneşti din Bucureşti. 31.
1797 (557) aprilie 11. - Piatra de mormînt a Meniei, fiica rabinului Jţhac. 547.
1797 mai 7. - Pisania bis. din Gherman. 145.
1797 iunie 9 (? ). - Safta Berhiceanu amintită pe cadrul de piatră al uşii bis. Sf. Visarion <Vechi>. 426.
1797 iulie 1. - Cutie relicvar dăruită de jupîn Polihronie şi Maria, bis. Popa
Rusu. 827.
şi soţia
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1797 iulie 25. - Piatră de mormint a Xantei, soţia banului Panait. 441.
1797 septembrie 1 - 1798 august 31 (7306). - Pomelnicul m-rii Bogdana amintind
numele unor domni, arhierei, călugări, preoţi şi daniile făcute bisericii. 1172.
1797 <7306> septembrie 21 (? ). - Pisania bis. Sf. Visarion <Vechi>, clădită de Petre
Referindarie protopopul Bucureştilor şi Anton Berhiceanu logofăt de taină. 425.
1798. - Candelă cu inscripţia numelui Luxandrei Hangerli. 355.
1798. - Cruce a lui Pahomie, egumenul m-rii Horezu. 810.
1798. - Icoană zugrăvită şi dăruită de Grigorie zugravul. 63.
1798. - Icoană dăruită pentru pomenirea Hristinei, făcută de Grigorie zugravul. 1156.
1798. - Medalion de piatră cu iniţialele numelui lui Constantin Hangerli voievod. 176.
1798. - Taler dăruit de Iosif episcopul Argeşului, m-rii Antim. 871.
1798 august 30. - Cruce a lui Dionisie exarhul Mitropoliei. 811.
1798 septembrie 4. - Piatra de mormint a lui Ioan Damaris mare vornic. 476.
1798 noiembrie 21. - Potir dăruit de breasla işlicarilor, staroste fiind Iamandi. 309.
1798 decembrie 7. - Cruce dăruită de Gheorghe Slătineanu, soţia lui, Despina, şi fiul
lor Constantin. 812.
1799. - Chivot făcut în timpul egumenului Costandie Peloponisiotul, cu cheltuiala
m-rn Bistriţa. 760.
1799. - Clopot făcut cu cheltuiala Bălaşei Creţulescu. 106.
1799. - Clopot dăruit bis. Icoanei din mahalaua Ceauş David, de Toader vătaful de
măcelari, făcut cu osteneala lui Panait <Băbeanu> slugerul. 166.
1799. - Clopot dăruit bis. Icoanei, de Panait < Băbeanu> fost mare sluger. 157.
1799. - Clopot dăruit bis. Olarilor, de mahalagii. 222.
1799. - Clopot prefăcut de Gheorghe, stareţul m-rilor Căldăruşani şi Cernica. 480.
1799. - Cruce dăruită de Tănasie Măldărescu şi Ilina. 813.
1799. - Icoană făcută cu cheltuiala lui Iosif episcopul Argeşului. 281.
1799 ianuarie. - Jilţ dăruit de Vasile stolnicul. 1176.
1799 iunie 20. - Icoană dăruită de Constantin al lui Leontie, bis. Sinaiţilor. 380.
1799 iulie 20. - Icoană împodobită cu argint de Costandie Peloponisiotul, egumenul
m-ru Bistriţa. 1106.
1799 (7307) iulie 28. - Pisania bis. Mitropoliei, reparată de mitropolitul Dosoftei
Filitis. 204.
1799 ( 560) decembrie 1. - Piatra de mormînt a Freidei, fiica rabin ului Moşe. 048.
1799 decembrie 6. - Chivot făcut cu cheltuiala arhimandritului Gheorghe, stareţul
m -rii Cernica. 65.
<Sec. X V III sfîrşit ?>. - Cruce de lemn făcută de Dimitrie săpătorul. 11.
<Sec. XV III sfîrşit>. - Cruce cumpărată de ieromonahul Nicandru, cu 10 cervoneţi. 814.
<Sec. XVIII sfîrşit?>.- Cruce dăruită de medelnicerul Ioan Socolescu, Episcopiei
de Argeş. 816.
<Sec. XVIII sfîrşit>.- Centură dăruită de Caraben fost epitrop al bis. Greci, şi soţia
lui, Mitana. 1186.
<Sec. XV III sfîrşit>. - Icoană făcută de Chiriţă zugravul. 1157.
<Sec. XVIII sfîrşit>.- Icoană făcută de Petre iconograful din Rusia(?). 452.
<Sec. XVIII sfîrşit>.- Icoană făcută de Stan zugravul. 1158.
<Sec. XVIII sfîrşit?>. -Pomelnic pe piatră amintind numele preotului Constantin,
ostenitor la biserică, al Stancăi prezvitera, Mihalcea ş. a. 14.
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<Sec. XV III sfîrşit?>. - Pomelnic pe piatră amintind numele lui Dragomir, Pătran,
Oprea ş.a. 13.
<Sec. XVIII sfîrşit ?>.-Pomelnic pe piatră amintind numele lui Grigorie arhiereul,
Dositei arhiereul, Udrea ş.a. 111.
<Sec. X V III sfîrşit h. - Pomelnic pe piatră amintind numele ctitorilor: preotul
Niculae zugravul, Maria jupîneasa pitarului Ioan, donatori la bis. Udricani ş.a. 486.
<Sec. XVIII sfîrşit ?>.-Uşă cu inscripţia numelui lui Toma Braşoveanu. 158.
<Cea. 1800>. - Candelă dăruită de Anastasia Slătineanu. 723.
<Cea. 1800>. - Candelă dăruită de Gheorghe Slătineanu. 726.
<Cea. 1800>. - Candelă dăruită de vornicul Răducanu Slătineanu. 724.
<Cea. 1800>. -Candelă dăruită de Răducanu Slătineanu. 727.
<Cea. 1800>. - Candelă dăruită de Scarlat Slătineanu. 725.
<Cea. 1800>. - Icoană îmbrăcată în argint de Manea <brutarul>. 178.
1800. - Artofor dăruit de Alexandru Moruzi voievod. 108.
1800. - Candelă dăruită de Radu Slătineanu. 722.
1800. - Candelă înnoită de Timotei egumenul de la Stavropoleos. 503.
1800. - Clopot. 439.
1800. - Clopot înnoit de arhimandritul Ca}inic Stavronichiteanu. 369.
1800. - Icoană făcută de Grigorie Frujinescu zugravul. 64.
1800. - Ripidă dăruită de Alexandru Moruzi voievod. 109.
1800 ianuarie. - Icoană dăruită de loniţă, făcută de monahul Partenie zugravul. 292.
1800 martie 1. - Icoană îmbrăcată cu argintul bisericii şi cu acel dăruit de Apostol
arnăutul, Gheorghe luminărarul, Stroe cîrciumarul. 168.
1800 decembrie 15. - Cutie dăruită de Anastase cotarul şi soţia lui, Zahara, bis. din
Sîrbi. 431.
Disc dăruit de breasla argintarilor. 421.
Piatra de mormînt a rabinului Jţhac. 549.
Piatra de mormînt a Mariei din Moldova, fiica lui Vasilie şi a Teodosiei, soţia vornicului
Anastasie din Corfu. 184.
Pisania bis. clădită de Ghionma banul. 146.
Pisania clopotniţei bis. Zlătari. 504.
Pomelnic pe piatră amintind numele: Constantin, Maria, Marta monahia ş.a. 50.
INSCRIPŢII INDOIELNICE

(6924) iunie 11. - Pisania bis. Bucur. 1246.
septembrie 1 - 1626 august 31 (7134). - Cădelniţă dăruită m-rii Radu Vodă. 1248.
septembrie 1 - 1626 august 31 (7134). - Paftale dăruite m-rii Radu Vodă. 1249.
septembrie 1 - 1652 august 31 (7160 ). - Pisania bis. Sărindar. 1250.
Cădelniţă dăruită m-rii Radu Vodă. 1247.

1416
1625
1625
1651
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XPOHOJIOrHqECKH:A IIEPEqEHb HA,UIIHCE:A
1395 e., 1-oe cenmR6pJt -1396 e., 31-oe a6eycma (6904 e.). -TIJia~aHIHţa <ţ:J;apo
naHHUR MOHaCThlpiO KoaJUI >. 1031.
<1397-1398 ee.> - HalJ;IUICb ua 1\penocTn TypHy, pecTaHpnposaHHaR B npasJieHne
nMnepaTopa DaRanll;a l1JILţ:J;epnMa. 1203.
1437 e. (6945 e.), 1-oe cenmR6pR.- TinaUţaHmţa, J1aposaHHaJI nryMeHOM MOHaCTLipH
HHM~ţ CnnyaHoM. 1032.
1452 e., 1-oe cenmR6 pR - 1453 e., 31-oe a6eycma ( 6961 e.). - )l;sepb
MOHaCThlpH CHaroB <BnaroBelll,eHcKoii qacosHn ? >, B03lJ;BHrHyToiî soesoţ:J;o:ii: BJiaţ:J;ncna
BOM. 1177,
1463 e. -MKoHa, npnHeceHHaH B ţ:J;ap TienonoHecCKHM MOHaCThlpeM MeracnnJieOHOM.
1101.
1481 e.- Hall;rpo6HaJI nJinTa Ha Mornne BaTepa. 608.
1486 e. (6994 e .) , 15-oe cenmR6pR. - Haţ:J;nHcb Ha KaMHe B RHHmecKHX xopoMax,
B03lJ;BHrHyThlX B XhlpJiay Boesoţ:J;oiî IIITecflaHOM BennRHM. 676.
1490 e.1-oe cenmR6pJt- 1491 31-oe aBzycma (6999 e.).- TiaHarnap, npnHeceHHhliî
B ţ:J;ap MOHaCThlpro CHaroB mynaHoM )l;parnqeM BnHTHJiecKy. 961.
<Ot>o.ao 1492 e. >. - TiaHarnap, npnHeCeHHhliî B ţ:J;ap Boesoţ:J;o:ii: AJieRcaHţ:J;poM, ChlHOM
soeBOll;hl III Tecflaua BennRoro, ero MOHaCThlpiO B BaKay. 962.
<Ot>o.ao 1493 e. >. - TioKpos, npnHeceHHhlÎÎ: B ţ:J;ap BOeBoţ:J;o:ii: IIITecflaHOM BeJIHRHM
enncKoncKoiî: ~ţepRBH B Pall;ay~ţax. 1083.
1499 e. (7007 e.), 26-oe a6eycma. - Hall;nHcb Ha KOJIOKOJibHe MOHaCThlpH ,ll;HJIY,
B03lJ;BHrHyToro BOeBoţ:J;o:ii: Pall;y BennRHM. 676.
<Honelf XV 6. >. - Haţ:J;rpo6HaH nJiuTa Ha MornJie CBHIIţeHHHRa cflpaHJţHCKaHcRoro
opţ:J;eHa 8cTMaHyca. 609.
< Honelf XV 6. - na"ta.ao XV 1 6. >. l\aţ:J;uJio, npnHeceHHOe B ţ:J;ap mynaHaMn:
Ba p6y, TibipBy, .IJ;auqy, Pa;1y < ChlHOBbHMH mynaHa HHroe KpaiioBecKy >. 728.
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< Ronelf XV

6 .-lta•ta;w XVI 6. >.-Rypnnhnwn;a, npiJHecenna.fl n JJ.ap nopnniWM llLipny
myuana HHroe 113 RpaiiOBI>I; ynoMHHYTI>I H ero opaTLH Gapoy li ,IJ;an'ly. 739.
<Rm-telf XV 6. - na'ta;w XVI 6. >. - Ronqer, npwnecennhlii n JJ.ap CLIHORL.HMM
mynana H.11roe <Rpaiionec:Ky >: il<ynau Ba p6y, ll1>1pny, ,[J;anqy, PaJJ.y. 749.
<Ronelf XV 6.- na'ta/to XVI 6.>.- llanarwap, npwnecennhlii n JJ.ap MonacTblpro
TncMana CI>IHOBh.fiMH mynana HRroe < Rpaiionec:Ky >: il\ynan Bap6y, ll~>~pny, ,[J;anqy,
PaJJ.y. 963.
<Rone!f XV 6. - na'ta,n,o XVI 6. >. - lloJJ.HOC, npnnecennHii n JJ.ap: mynanaMu,
Bap6y, ll1>1pny, ,IJ;anqy, PaJJ.y, < ChiHOBhHMH mynana H.Hroc Rpaiioncc:Ky >. 828.
<Otw,n,o 1500 e. >. - llpocnnpnun;a, npnnecennaR n J].ap noenoJJ.OH PaJJ.y <Benn:KHM >,
ChiHOM BnaJ).a noeBOJJ.bl. 236.
1500 e. - HaJJ.rpo6naR llJIHTa na MOrHJie BaJieHTMHa n po:Kona' 6paTa Bepnepa
Bpa ... (?). 610.
1500 e. - HaJJ.rpo6naR nnnTa na Mornne Hn:Konayca Ca:Kca. 611.
1500 e. (7008 e.). - 3naMR npeMeB noeBOJl.l>l llhecflana Benn:Koro. 1198.
<XVI e. >. - EnnTpaxnJih, npnneccnnaH B JJ.ap MonacThlpiO fonopa noeBOJl.OH
PaJJ.y <Benn:KnM?>. 1048.
<XVI 6. >. - HaJJ.rpo6aa.JI nnnTa na Mornne 6oRp1>1HM Myma. 612.
< XVI 6. >. - llOJJ.HOC, npnaeceHBI>IH B JJ.a p MonaCThlpiO BncTpnn;a. 829.
<O".o,n,o 1501 e.>.- qama, npnnecennaR n JJ.ap 6anoM Bap6y <Rpaiionec:Ky> n ero
6paThRMn: nopnn:KOM llhlpny, nopBHKOM (sic) ,IJ;anqy, nocTeJihHH'IhHM PaJ].y. 968.
1502 2. (7010 e.), 18-oe âelia6pa.- llanarnap, npnnecenahlii n JJ.ap MOBaCT~>~pro
HRMiţ noeBOJJ.OH llhecflanoM Benn:KHM. 964.
< O~io,n,o 1504 2. >. - EnnTpaxnnh, npnnecennan B J].ap noenoJJ.OH IlhecflanoM Benn:KMM
n ero cynpyroii Mapneii. 1049.
1506 2. (7014 2.), 1-oe rfie6pa,n,a.- llnaru,annn;a, npnnecennaR n J].ap MonacTHpro
,[J;o6ponan;; BI>IIDHBKa ee Ha 'laTa npn mn3HH JJ.apnTeJIR noeBOJl.hl Ilhecflana Benn:Koro n o:Kon'leaa ero CI>IHOM noenoJJ.oii BorJJ.anoM n KBRrnneii Mapneii, ero MaTepbro. 1033.
< 1512 2. >. - Enanrenne, npnnecennoe B JJ.a p MHTponoJinTOM Teo:KTHCTOM. 876.
< 1512 e. - 1521 e. >. - I.J,ep:KOBHhliî: npeJ].MeT, npnneceHBhiH B JJ.a p noeBOJJ.OH Hmoe
Ba ca pa6oM n ero cynpyroii ,[J;ecnnnoiî:. 286.
<O~io,n,o 1513 2.>.- BoenoJJ.a HRroe Bacapa6 npnnocnT n JJ.ap MonacTHpro BucTpnn;a
llOJl.IIOC. 1017,
< O~io,n,o 1513 e. - 1520 e >.- Enanrenne B onpane, CJ].eJiannoe na cpeJJ.CTBa xan;erc:Koro nhlp:K:wa6a RhiHJl.II Jlan;:Ky. 877.
1513 e., 1-oe ce1tma6pa -1514 2., 31-oe a6eycma (7022 2.).- lloJJ.noc, npnnecenBhiH n JJ.a p noeBOJJ.OiÎ HRroe Ba ca pa6oM. 830.
1514 2. (7022 2.), 4-oe a62ycma. - BapxaTBI>Iiî no:Kpon, rrpnnecenn~>~iî: n JJ.ap MonaCT~>~pro BncTpnn;a noenoJJ.OH HRroe Bacapa6oM. 1096.
1517 2. - ll:Kona, rrpnneceunaR n J].ap noeBOJJ.OiÎ HRroe Bacapa6oM, ero cyrrpyroii:
,IJ;ecrrnnoii n nx J).eTLMH. 276.
<1517 2. >. - HRroe Bacapa6 B03JJ.BnraeT MonacThlph ApJJ.i!<em. 677.
1518 2., 1-oe cenma6pa -1519 e., 31-oe ae2ycma (7027 e.).- Enanrenne B orrpane,
CJJ.enannoe na cpeJJ.CTBa neJIH:Koro nocTeJihBn:Ka Map11n n ero cynpyru Mapr1:1. 878.
1520 2. - lloTnp, npnneceHHI>IiÎ n JJ.a p fpnropl:leM, CBHIIJ,eHBl:IKOM 1:13 Banpy:Ka. 973.
1520 2., 1-oe cenma6pa -1521 2., 31-oe ae2ycma (7029 2.).- EnuTpaxHJih, rrpunecenaaR n ,~~;ap HRrocnanoii, <cynpyroii > Bap6y <Rpaifonec:Ky>, n MoaaxoM llaxoMl:leM. 1060.

CI>IHOM
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1520 2., 1-oe cenmR6pR -1521 2., 31-oe ae?ycma (7029).- TiaHarnap, C.AeJiaHHLiii
Ha cpep;cTHa <Bap6y RpaiioBecn:y >, - MOHaxa Tiaxor.nUI - n Bemnwro 6aHa Tipep;I.I
<KpaiiOlleCHy>. 966.
< 01'>0/tO 1522 2. >. - lfHoHa, IIpHHeCeHHU.If B p;a p ,lJ;eCITHHOH, <cynpyroii B08BO)J;hl
H.Hroe Bacapa6a>, B naM.HTb CBoero CLIHa Boeaop;LI Teop;ocn.H. 1102.
< lloc.rte 1522 2. >.- liHoHa, npnHeCeHHa.H B p;ap ,D;ecnnaoii, <cynpyroii Boeaop;hl
H.Hroe Bacapa6a> u ee p;oqepbMH CTaHoii n PyHcaHp;oii. 1103.
< 01<>o.rto 1526 2. >. - Ha.AITHCb H cTeHHOMY nopTpeTy Boeaop;LI H.Hroe Bacapa6a c
ceMLeiî. 1169.
< 01<>o.rto 1526 2. >. - Hap;miCh H cTeHHOMY nopTpeTy BOeBop;LI Pap;y na AcJlyMau;.

1160.
< 01<>o.rto 1526 2. >. - Hap;nncb H cTeHHOMy nopTpeTy rocnomn PyHcaHp;hl. 1161.
1526 2. (7035 2.), 10-oe cenmR6p.n. - Hap;nncL B MoaacTLipe App;mem, aaHoHqeHHOM aoeBop;oii Pap;y na AcJlyMau; n ero cynpyroii PyHcaHp;oii. 677.
( 1530 2., - 7038 2., 15-oe RneapR). - Hap;rpo6Ha.H nJIHTa Ha MornJie feoprHH, ii\HBOnncu;a na TpHHHaJILI. 613.
1531 2. (7039 2.), 15-oe .MaR. -MHoaa, npHHeceaHa.H B p;ap AHacTacneM, Bap;cHnM
8ITHCJ\OITOM. 1104.
1532 2. (7040 2.), 20-oe rjjeepa.rtR. - Hap;rpo6Ha.H nJinTa Ha MornJie mynaHa Bap;.H
na RoTemTL. 614.
<1532 2., noc.rte 18-2o cenm.n6p.n -1535 2.>.- KpecT, npnHeceHHLiii B p;ap aoeBop;oii BnHTHJioii. 761.
1533 2. (7041 2.), 2-oe cenm.n6pR. - Hap;rpo6Ha.H nJinTa Ha MornJie Jlayp;aTa,
BeJIHHoro HJiyqepa na KoTemTb. 616.
< lloc.rte 12-2o U10HR 1535 2. >. - Hap;nncb H CTCHHOMY nopTpeTy BOeBop;LI Mnpqn
BeJil!Horo. 1163.
< lloc.rte 12-20 uron.n 1535 2. >. - Hap;nncb H nopTpeTy aoeBO)J;hl <Pap;y Tiancn.H>-TieTpa
BOeBO)J;hl-H ero ChlHa MapHy BoeBO)J;bl. 1162.
1535 2. (7043 2. ?) , 15-oe a82ycma. - Hap;rpo6Ha.H nJinTa Ha MOrnJie llinTnaHa,
CblHa BeJinHoro HJiyqepa Jlayp;a Ta na RoTemTb. 616.
1542 2., 15-oe anpe.rtR. - Hap;rpo6Ha.H nJinTa Ha MornJie AHHbl, MaTepn TieTpa,
nopTHoro na Baun. 622.
<1545 2. - 1568 2. >. - BoeBop;a Mnpqa qo6aHyJI B03p;BnraeT u;epHOBb KypT.H
BeRe, HoTopyro yHpamaiOT n pacnncblBaiOT ero CblHOBb.H: Boeaop;a TieTp MoJiop;ou, Pap;y
n Mnpqa. 106.
< Cepeâuna XV 1 8. >. - KpecT a onpaBe, cp;eJiaHHblii Ha cpep;CTBa enncHona MaHapn.H. 762.
< Cepeâuna XV 1 8. - na•ta.rto
XV 11 8. >. - BoHaJI, cp;eJiaHHhlii Ha cpep;cTBa
ITOCT8JihHH·%ero ,lJ;yMHTpy. 933.
< Bmopa.n no.rtoeuna XV1 o.>. - Hap;rpo6Ha.H nJinTa Ha MornJie cynpyrn (?) MHTponoJIHTa AHaHH.H. 617.
<Iloc.rte 1551 2. >. - CTaHaH, cp;eJiaHHhlii: MacTe poM BaJILTaaapoM <t>Jieii:mepoM H npnaeceHHblH B p;a p CTaii:HoM na Pyp;hl MOHaCTblpiO TncMaHa. 934.
1554 2. (7062 2.), 30-oe Rneap.n.- ,ll;ecnnHa, <cynpyra Boeaop;LI H.Hroe Bacapa6a>,
MOHaXHH.H TIJiaToHnp;a, noxopoHeHHa.H B Cn6ny. 618.
<1555 2. >. - EBaHreJine B onpaBe, cp;eJiaHHOe Ha cpep;cTBa JiorocJ!eTa fpnropn.H
<t>epnn. 879.
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(1556 e). - TimiTa, noaJiomennaH MHTporroJIHTOM AnamteM na MornJiy 1\HHrHHII
,Il,ecmmhl rrpn rrorpeuennn ee ocTanHon, rrp11neaennhlx 113 Cnu11y. 618.
1556 e. (7064 e .) , RH6apb. - TIJiaiiJ;annu;a, rrpnnecennaa n p,ap MOHaCThlpiO CJiaT11na
noenop,oii AJiel\canp,poM JiarrymHHHY B rop, ero upaHa c I\HHfi1Heii PyHcanp,oii. 1034.
1558 e. (7066 e .) , 26-oe .MaR.- RpecT, cp,cJiaHHLiiî: MacTe poM Cannoii n rrp11neceHHLiii
n p,ap MOHaCThlpiO HHMIJ; ii\11THI1qepoM CyqanLI RpacTeii n ero cyrrpyroii Mapneii. 763.
1558 e. (7066 e.), 1-oe cmm~t6p!t.- RpecT, rrp11neceHHLiii n p,ap MonacTLipiO CJianma noenop,oii AJieHcanp,poM Jlarrymnany n ero cyrrpyroii PyHcanp,oii. 764.
<1559 e., 21-oe ceum~t6pR -1568 e., 8-oe UIOHR>.- CTaHaH, cp,eJiaHnhlft na cpep,CTBa JiorocjleTa CTOHI\11. 935.
·
< 01'WAO 1560 e.? >. - CTaimH, rrpnnecenHLIIl n p,ap MonacTLipiO TncMana, ii,yrranoM
ApcemteM, ChlHOM M11xaa. 936.
<0KOAO 1560 2.-1563 2, J>- JlOii{eql\a, IIpHHeCeHHaH B p,ap nryMCHOM liJIJiap110HOM. 919,
1560 e. (7068 2.)' 25-oe aex:a6p!t. - RpecT' C)J,eJiaHHblll cnmu;eHHI11\0M HHI\l1Ql0p0111
11 rrpnneceHHblll B p,ap MOHaCTblpiO HHMIJ; rpnropneM - MHTpOIIOJIHTOM Cy'laBLI; yHaaana
u;ena MaTepnaJia n pa6oTbl. 765.
< Ox:oAo 1561 2. >. - Cocyp,, rrpnneceHHLiii n p,ap MouacThlpiO CJiaTima noenop,oii
AJicHcanp,poM JI:myrnnnny. 1016.
1561 2. - Hap,rpo6nan IIJIHTa Ha MornJie HnHoJiayca CaHca - aTJieTa ( ?) . 619.
1561 2. (7069 2.), J7 -oe t/Je6paAR. - lloHpOB, rrpnHeCeHHhiÎÎ B p,a p MOHaCTblpiO
CJianma noenop,oii AJieHcaup,poM Jlarrymunuy, ero cyrrpyroii PyHcanp,oii 11 nx p,eTLMn. 1087.
< IlocAe 17-2o tfie6paAR, 1561 2. >. - TioHpon, rrpnnecennhlft n p,ap MouacThlpiO CJiaTnna
noenop,oii AJieHcanp,poM Jlarrymunny, ero cyrrpyrof1 PyHcanp,oii n nx CLIHOBLHMH. 1088.
1561 2. (7069 2.), 5-oe UIOAR.- RpecT, naroTOBJICHHLiii MacTepoM ,Il,ococjlTeeM na
MonacTLipH TiyTna n rrpnnecennLiii n p,ap rrocTeJILHH'UIM MaTneeM Rpa'lynoM n ero cyrrpyroii
Mapneii. 766.
<Ox:oAo 1563 e. >. - RpecT, rrpnnecennhlii B p,ap nryMenoM liJIJiapliOHOM 1\IOHacThlpiO
BncTpnu;a. 767.
< Ox:oAo 1563 2. >. - lJama, rrpnnecennaH B p,a p nryMenoM liJIJia pnonoM MOHaCThlpiO
BncTpnu;a. 974.
1563 2., 1-oe ceum~t6pR -1564 e., 31-oe a62ycma (7072).- RpecT, rrpnnecennhlii
n p,a p MonacThlpiO BncTpnu;a myrranoM ManTa rrpn nryMeHe liJIJia pnone. 768.
1564 e. (7072 2.).- RpecT, rrpnneceHHhlll B p,ap MOHaCThlpiO roJIHH B Hccax nopHHI\OM MaHcnMoM BypnapoM n ero cyrrpyroii AHTHMneii. 769.
1564 e., 1-oe cmm~t6pR -1565 2., 31-oe a62ycma (7073 e.).- BeJinHnii 6an
rnonMa H3 TioronnaHbl CTpOHT u;epHOBb B qecTb Pomp,ecTBa X pHCTOBa. 588.
1565 2. (7073 2 .) . - TIJinTa, noaJiomenHaH PyHcanp,oii, cyrrpyroii noenop,hl AJiel\canp,pa JlarrymHHHY, Ha MOrHJIY O)J,HOH H3 ee p,oqepeii. 620.
1566 2. (7075 2.), 11-oe ox:m~t6pR. - EnanreJine, rrpnnecennoe n p,ap TiaHa, ,Il,ecrra,
HnHoJia n p,pyrnMH, B 1\0TopoM yrroMnHaiOTCH HMeHa noenop,hl MnpqH lJHo6anyJia, ero
cyrrpyrn RamHhl n nx Chlnoneii: noenop,hl TieTpa, Pap,y n Mnpqn. 880.
1568 2. (7076 2.), .Ma ii. - Hap,rpo6naH IIJIHTa Ha MOrHJie noenop,hl AJieHcanp,pa
JiarrymnHHY, rroxoponennoro n ocHonaHHOM HM MOHaCThlpe CJiaTHHa. 621.
1568 2. (7076 e.) <nocAe 14-20 UIOHR>. - Boenop,a AJieHcanp,p II Mnpqa noap,nnraeT
MOHaCThlpL CnnToii Tponu;hl. 314, 315.
1568 2., 1-oe a62ycma. - Hap,rpo6naH IIJIHTa na MornJie AHHhl, p,oqepn TieTpa,
rropTHoro H3 Baii:n. 622.
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1571 e. (7080 e.), 12-oe noR6pR. - Ha)J;TII1Cb na KOJio)J;u;e, C)J;eJiannan <B OKneJie
Mapr,>, no nacTaBJieHiuo noeno)J;bl AJieKcan)J,pa II M11pq11 na cpe)J,CTBa neJI11Koro 6ana Rpaiionr,r
,IJ;o6pOM11pa, C yKa3aHI1eM fO)J,OB CKI1TaHI1H BOeBO)J,bl. 578,
1572 e. - Ha)J;rpo6nan TIJII1Ta na MOri1Jie fp11rop11n K11pmnepa. 623.
1576 e. (7084 e.), 15-oe R1l8apR. - EnanreJII1e B onpane, C)J;eJiannoe na cpe)J;CTBa
JiorocfleTa IIoanna foJII111 11 ero cynpyr11 Annhl 11 np11necennoe B · )J,ap MonacTblpiO foJII1JI
n Hccax. 881.
1577 e. (708 <6 > e.), < nocAe 11-eo cenmR6pR >.- Ha)J;rpo6na.fl TIJII1Ta na MOfi1Jie noeBO)J;bl AJieKcan)J,pa II M11pq11. 624.
1579 e. - (7087 3.), 20-oe U101lR. - qama, C)J;eJiaHHaJI Ha Cpe)J,CTBa ,IJ;o6pe lloTIOBa. 831.
158 ... e. - HaJJ.rpo6na.fl TIJII1Ta na MornJie ,IJ;mop)J;il\e IIIMH)J;Ta, C)J;eJianna.fl · Rp11CTnanoM. 625.
1581 e., 1-oe ţ/jeBpaAR.-IIapaaeu;, na KOTopoM BbiCelJeno nMH <MacTcpa ?> Onpn. 550.
1581 e. (7089 e.), 17-oe UIOAR.- llanarnap, np11HeCeHHbiH D )J;ap MOHaCTbipiO
Arani1H <)1;11H ,Il;HJI > IIcaiieii, 6blnmnM enl1cKonoM Pa)J;ayu;K11M. 966.
1581 e., 1-oe cenmR6pR- 1582 e., 31-oe aBeycma (7090 e.).- Ha)J;rpo6naH nm1Ta
na MornJie nocTeJILH11lJhero Pa)J;y. 626.
1581 e. (7090 e.), 7 -oe cenmR6pR. - Ha)J;rpo6naH TIJII1Ta na Monwe Hpanqero
Pa)J;y. 627.
1582 e. (7090 e.), 17 -oe anpeAR. - Ha)J;rpo6naH TIJII1Ta na MOri1Jie II p11Hbi, )J;O'Iep11
neJII1Koro n11cT11epa IIoanna CoJioMona. 628.
1582 e. (7090 e.), U101lb. - Ha)J;rpo6na.fl TIJII1Ta na MomJie JiorocfleTa Ty)J;opa. 629.
< 1583 e., UIOAb - 1585 e. >. - Ha)J;nncr, na nyme'IHOM CTBoJie npeMeH noeBO)J;bi
lleTpa qep'IeJia. 1199.
1583 e. (7091 e.), 20-oe UIOAR. - Ha)J;rpo6nan TIJII1Ta na MOfi1Jie HHroe, cr,ma
KJiy'Iepa BJiaiiKy 11 Annr,r. 630.
1584 e. (7092 e.), <27-oe R1l8apR- 31-oe aBzycma>.- RaMennr,rii HpecT, noa)J;BI1rnyThlii neJII1KI1M KOMI1COM ( KonromnM) BaJIH n ero cynpyroii fpam)J;anoii; ynoMI1HaiOTCJI:
Pa)J;a, Pa)J;a, Onpn 11 )J;p.; MacTepa Mana{?) 11 IInan. 249.
1585 e. (7093 e.), 22-oe oerw6pR. Ha)J;rpo6naH TIJII1Ta Ha MOfi1Jie arl1
Onpn. 631.
1586 e., 1-oe cenmR6pR - 1587 e., 31-oe aBeycma (7095). - ,Il; an, neJII1HI1ii JiorocfleT <8 1601-1602 rr. >, cTp011T MonaCTbiph MapKyu;a na 6epery pe'IKI1 KoJieHTI1Hbi. 179.
1587 e., 1-oe cenmR6pR -1588 e., 31-oe aBeycma (7096 e.).- Ha)J;rpo6naa TIJIHTa,
B03JIOJuennaH na MOri1JIY KJiy'Iepa BJiaiiKy 11 ero )J;eTeii menoii KJiy'Iepa, AnKoii, n i.~;epKnn,
nocTpoennoii 11x )J;O'IephiO Haroii, cynpyroi'r noeBO)J;bi MnxHII 0Type'lenuoro. 632.
<1589 e. - 1591 e. >. - BeJII1Knii nncmep (Kaanaqeii) An)J;peii n ero 6paT ,I1;1111llfTPni'I
cTponT u;epKOBh Cn. IIoana BeJinKoro fpe'lecKoro. 453.
< 1589 e. (7097) >, 8-oe R1l8apR.- Ha)J;rpo6naa TIJIHTa ua MOfi1Jie EJieHbl, <)J;O'!epn
noeBO)J;bl AJieKcan)J;pa II Mnp'111 >. 316.
<0KOAO 1590 e.- 1599 e. >. - Cocy)J; )J;JIJI corpenamta BO)J;bl (TenJioTa), npnneceunbrii
B )J;ap nryMenoM Cepr11eM. 267.
1590 e. (709<8> e.), 22-oe U101lR. - Ha)J;rpo6naH nJinTa na MOri1Jie BJia)J;a, CbiHa
noeBO)J;bl M11xnn 0Typeqennoro. 317.
1592 e. (7100 z.), 8-oe .Mapma. - Ha)J;rpo6naH DJIHTa na Mori1Jie nocTeJihHI1'lhero
IInana . 633.
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1593 e. - CTaKaH. 937.
1593 e. (7101 e.), 10-oe anpe.aR. - RpecT, naroTo8Jieuuhlii C8HIIţeuunKoM MJieii n
npnueceHHhlii 8 .o;ap MouacThlpiO AranHH <.o;nu ,ll;HJI> apxnMau.o;pnTOM CnJinyaHOM ua llyTHhl. 770.
1594 e. - qama, c.o;eJiauuaH cepe6pHHhlX ETBem ,ll;eMJieuoM, Cou)J;H, Auua. 67 o.
1594 e. ·- Ha.o;nncb )J;aThl 803)1;8H»WHHH ~epH8H Muxaii Bo)J;hl. 182.
1594 e. (7102 e.), .Maii. .. - MKouu, nomepT8o8auuaH llancneM, nncauun nHouonnc~eM HecTopoM. 1106.
1594 e., 1-oe cenmR6pR -1595 e., 31-oe a6eycma (7103 e.), CM.: <1595 e., oKmR6pb>.
< 1595 e., oKmR6pb >. - TypHH paapymaroT MOHaCThlpb Pa)J;y Bop;a 80 8peMH 80HHhl
npoTH8 MnxaH Xpa6poro. 316.
1597 e. (7105 e.), 23-e anpe.aR. - Mo~~ţn, onpa8JieHHhle 8 cepe6po 8HCTHepo111 AnocToJial\e H ero cynpyroii KuHmuoii, nomepT808aHHhle MouacThlpiO CJiaTnua. 816.
1599 e., 1-oe cenmR6pR. - 1600 e., 1-oe a6eycma (7108 e.). - Morn;n, onpa8JICHHhle
8 cepe6po 80e8o.o;oii MuxaHJIOM Xpa6phlM, rocnomero ero CTaHKoii H ChlHOM ux HnHoJiacM
80e8o.o;oro, ncnpa8HHKOM 6y.o;yqn MnTponoJinT EsTHMHii. 384.
< RoHelf
XVI 6. - na<ta.no XVII 6. >. - llhlpKaJiao AR)J;pouaKe B03)1;8HracT
MouacThlph BJiaro8em;euHH <CB. Ca88hl> H noc8Hm;aeT ero MouaCThlpiO Cu. Ca8Bhl oKoJio
MepycaJinMa. 686.
1600 z., 1-oe cenmR6pR -1601 e., 31-oe a6eycma (7109 e.).- llJiam;auu~a, noi:lwpTBosauuaH TnX8HHCKOMy MOHaCThlpiO TpeThHM uaMeCTHHKOM MocK08CKHX nocTCJihHH'IhDX
XapnTOHOM, 8MecTe c ero meuoro EKaTepuuoro lleTpo8uoii H <PoMoii Ocnno8H'IC'M Beaotipa30BhlM, 80 8peMH ~apn Bopuca <I>e.o;opo8H1Ja 8CeH Pycn. 1036.
< X V II 6. >. - Tio.o;uoc, nomepT808aHHhlii MouaCThlpiO TncMaua. 832.
< XVII 6.? >. - EnnTpaxnJih, cpa60Tauuan Mouaxnueli Mpnuoii Roponrna. 1051.
< XVII 6. >. - MKoua, nomepTB08aHHaH rcopnwM CHHO)J;ll, ChlHO!If llau)J;eJie. 559.
< X V II 6.? >. - Jlome•ma Onpu BHCTMe pa. 920.
< XV II 6. ?>. - qama, npuueceuuan 8 .o;a p 80e8o.o;oă Pa.o;y. 372.
< XV II 6. >. - llpocsupuu~a c ua.o;nucbro nMeuu ,ll;parnqaua. 833.
< XV II 6. >.-Mapaae~, c.o;eJiauuhlii no cllopMaM, uaroToBJieHHhlM CTOJIHpoM )l;paroeM. 551.
< llep6aJJ noJt06UHa XVII 6. >. - <l>JiaKoR ua noaoJioqeuuoro cepe6pa, uaroT08JieHHhlii MacTe poM MeJihxnopoM Ban poM. 1023.
16<01? > e. - qama, npuueceuuan B )J;ap soe8o.o;oii MnxaeM Xpa6phlM MouacThlpro
Muxaii Bo.o;a, no.o;onequoMy MouacThlpiO CnMoneTpa. 975.
1601 e. (7110 z.), 26-oe cenmR6pR.- Ha.o;rpo6uan nJinTa ua MoruJie ,IJ;yMHTpamKy,
chlua seJIHKoro KoMnca (Kouromero) AnocToJiaKe u Runmuhl. 634.
1602 e., 20-oe .MaR. - Ha.o;rpo6uan nJinTa ua MoruJie Cocllhii, cynpyru lleTpa
nopTHoro. 636.
1602 e (7110 2.} 20-oe UIOHb. - llauarnap, c.o;eJiauuhlii ua cpe.o;cTBa nryMeua HuJia u
MouacThlpe CJiaTnua. 967.
<1602 e., 16-oe aBeycma -1607 2., 7-oe oKmR6pR>. - lloKpos, npuueceuuhlii B
)J;ap seJIUKHM 6auoM Kpaăo8hl llpe.o;oă <ByaecKy> H ero cynpyroă KaTaJiuuoii. 1089.
1603 2., 1-oe .Mapma. - Ha.o;rpo6uan nJinTa ua MoruJie Auuhl, )J;O'Iepn AuTOHHH,
cynpyru reoprHH. 636.
1603 e. (7112 2.), 19-oe âeKa6pR. - qama, npnueceuuaH 8 )];a p MOHaCThlpro
CJiaTnua uepoMouaxoM HuJioM. 834.
1606 2. - EsaureJiue, npuueceuuoe 8 .o;ap uepoMouaxoM TeocllauoM, npu co.o;eiicTBHH
MHTpODOJIHTa raspuuJia <l>uJia)l;CJihcllHH. 600.
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1607 z., 1-oe cenmR6pR -1608 z., 31-oe a62ycma (7116 z.).- EmnpaxuJih, npnHeceHHaH B )l;ap MouaCThlpiO Map)l;nmueuh aoeBO)l;OH Pa)l;y IIIep6auoM, ero cynpyroii EJieuoii
H HX )l;eThMH. 1052,
<1608 z. - 1613 z. >. - Me11 fa6pneJIH EaTopn, BOeBO)l;hl TpaucHJihBaHCKoro. 1200.
1609 2., 1-oe cenmR6pR- 1610 z., 31-oe a62ycma (7118 z.).- lJama, npnueceuuaH
B )l;ap enncKoncTBY < Eyaay > 6oHpHHOM MnxaJiqeii. 976.
1611 z. (7119 2.), 20-oe a62ycma. - JlnTypmqecKnii noKpoB, BhlWHThlii MnTpocflauoiî:,
cynpyroii BeJinKoro Bopmma HecTopa YpeKe n npnueceuuhlii B )l;ap MouaCThlpiO CeKy. 1084.
1612 z. - lJawa MnKacKoro l\ouBeuTa. 977.
1613 2., 1-oe cenmR6pR -1614 2., 31-oe a62ycma (7122 2.)., CMOTpn: <1614 2.,
1-oe cenmR6pR - 31-oe aeJ>a6pJP.
1613 z. (7122 z.), 5-oe noR6pR. - EnnTpaxnJih MnTponoJinTa l\JieMeuTa 113
<l>11mmn11. 274.
<1614 z., 1-oe cenmR6pR- 31-oe ae,.a6pJJ>.- Boeaop;a Pa)l;y MIIXHH BOCCTaHaBJIIIBaeT MouacTbiph Pa)l;y Bo)l;a. 315.
1614 2. (7123 z.) <1-oe cenmR6pR- 31-oe ae,.a6pR>. - Ha)l;nllch ua KaMue na
MOHaCThlpH Pa)l;y Bo)l;a, BOCCTauoaJieuuoro BOeBO)l;OH Pa)l;y Mnxueiî: 11 nocBHIIţeuuoro MouaCThlpiO J1B11pb. 314.
1615 2. - HaADIICh ua Komauoif cyMKe, npiiHa)l;JiemaBweH EeTJieuy l1mTBaHy. 1181.
1617 2. (7125 z.), RHBapb. - l\aMeuuhliî KpecT, B03)l;BIIrHYThlH JiorocfleToM CToiiKoii
n ero cynpyroii HHKIIIeii. 250.
1617 2. (7125 2.) <noc.ae 25-2o .Mapma>. - IlpoCBIIpHIIIJ;a, c)l;eJiauuaH ua cpep;cTBa
Teocflaua, MIITponoJIIITa Cyqaahl; ynoMHHyTa CTOIIMOCTh pa6oThl. 835.
1617 z. (7125 z.), UIO.Ilb. --:- Cocy)J;, pecTaBpllpoaauuhlii Ha cpep;cTBa Teocflaua,
p,nnponoJinTa Cy'laBhi. 1016.
1618 2. (7126 2.), .MaJJ. - EnnTpaxnJih, npiiHa)l;JieiHaBmaH MouacThlpiO CIIMoneTpa
11 c)l;eJiaHuaH ua cpe)l;CTBa nepoMouaxa Moacacfla, Tpy)l;aMn KHHrnull EJieuy)l;hl. 1053.
1618 z., 3-e o~>mR6pR. - Ha)l;rpo6uaH TIJIIITa ua MoruJie CBHIIţeUHIIKa cfJpau:u;llcKaucKoro op)l;eua, l\e'IKeMeTn AM6poa11yca. 637.
<1619 e., 8-oe .MaR - 1620 e. >. - lJama, C)l;eJiauuaH MacTepoM XaucoM II pncTepoM
u npnueceuuaH B )l;ap MouacTLipiO TncMaua BemiKIIM BIICTuepoM CToiî:Koiî: <H3 CTpLIM6hl> u
ero cynpyroiî: )J,oKueiî:. 969.
1619 e., 4-oe cenmR6pR. - Hap;rpo6uaH nJiuTa ua MoruJie Au)l;peH Beiî:u)l;pura 11
Cocflbn, )J;O'Iepu MapTuua BuKTopa 113 l\oTuapa. 638.
1620 z., c.Mompu: 16<011> z.
<1620-1626 ee. >. - Meq fa6p11eJIH EeTJieua, KHH3fl TpaucnJibBaHIIH. 1196.
1620 e. (7128 e.), 1-oe RH6apR. - JlaMna)l;a, npuueceuuaH B p;a p MouacTLipiO CJiaTnua
MHTponoJIHTOM MoJI)l;aauu TeocflauoM. 681.
1621 e., 1-oe cenmR6pR -1622 z., 31-oe a6eycma (7130 e.).- Cocy)l;, cp;eJiauuhlii
Ha cpe)l;CTBa ocuoaaTeJieiî: MouacThlpH EncTpu:u;a u pecTaapupoBaHHhlH a pxueniiCKonoM
TeocflauoM. 914.
1622 z., 1-oe cenmR6pR -1623 e., 31-oe aBeycma (7131 e.).- l1KouKa a onpaBe,
C)l;eJiauuoiî: Ha cpe)l;CTBa 6hlamero 11amuuKa BacuJiun YpeKe. 1024.
1622 z., 1-oe cenmR6pR -1623 z., 31-oe aBzycma (7131 z.).- Cocy)l;, pecTaBpupoaauuhlii TeocflauoM, 6hlBWHM MHTpOIIOJIHTOM Cy'laBhl. 1017.
1624 e., 1-oe cenmR6pR -1625 z., 31-oe a6eycma (7133 z.).- Hap;IIHCh ua KaMue
ua MouacThlpH Pa)l;y Bo)J;a, pac11ucauuoro ua cpep;cTBa aoeao)l;hl AJieKcau)l;pa l\oKouyJia. 315.
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< 010o.no 1625 2. - 1626 2. >. JliiTypnrqecKIIii
MIITponoJIIITOM AHacTaciieM RpiiMKoiL 1086.

noKpon,

npiiHeceHHblii:

n ,11,a p

1625 2., 1-oe cenmR6pR -1626 2., 31-oe aB2ycma (7134 2.).- Me,ll,aJibOH ,II,JIH
pii3bi, ,11,a ponaHHhlH MOHaCTblpiO TIIcMaHa KJiyqepoM MymaTOM. 926.
1626 2. (7134 2.), 5-oe rfieBpa.nR. - Ha,11,rpo6HbiH KaMeHb Ha MoriiJie noeno,II,LI Pa)J.y
Mnxm1, yMepmero n XbipJiay. 318.
<010o.tw 1627 2.>. - RpecT, )J.aponaHHbiH MOHaCTbipiO Pa)J.HHa neJIIIKIIM Jioro«fleToM
J(yMHTpamKo dliTo«flaHOM >. 771.
< 1628 2. - 1648 2. >. - CTaKaH Teo)J.OCIIH II ero cynpyrii X piicocKyJIIIHbi, C)J.eJiaHHhlii
MacTe poM ,[\aHIIeJieM BJioneoepoM. 938.
<1628 2. (7136 2.) >, 25-oe .Mapma. - liJia~aHIIIJ,a, npiiHeceHHaH n )J.ap noeno)J.oi1
MIIpOHOM BapHOBCKHM II ero MaTepbiO EJIII3aneToii. 1036.
1628 2., 1-oe cenmR6pR -1629 2., 31-oe aB2ycma (7137 2.).- l.Jama, )J.aponaHHaH
MOHaCTMpro Ap)J.mem noeno)J.oii AJieKcaH)J.pOM 11JIIIameM. 978.
1629 2. (?). - 11KoHa, IIIICaHHaH BaciiJIIIeM, miinoniiCIJ,eM II3 PamiiHa pb. 1229.
1629 2. - CTaKaH 11,exa nopTHbiX II3 TLipry Mypema, cpaooTaHHLIH Ha cpe)J.cTna
MacTepon 11,exa Ha)J.bH <Depen11,a II CenT MapTOHH IleTepa. 939.
< 1629 2. - 1632 2. >. - EnaHreJIIIe MOHaCTblpH BncTpniJ,a, noxnlll,eHnoe no npeMH
npanJieHHH noenO)J.bi JleoHa ToMmii. 883.
1631 2. - CTaKaH, c)J.eJiaHHblii: MacTe poM ,[\aHneJieM BJioneoepoM II npnHeceHHblii: n
)J.ap mynaHoM AH)J.peeM. 940.
1631 2., 27 -oe .MaR. - Ha)J.rpooHaH nJIIITa Ha MoriiJie CBHIII,eHHIIKa fa6piieJIH ,IJ;poTJiepyca. 639.
1631 2. (7139 2.), 23-e aB2ycma. - Boeno)J.a JieoH ToMma noroeT c n3rHaHHnKaMn,
npnme)l;IDHMU U3-3a rop. 436.
1631 2., 18-20 ae,.a6pR. - Ha)J.rpooHaH IIJlUTa Ha MOrHJie Jlol\oiTia, ChiHa J(oMHHlll\a, no3JIOii\eHHaH ero o pa ToM HHonoM. 640.
1632 2. - l.JamHa, npnHa)J.Jiet~mnmaH )J.bHJ\Y Cere)J.n fpuropnro. 676.
1632 2.- 7140, 20-oe rfieBpa.nR.- RaMeHHblii: HpecT, B03)J.BIIrHyTLiii: noeno)J.oii: JleoHOM
ToMmeii n
H.nn. 435.

naMHTb

o

cpameHHH

c

Fl3rHaHHl!J\aMH,

npnmo)J.mnMH

II3

TpaHCTIJibna-

1632 2. (7140 2.), 2-oe aB2ycma. - Ha)J.nHCb Ha 1\aMHe IJ,epHnii Cn. TponiJ,bl n
KbiMnyJiyHre, B03)J.BnrHyToii Ha cpe)J.CTBa mynaHa BaciiJial\e n mynaHHIJ,hl MnTHHbi, mynaHa
AcJiaHa n ero MaTepu EJieHhl II )J.p. 579.
<1632 2., cenmR6p& -1654 2., 9-oe anpe.nR>.- MaTeii Bacapa6 nocno)J.a B03)J.nnraeT
IJ,epHOBb cn. AnocToJion; ynoMnHaHne o CTapoii )J.epeBHHHOH IJ,epHBH. 367.
< 1632 2., cenmR6p& - 1654 2., 9-oe anpe.nR >. - Me)J.aJibOH )J.JIR pn3hl, rrpnHeceHHhlii
n )J.ap MOHaCThlpiO TncMaHa noeno)J.oii MaTeeM BacapaooM II ero cynpyroii EJieHoii. 927.
< 010o.no 1633 2. >. - JlaMna)J.a, rrpnHeceHHaH n )J.a p neJIHJ\HM 6aHOM Pa)J.y By3ecHyJIOM II ero cynpyroii EJieHo:ii:. 682.
1633 2. - IloTnp 11,exa rropTHbiX II3 Thlpry Mypema, II3rOTOBJieHHbiH Ha cpe)J.cTna
MacTepon Ha)J.bii <DepeHIJ,a II II;IIKII Mnxaii. 979.
1634 2. - CTaKaH, C)J.eJiaHHhlii MacTepoM MIIxaaJioM 3eii6pnrepoM. 941.
1634 2., 23-e RnBapR. - Ha)J.rpooHaH DJIIITa Ha MoriiJie cnH~eHHHKa «flpaHIJ,IICKaHcHoro op)J.eHa X piicTo«flopa )J.e Jlonnx11,a. 641.
1634 e., 1-oe cenmR6pR -1635 2., 31-oe aB2ycma (7143).- EnnTpaxiiJib, npiiHeceHHaH B )J.ap BIICTIIepOM ,[\yMJITpamKO. 1054.
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<O,.o.n,o 1635 e.>. -

fipocnHpHM~a, npMHeceHHaH

B ):lap noeno):loii MaTeeM Baca-

pa6oM. 836.

1635 e. - CTaKaH

~exa nopTHhiX Ma

Thlpry Myperna, uaroTOBJieHHhlii Ha cpe):ICTBa
~exonblx MacTepon Ha ):IbM CllepeH~a M Ha,nbH MHKJiorna. 942.
1635 e., 1-oe cenmJt6pJt -1636 e., 31-oe aoeycma (7144 e.).- EnaHreJIHe B onpane,
c):leJiaHHoe Ha cpe):ICTBa noeBOJ:\hl MaTea Eacapa6a 11 ero cynpyrn EJJeHbi 11 npnHeceHHoe B
):la p MOHaCThlpiO BphiHKOBeHb. 882.
< 1635 e., 30-oe noJt6pJt - 1654 e., 25-oe .Atapma >. - CTaKaH, no):la peHHbiH MOHaCThipiO
TonoJibHH~a HepoMOHaxoM Teo):lopoM. 943.
1635 e. (7144 e.), 14-oe ae,.a6pJt. - Ha):lrpo6HaJI llJIHTa Ha MOrHJie ,ll;eciiMHhl,
cynpyrH 6blnmero neJIMKoro JioroljleTa Pa):ly HacTypeJia, noaJiomeHHaH ee ):loqepbiO rocnome:ii EJieHo:ii, cynpyro:ii noeBO):Ihl MaTeJI Bac a pa6a. 642.
1636 e. - l.Jarna, C):leJiaHHaH MaCTe poM AJieKcaH):IpOM, ChlHOM AKpHBHCa H3 TpnHHaJihl, npHHeceHHaH B ):la p noeno):lo:ii Ma TeeM Bac apa6oM H ero cynpyroii EJieHo:ii. 980.
<1636 e. >, cenmR6pb. - Ha):lrpo6HaH IIJIHTa Ha MOrHJie MHTponoJIHTa fpHropHH

1. 456.
1636 e., 1-oe cenmR6pR -1637 e., 31-oe aoeycma (7145 e.).-

llpocnHpHn~a. npHHeceHHaJI n )J,ap MOHaCThlpiO CTeJIH B TbiproBHrnTe noeno)J,o:ii BacHJIHeM Jlyny. 837.
1636 e., 1-oe cenmR6pR- 1637 e., 31-oe aoeycma (7145 e.).- I\a)J,HJIO, npHHeceHHoe B )J,ap MoHaCThlpiO TpH 11epapxa B Hccax noeno)J,oii BacHJIHeM Jlyny. 729.
1637 e. (7145 e.), 3-e anpe.n,R.- Jlapb )J,JIJI Mom;eii, c):leJiaHHhl:ii MacTepoM AHacTacHeM' CbiHOM HMKOJiay nanacTaMaTe H npHHeCeHHbiH B ):lap ,ll;HMOH. 817.
1637 e., 1-oe cenmR6pR- 1638 e., 31-oe aoeycma (7146 e.).- EnnTpaxHJib, npnHeceHHaH B ):la p noeno):loii BacMJIHeM n ero cynpyro:ii Ty):locKo:ii. 1055.
1637 e., 1-oe cenmR6pR -1638 e., 31-oe aoeycma (7146 e.).- BoKaJI, no):lapeHHhiH
IIhlpKaJia6oM HMKoJioii na fJioroBbi. 944.
1637 e., 1-oe cenmR6pJt -1638 e., 31-oe aoeycma (7146 e.).- CaKKoc BapJiaaMa,
MHTponoJinTa MoJI):IOBhl. 1079.
<Otw.n,o 1638 e. >. - llpocnnpHn~a, npnHeceHHaJI B ):lap MOHaCThlpiO Tpn 11epapxa
B Hccax noeno):lo:ii BacnJineM Jlyny n ero cynpyroii: Ty):IOCKoii. 839.
<O,.o.n,o 1638 e.>.- Ra):IHJIO, npHHeceHHOe B ):lap MOHaCThlpiO TpH 11epapxa B
Hccax noeBO):Ioii BacMJIHeM Jlyny H ero cynpyroii: Ty):locRoii. 683.
< Otw.n,o 1638 e. >. - llo):IHOC, npHHeceHHbiH B ):la p noeno):loii BacMJIHeM Jlyuy H ero
cynpyroii Ty):IOCRoii. 838.
<O,.o.n,o 1638 e.>.- OpapHii, npnHeceHHhiH B ):lap noeno):loii BacnJineM Jlyny. 1068.
1638 e. (7146 e.), 20-oe .Ata!l.- llJiaiiJ,aHn~a, npnHeceHHaH B ):lap MOHaCTbipiO
Tpn 11epapxa B Hccax noeno)J,oii BacMJIMeM Jlyny H ero cynpyro:ii Ty)J,ociwii. 1037.
1638 e., 1-oe cenmR6pR- 1639 e., 31-oe aoeycma (7147 e.).- Pnaa MKOHbi, npnHeceHHaJI B ):la p Boeno):loii BacnJineM Jlyny H ero cynpyro:ii Ty):locRoii. 1070.
1638 e., 1-oe cenmR6pR- 1639 e., 31-oe aoeycma (7147 e.).- lloRpon, npHHeceHHhlii B )J,ap noeno):lo:ii BacHJIHeM Jlyny n ero cynpyroii Ty):IOCRo:ii. 1090.
1638 e., 1-oe cenmR6pR- 1639 e., 31-oe aoeycma (7147 e.). -lloKpon, npnHeceHHhl:ii B ):lap noeBO):IOH BacHJIMeM Jlyny H ero cynpyroii: Ty):IOCRoii. 1091.
1639 e. (7147 e.), .Atapm.- llo):IHOC, npnHeceHHhlii B ):lap MOHaCThlpiO Tpn 11epapxa B
Hccax noeno):loii BacnJineM Jlyny M ero cynpyroii Ty):locRoii:. 840.
1639 e. (7147 e.), .Atapm.- Cocy)J,, npnHeceHHbiM B )J,ap MOHaCThlpiO TpH 11epapxa
B Hcca x noeno):loii BacnJIMeM Jlyny n ero cynpyroii Ty):locRoii:. 915.
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1639 2. (7147 2.}, 7-oe .uapma. - Ka)l;HJibHnu;a, npnHeceHHaR B )l;ap MOHaCTbipJO
Tpn Mepapxa n Hccax noeBo)l;oii BacnmteM Jlyny n ero cynpyroiî: TyAOCIWii. 740.
1639 2., cenmR6pb.- EnnTpaxnJib cnmu;eHHHKa ,IJ.nMHTpHR BapToca. 1056.
1639 2., 1-oe cenmR6pR- 1640 2., 31-oe a62ycma (7148 2.).- KpecT, npnHa)l;JiemaBrnnii MoaHHY; ynollmHaeTCR n 1111111 BoeBO)l;bi MaTeR Bacapa6a. 772.
< OK-o.tto 1640 2., - 1644 2., 20-oe iJeK-a6pR >. - EBaHreJine, npncya.;J];eHHoe ,IJ.nBanoM
neJIHROMY cnaTapro Tipe)l;e BpbiHI\OBRHy; noa)l;nee B onpaBe ono 6biJio B03BpaiiJ;eno MonaCTbipiO BncTpnu;a. 883.
1640 2., 1-oe cmmR6pR- 1641 z., 31-oe aBzycma (7149 2.).- Cocy)l;, npunecenn~>~ii
B )];a p MonaCThlpiD KaJI)l;apymanh KJiy'lepoM Byanmwii. 1018.
1640 2., 1-oe cenmR6pR - 1641 2., 31-oe aB2ycma (7149 2.). - EBanrenne, onpanJiennoe n npnnecennoe H )];a p MonacThlpiD Tpn Mepa pxa B Hccax BOeBo)l;oii BacHJIHeM
Jlyny. 884.
< lloc.tte 18-2o noR6pR 1640 e. >. - Ha)l;rpo6naR nJIHTa Ha MontJie HoeBO)l;bi Pa)l;y
IIIep6aHa, yMeprnero B BeHe n BHOBb norpe6eHnoro B MonacTblpe KoMana, BMecTe co cBonM
3RTeM, BoeBOAOii HnKoJiaeM TiaTpamKy. 643.
1640 e. (7149 e.), 3-e iJeK-a6pR. - HaArpooHaJI nJIHTa Ha MoniJle KoHcTaHTHHa,
CbiHa cnaTa pH TipeAhl n CTanKH, AO'Iepn JiorocpeTa TihlpHy na Py)l;hl; ynoMHHaiOTCR n npnHomeHHR, C)l;eJiaHnhle MonacTblpiO Ap)l;mem. 644.
< OK-o.tto 1641 2. - 1642 2. >- JlaMna)l;a, npnHecennaH H )l;ap MonacThlpiD TonoJihnnu;a RannTanoM Pa)J;HBOeM H ero cynpyroii IKHBaHoiî. 685.
1641 2. (7149 2.), 20-oe .Mapma. - BoRaJI ( ?) , npnneceHHhiÎÎ B Aa p BoeBOAOÎÎ BacnnneM
Jlyny. 945.

1641 e. (7150 e.), <1-oe cenmR6pR -10-oe OK-mR6pR>. -

JlaMna)l;a, npnHecennaH

B )J;ap MonacThlpiO TncMana nryMenoM l:lonoM. 684.

1641 2., 1-oe cenmR6pR -1642 2., 31-oe aB2ycma (7150).- KpecT, npnneceHHhiÎÎ:
B )l;ap MHTponoJIHTOM TeocpnJIOM. 773.

1641 2., 1-oe cenmR6pR -1642 e., 31-oe aB2ycma (7150 2.).- EnHTpaXIIJih BapJiaaMa, MHTponoJinTa Cy'laBhl. 1057.

1641 2., 1-oe cenmR6pR -1642 2., 31-oe aB2ycma (7150 2.).- BoKaJI, npnnecennhliî B
)l;ap MonacThlpiD B KhiMIIyJiynre BOeBo)l;oiî MaTeeM Bacapa6oM n ero cynpyroiî: EJienoiî:. 970.
1641 e. (7150 2.), 5-oe oK-mR6pR. - Ha)l;rpo6naR IIJIHTa na Morune KHiKHhl, cynpyrn
BeJIHRoro apMama liBamKo <qenapa>. 645.
1641 2. (7150 e.), 5-oe noR6pR.- Mom,n, KynJieHHble MaTeeM Bacapa6oM n ero
cynpyroiî: EJieHoiî: Ha Acpone H npnHeceHnhle B )l;ap MOHaCTbipiO ApnoTa, aa6oTaMn MnTponoJinTa TeocpnJia. 818.
1642 2.-7150 e., <1-oe JtltBapR- 31-oe aB2ycma>. - EBaHrenue, onpaBJiennoe na
cpe)l;CTBa MHTponoJIHTa YrponJiaxnn TeocpuJia; MacTep- <l>paHKo MapKann'l ua KnnpoBau;a. 885.
1642 2., .Mau. - Cocy)J;, npnHeceHnhlii B )l;ap BcenencKIIM naTpuapxoM TiapTeHIIeM 1
BoeBo)l;e BaciiJIHIO Jlyny. 1019.
1642 2., 1-oe cenmR6pR- 1643 2., 31-oe aBeycma (7151 2.).- JlaMna)l;a, RynnenHaR BOeBo)l;oiî MaTeeM Bacapa6oM. 686.
1642 2., 1-oe cenmR6pR - 1643 e., 31-oe aBeycma (7151 2.). - EBaHreJIIIe, onpaBJieHnoe Ha cpe)l;CTBa BOeBO)l;hi MaTeH Bacapa6a n ero cynpyrn EJieHhl n npnneceHHoe B
)l;a p u;epKBH BJiaro'leCTHBoiî: Tia pacKOBhH B MOHaCThl pe <fypa MoTpy nyiî>. 886.
1642 2., 1-oe cmmR6pR- 1643 2., 31-oe aBeycma (7151 2.).- Me)l;aJibOH OT B03)J;yxa, C)l;eJiaHHhiÎÎ: Ha cpeACTBa BeJIHKoro ar11 ,IJ.uuKyJia < Byiî'lecRy>. 928.
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<0Ko.no 1643 3.>.- llKoHa, rrpitHeceHHaH B .n.ap noeno.n.on MaTeeM Bacapa6oM H
ero cyrrpyroiî: EJieHoiî:. 1230.
<0Ko.no 1643 3. >. - l1KoHa, rrpHHeceHHaH B .n.a p noeno.n.oiî: MaTeeM Ba ca pa6oM H ero
cyrrpyroiî: EJieHoiî:. 1231.
1643 3., 1-oe cenmR6pR -1644 3., 31-oe aBaycma (7152 a.). -l\aMeHHhiÎÎ: KpecT,
B03,ll,BHrHyThiii 110 npeMH rrpaBJieHHH noeBO,lJ,hi MaTeH Bac a pa6a; ynoMIIHaiOTCH: BacHJiniî:,
,l.l;yMIITpa, BacuJial\n n M11T11Ha. 261.
1643 3., 1-oe cenmR6pR- 1644 3., 31-oe aB3ycma (7152 a.).- EHrOJIIIIIOH, npiiHeceHHhliî: n .n.ap neJIIIKIIM crraTapeM Tipe.n.oiî: BpbiHKOBHHY, ero cyrrpyroiî: Tiayuoiî: 11 11x
.n.eTbMII AHKy~eii 11 Tia noii:. 872.
1643 3., 1-oe cenmJ/,6pR- 1644 3., 31-oe aB3ycma (7152 2.).- l1KoHa CaparrHoHa,
nryMeHa MOHaCThlpH ApuoTa, uarr11cauHaH IIKOHOIIIIC~eM CTpoe 113 ThlpronllmTe. 1106.
1645 3. - BoKaJI. 971.
1645 2., 1-oe cenmR6pR- 1646 2., 31-oe a62ycma (7154 2.).- TioMHHaJihHHK
na CKHTa Bpa.n.eTa, c.n.eJiaHHhliî: iRIIBOIIHc~eM l\aJioxHoiî: H rrpHaeceHHhlÎÎ B .n.a p lloHOM H ero
cyrrpyroiî: AHKoiî:; ynoMIIHaiOTCH: noeBO,ll,hl, apxHenHCKOIIhl, CBHID,eHHHI\11, paaHble JIH~a,
IIpiiHOIDeHIIJI. 282.
1646 2. - JlaMna.n.a, npHHeceHHaH n .n.ap MOHaCThlpiO Tp11 Mepapxa n Hccax noeno.n.oiî: BaciiJIIIeM Jlyny. 687.
1646 2. - 11KoHa, HanHcaauaH 111\0HOIIIIC~eM An,ll,peeM (?) B Jlbnone. 1107.
1646 2. -7154 3., <1-oe RHBapR- 31-oe aB3ycma>. - Tio.n.cne'IHHK, npuaeceHHhlii:
n .n.ap MouacThlp!O T11cMaua noeno,ll,oiî: MaTeeM Bacapa6oM 11 ero cynpyroii: EJieaoiî:. 1008.
1646 3. (7154 2.), 24-oe a62ycma.- EnaureJIHe, npHaeceaaoe n .n.ap MouacThlpiO
AranHH <,ll,HH BaJie > reTM3HOM ranpHJIOM H ero cynpyroii JlHJIHJIHOH. 887.
1646 a., 1-oe cenmR6pR -1647 3., 31-oe a63ycma (7155 2.).- EnaureJIHe, onpanJieuuoe ua cpe.n.cTna neJIHKoro KOMIICa (RoaiOmero) Pa.n.y <MuxaJI'IH> u ero cynpyru Co4mRH
H no.n.apeuuoe MouacThlpiO Bpa.n.y. 888.
1646 3., 1-oe cenmR6pR- 1647 2., 31-oe aB2ycma (7155 2.). -Cocy.n., npuneceuublii
n .n.ap MonacThlpiO THcMaaa rrhlpRaJia6oM HeRyJioiî: u ero cynpyron <DJiopuRoii. 272.
1646 a. (7155 2.), 5-oe nM6pR.- Mom,u, npuo6peTeHahle noeno.n.oii MaTeeM Bacapa6oM H ero cynpyroiî: EJieaoiî: aa rope Alflone H npHueceHHhle B .n.ap MoaacThlpiO ApuoTa,
aa6oTaMH MHTponoJIHTa TeolflHJia. 819.
1647 3., 4-oe RHBapR. - Ha.n.rpo6uaH IIJIHTa aa MOrHJie 1\aTOJIHl:fecl\oro CBHID,eHHHI\a
BaJieHTHna AJicTHepa. 646.
1647 2. (7155 3.), <18-oe RH6apR>. - EnaureJIHe, onpanJieHHOe aa cpe.n.cTna noeBO,ll,hl
MaTeH Bacapa6a H ero cynpyr11 EJieHhl H rrpHnecenHoe n .n.ap noa.n.nurayToMy HMH MonaCThlpiO <Conema > no BpaHTJe. 889.
1647 3. (7155 3.), 1-oe aB3ycma.- Ha.n.nHcb Ha KaMHe Ha MouacThlpH ,l.l;paranemTh,
noccTaHOBJieHHoro noeno.n.oii: MaTeeM Bacapa6oM, neJIHKHM cnaTapeM ,l.l;HHKY <Byii:'IeCRy> H
neJIUKHM naxapHHKOM ,l.l;parym11uoM; HcnpanHIIK RaniiTaH Ba.n.H. 580.
1647 3., 1-oe cenmR6pR -1648 2., 31-oe a62ycma (7156 2.). JlaMna.n.a, npllneceHHaH
n .n.ap MOHaCThlpiO TncMaHa mynaHoM HnKoJioiî: <IIhlpK3Jia6oM>. 688.
1647 2., 1-oe cenmR6pR -1648 3., 31-oe a63ycma (7156 a.).- Ha.n.nHch Ha 1\aMHe
na ~epRnn TIIIHY, rrocTpoeHHOii: noeno.n.oii: MaTeeM Bacapa6oM H ero cynpyroii: EJieHoii:;
11cnpanHHK- KaiiHTaH Pa,ll,y 113 Byaay; ynoMHHanlle o 6oJiee cTapoii: .n.epeBHHHoii ~epRBII. 581.
< 0Ko.no 1648 2. - 1658 3. >. - EnaHreJiue, orrpaaJieaHoe n naMHTh ocHonaTeJieii:
MOH3CThlpH Map.n.mHneHh. 890.
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1648 a., 14-oe J•tapma.- Ha)l;rpo6Haa nmua Ha 1\tornne HoaHHa KoTThl, caKca na
647.
1648 a., 13-oe anpe.!t.fl. - Ha)l;rpo6HaH DJII1Ta Ha MOrltJie KaTepitHhl It racna pa lt3
op,ll;eHa HeayitTOB (?). 648.
1648 a., 1-oe cenm!t6p!t- 1649 a., 31-oe a62ycma (7157 a.).- Me)l;aJihOH oT eHroJInitoHa, C)l;eJiaHHoro Ha cpe,ll;CTBa Jioro«fleTa Ty)l;opa. 929.
<1648 a., 11-oe OKm!t6p!t -1657 a.>.- Mcq reoprun II PaKOiţlt, BUCDO)l;hl TpaHCltJlbBaHitlt. 1201.
1649 a. (7157 a.), 14-oe uwnR.- l.J:epnaK, npnHeceHHLiii n )l;ap MOHaCTLipiO TncMaHa
MitTpODOJlltTOM llJTe«flaHOM. 748.
1649 a., 1-oe cenmR6p!t -1650 a., 31-oe a6aycma (7158 a.).- JlaMna)l;a, )l;aposaHHaH MOHaCThipiO TncMaHa ooeBo)l;oii MaTeeM Bacapa6oM. 689.
1649 a., 1-oe cenmR6pR- 1650 a., 31-oe a6aycma (7158 a.).- JlaMna)l;a, )l;apoBaHHaH MOHaCTLipiO BncTpitu;a soeBO)l;oii MaTeeM Ba ca pa6oM. 690.
< 0Ko.!lo 1650 a.>. - KpecT, no)l;apeHHLiii MitTponoJIItTOM lllTe«flaHOM. 774.
< 0KO.!l0 1650 2. >. - fiOMitHaJibHllK, B KOTOpOM ynOMitHaiOTCJI UMeHa DOeBO)l;hl BacnJIItJI Jlyny, KHarnHn EKaTepnHhi, lllTe«flaHa n AP. 1182.
< Cepeouna XVll6>.- Jimue'IKa, c)l;eJiaHHaa Ha cpe)l;cTna il\ynaHa YApnmTe. 921.
< Cepeouna XV II 6. >. - Ha)l;rpo6HaH IIJinTa Ha Mornne AHApeaca na op,ll;eHa HeaynTOB. 649.
< Cepeouna XVII 6. >. - Ha)l;rpo6HaJI nnnTa Ha Mornne BaneHTnHa ,IJ;apoaca. 650.
< Cepeouna XVII 8. >. - Ha)l;nnch Ha u;epKnn Bse)l;eHnH so xpaM llpeco. Boropo,ll;HD;LI
<<B llly6emTax •>, nocTpoeHHOii my)l;eu;oM feprnHoii, CLIHOM CTaH'IY na. 582.
< Cepeouna XVII 6. >. - ApxnepeiicKoe Kpecno, npnHeceHHoe o )l;ap noro«fleToM
,IJ;aH'IY JIOM. 1173.
< Cepeouna XV II - 6mopa!t no.!lo6una XV III o.>. - lloMitHaJihHHK cKnTa BpaAeT,
Ha3biBaiOTCH: BOCBO)l;hl, a pXItellltCKOllhl, CBHIIJ;eHHHKH, pa3Hhle JIHIJ;a, DpllHOilleHHH. 282.
< Bmopa!t no.!lo6una XVII 6. >. - EnaHreJine, )l;apooauaoe YcneucKoii: u;ep«on o
3JiaTapb lloHoM n Pa)l;oii. 115.
< Bmopa!t no.tto6una XV II 6. >. - H«oHa, npnHeceaHaH o )l;ap AHacTacneM HoHOM
na RoHHD;LI. 78.
1651 a. - BoHan u;exa nopTHLIX na TLipry Mypema, cpa6oTaHHLiii Ha cpe,ll;CTBa
u;exonhlX MacTepoo Ka po Mn«noma n foHu; flHoma. 946.
1651 a. - l.J:arna, no)l;a peHHaH OAHOMY rociinTaJIIO MuxaaJioM n PernHoii Ca«flnonn. 981.
1651 a., 1-oe cenm!t6p!t- 1652 a., 31-oe a6aycma (7160 a.).- Ka)l;nJio, npitHeceHHoe B )l;ap iKyiiaHitu;eii EJieHoii, cy11pyroii 6aHa PaAy < By3ec«y > n ee ChlHOM MaTeellt. 730.
< 1651 2., oKmR6pb >. - Boeno)l;a MaTeii Bacapa6 cTponT u;ep«OBh Co. ,II;u11utTpna
o Kpaiione. 596.
1652 a. (7160 a.) < aoaycm ?>.- HaArpo6HaH IIJinTa, < IIpHIIItcaHHaH ooeBOAC MaTcamy,
ChiHY MaTeH Bacapa6a>. 651.
1652 a., 1-oe cenm!t6p!t- 1653 a., 31-oe a6aycma (7161 a.). - Ka)l;nno na MOHaCTLipH Map)l;muHeHb. 731.
1652 a., 1-oe cenm!t6p!t -1653 a., 31-oe a6aycma (7161 a.).- Bo«aJI KoMmn
Payu;a. 947.
1652 a., 1-oe cenmR6p!t- 1653 a., 31-oe a6aycma (7161 a.).- llo)l;cBe'IHHH, )l;apo-

Cy'laBhi.

oaHHLiii MOHacTLipiO TncMaHa BeJIHHHM HOMHCOM ua llaThlpname Pa)l;y <Mnxan'leiî: > n ero
mynaHnu;eiî: Co«fln«oii:. 1009.
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1652 e., 16-oe uo.n6p.n.-HaArpo6uas DJIHTa Ha MorHJie lloraHHeca BoJILcpa H3 BaiiH. 652.
< 01w.tw 1653 e. >. - BoKaJI, )];a pooaHHLIH KJiy'lepoM ,IJ;mypoii, C)l;eJiaHHhlH MacTcpoM
KpHcTocpoM BcHTIV'POM. 972.
<1653 e. - 1671 e. >. -Cocy)l;, npHHeceHHhlH o )l;ap MHTpocpaHoM, HryMeHoM MoHaCThlpH MapAIIHIHCHb. 916.
1653 e., 1-oe cmm.n6p.n -1654 e., 31-oe aoeycma (7162 e.).- ,IJ;oepL, c)l;eJiaHHa.H
Ha cpeACTBa HryMeHa BacHJIHH )l;JIH 6oJILHH~ţhl MOHaCThlpH BHcTpH~ţa. 1245.
1654 e. - KpecT, npnHeceHHhlH o )l;ap CTOJILHHKOM :A:oproii H ero cynpyroii AJieKcaH)l;poii. 775.
<IIoc.rte 9-eo anpe.rtR 1654 e. (?) >. - KHpnH'I c Ha)l;nHCLIO, o KoTopoii yooMHHaeTc.H ooeBOAa MaTeii Bacapa6. 1205.
1654 e., 1-oe ceum.n6p.n- 1655 e., 31-oe aoeycma (7163 e.).- l\a)l;HJIO, C)l;eJiaHHoe
Ha Cpe)l;CTBa MHTpODOJIHTa lliTe«flaHa. 732.
1654 e., 1-oe ceum.n6p.n- 1655 e., 31-oe aoeycma (7163 e.). - KypHJILHH~ţa,
c)l;eJiaHHa.H

Ha

cpe)l;CTBa

HryMeHa

CeprH.H

u

nepe)l;eJiaHHa.H

Ha

cpe)l;CTBa

HryMeHa

741.
1655 e. -

HHKOAHMa.

Ca1moc HeocpHTa llaTeJiapoca, apxHenHCKona KpHTa, BhliDHThlH HryMeHOM
fepacHMOM BJiacTocoM. 1080.

1655 e. (7163 e.) <noc.rte 17-eo ffieopa.rtR>.- BeJIHKHH nocTeJILHH'IHH llana BphiHIWDHHY, y6HThlH BO BpCMfl BOCCTaHIIfl )];3p36aHiţCB (neXOTIIHiţCB). 565.
< Iloc.rte U10.rtR 1655 e. >. - J(epeoHHHhlH KpecT, ooap,oiirHyThiH llpe)l;oii BphlHKOBHHY
D naMHTb O ero ChlHC, BCJIHKOM DOCTCJihHIIKC llaoe, y6HTOM DO BpCMfl BOCCTaHIIfl )];3p3UUHiţCB.

565.
1656 e. 20 ... - MorHJILHa.H nJIIITa, Ha KoTopoii nLrce'leHhl nMeHa: HKooyc, Ypcy,
AKHMnH, K p1ICTHHH, Ma pHH. 653.
1656 e. - Bor>aJI ~ţexa MCJILHHKOB. 948.
1656 e., 1-oe ceunut6p.n- 1657 e., 31-oe aoeycma (7165 e.).- KypHJILHII~ţa, no)l;apeuuas MOHaCThlpro KMMny JiyHr feoprHeM <BamecKy >, ero cynpyroii CTaHKOH II HX ChlHOM
MapemoM c ceMLeii. 742.

1656 e., 1-oe ceum.n6p.n -1657 e., 31-oe aoeycma (7165 e.).- llo)l;cBe'IHHK. 1211.
<1656 e., 1-oe cmm.n6p.n -1657 e., 31-oe aoeycma (7165 e.)>.- llo)l;cBe'IHHK,
C)l;CJiaHHhlH Ha cpe]l;CTBa IICpOMOHaXa JlanpeHTHfl. 1212.
1657 e. (7166 e.), 24-oe cmm.n6p.n. - Ha)l;rpo6Ha.H nm!Ta Ha MorHJie 6blomero oToporo
nocTeJibHHKa BacuJIHH, ChlHa oeJIHKoro uaxa pHIIKa (Kpao11ero) HuKoJia.H MorhiJIAH. 654.
1658 e. (7166 e.), 20-oe R1toap.n. - KpecT, npHHeceHHhlH o )];a p naxa pHHKOM HuKonaeM MorhlJI)l;eii H ero cynpyroii fpoaaooii. 776.
1658 e. (7166 e.), 18-oe anpe.rtR.- llKoua, npuHeceHHa.H o ,!J,ap MoHaCThlpro BucpophlTa MoHaXHHeii MapToii, no opcM.H uryMcHhH Caoohl. 1108.
166 . . . - Ka pTHHa, uanHcauua.H llooHuu,eii fen6epoM. 228.
1661 e., 1-oe ceum.n6p.n - 1662 e., 31-oe aoeycma. (7170 e.).
8nHTacpHH,
C)l;eJiaHHa.H Ha cpe)l;cToa CKapnaTa, llpHHhl, Eo)l;OKHH, co)l;epmaiiţa.H II na)l;IIHCL c noKpooa

1038.
1662 e. (7170 e.), 15-oe .nuoap.n. - MoiiJ.H o MOHaCThlpe ApHoTa, onpaoJieHHhle
Ha cpe)l;CTBa oeJIHKoro BIICTIIepa Mapema <BamecKy> H ero cynpyrH MapHH. 820.
1662 e., 1-oe ceum.n6p.n -1663 e., 31-oe aoeycma (7171 e.).- KpecT, yKpameHHhlH
MHTponoJIHTa IIITecpaHa.

MapiiKoii KaHTaKy3HHO,
Mapp,mHHeHb. 777.

11\CHOH

oeJiuKoro

cnaTapa

llaHa

<l>HJIHnecKy, )l;JIH MOHaCThlpH
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1662e., 1-oe cenmR6pR-1663 e., 31-oe aBeycma (7171 e.J.-KpecT, npnueceuuhlH
BJia.n;y~yJI. 1213.
1663 e. (7171 e.), 4-oe rfieBpa.rtR. - KpecT, npnuecennhlH B .n;ap MouacThlpiO Cuaron
Mapneii, cynpyroii noeno.n;hl fpnropnH 1 fnKn. 1214.
1664 e.- lJama, npnueceunaH 11 .n;ap uepoMouaxoM llapTenneM, c na.n;mtCLIO,
ynoMnuaiOIIJ;eii nMena: KaJIH, lleTp. 982.
1664 e., 18-oe RHBapR. - Ha.n;rpo6uau nJinTa na MornJie noeno.n;hl lfoauua, cLma
HOeBO,!J;hl fpnrOpHH 1 fnHH. 1187.
1664 e., 1-oe cenmR6pR -1665 e., 31-oe aBeycma (7173 e.).- Enauremte c ua.n;nucLIO, ynoMnnaiOm.eii nMena Ma pun, cynpyrn neJinKoro cnaTa pH Tiau a <l>uJinnecKy. 891.
1665 e. - BoKaJI ~exa nopTHLIX na TLrpry Mypema, cpaooTaHnhlii ua cpe.n;cTBa
~exonhlx MacTepoB Q11ca p Ma pToua u Y urna pu .Ruoma. 949.
1665 e. - Ha.n;rpo6nhlii HaMeHL ua MornJie HuKoJiayca fpoca. 655.
1665 e. (7173 e.), <22-oe rfieBpa.rtR- 31-oe aBeycma>.- BoeHo.n;a Pa.n;y Jleou nocB .n;ap mynauoM

cTauaoJinnaeT KpeCT, ll03,ll;BHfHYThlH ero
Cn. .ll:nMnTpHH <CJio6o.n;anH>. 436.

OT~OM,

HOeBO,ll;OH JleoHOM, Il CTpOHT

~epKOBb

<1665-1668?>, 28-oe aBeycma. - KaMennaH KyneJIL, ctJ,eJiauuau B npanJieuue
noeno.n;LI Pa.n;y < Jleoua>. 671.
1666 e. - BoKaJI, npnuecenuhlii n .n;a p cepe6pHHhiX .n;eJI MacTe poM .RuomeM Eue.n;u u
llan Auua TiannTn. 950.
1666 e. - Ha.n;nucb ua KaMue ua ~epHBH Bapa~nH, noa.n;nnrnyToii ua cpe.n;cTBa
~pau~ncKau~eB ua nponnu~uu BoJirapuu. 38.
1666 e. -Jilapaae~, < BhlnoJiueunhlii no ~opMaM, uaroTOBJieHHhlM> CuMeonoM Pycy. 552.
<1666 e. nocAe 21-oe Ma.R- 1668 e. >. - JlaMna.n;a, npuueceunaH B .n;ap noeno.n;oii
lfJiuame}d AJieHcau.n;poM u rocnomeii ua ceMhH KanTaKyanuo. 691.
<1666 e. nocAe 21-oe Ma.R - 1668 e. >. - JlaMna.n;a, npuueceunaH B .n;ap noeno.n;oii
llJinameM AJieHcau.n;poM u rocnomeii na ceMhH KanTaKyanuo. 692.
1667 e., 19-oe noR6p.R. - JiiKoua, ua KOTopoii BhlCe'leHhl uMeua MuxauJia llauarnoTy, ToMan.n;hl R ,n:ouoca. 553.
< 0-,.o.ao 1668 e. >. - Bumaua, ,!J;O'lh nemmoro apMama MapHo, nocnHm.aeT MHTponoJIRH MouacThlph MapKy~a; MHTponoJiuT Teo.n;ocue noccTauaBJIRBaeT Hphlmy MouacThlpH
R CTpOHT )KUJIHIII,3 . 179.
< 1668 noc.ae 20-zo .MaR>. - Tionpem.n;eunaH ua.n;nnch na ~epKBH Ka~e.n;paJibuoro co6opa;
ynoMnuaeTcH ucnpanuuHoM mynau Illep6au <KanTaKyauuo, neJiuKuii cnaTapb>. 252.
1668 e., 1-oe cenmR6pR -1669 e., 31-oe aBeycma (7177 e.).- KpecT, npuueceuHhlii B .n;ap MOHaCThlpiO ApuoTa nepoMonaxoM fpuropneM. 778.
1669 e., 1-oe cenmR6pR- 1670 e., 31-oe aBeycma (7178 e.).- KypnJihHH~a, npuueceunaH B .n;ap MouacThlpiO ApnoTa noeno.n;oii: MaTeeM Bacapa6oM u ero cynpyroii EJieuoii
u nepe.n;eJiaunaH ua cpe.n;cTna BeJIHKoro HaMapama Y.n;pH. 743.
1669 e., 1-oe cenmR6pR -1670 e., 31-oe aBeycma (7178 e.).- lJama, npnueceunaH
B .n;ap MonacThlpiO MuKmaub BeJiuKnM cep.n;apeM .ll:yMnTpamKo u ero cynpyroii ,n:ecnuuoii. 983.
< II oc.ae 1669 e. >. - KaMeHHhiÎi: KpecT, noa.n;nnrnyThlii no ynoMnuauue aJio.n;eHnn:ii
noeno.n;LI Pa.n;y Jleoua. 564.
1670 e. - llauarnoTaKu, 6hlnmuii: nepBLiii: .n;paroMaH npn llopTe, uaquuaeT CTpouTh
.n;oMa n KeJihH npu ~epKnu Cn. feopruH Honoro; ncnpanunK - BeJIHKnii cnaTapb Illep6au
KauTaKyanuo. 382.
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1670 e., 1-oe cmmR6pR- 1671 e., 31-oe aBeycma (7179 e.).- 1\pecT, npnaeceHHhlH R .n.a p noeno.n.oii AHTOHHeM. 779.

1670 e., 1-oe cenmR6pR -1671 e., 31-oe aBeycma (7179 e.).- Jlapen; ,!l.JIR MOID;eii,
npnHeceHHhlH n .n.ap MOHaCThlpiO TncMaHa apxn.n.naKOHOM HnKO,!l.HMOM n nryMeHOM IleTpoHHeM. 821.
1670 e., 1-oe cmmR6pR -1671 e., 31-oe aBeycma (7179 e.). - lloKpon, npnHeceHHhiH n .n.ap MOHaCThlpiO 1\oauR Teo.n.ocueM, MHTponoJIHTOM YrponJiaxuii:cKHM. 1086.
1671 e. -7179 e., <1-oe RnBapR- 31-oe aBeycma>. - 1\onqer, c.n.eJiaHHhlH nryMeHOM IleTpOHHeM lf3 cepeupa, npuHa,!l.JI8iKaiD;ero MOHaCTldpiO TucMaHa, H Ha cpe,!l.CTBa MOHaCThlpR; ncnpanHHK apXH,!l.bRKOH HnKO,!l.HM; 30JIOThlX .n.eJI MacTepa: JIJ(on H MapKo 113
1\nnponan;a. 750.
(1672 e.).- 1\pecT, npuHeceuHldH B .n.ap MHTponoJIHTOM BapJiaaMoM. 780.
1672 e. (7180 e.), 3-e rfieBpaAR.- YMep Ilpe.n.a Yp.n.apRHy, 6hlnmnii neJIHKnM
CJIY,!l.il\epOM. 1188.
1673 e. - 1\a.n.nJio, npnHeCeHHOe B .n.ap Mapneii, cynpyroiî DOeBO,!l.hl rpnropnR 1
rnKH. 397.
1673 e. - l.Jarna, npHHeceHHaR B .n.ap Mapneii, cynpyroiî BOeBO,!l.hl rpnropnR 1
rnKH. 398.
1673 e., 4-oe aBeycma. - 1\pecT, npHHeceHHhiH B .n.ap Ma pneiî, cynpyroii < noeBO,!l.bl
rpHrOpHR J rn.KH >. 781.
1673 e., 1-oe cenmR6pR -1674 e., 31-oe aBeycma (7182 e.).- 1\onqer, c.n.eJiaHubliî
,!l.JIR MOHaCThlpR CHaron MHTponoJinTOM BapJiaaMOM Ha cpe.n.cTBa nponryMeHa Teo.n.ocnR. 751.
1674 e., 15-oe aBeycma. - llKoHa Ka«fle.n.paJibHoro co6opa n ThlpronnmTe, HanncaaHaR HKOHOllHCIJ;eM ,IJ;yaaraTOM (?). 1232.
1674 e., 24-oe aBeycma.- 1\pecT, npnHeceHHldii n .n.ap ,D;aanHJIOM, nryMeuoM MOHaCThlpR Ca.n.ona, H onpanJieHHhlH MacTe poM IleTpoM. 782.
1675 e., 1-oe cenmR6pR -1676 e., 31-oe aBeycma (7184 e.).- EnaareJIHe, onpanJieHHoe ua cpe.n.cTBa ,D;ecnhl, cynpyrn neJinKoro KJiyqepa H11roe CaKyiîaay, n ee .n.eTeii:
MnxaJiqn, 1\oacTaHTnHa H 11 peHKH. 892.
1675 e., 1-oe cenmR6pR -1676 a., 31-oe aBeycma (7184 e.).- Me.n.aJibOH ,!l.Jifl
«fleJIOHH, c.n.eJiaHHoiî Ha cpe.n.cTna Hn.KoJiaR PoKonnqa. 930.
1676 e. - CTynKa, OTJIHTaR IleTpoM MypapoM. 1215.
1676 e. (7185 e.), 25-oe cenmR6pR.- Ha.n.nRch Ha KaMHe n;epKnu, nocTpoeHHOH n
IlonernTax neJIHKHM BHCTRepoM X puaeii u ero cynpyroii Ma pneii. 310.
1677 3. (7185 3.}, 1-oe .Mapma. - 1\aMeHHldH RpecT; ynOMRHaiOTCR HMCHa B08BO,!l.hl
AHTOHHR PyceTa, ero cynpyru AHHhl, RX ChiHa AJieKcaH.n.peJia H .D.P·; Ha,!l.DRCH nhlceqeabl
mnnonucn;eM Pa.n.y. 110.
1678 e. - 1\pecT, onpasJieHHhiH Ilhlpny 1\pen;yJiecKyJioM. 783.
1678 e. (7186 e.}, 24-oe Mapma. - Cocy.n., npuHeceHHhlH B .n.ap RCCKOMY Ka«fle.n.paJibHOMY co6opy noeno.n.oii AHTOHHeM PyceToM. 1020.
1678 e. (7186 e. }, 8-oe anpMR.-IlaHaruap, npuaeceHHhlii n .n.ap noeno.n.oii AHTOHReM
PyceToM. 563.
1678 e., 1-oe cenmR6pR -1679 e., 31-oe aBeycma (7187 e.).- 1\ypRJibHRn;a,
npHHeCeHH8R B ,!l.ap apXH8DHCKODOM ,IJ;aHRHJIOM H C,!l.eJiaHHaR MaCTepOM Jly«aCOM
BayMoM. 744.
1679 e. - ,D;Rc«oc na .n.apon, nomepTnonaHHhiX n;ep.KBRMR n ChlnTyxaJIMe R ChlHTaH.n.peii. 841.
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< 1679-1688 22. >. - JlaMIIa)l;a, IIpHHeCeHBaH B )];a p BOeBO)l;OH illep6aHOM l\aHTaKY3HHO. 337.
<1679-1688 zz.>. 3HaMH <BOeBO)l;hi illep6aHa l\aHTaKy3HHO). 1202.
< 1679-1688 22. >. - Boeno)l;a Illep6aH RaHTaKyanHo cTponT AepenHHHYIO ~epKOBh
MarypHHY. 455.
1679 2. (7187 2.), 26-oe .MaR. - Ha)l;IIHCh Ha KaMHe MOHaCThlpn l\OTpo'IeHh, noaABHrHyToro noeno)l;oiî Illep6aHoM l\aHTaKyanHo. 83.
< IIocAe 1679 2., 26-2o .MaR>.- IlpocnnpHn~a. npnHeceHHaH n )l;ap MouacTbrpro
l\oTpO'IeHh BOeBOAOH illep6aHOM l\aHTaKy3HHO. 89.
< IIocAe 1679 2., 26-20 .MaR>.- JlaMna)l;a, rrpnueceuHaH B )l;ap noeao)l;oiî Illep6aHoM
l\aHTaKy3HHO MOHaCThlplO l\oTpO'ICHb. 90.
< II ocAe 1679 2., 26-2o .MaR>. RaHTaKyanHo. 91.
< II ocAe 1679 2., 26-2o .MaR>. l\aHTaKy3HHO. 92.

JlaMrra)l;a, rrpnHecenHaH n )];a p noeno)l;oiî Illep6aHOM

< II ocAe 1679 2., 26-2o .MaR>. -

,ll;ncKoc, npuHecermr,rii n )];a p noeuo)l;oii Illep6aHOM

JlaMna)l;a, npnHeceuHan u )];a p uoello)l;oiî Illep6aHOM

RaHTaKyanHo. 93.

< IIocAe 1679 2., 26-2o .MaR>.- ,ll;ncKoc, npnHeceHHhlii n )l;ap l\oncTaHTHHOM MncaiîaHy.

260.

< II ocAe 1679 2., 27-20 .MaR>. l\aHTaKy3HHO. 922.

Jloama, npllHecenHaH n )];a p noeno)l;oii Illep6aHOM

<IIocAe 1679 2., 26-20 .MaR>. - Cocy)l;, rrpnueceHHhliÎ n )];a p noeno)l;oiî Illep6auoM
273.
1679 2. (7187 2.), 2-oe a62ycma. - Ha)l;rpo6Ha.R IIJUITa Ha MOrllJie neJillKoro nopHitKa
feoprnH BaJIHHY, China neJinKoro nopHnKa Mnanmy BaJIHHY. 1188.
1679 2., 1-oe cenmR6pR -1680 2., 31-oe a62ycma (7188 2.). -IlJiall\aHit~a. noa.:cpTl\aHTaKy3HHO.

nonaHHa.R MOHaCThlpiO l\oTpo'leHh noenoAOiÎ Illep6aHOM KaHTaKyanHo, ero cyrrpyroi'r Ma pnei'r
H HX ]l;eThMH. 1039.
< OK-oAo 1680 2. >. - Ilonpeii>AeHHaH Ha)l;rpo6nan IIJillTa; yrroMnHaeTCH HMH nocBOAhi
Illep6aaa RaHTaKyanHo. 255.
1680 2. - l\a)l;llJIO, rrpnHeceHHoe n )l;ap MOHaCThlpiO KoTpoqeHb noeno)l;oiî Illep6aHOM
KaHTaKyanHo. 94.
1680 2. - ,ll;ItcKoc, rrpnHeceHHhliÎ n )];a p MOHaCThlpiO KoTpo'IeHh noeno)l;oiî Illep6aHoM
KaHTaKyanHo. 842.

1680 2. - EnaHreJine, rrpnHeceHHOe n )l;ap MoHaCThlpiO l\oTpO'IeHh noeno)l;oiî Illep6aHOM l\aHTaKy3HHO. 893.
1680 2. - li ama, npnHeceHHa.R n )];a p MOHaCThlpiO RoTpo'IeHh noeno)l;oiî Illep6aHOM
RaHTaKyanHo. 95.
•
1680 2., 1-oe cenmR6pR- 1681 2., 31-oe a62ycma (7189 2.). - IlJiall\aHit~a, npnHeceHHaH B Aa p MOHaCTblpiO TncMaHa Ma pneiî, cyrrpyroii noeBOAhl Illep6aua KaHTaKyanHo,
H ee )l;eTbMH. 1040.
1680 2., 1-oe cenmR6pR- 1681 2., 31-oe a62ycma (7189 2.).
Ha)l;IIHCh
Ha
KOJIOKOJihHe MOHaCTblpH KoTpoqeHh, rrocTpoeuaoiî noeno)l;oi'r Illep6aHOM
KaHTaKyanHo. 101.
1680 2., 1-oe cenmR6pR- 1681 2., 31-oe a62ycma (7189 2.). - IJ,epKOBh Cn. AHre>, rrocTpoeaHaH ll3 )l;epena no npeMH npanJieHHH Illep6aHa KaHTaKyanHo. 223.
1681 2. - l\pecT, rromepTnonaHHbliÎ KoHcTaHTIIHOM BphiHKOBHHY. 784.

JIOB < O~eTaph
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1681 2. - RpecT, rroll,epTnonaHIIhliî: MonacTnipro RoTpotieHh noeno)J,oiî: lllep6aHoM
96.
1681 2. - Enaurenne, rroll,epTnonauuoe MOHaCThlpiO RoTpo'leHh lllep6auoM RauTaKY3HHO. 894.
1681 2. - BhllllHBKa )J,JIH HKOHhi, rrpnHeceHHa.JI B )J,ap noeno)J,oiî: lllep6aHoM RaHTaRauTaKyauuo.

KyanHo' ero cyrrpyroii Ma pneiî: H HX CI>IHOM reoprneM' cpa6oTaHHaH nepOMOHaXOM MOHaCThlpH
ranaTa repaCHMOM Ha cpe)J,CTna CMapaH)J,hl. 1071.
1681 2. - BhliinmRa )J,JI.fl HROHhi, rron;epTBonauHaH noeno)J,oiî: Illep6aHOM RaHTal\yauHo,
ero cyrrpyroiî: Mapneiî: H ux ChlHOM reoprneM' cpa6oTaHHaH uepoMOHaXOM MOHaCThlpH ranaThl
repaCHMOM Ha cpe)J,CTBa CMapaH)J,hl. 1072.
1681 2., 1-oe ceumR6pR- 1682 2., 31-oe aB2ycma. (71<90> 2.).- RpecT, rromepTBOBaHHhlH RocTaH)J,HHOM <l>nnurrecRy. 785.
1681 2., 1-oe ceumR6pR- 1682 2., 31-oe aB2ycma (7190 2.).- MRoHa. 154.
1681 2., 1-oe ceumR6pR- 1682 2., 31-oe aB2ycma (7190 2.).- BoKaJI, rrpuHeceuHhiH n )J,ap nryMeHoM TiapTeHneM MOHaCTI>IplO BncTpn~a. 268.
1681 2., 1-oe cenmR6pR - 1682 2., 31-oe aB2ycma (7190 2.). - BoRaJJ, rrpnHeceHHhiÎÎ n )l;ap nryMeHOM MonacThlpH BncTpn~hi TiapTenueM. 961.
1682 ? • - qama, rrpnna)l;nemanlllaH Peumepy Tiaynnycy. 677.

<1682 2. >.- lliyrraH Muxyn Ryrre~yn CTpOHT )l;epeBHHHYIO ~epROBh Bpa)l;y BoTHHY. 49.
<1682 2., 1-oe cenmR6pR - 1683 2., 31-oe ae2ycma (7191 2.) >. - Tipocnnpuu~a,
rrpMueceHHaH B ,IJ;ap Mapneii, cyrrpyroii noeBO)l;hl Illep6aua RaHTaRy3HHO. 1216.
1682 2., 1-oecmmR6pR -1683 2., 31-oe aB2ycma (7191 2.).- Ra)l;IIJIO, rrpnHeceHHoe B )l;ap MOHaCThlpiO TncMaHa MOHaXOM AHTOHIIeM. 733,
1682 2., 1-oe cenmR6pR- 1683 2., 31-oe aB2ycma (7191 2.). - EnaHrenne, npnHeceHHoe n )l;a p MOHaCThlpiO BucTpn~a BeJIHRHM cnaTapeM RoHcTaTHHOM BphiHROBHHY. 895.
1683 2. - Ha)l;nnch na Ka.MHe ~epRBII )l,oaMHei'I, B03)l;BHrHyToii Ma pneii, cyrrpyroiî:
BOeBO)l;hl Illepoana RaHTal\y3UHO; yrroMnHaeTCH ooJJee CTapaH )l;epeBHHHaH ~epROBb. 117.
< 1683 2. - 1684 2. >. - TioMnHaJihHHR Ha cTeHe; yrroMnHaiOTCH nRoaonuc~hl RoHCTaHTHH u Mon. 125.
1683 2., 1-oe ceHmR6pR- 1684 2., 31-oe aB2ycma (7192 2.). qama, npuHeceHHaH B )l;a p BeJIHRHM cep)J,a peM )l,yMnTpamRo n ero cyrrpyroiî: )l,ecnnHoiî:. 984.
1683 2., 12-oe cmmR6pR, - Tinam;aHn~a, npnHeCeHHaH B )l;ap ~epKBH rocnomu
Ma pun, cyrrpyru noeno)l;hl Illep6aHa RanTaKyanHo. 122.
1684 2. - JlaMna)J,a, npHHeCeHHaH B )l;ap CTapoii ~epKBH Cn. reoprnH BeJIHI\HM naxapHIIKOM RoHcTaHTIIHOM RanTaKyanHo. 492.
1684 2. - EnaHrenue, rrpuHeceHHOe B )l;ap ~epKBH )l,nHTpyaneMH neJinKnM cnaTapeM
RoHcTaHTIIHOM BphlHKOBHHY. 896.
<1684 2. - 1712 2.>. - MKOHKa, C)l;eJiaHHaH MaCTepoM reoproM Maiî:eM <II>. 1026.
1684 2., 1-oe ceumR6pR- 1685 2., 31-oe ae2ycma (7193). - )l,ucl\oc, npuaeceHHhliî: B )l;ap MnxanJioM MOHaCThlpiO ApnoTa no npeMH eryMeHa TiaxoMnH. 843.
1684 2., 1-oe ceumR6pR- 1685 2., 31-oe aB2ycma (7193 2.). - Punu)l;a, npnaeceHHaH B )l;ap neJIHKHM crraTapeM RoHcTaHTHHOM BphiHROBHHY MoHaCThlpiO BucTpn~a. 1004.
1684 2. (7193 2.), 10-oe âe1>a6pR. - RpecT, rrpnHeCeHHhliî: B )l;ap MOHaCThlpiO RoTpo'leHh noeno)J,oii lllep6aHOM RaaTaKyanHo. 786.
< 01>o.ao 1685 2. >. - JlaMna)J,a, C)l;eJianHaH MacTe poM :AoraHnecoM XennuaroM u
npuneceHHaH B )J,ap MOHaCThlpiO RoTpO'IeHh noeno)J,oiî: Illep6anoM RaHTaKyauno. 693.
<1685 2. >. - XapyTIOH Xonnuaa~ cTpouT ApMHHCKYIO ~epKOBh. 16.
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BmOJ~O, npuaeceHHOe B ,ll;ap MoaacTLipiO BucTpHQa
BpLIHKOBRHY. 844.

1685 a. (7193 a.}, 12-oe MaR.neJIHKHM

cnaTapeM

RoHCTaHTHHOM

1685 a. (7193 a.), 12-oe .MaR. neJIHKHM

cnaTapeM

RoHCTaHTHHOM

BJIIO,ll;O, npuaeceaHoe B ,ll;ap MOHaCTLipiO BucTpHQa
BphiHKOBRHY. 845.

1685 a. (7193 a.), 1-oe a6aycma. qeHL noeno,ll;oii: Illep6aHOM RaHTaKyauHo.

Roner, npuHeceHHhiÎÎ: B

,li; a p

MOHaCTLipiO RoTpo-

752.

1685 a. (7193 a.), 20-oe a6aycma.- PunH,ll;a, npuaeceHHaR B ,!J;ap MOHaCTLipiO RoTpotfeHL

noeno,!J;oii

Illep6aHOM

RaaTaKyauHo.

1005.

1685 a., 1-oe ceumR6pR- 1686 a., 31-oe a6aycma (7194 a.). Hoe B ,ll;ap MOHaCThlpiO TucMaaa MouaxoM AaToaueM. 734.

Ra,ll;HJIO, npuueceH-

1685 a. (7194 a.), 23-e 8eKa6pR. -

Ha,ll;rpo6HaR nJIHTa Ha MOrHJie MaTeR, oLinmero
neJIHKoro aru, ChiHa 6blnmero neJIHKoro nocTeJILHHKa RoHCTaHTHHa RaHTaKy::mHo. 84.
1686 a. - ,Il.ucKoc, npuaa,ll;Jiemanmuii: KOHBeHTY B MuKa. 846.
1686 a. - qama, npuaeceauaR n ,ll;ap neJIHKHM cnaTapeM RoHcTaHTHHOM BpLIHKoBRHY QepKBH n BphiHKoneHax.

985.

1686 a. - qama, npuHa,ll;JiemanmaR RoHBeHTY B MuKa. 986.
1686 a. (7194 a.), 1-oe anpe.n,R. - RypuJILHHQa, npuaeceHHaR B ,ll;ap MOHaCTLipiO
RoTpoqeHL noeno,!J;oi:'r IllepoaHoM RaaTaKyauao. 745.
1686 a., 1-oe ceumR6pR- 1687 a., 31-oe a6aycma (7195 a.). - BoHaJI, npuHeceHHLIH B ,!J;ap uryMeHoM MOHaCTLipH BucTpHQa, IlaucueM. 952.
< J/oc.n,e 14-ao R1t6apR 1687 a. - 1688 a.>.- IlJIHTa, noaJioH.;eHHaR nemiKnM naxapHIHWM
Bapoy "Yp,ll;apRHY Ha MoruJiy ero OTQa, oLmmero BPJIHI\HM cJiy,ll;mepoM Ilpe,!J;hl "YpJJ;apRHy. 1189.

1687 a. (7195 a.}, 1-oe .Mapma. - Ilo,!J;cneqHHI<, npimeceHHhiii B ,!J;ap MOHaCTLipiO
BLicTpHQa neJIHKHM JioroifleToM RoHCTaHTHHOM GphlHI\OBRHY, naroTOBJieHHIJii MacTepoM
ToMacoM RJiomeM. 1010.
1687 a. (7195 a.), 1-oe .Mapma. - Ilo,!J;cBeqaul\ na MOHaCTLipR BncTpHQa, noccTaHOBJieHHLIH Ha cpe,ll;CTna neJIHI<oro JioroifleTa RoHcTaHTHHa BpLIHKOBRHY MacTepoM ToMacoM
1\JiomeM. 1011.
1687 a., 1-oe ceHmR6p!1. - 1688 z., 31-oe aflaycma (7196 a.). - J1KoHa, HamicaHHaH
HKOHOUHCQeM HRKmy. 1109.
< 0Ko.n,o 1688 a.>. - qama MOHaCTLipR ,Il.HHTPYHJICMH, C,ll;eJiaHHaR MacTe poM CeoacTHaaoM XaHHOM. 987.
1688 a., 28 RH6ap!1.. - ,Il.HCI\OC, nomepTBOBaHHhiÎÎ: peiflopMaTCI\OÎÎ: QepKBH D JloiHIII\
AaHoii BopHeMuaoiî, cynpyroii: l\HR3H TpaHCHJILnaHHH. 847.
1688 a. (7196 a.), 15-oe .Mapma. - JlaMna,ll;a, C,ll;eJiaHHaR MacTepoM reoproM Maii:eM
<II> H npnHeceHHaH B ,ll;ap Qepi<BH H3 MarypeHL Mapneii:, cynpyroii: neJIHI<oro 1\0MHca
Illep6aaa RaaTai<yauao. 694.
1688 a. (7196 a.), 20-oe .MaR. - JlaMna,ll;<t, npuHeceuaaR B .o;ap MOHaCTLipiO Capuu.o;ap B naMHTL 3MapaH,o;LI < RaaTai<yauao >; JiaMna.o;a cp;eJiaaa MacTepoM Ce6acTHaHoM
XaaaoM. 695.
1688 a., 20-oe ceum!1.6pR. - Hap;IIHCL ua Qepi<BH Moromoai'm, noa.o;nurHyToii: neJiu1\HM JioroifleToM RoucTaHTHHOM BpLIHKOBHHY. 190.
1688 a. (7197 a.}, 29-oe oKmR6pR. - Ha.o;rpo6aaH UJIHTa aa MorBJie noenop;LI IllepJ
6aua RauTai<yaHHO. 85.
< 1689 a. - 1714 a.>. - Meq noenop;LI RoacTaHTHHa BpLIHKOBRHY. 1192.
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1689 e. (7197 z.}, 20-oe anpe.Mt.- PHDH~a, c~eJiaHHaH Ha cepe6pa, npnHa~JiemaBIIIero
MOHaCThipiO TncMana, cTapauneM nryMeHa Mocmfla. 1006.
1689 e., 1-oe cenmR6pR- 1690 e., 31-oe aBeycma (7198 e.). - JlaMoa~a, npnHeceHHaH B ~ap MOHaCThlpiO BncTpHn;a BOeBo~ou KoHcTaHTnHOM BphlHKOBHHY, naroTOBJienuaH
MacTepoM ToMacoM KJiorneM. 696.
< 1690-1721 ee.>. - JlaMna~a, c~eJiauuaH MacTepoM lleTpycoM XnMeiiieM ~JIH MOHaCThlpH ,il;nHTpyHJieMH. 697.
1690 e. (7198 e.), 18-oe rjjeBpa.rr,Jt. - llpocBnpHnn;a, c~eJiaHHaH CTapaHneM nryMeua
Mocmfla na cepe6pa, ocTaBrnerocJI oT MouaxnHn X pncTnHhl, ~o'lepn BeJIHIWro KJiy'Iepa
KopyuH. 261.
169. e., 3-e noR6pR.- Ha~rpo6uaJI oJinTa Ha Monme ApncTapxoca XpncocKoJieH
na KoHcTaHTnHODOJIH, cyrrpyra EJieHhl KaHTaKyanHo. 467.
1691 e. ( 1140 e.). - Ha~rpo6HaH IIJinTa Ha MornJie CBHIIJ;eHHnHa faJiycTa na KhlaHaBopa. 666.
1691 e. (7199 e.), 5-oe aBeycma. - Ha~rpo6HaH rrJinTa Ha MornJie ~o'lepn arn
ÎKniihl. 319 .
. 1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.).- KypnJihHnr~a,
rrpnHeceHHaH B ~ap MOHaCThlpiO Xopea ero ocHonaTeJIHMn. 746.
1691 e., 1-oe cenmR6pR - 1692 e., 30-oe aBeycma (7200 e.). - KoBlJer, rrpnHeceHHhlu B ~ap noeBo~ou KoHcTaHTnHoM BpLIHKOBHHY n ero cynpyroii Mapneu. 763.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - KpecT, npnHeceHHhiii
B .n;ap MOHaCThlpiO MaMyJI Jioro«fleTOM Ba~eii na BphiHKOBeHh. 787.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - KpecT, rw~apeHHhiH
noeBo~ou KoHcTaHTnHoM BphlHKOBHHY n ero cynpyrou Mapnen. 130.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692, 31-oe aBeycma (7200 e.). - KpecT, rro~apeHHhiU
KoHCTaHTnHOM BphiHKOBHHY n ero cyrrpyrou Ma pneu MOHaCThipiO Xopea. 788.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - KpecT, c~eJiaHHhiU
MacTe poM KoHcTaHTnHOM na B pan;hl Ha cpe~CTBa CBHIIJ;eHHnKa llanJia, <l>oMhi, PyKcaH~pr.r
n ~p. 789.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - EnnTpaxnJih, no~a
peHHaH noeno~ou KoHcTaHTnHOM BphlHKOBHHY n ero cynpyroir Mapneu. 1068.
1691 e., 1-oe cenmR6pR - 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - EnaHreJine, no~a
peunoe noeno~ou KoHcTaHTnHOM BphlHKOBHHY n ero cyrrpyrou Mapneu, cpa6oTaHHOe MacTepoM reoproM XeJITHepoM. 897.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - Opaph, no~apeHHhlU
Boeno~ou KoHcTaHTnHOM B phiHKOBHHY n ero cynpyrou Ma pneu. 1069.

1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). -

llo~Hoc, c~eJiaHHhlU

MacTepoM MoraHHecoM XeHHnHroM 11 no~apeHHhlU noeno~ou KoncTaHTHHOM BphlHKOBHHY
n ero cynpyrou Ma pneu MOHaCThlpiO Xopea. 848.
1691 z., 1-oe cenmR6pR -1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - 3aneca (~JIH n;apcKHX
npaT), npnHeCeHHaH B ~ap noeno~oii KoucTaHTHBOM BphlBKOBHHY H ero • cynpyroă
Mapneu. 1092.
1691 e., 1-oe cenmR6pR- 1692 e., 31-oe aBeycma (7200 e.). - 3aneca (~JIH n;apcKnx npaT), npnHeceHHaH B ~ap noeno~oii KoncTaBTHBOM BphlBKOBHBY H ero cynpyrou
MapHeii. 1093.
1691 e. (7200 e.), 10-oe cenmR6pR.
Ha~rpo6naH DJIHTa aa MornJie Kynn;a MaKcoMa
11 ero meHhl Ma pun. 69.
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1691 e. (7200 e.), 1WR6pb.- l'IKoHa, rro)l;apeHHaH KarrnTaHoM Boii:Ko. 1193.
(II oc.ne 1691 e.) - Ha,!l;rpo6HaH IIJIHTa Ha MornJie X a pyTroHa H3 Hcc. 657.
1692 e., rfie6pa.nb - EnaHreJine, orrpanJieHHOe MacTe poM :AoraHHecoM XeHHHHroM 11
rrpnHeceHHoe B ;:~;ap MOHaCThlpiO Xopea noeno)l;oii KoHcTaHTHHOM BpLIHKOBHHY H ero cyrrpyroii Ma pneii:. 898.
1692 2. (7200 2.), 1-oe rjie6pa.nR. - Ilo)l;CBelJHHK, IIpHHeCeHHLIH B )l;a p 1\IOHaCTI.IpiO
Xopea noeno)l;oii RoHcTaHTIIHOM BpLIHKOBHHY H ero cyrrpyroii Mapneii. 1012.
1692 e.- 7200 e., 8-oe uwnR. - Ha.n;rpo6HaH rrJIHTa Ha MornJie neJinKoro crraTapH
:Aop.n;aKHH, ChlHa 6Linmero neJiuKoro rrocTeJILHHlJero RoHcTaHTHHa KaHTaKyauHo. 86.
1692 e. (7200 e.), 1-oe uw.nR. - Ilo.n;Hoc, rro)l;apeHHhlH MOHaCThlpiO Xopea noeno.n;oii
RoHcTaHTHHOM BpLIHKOBHHY H ero cyrrpyroii: Mapneii:, cpa6oTaHHLiii MacTepoM :AoraHHecoM
XeHHHHroM . 849.
1692 e. (7201 e.), 1-oe cenmR6pR. - Ha,!l;IIHCL H3 u;epKBH B CLip6n, noa.n;nnrHyToii
KYIIIJ;OM BacUJillel\1 IlolJUTHHYJI' ero rneHoii CaH.n;oii H ux ChlHOM rnHeii. 430.
1692 e., 1-oe cenmR6pR - 1693 e., 31-oe a6eycma (7201 e.). - Ilo.n;Hoc,
C,ll;eJiaHHhlH MacTepoM IleTpycoM XuMemeM n rrpnHeceHHaH B .n;ap MOHaCThlpiO )l:uHTpyHJieMH Mapneii, cyrrpyroii noeno.n;LI RoHcTaHTUHa Bpi.IHKOBHny. 860.
1693 e. - RpecT, rrpnHeceHHLiii n .n;ap uepoMoHaxoM l'lruameM ua ropo;w TpuK-

790.
1693 e. - ErrucKorrcKaH MHTpa, rro.n;apeHHaH noeno.n;oii RoHcTaHTHHOM BphlHKOBHHY. 1097.
1693 e., 1-oe .MaR. - l'IKoHa, c.n;eJiaHHaH Ha cpe.n;cTna l'loaHHa, c IIOMOIIJ;LIO
CBHIIJ;eHHHKa Il apTeHHH, nryMeHa MOHaCThlpH Pa)l;y Bo.n;a. 338.
1693 e., 17 -oe U10HR. - JlaMrra.n;a, rro.n;a peHnaH MOHaCTLipro Pa,!l;y Bo.n;a nuaaHTHHCIHIM
IIaTpuapXOM ,Il;HOHHCUeM <IV>. 339.
1693 e. (7201 e.), <18-oe uwnR- 31-oe aBzycma>.- lJama, rro)l;apeHHaH IIIOHaCThlpiO BncTpnu;a l'IJIJia pHOHOM, errncKorroM PLIMHHKa. 988.
1693 2., 1-oe cenmR6pR- 1694 e., 31-oe a6eycma (7202 e.).- Me.n;aJILOH OT caK-

I\aJII>I.

Koca, c.n;eJiaHHLiii noeBO)l;oii KoHcTaHTHHo'M BpLIBKOBHHY ,li;JIH MHTporroJIHlJLeii u;epKBH n
ByxapecTe u n Tb!proBHIIITe. 931.
1693 e., 1-oe cenmR6pR - 1694 2., 31-oe a62ycma (7202). - BLimHBKa ,li;JIH HKOHbl,
rrpnHeceHHaH B .n;ap noeno.n;oii: RoHcTaHTHHOM Bpb!HKOBHHY n ero cyrrpyroii Mapueii:. 1073.
1693 e., 1-oe cenmR6pR -1694 e., 31-oe a6eycma (7202 e.).- 3aneca (AJIH u;apCKHX npaT), rrpHHeceHHaH B .n;ap noeno.n;oii KoHcTaHTHHOM BpLIHKOBHHY n ero cynpyroii:
Mapneii. 1094.
1693 e. (7202 e.), 8-oe cenmR6pR. - Ha,!l;rpo6HaH IIJIHTa Ha MornJie RHmHbl, cyrrpyrn
neJIHKoro nopTapH MaTeH, .n;o'Iepn IIOCTeJILHHlJLero Pa.n;y ,IJ;y.n;ecKy. 320.
·
1694 e. - RpecT, IIpHHeceHHhlii B .n;ap noeno.n;oii: RoacTaHTHHOM BpLIHKOBHHY. 791.
<1694 e. (7202 e.), 10-oe anpe.nR, u.nu 1705 e. (7213 e}, 10-oe anpe.nR>.- Ha)l;rpo6HaH IIJIHTa Ha MOrHJie reoprHH' ChlHa rere6paTa H3 Bpamona. 293.
1694 e.- 7203 e. <1-oe cenmR6pR- 31-oe âe-,.a6pR>.- RypnJILHnu;a, IIepe.n;eJiaHHaH Ha cpe)l;CTBa THIIOrpa«fla HepOMOHaXa AHTHMa lfBHpHHY < MaCTepOM) rnoKa; Ha,li;IIHCb
rpannponaHa ,Il;aaneJieM Teo.n;opoM. 747.
1694 e., 1-oe cenmR6pR -1695 2., 31-oe a6eycma (7203 e.). - IlpocnnpHnu;a, npnueceHHaH n .n;ap noeno.n;oii: RoncTaHTHHOM BphlHKOBHHY KHHmecKHM u;epKnaM B ByxapecTe
n B TLipronnmTe. 107.
1694 e. (7203 e.), âe-,.a6pb. - EnaHreJine, IIpHHeCeHHOe B .n;ap MOHaCThlpiO CapnH-
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JI,apb BeJIIU\HM BHCTHepoM IllepoaHOM rpe'laHy B naMRTb ero cynpyrn MJIHHI\If. 899.
1695 2. - BoKaJI, npnnaJI,Jiemaaiiinii E'leJI,n TieTepy n qeaeii Eae. 953.
(1695 2.).- lliepTBeunaR 'laiiia (naTepa), npnueceuuaH B JI,ap MOHaCTbrpro )l,nuTpyuJieMH BoeBoJI,oii KoncTaHTHHOM BpblHKOBHHY. 1217.
1695 2.- 7203 2., <1-oe RllBapR- 31-oe ae2ycma>. - EmtcKoncKHii nocox (naTepnrţa), npnueceHHhlH B JI,a p MOHaCThlpro Xopea aoeaoJI,oli KoncTaHTHHOM Bpmmommy. 1183.
1695 2. (7203 2.)' 20-oe .MaR. - CocyJI,' CJI,eJiaHHbiH MaCTe poM reoprol\1 XeJITHepol\t
H npnueceHHhlH B JI,ap MOHaCTbipro )l,nnTpyuJieMH aoeBoJI,oii KoncTaHTHHOM BpbiHKOBHHY
H ero MaTepbiO CTanxoiî. 1021.
1695 2. (7203 2.), 21-oe ae2ycma. - KaJI,HJIO, np1meceuuoe B JI,a p OhiBIDHM oemumM
apMameM l.Jepumwiî IIITifpoeeM n ero cynpyroii Mapneii MOHaCThlpiO Xopea, rJI,e ou oh!JI
HCnpaBHHKOM. 735.
1695 2., 1-oe cenmR6pR -1696 2., 31-oe ae2ycma (7204 2.).- 0Mo<lJop, noJ~apeu
m.Iii ooenoJI,oi1: KoncTaHTHHOM Bpr.IHKOBHHY n ero cynpyroii Ma pHeii. 1066.
1695 2., 1-oe cmmR6pR -1696 2., 31-oe ae2ycma (7204 2.).- Boxa.TI, n<>JI,apeuHhiii nepoMonaxoM Enn<iJauneM. 954.
1695 2., 1-oe ce~tmR6pR -1696 2., 31-oe ae2ycma (7204 2.).- Bhnnnoxa JI,JIH HfWHJ.J,
npuueceuuaa H JI,ap ooeooJI,oii KoncTaHTHHOM BphiHKOBHHy n ero cynpyroii Mapneii. 1074.
1695 2., 1-oe ce~tmR6pR- 1696 2., 31-oe ae2ycma (7204 2.).- 3aaeca, npnueceuHaH o JI,ap ooenoJI,oii KoHCTaHTHHOM BpbiHKOBHHy n ero cynpyroii Mapneii. 1095.
1695 2., 8-oe ceumR6pR. - HaJI,rpo6naH nJIHTa ua MorHJie TeoJI,opa na TpaneaynJI,a,
ChlHa CnMeoua, npo<iJcccopa rpeqecxoro H3biKa. 658.
1696 2. - EnnTpaxHJI", CJI,eJiauuaa )l,ecnHHeToii H npnueceunaH B JI,a p noeooJI,oii
KoncTaHTHHOIII BphiHKOBRHY, ero cynpyroii Mapneii H HX ChlHOBbHMH. 1059.
1696 2. - HaJI,mtcb ua xa pnme, nao6paixaro~~ţeii aoeaoJI,y KoncTaHTHHa BphlHfWBHHY. 1164.
< 1696-1707 22. >. - BoxaJI, ua KoTopoM Bhlrpaanpoaauo HMH TI peJI,hi; cJI,eJiaH
MaCTepoM reoproM OJieiiiepOM. 955.
1696 2. - 7204 2. < 1-oe RltBapR - 31-oe ae2ycma >. - HaJI,nncb B rţepKBH Ycnenu11
BoropoJI,Hrţhl Ha A<lJyMarţ, nocTpoeuuoii 6biBIIInM BeJIHKHM CTOJibHHKOM
KoncTaHTHHOM
KauTaKyaHHO. 1.
1696 2. (7204 2 .) , 5-oe JlHBapR. - JlaMJiaJI,a, IIOCTaBJieHHaH BCJIHKHM KOMHCOl\1
Illep6anoM KauTaxyanuo ua MornJiy ero cynpy rn Ma pnn o MouaCThlpe RoMana. 1194.
1696 2. (7204 2 .) , 5-oe JlltBapR. - floJI,HOC, KYIIJICHHhlH BCJIHKHM IWMHCOl\1 lllep6aHOM KauTaKyanuo y TypoK nocJie aoiiuhl c aBcTpHiiCKifMH ooiicKaMn n noJI,apeHHhlii MouaCThlpiO MapJI,inHHeHh. 801.
1696 2., 1-oe ce~tmR6pR- 1697 2., 31-oe ae2ycma (7205 2.).- KaJI,HJIO, noJI,apeuuoe 6oJihHHrţe MouacTbipH Xopea Mapneii, cynpyroii aoeBOJI,hi KoncTaHTnna BphiHKOBHHy,
cpa6oTauuoc MacTe poM Ma pTHHycoM TaJI,eycoM. 736.
1696 2., 1-oe cenmR6pR -1697 2., 31-oe ae2ycma (7205 2.).- l.Jaiiia, cJI,eJiauuaa
MaCTe pOM reoproM MaiieM <II> " JIOJI,a peuuaH Ma pneii' cynpyroii BOCBOJI,hl KoucTaHTIJHa
BphlHKOBHHY, 'lacoaue MonacThlpH Xopea. 989.
1696 2., 1-oe ceumR6pR -1697 2., 31-oe ae2ycma (7205 2.).- PnnnJI,a, cJI,eJiaHHaH
MacTepoM :AorauuecoM XenHHHroM 11 npHHeceunaR B JI,ap MouacTMpro Xopea ooeBoJI,oii
KoncTaHTHHOM BphlHKOBHHY H ero cynpyroii Mapneii:. 1007.
1697 2., 3-e U10lt!l. - TipocaHpunrţa, noJI,apeHHaH MOHaCThlpiO PaJI,y BoJI,a ao B.pel\teHa
nryMeHa Knnpnaua . 852.
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1697 e., 1-oe U10.ttR. - KpecT, rrpuHeCeHHhiii B JJ,ap ~.ţepKBH ,IJ;parm.mpemTh AKceHneii,
cyrrpyroii OcTarua Muxane; cJJ,eJiaH musorruc~.ţeM MuxaeM. 1206.
1697 2. (7205 2.)' 5-oe U10.1tR. - n pOCBHpHHI.ţa' IIOJJ,a peHHaJI UOJILHIIQe MOHaCTblpH
Xopea Mapueii, cyrrpyroii, BOeBOJJ.bl RoHCTaHTHHa BpbiHKOBRHy; CJJ,eJiaHa MacTepoM reoproM
MaiieM < Il >. 853.
1697 e., 1-oe cenm.n6p.n- 1698 e., 31-oe aBeycma (7206 e.). - 11KoHa, rrpnHeceHHaR B JJ,ap 6biBIIIHM B9JIHKUM KOMHCOM lliep6aHOM <l\aHTaKy3HHO>. 1110.
1697 e., 1-oe cenm.n6pR -1698 e., 31-oe aBeycma (7206 e.).- 0Mo<flop apxuepeH
H3 CesaCTHH' Heo<fluTa 1 cpa6oTaHHhiH uepoMOHaXOM repaCUMOM H3 MOHaCTblpR rana Ta H3
MonJJ,asuu. 1067.
1698 2. (1147 2.).- HaJJ,rpo6naR rrnuTa Ha Morune JJ.hRKa XosxaHHeca, ChiHa CBRIQeHHHKa MapTupoca ua ApTarnaTa. 659.
1698 e. (7206 e.), 20-oe R1l6apR. - HaJJ,rpooHaH rrnuTa Ha Morune BeJinKoro HanuTaHa PaJJ,y u JJ,eTeii Kyrr~.ţa Muxauna. 70.
1698 e., U101lb. - Esanrenue, rrpuneceHHOe B JJ.a p MonacTblpiO IIIera pqa RarruTaHoM
XpucToJJ,yJio u ero cyrrpyroii Mpunoii. 900.
1698 2. (7206 e.), 23-e u10nR. - HaJJ,rpo6HaR IIJIHTa Ha Morune myrraHHQhl l\aJIHQhi,
cyrrpyru 6blsmero BeJIHKoro KarruTaaa ceiiMenoB MaTeH KoManRny. 321.
1698 e., 1-oe cenmR6pR- 1699 2., 31-oe aBeycma (7207 e.).- Kosqer, rrpnneceHHhlii B JJ,ap MonacTblpiO RoMana seJIHKHM rraxapHHKOM (KpaB'IHM) Illep6aHOM KanTaRyauno
J],JIJI IIOMHHaHUJI ero C9MbH. 754.
1698 e. (7207 2.), 4-oe cenmR6p.n. - ,IJ;Bepu, CJJ,enannhle MacTe poM HnKnToii Ha
cpeJJ,CTBa uryMena ,IJ;anuuna. 1178.
1698 e., 20-oe cenmR6p.n.- HaJJ,IIHCh Ha KOJIOKOJihne ~.ţepKsu MnTporronnu, B03JJ.BnrnyToii soeBoJJ,oii KoHcTaHTHHOM BphiHKOBRHY. 236.
1698 2. (7207 2.), 20-oe cenm.n6p.n. - HaJJ.IIHCh na KeJihRX n 3JJ.aHHRX ~.ţepKBH
Cs. reoprnJI Hosoro, JJ.OCTpOeHHbiX BOeBOJJ.OH KoncTaHTUHOI'ol BpLIHKOBJIHY' rrpu yqacTHH
rraTpuapxa MepycaJiuMa ,IJ;ocnTeR, 6oRp, MOHaCThlpeii, KyiiQOB; ucnpasHHK - seJiuKuii ara
MenaKe BaKapecKy; naJJ,nncu cJJ,enanhi noro<fleToM Mea poM. 382.
< 1698 3. 1lOR6pb - 1706 3., aBeycmJ >. - flOJJ,HOC, CJJ,eJiaHHbiH MaCTe pOM feoproM
MaiieM <II> u npuneceHnhlii B JJ,ap MOHaCTbipro CapHHJJ.ap seJIHKHM aroii EnaRe BaKapecKy. 854.
1699 e. - HapyKaBHHK (rropyqu), cJJ,eJiaHHhlii ,IJ;ecrrnHeToii u rrpunecennhiH B JJ,ap
nepoMonaxoM ATanacueM. 1064.
1699 2. (7207 e.), 1-oe .Ma.n.- HaJJ,DHCh ua ~.ţepKBH B <l>ynJJ,enuii ,IJ;oaMneii, soaJJ.BHrnyToii sennKHM crraTapoM MuxaeM KanTaKyauno. 140.
< lloc.tte 1699 e., 1-20 .Ma.n>.- HaJJ,rrnch K cTennoMy rropTpeTy BeJIHRoro crraTapR
MuxaR KanTaKyauno u ero cyrrpyru Mapru. 141.
1699 e., 4-oe .MaR. - CocyJJ,, na ROTopoM Bhlceqeno UMR Monaxa <Dunurrrra IIIneiixa,
KOHBeHTyana u cyrrepuopa ua PaTnc6onhl. 917.
1699 2., 4-oe .MaR. - lloJJ,noc, na RoTopoM Bblceqeno HMR Monaxa <l>unurrrra llineiixa,
KonsenTyana u cyrrepuopa ua PaTuc6oHLI. 855.
1699 2., 1-oe cenmR6pR- 1700 2., 31-oe aBeycma (7208 2.). - JlaMrraJJ,a, rrpnHecennaR B JJ,ap J],JIJI IIOI'olHHaHUJI flpeJJ,hl <BpLIHKOBRHy>, flaynLI, flarrbl H JJ.p., CJJ,eJiana MaCTepOM
reoproM MafteM <Il>. 698.
1699 2., 1-oe cenmR6p.n -1700 2., 31-oe aBeycma (7208 e.).- Kysruun, rroJJ,apenHLiii uepoMonaxoM ,IJ;ocoTeeM. 678.
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1699 e., 1-oe ce1tmR6pR -1700 e., 31-oe aeeycma (7208 e.).- EmrTpaxi1Jih, no,ll,apeHHafl
oOJihH11U:e MOHaCThipH Xope3 Map11eii, rocnomeii soe80,ll,hl KoHCTaHTI1Ha BpbiHROBHHY. 1060.
<!fonei,{ XVII HeJ>a>.- llama, Ha ROTOpoii 8blrpa811pOBaHbl HMeHa repr11 11
CTaH'IY.

856.

< !fonei,{ XVII ee~> a? >. -

EHroJiniioH, ROlliifl 6oJicc cTaporo RpccTa II3 Ilc'lcpcRoro
MoHaCTLipH, ynoMnHaJOTCfl HIIIPHa: H08ropo,ll,cKoro cmrcKona HmpoHTa, cy:J,IJ,aJihcRoro cnncKona
CnMoHa, ,Il.cMIIf!Ha n J1)l. a pxuMaHJ1PI1Ton 11 6paThCB MoHaCThlpH. 873.
<!fonei,{ XVII eeK-a>.- MiwHa, Hanl1caHHaf! 11ROHOll11CIJ;eM MoaRI1MOM.

1111.

( Kone/,{ XVII 8CJ>a). - lfKOHa c Ha,IJ,llHChJO, C,ll,eJiaHHOii IIepOMOHaXOM naplfleHI1eM. 1233.
<!fonei,{ XV II ee~> a >.-llarna, no;:~;apeHHaf! n:epKBII Ca. ,Il.I1M11Tp11H Mea poM fi10HMOii. 990.
<lfone"f XVII ae10a- na"laJto XVIII ee~>a>. - EsaHreJII1e, np11HeceHHOe B ;:~;ap
MoaHHOM 11 ero OTIJ:OM, csmn;eHHHROM MnxanJIOM. 901.
<lfoneq XVII 8e1W ?>. - Ha;ţlli1Cb R CTCHHhiM nopTpeTaM mynaHa n::npa cJiy;:~;mepa,
/I\ynaHHIJ:hi AHRYU:hi, mynaHa MaTefl 6aHa (?) 11 ero cynpyrn IlayHhi.

127.

<!fonei,{ XVII ee10a- na"laJto XVIII e.>.- llama, Ha KOTopoii Bhlpe3aHhl 11MeHa
CnMoHa Ba pn n;Rn n IIITyn;eJIH. 991.
<0KMO 1700 ?.>.- KpecT, no;:~;apeHHhlii cynpyroii soe80Ahl KoHCTaHTnHa BphluK08HHY.

792.
Ha;:~;rpo6HaH

1700 e. (7208 e.), 14-oe .Mapma. CTapoCThi BacnJIHH 11 ero cynpyrn llepHbi.

1700 e. (7208 e.), 27-oe anpeJtR.- llarna,
so speMeHa nryMeHa BacnJinR.

1700 e., 3-e IUOJtR. -

nJinTa Ha MOrHJie RyneqecRoro

71.
nepe;:~;eJiaHHaH JiorolfleToM

BaJI;ţOBI1HOM

992.

Ha;:~;rpo6HaH nJinTa Ha MOri1Jie MoaHHa Jlro;:~;osnRa n JieoHa p;:~;a

HnRoJiaR, ChTHOBeii xnpypra llhelflaHa CnRcTa. 39.
1700 e. (7208 ? . ) , aeeycm. - Ha;:~;nnch 113 n:epKBII llleJia pb, B03AB11rHyToii BeJII1RHM
naxapH11KOM lllep6aHOM KaaTaKy3HHO coBMeCTHO co CTapocToii :Aopry II c AnocTOJIOM
J1a3apeM.

477.

1700- 7209 ee., <1-oe

iJeKa6pR>. - Me;:~;aJihOH AJIR p113hl,
Xope3 BeJinRIIM naxapH11ROM lllep6aHOM KaHTaRy311HO

cenmR6pR- 31-oe

np11aeceHHhlii B ;:~;ap MOHaCThlpiO

AJIR noMnHaHnH ero 11 ero meH Ma p1111 11 AH;:~;pnaHhi.

932.

1700 e., 1-oe cenmR6pR -1701 e., 31-oe aeeycma (7209 e.).- KpecT emrcKona
l\JI11MeHTa, c;:~;eJiaHHhlii npH yqacTI111 CToiiaHa M8aH0811'1a B naJiaHRe Ocoroae. 793.
<XVIII eeK>. - E8aHreJII1e, no;:~;apeHHOe R11poM XpHCaHTOM. 264.
< XV/li eeK>.- MRoHa, npnHeceHHaH 8 ;:~;ap BeJII1RHM 6aHOM Kpaiio8hl Bap6y <Kpaiio8ecRy> 8 naMHTb O HeM.

<XVIII

ee~>>.

-

<XVIII

ee~>>.

-

1112.
c;:~;eJiaHHaH

,Il.epe8HHHaH MaTp11n;a,
neqaTHI1ROM H3 PhlMHI1Ra. 1184.
KaMeHHaR nJIHTa,

Ha

RoTopoii

CBRID,eHHlfROM KoHCTaHTI1HOM,

Bhlpe3aHhl

nMeHa

11cnpaBHI1ROB

n:epRBI1 MorornoaiiH: ,Il.I1M11Tp11H H CBHID,eHHI1Ra IleTpa. 191.
<XVIII eeK>. - Ha;:~;rpo6HaR nJinTa Ha Monme Me;ţeJihHI1'1epa ATaHacnH AMHpaca
n ero /l{eHhl Ma p11H. 322.

<XVIII

ee~>?>.

-

Ha;:~;rpo6HaH

nJII1Ta

ua

MOri1Jie

Xp11calflhl,

meHhl

Teo;:~;opaRI1

nanaHI1ROJihl' H ee ChiHa KoHCTaHTI1Ha. 180.
<XVIII ee~>>. - IloMI1HaJihHI1R mynaH11IJ:hl ,Il.oRI1IJ;hl; ynoMI1HaJOTCH ocHo8aTeJIH: AHHa,
Ty;:~;opH, AJieRcaH;:~;pa H AP.

<XVIII ee10? >. ceMLH Mo8HJia.

173.

IloMI1HaJihHI1R

CRHTa

cDpyMoaca;

ynoMHHaJOTCR

rocno;:~;a p11

113
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ee~>.

<XVIl I

IloMIIHaJihHHK u;epKBH H3 Capau;emtfr ~e Cyc; yrroMHHYTLI nMeHa

-

ocHonaTeJieii:, MaCTe pa KocTaKe, noccTaHOBIIBmero u;epROBh 11 AP. H3 ceMhii ,ll,oKaHemTefr.

1167.
ee~?>.

<XVIII

-

l.Jama,

<XVIII eeK>. (XVIII

~ap

MOHaCTblpiO

CapnH)l;ap

nryMeHol\1

Ha)l;JIHCh I\ n3o6pameHMHIII

noeBO,!I;LI Pa)l;y

MnxHn n

noenoll,LT

ee~,

Ha'!Ja.tto}. -

lfKOHa, Ha KOTopoii: Ha)l;ITHCh C)l;eJiaHa

JJ\HBOJIHCIJ;CM

fpn-

1234.

ropneM.

(XV III eex:, Ha'!Ja.tto). M3 KocTemTh.

(XVII 1

liRoHa, HarrncaHHaH cnmn;eHHHI\aMH lloaHHOM n Ty~opoM

1236.
ee~,

Ha'!Ja.tto). -

noHOMapeM KoHcTaHTHHOM.

liKoHa, rrpnHeceHHaH B )l;a p nepoMoHaxoM IlaHTeJinMOHOl\1

1236.

<1-aR no.ttoeu1w XVIII eex:a. >. -

liKoHa, C)l;eJiaHHaH Ha cpe)l;CTBa IlnpanrKo Bpe-

66.

ammy.

1701 2. «flaHoM.

Kon'ler, rrpnHeceHHhrii B Aa p MOHaCThipiO KoTpolieHLI nryMeHOM MuTpo-

97.

1701 2., 1-oe ceHmR6pR JIOB

n

11 Mnp'ln Ha Ha)l;rpo6HOM naMHTHHKe. 360.

AJieKcaH)l;pa

11

rrpnHeceHHaH

147.

HnKII«flopoM.

1702 2., 31-oe ae2ycma (7210 2.). -

QepKonh Cn. AHre-

<Ou;eTapL>, noccTaHOBJieHHaH H3 )l;epena no npeMH rrpanJieHnH KoHcTaHTHHa BpLIH-

KOBHHY.

223.

1701 2., 1-oe ceHmR6pR -

1702 2., 31-oe ae2ycma (7210 2.). -

HryMeHheH ,l],aMaCRIIHOH Ha ee cpe,!I;CTBa n Ha cpe)l;CTDa MOHaCTblpH.

Ka)l.ITJIO, Cll,eJiaHHoe

1218.

1701 2., 1-oe ceNmR6pR -1702 2., 31-oe ae2ycma (7210 2.).- KoJioKoJI, c)l.eJiaHHhtiî Ha cpeACTBa noeBOAhT KoHcTaHTHHa BpbiHKOBHHY AJIH u;epKBH H fopraHh. 160.
1701 2., 1-oe ceNmR6pR lf\ITBOJIIICIJ;eM CHMeOHOM.

1702 2., 31-oe ae2ycma (7210 2 .) . -

l'IKoHa, HamteaHHaH

3.

1702 2. (7211 2 .) , ceHmR6pb ... -

HaAJIMCb H3 u;epKBn ,1l,HHTpo3n, noecTaHOBJieHHoii

Ma pHeiî, cyrrpyroii noeBOAbl KoucTaHTHHa B pbiHKOBHHY. 583.
1702 2., 6-oe ceumR6pR. - HaArpo6HaH rrJIHTa Ha MOrHJie rrpo«fleccopa CenacToca
KHMeHHTa H3 Tparre3yHAa. 660.

1702 2., 20-oe cmmR6pR. - Ha)l;rrHch H3 ABopu;a, rrocTpoeHHoro B Moromoaiîe
noeno)l;oii KoHcTaHTHHOM BphiHKOBHHY )l;JIH ero ChiHa IIITe«flaHa. 198.
1703 2. - lfKOHa, HaTTHCaHHa.H liKOHOTTliCIJ;eM fpHrOpHeM Il rrpnHeCeHHaH B Aa p
Teo)l;ocneM.

1113.

1703 2.-7211 2., <1-oe .nueap.n -31-oe ae2ycma>. -l.Jama, rrpimeceHHaH B )l;ap
u.epKBn ,1l,nHTp03li B ByxapecTc Mapneii:, cyrrpyroii: noeBOAhl KoHCTaHTHHa BpbiHKOBHHY. 162.
1703 2. (7211 2.), <11-oe anpe.ttR >. - Ha)l;rpo6HaH nmtTa Ha MornJie 6Mnmero
nemmoro CTOJihHnKa PaAy l'I3nopaHy. 458.

1703 2. (7211 2.), 1-oe .MaR. -

Ilpocnnpunu;a, npnHeceHHa.H B )l;ap

MOHaCThlpiO

Cn. lloanHa B ByxapecTe noeno)l;oii KoHcTaHTHHOM BphiHKOBHHY n ero cyrrpyroii Mapneii;
C)l;eJiaHa MacTe poM IleTpoM XHMemeM. 857.
1703 2., 3-e .MaR. - EnaHreJine, npHHeceHHoe B )l;ap MOHaCTblpiO Cn. lloaHHa B
ByxapecTe noeno)l;oii KoHcTaHTHHOM BphiHIWBHHY n ero cyrrpyroii: MapHeii; CAeJiaHo MacTepoM CTe«flaHOM BeJILIWPOM. 902.
1703 2., 9-oe .MaR. -MorHJILHaH TTJIHTa, Ha KoTopoii: Bhlpe3aHhl nMeHa- MapnKa,
To)l;epamKy n ,ll,ecrra, H3 «flaMnJinH 6Lrnmero neJinKoro CTOJThHnKa KoHcTaHTHHa KauTaKy3nHo
n ,!l;pyrnx ero poACTBeHHHKOB. 2.
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1703 a. (7211 a.), 10-ao

U101Ut. -

Ha,ll,III1Ch II3 MOHaCThlpR Cn. Moanna BeJII1Koro

<fpetJecKoro>, rroJIHOCThiO pecTanp11ponannoro noeBO,ll,OII KoncTaHTI1HOM BphiHKOBRHY rrpn
ytJacTnn 6biBIIIero neJII1Koro HoMncca Pa,ll,y foJiecKy, rrepnoro ocuonaTeJIH u.epKnn. 453.
1703 a. (7211 a.), 15-oe uro.-tJl. - Ha,ll,IIIICh ua qaconne MonaCThlpR RoMana, no3,ll,BnrnyToif O,ll,HOBpOMOHHO CO 3,ll,aHHJIMif Il KeJihHMll MOHaCThlpH 6biBIIII1M BOJII1KIIM II aXa p-

584.
1703 a., 1-oe cenmR6pR- 1704 a., 31-oe aBaycma (7212 a.).- KoJioKoJI, C,ll,CJiaH-

HHKOM lllep6ano111 KanTaKy311Ho.

HhiH ,ll,JIH u.epKnn )l,nnTpo3n na cpe,ll,CTBa Mapm1, cyrrpyr11 noeno,ll,hl KoncTaHTI1Ha BpbiH-

116.
1703 a., 18-oe OKmR6pR. - MornJILHhlif KaMeHHhlif HpecT, yrroMnuaiOIIJ.HII 11MH MapKy
MapKaKHepHHa. 603.
1704 a., 19-oe .Mapma. - Ha,ll,rpo6naH IIJIHTa na MorHJie Pa,ll,y 6cif3a,ll,H, China
noeBO,lJ,hi AJJ eucan,ll,pa Mmiaiiia. 256.
1704 a. (7212 a.), <19-oe .Mapma>. - Ilorpe6aJihHhliî rroKpon oT rpo6HHIJ.hl noeno,ll,hl
Pa,ll,y MJIHHma. 1098.
1704 a., 1-oe cewn.fl6p.<t- 1705 a., 31-oe aBaycma (7213 a.).- MHona Teo,ll,opa
Monaxa. 1114.
< 0Ko.w 1705 a.>. - Ha,ll,mtch K cTennoii ii>nnonHcH, H3o6paii>aiOII.I,eii noeao,ll,y
KoncTanTHHa BpLIHKOBHny, ero cynpyry MapHIO 11 HX ,ll,eTeii:. 193.
1705 a., 8-oe ifieBpa.-tJl. - Muona, rrpmiCceunaH B ,ll,ap MoannoM KoJieTH. 52.
1705 a., .Maiî. - Ha,ll,IIIICh na u.epKBII Cn. ArrocToJIOB, yKpaiiiennoif AKceHTHeM,
MHTporroJIHTOM Coqm11. 454.
1705 a., 25-oe U6aycma. - IJoMHHaJihHHK Ha CTeHe; YIIOMHHaiOTCH inliBOIIHCIJ.hl:
KoncTaHTIIH, Jla1116py, Pa,ll,y II AP. 194.
1705 a., 1-oe cellmR6pR- 1706 a., 31-oe aBaycma (7214 a.).- KoJioKoJI, C,ll,eJianuwif ,ll,JIH u.epHBII Pa3Ban ua cpe,ll,CTna aeJIHIWro arH EnaKe BaKapecKy. 352.
1705 a., 1-oe cellmR6pR- 1706 a., 31-oe aBaycma (7214 a.).- CTaHan, no,ll,apenHhlif HepoMonaxoM lliTecfJanoM. 956.
1705 a. (7214 a.), 8-oe cellmR6pR. - Ha,ll,IIHCh n u.epKBU CKayne, D03,ll,BHrnyToif
TanacHeM 113 TwpnoBhi 11 ero IIJieMHHHIII\oM CTaapo. 356.
1706 a. - KpecT, rro,ll,apeHHhlif MHTporroJII1TOM Teo,ll,OCHeM. 794.
1706 a., 14-oe ifieBpa.-tJl. - EaanreJIHe, rro,ll,apennoe MoHaCThipiO BoroJII06oao cTapoCTOII <l>uJiurrnoM MaKCIIMOBH'IeM. 903.
1706 a. (7214 a.), 20-oe .MaJl. - JlaMrra,ll,a, rrpHnecennaH B ,ll,a p MonacThipiO TpH
Mepa pxa n Hccax noeno,ll,oif AnTuoxoM KanTeMHpoM H ero cyrrpyroif EI\aTepunoii. 699.
1706 a., l-oc cwmR6p.n -1707 a., 31-oc aBaycma (7215 a.).- EnaureJJHe, rrpnne1\0BHHY.

cennoe n ,ll,a p noeno,ll,oii HoncTaHTI1HoM 13pLIHKOBHHY u oro cynpyroii: Ma puel'I; C,ll,eJiano
MaCTepoM reoproM Maii:eM <Il>. 904.

1706 a., 1-oe cenmR6pR -1707 a., 31-oe aBaycma (7215 a.).- Ilo,ll,Hoc, rro,ll,apeHHhiH
aoeBo,ll,oii: KoncTaHTMHOM BphiHKoDHHY H ero cyrrpyroft MapHeii:. 262.
< 0KO/t0 1707-1714 aa. >.- MKoua, rro,ll,apennaH IlaxoMHeM, errHcKorroM PoMana. 1197.
1707 a.-MKona, no,ll,apeunaH MaKCHMoM Mapa 113 KpHTa, MHTporroJIHToM MeparroJIH. 276.

1707 a., 20-oe ifjeBpa.-tJl. MHTponoJiuTa CocfJ11H. 1179.

)l,aepH,

C,ll,eJiaHnhle ua cpe,ll,CTBa

AHceHTHH,

1707 a., 1-oe ccllmR6pR- 1708 a., 31-oe aBaycma (7216 a.). rrpHnecennaH B ,ll,a p MonaCThlpiO CypnaTeJie Ma pHeif, cyrrpyroii:
BphiHKOBJlHY; C,ll,eJiaHa MaCTe poM reoproM Maii:eM <Il>. 858.

aoeBo,ll,hl

6hiBIIIero

IlpocBHpnnu.a,
KoncTaHTHHa
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1707 z., 1-oe cenm!t6pR- 1708 z., 31-oe aozycma (7216 z.).- EnaHreJille, npliHeceHHoe B ,n;ap MoHaCThipiO CypnaTeJie Maplleii:, cynpyroii: noeno,n;hl KoHcTaHTliHa BphlHKoBRHY; c,n;eJiaHo MacTe poM feoproM Maii:eM <Il>. 905.
< 0,_0.11,0 1708 Z. >. - Jla~map;a, ITO,D;apeHHaR lfcTpaTlleM <l>nopecKy. 700.
1708 z. - lJama, npnHeceHHaR B ,n;ap MoHaCThipiO Cn. CaBHhi B naMHTh o llaHTOneoHe <KaJIJillapxoce> u 3oe. 993.
1708 z. (7216 z.), <1-oe JtnBap!t- 31-oe aozycma>.- KaMeHHhlii KpecT, B03,D;BllrHYThlii: KynQOM MaTeeM li ero meHoii: KaTpliHOii:. 604.
1708 z. (7216 z.), 27 -oe Jtnoap!t. - Ha,n;rpo6Hhlii: naMHTHliK Ha MOrliJie MliTponoJiliTa
Teo,n;ocliR . 246.
1708 z., (7216 z.), 1-oe ţfjeopa.aJt. -liKoHa, IIliCaHHaH lliliBOIIliCQeM HliKonaeM. 1115.
1708 z., 1-oe cenm!t6pR -1709 z., 31-oe aozycma (7217 z.).- EnaHreJille, no,n;apeHaoe noeno,n;oii: KoHcTaHTHHOM BphlHKOBRHY li ero cynpyroii: Mapneii:. 906.
< lloc.ae 1708 z. >. - Hap;nllch K cTeHHOMY nopTpeTy BeJiliKoro reTMaHa MoJI)J.OBhl
,IJ;yMnTpamKo PaKOBliQa li ero cynpyrll liJiliHKll <KaHTaKy3liHO >. 142.
1709 z. - Ky6oK, npnaa)J.nemanmllii: MllxaJill llepeii li KyH MnoHe. 957.
1709 z. (7217 z.), ţfjeopa.ab. - Ha,n;rpo6HaH mmTa Ha Morune Bna)J.aiîll, Mnepll
6b1Bmero neJiliKoro noro«J!eTa BhlpKa KomecKy n ero cynpyru Ma piUI. 351.
1709z. (7217 z.), 1-oe anpe.a!t.- PliDli)J,hl, npliHeCeHHhle B )J.ap MOHaCThlpiO CB. reoprliR noeno)J.oii KoHcTaHTliHOM BphlHKOBHHy, ero cynpyroii Maplleii u liX ChlHOBhRMn; C)l.enaahl MaCTepoM reoproM MaiieM <Il>. 385.
1709 z. (7217 z.), 20-oe u10.a!l.- Ha)J.nnch ua MOHaCThlpn cn. CaBBhl, BoccTaHOBJieHHoro noJIHOCThiO, BMecTe c noMelll;eHlleM mKOJihl, Boeno,n;oii KoHcTaHTliHOM BphlHKOBHHY li
Ha cpe)J.CTBa OCTaBmlleCR OT CTepe, TOprOBQa CBe'laMll; liCnpaBHliK - BeJiliKliH CJiyp;mep
Pa,n;y ,IJ;y)J.ecKy. 585.
1709 z. (7217 z.), 22-oe u10.a!l. - Ha,n;nnch B QepKBn cn. lioaHa ,IJ;aMacKnHa, noa,D;BllrHyToii mynaHOM .IJ:paroMllpoM, ChlHOM mynaHa fpaMhl, n ero /HeHoii CTaHKoii. 586.
1709 Z. (7218 z.), 20-oe âe,.a6p!t.- llpoCBllpHliQa, npHHeCeHHaR B p;ap BeJIHKIIM
nopHliKOM IIJep6aHOM KaHTaKy3liHO li ero cynpyroii AHiJ,pllaHoii MOHaCThlpiO Cn. HliKOJiaHIIJenapb. 478.
1709 Z. (7218 z.), 20-oe âe,;,a6p!t. - llpOCBllpHHQa, ITO)J.apeHHaR BeJiliKliM BOpHliKOM
IIJep6aHOM KaHTaKy3liHO n ero cynpyroii AH,n;pnaHoii MOHaCThlpiO Pa)J.y Bo,n;a. 859.
1709 Z. (7218 z.), 20-oe âe,.a6p!t. - llpOCBllpHliQa, npliHeCeHHaR B p;ap BeJiliKliM
BOpHliKOM IIJep6aHOM KaHTaKyaliHO li ero cynpyroii AH,n;pnaHoii MOHaCThlpiO Cn. AnocTOJIOB. 860,
1709 Z. (7218 Z.), 24-oe âe,;,a6p!t. - llpOCllli{JHliQa, IIO)J,a peHHafl BeJiliKUM BOpHUKOM
IIJep6aHoM KaHTaKyanHo li ero cynpyroii: AH)J.pnaHoii: MOHaCThlpiO KoJIQH. 1219.
<0KOJ1,0 1710 Z.>.- llpoCBllpHliQa, nop;apeHHaR BeJIIIKliM BOpHlll\OM IIJep6aHOM
KaHTaKyanHo H ero cynpyroii: AHiJ,pllaHoii: MOHaCThlpiO CapliH)J.apb. 354.
1710 z. - "YKpameHlle, <nepoRTHO oT no,n;cne'IHliKa >, no,n;apeHHoro noeno,n;oii: KoHCTaHTliHOM BphlHKOBHHY. 1026.
1710 z. (7218 z.), 20-oe ţfjeopa.a!l. - llpocnnpHliQa, npnHeceHHaR B ,n;ap MOHacThlpiO CypnaTe.'le BeJiliKliM nopHliKOM 11Jep6aHOM KaHTaKy3liHO li ero cynpyroiî Aa,n;pnaHoii:. 861.
1710 z. (7218 r.), 1-oe aozycma. - lloMliHaJibHliK Ka«JJe)l.paJibHoro co6opa B ByxapecTe; ynoMliHaiOTCH: rocno,n;a pll, 6oHpe, enliCKOIThl, llryMeHhl, llepoMoHaxll, Moaaxn,
KynQhl.

1168.

118
https://biblioteca-digitala.ro

1710 2. (7219 2.), 5-oe OK,mR6pR.- Ha.u.mtch ua u.epKBH EpeaoiiaHy, B03)J.BHrHyToii
neJIHKHM KJiy'lepoM MaH:nJJioii Mapa'IHHHHY u neJIHKHM BHCTHepoM Illep6aHOM EymopHHY
Ha MecTe, no.u.apeHHOM nemtKHM nopHHKOM ll<lTpaniKy EpeaoHHY. 51.
1711 2. - BopoTa MoHaCThlpH Muxaii Bo.u.a, cpa6oTaHHhle npu uryMeHe Mocu«f»e
ua Mnnoca. 182.
1711 2 ., 15-oe JU-tBapR.- Ha.u.rpo6HaH IIJIHTa Ha Morune 1\upuu.LI, CLIHa CaBBhl. 118.
1711 2. (7219 2.), 2-oe .MaR. - llama, no.u.apeHHaH MoHaCTLipro Cn. Cannhl KJiy-

994.
1711 2., 1-oe cenmR6pR- 1712 2., 31-oe aB2ycma (7220 2.}. - 1\aMeuHoe yKpa-

'IepoM EHaKe <BaKapecKy>.

mcHue C HaP,IIHChiO, ynOMHHaiOIIJ.eH HMeHa y'leHHKa rpuropHR H3 MOHaCTblpH J\a3HH 11 Jlyny
Capau.aHy, ucnpa BHHKOB. 672.
1712 2. - 1\oJioKoJI, nomepTBoBaHHhlii KHHmecKoii u.epKBH B Eyxa pecTe rocno.u.apeM
1\oHcTaHTHHOM EpLIHKOBHHy B 24-Liii ro.u. ero KHRmeuua. 407.
1712 2.- 7220 2., <1-oe R1-tBapR- 31-oe a82ycma>. - 1\aMeuuoe yKpameuue c ua.u.IIHChiO, ynoMHHaiOIIJ,eii HMR Muxauna, ucnpaBHHKa MouacThlpH 1\oauH. 673.
1712 z. (7220 2.), anpeAb. - JlaMoa.u.a Ha MOrHJie liJIHHKH EpLIHKOBHHY B uonoi[
u.epHBH Cn. feoprHH, nocTaBJieHHaH ee ChiHOBhRMH Illep6aHOM u )l.paru'leM. 1195.
1713 2. - EHronnn.oH, npHHa.u.nemannmii MuTpo«f»auy ua Hnccbl. 874.
<1713-1714 22.1>.- ll,epKOBh rHouMa Bauy, pacnu.cauHaR Ha cpe)J.CTBa E«f»THMHJI
o a )l.unaJIHIJ.hl, a pxuenucKona lloroHHauhl, B npanneune noeBO)J.hl 1\oHCTaHTHHa BpLIHKOBHHY.

588.
1713 2. (7221 2.}, 20-oe UIOAR. - 1\aMeHHbiH KpecT, B03)J.BHrHyThiH 1\oHCTaHTHHOM

EpLIHKOBHHY, CWHOM noeBO)J.hl 1\oHcTaHTHHa BpLIHKOBHuy, B naMHTh o ero .u.e.u.e, BeJIHKOM
IIOCTeJihHHKe flane. 565.
1713 2., 1-oe cenmR6pR- 1714 2., 31-oe aB2ycma (7222 2.). - liKoua, HanucaHHaH
Ha cpe.u.cTBa IIITe«f»aHa, uryMeHa MOHaCThlpH ApHOTa. 1116.
1714 z.-7222 z., <1-oe R1-t6apR- 31-oe aBzycma>. - 1\onoKoJI, c.u.enaHHhiH ua
cpe)J.CTBU neJIHKoro cnaTapH MuxaH l\auTaKy3HHO )J.JIH u.epKBH 1\onu.H, OTJIHThiH MorauuoM
BanTHCTOM )l.unaJieM B BeHe. 79.
1714 2. (7222 2.), .Mapm. - Tinam.aHHU.a, no.u.a peHHaJI MHTponoJIHTOM Y rponnaxuu
AuTHMOM MnupHHY. 1041.
<1714 2.>, 15-oe .Mapma. - liKoua, uanucauuaJI )J.JIJI MOHaCThlpH 1\oauH ua cpe.u.CTBa AKaKHH, apxH)J.hHKOHa MuTponoJIHH. 1117.
1714 2., 1-oe cenmR6pR- 1715 2., 31-oe a82ycma (7223 2.j. - 1\oJioKoJI, nomepTnonauuLiir AHTHMoM MnupHuy, MHTponoJIHTOM YrponnaxuiicKHM, u.epKBH Bccx CnaTLI:x
B ByxapccTc. 5.
1714 2., 1-oe cenmR6pR- 1715 2., 31-oe aB2ycma (7223 2.). - Ha.u.nuch Ha 6amHe
1\0JIIJ,H, HaOOMHHaiOm,aH O TOM, 'ITO MOHaCTblph 6WJI OKpyiKeH CTeHOH, B03)J.BHfHYTOiÎ ReJIHKHM cu aTa peM MuxaeM 1\aHTaKyaHHO. 587.
1714 2., 1-oe ce1-tmR6pR- 1715 z., 31-oe aBzycma (7223 2.). - CaKKOC MHTpono.JIHTa

1081.
1715 2. -

re.u.eoHa.

1\aMeHuoe oKpymeHHe c Ha)J.IIHChiO, ynoMHHarom.eii HMH neJIHKoro cnaTapH
MuxaH 1\aHTaKyauHo. 674.
1715 z. - JlaMna.u.a c ua.u.nuchiO, ynoMuuarom.eii HMJI neJIHKOro cnaTapR Pa.u.y 1\auTaKyauHo. 98.
1715 z. - Ha.u.nuch H3 MouacThlpR AuTHM, B03)J.BHruyToro MHTponoJIHTOM AuTHMOM. 4.
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1715 c., 25-oe tjjeepa.!CR.- BapxaTHhliî: noKpoa c BhllllHThlM nMeueM BeJinKoro
PaAy KauTaKy3nuo. 1099.
1715 z. (7223 e.), 25-oe ifJeepa.!CJl. - HaArpo6uaH rrm1Ta ua MornJie aemiKoro crraTa pH PaAy, ChlHa CTOJihHI1Ka KoucTaHTI1Ha KauTaKy311HO. 87.
1715 e. (7223 e.), 10-oe u10.rt.'l. - HaAmtch 113 u;epKBI1 Ca. ArrocToJioB, yrrol'fnmaroiiJ;aH

cnaTapH

rrocTpoiî:Ky

KoJIOKOJihHI1

n

ApyrHe

pa6oThl

367.
1715 e. (7223 e.), 20-oe aBeycma.

CAeJiaHHhlC

aoeBOAOiî:

lllTecflauoM

KauTa-

HY3HHO.

HaAII11Ch H3 u;epKBH KypTH BeKe, aoccTauoa-

106.
1715, 1-oe cenmR6pa- 1716 e., 31-oe aoeycma (7224 e.).- CM. <1713-1714 ee.?>.
1715 c. ( 476 e.)' 6-oe aex:a6pR. - HaArpo6uaH IIJII1Ta Ha MOfi1Jie paBBI1Ha MopAexaH, Chlua paBBI1Ha MexyAhl. 505.
1716 c. JlaMIIaAa IlyJihxep11H, cynpyrH aoeBOAhl H11KoJiaH MaapoKOPAaTa, pa6oThi
MacTe pa ToMaca Jlaura. 701.
1716 c. - HaArpo6uaH DJIHTa Ha MOfHJie reoprl:IH 113 KacTOp1111. 323.
1716 c. (7224 e.), <1-oe anoapR- 31-oe aoeycma>.- BoeBOAa H11KoJiaiî: MaapoKopAaT ua1JI1HaeT rrocTpoiî:Ky MouacThlpH BaKapelllTh. 487.
1716 e., 18-oe .MaR. - HaArpo6naH arrnTa$11H IlyJihxepHn, cynpyru aoeBOAhi HnKoJiaH MaapoKopAaTa. 229.
1716 e., 27 -oe U/Oiflt. - HaArpo6uan arrnTa$11H <l>oMhl, ChlHa aoeBOAhl HnKoJiaH
ManpoKopAaTa. 230.
<1716 e., 14-oe HOR6pa>. - BoeBOAa HnKoJiaiî: MaapoKopAaT B3HT n rrJieu ancTpniî:CKI1MI1 ·noiî:cKaMI1 n yae3eu n TpaHCI1JihDaHI1IO. 487.
1717 e. - CTaKau, IIOAapeuuhliî: HnKOAHMOM, nryMeuoM MOHaCThlpH Tl1cMaHa. 1220.
1718 2. (7226 e.). - CroparoT ropoAeKoiî: 6a3ap 11 AepeBHHHaH u;epKOBh Cn. HnKoJiaH
<HerycTop~;>> n Byxapccre. 200.
1718 2. - JlaMIIaAa' IIOAapeHHafl reoprneM c o. KpnTa MOHaCThlpiO CTeJIH B ByxapecTe. 340.
1718 2. - JlaMrraAa, rrpnueceuuan n Aap aeJIHKHM crratapeM illep6auoM <fpe•tauy>
uonoiî: u;epKBH Cn. reoprHJI. 702.
1718 2. - CTaKau, IIOAapeuuhliî: nepoMouaxoM KopuHJII1eM. 958.
1718 2., .Mapm. - liKoua, KyrrJieuuaJI n CTOJIU'IHOM ropoAe MocKBe nepoMouaxoM
Moauui1KI1el\l n3 Ilorou11auhl. 1237.
1718 2., 1-oe cmmR6pa -1719 2., 31-oe ao2ycma (7227 2.).- KoJioKoJI, rroil<epTnonauubliî: •IaumnKoM liJJuamcM u;PpKBn HcrycTopb. 211.
1718 e., 1-oe cmma6p.fl- 1719 2., 31-oe aBeycma (7227 ). - KaMeHHhlii KpecT,
BO:JABHrHyThiH neJlHKHM cepAapeM MaTeeM MorolllecKy. 215.
1719 e. - JlaMnaAa, npnueceuuaH B Aa p Ilauai1TOM MouacThipro CTeJlJI n Byxa peeTc. 341.
1719 2. - JlaMnaAa, np11ueceuuaH n Aap MouacThlpro CTeJlH B ByxapecTe K11po111
TeoKJIHTOI\1 1Ip11 COAeifcTDilll reoprnH Kp11KKOBa. 342.
1719 e. - HaAIIHCh 113 u;epKnl1 Ilona Hau, no3AB11rHyToii. CBHIIJ;eHHHKOM Hau, Pyce,
EKaTep11uoiî: 11 AP· 296.
1719 2. (7227 2.), < 23-oe tjjeBpa.!l.fl >. - HaArpo6uaH IIJlHTa ua MornJJe aoenOAhl
Hoauua MaapoKOpAaTa. 383.
1719 2. (7227 2.), <noc.!le .Mapma>. - BoeBoAa HnKoJiaiî: MaapoKOpAaT B03o6HOBJIJieT pa6oThl rro CTpo11TeJihCTBY MouacThlpH BaKapemTh. 487.

Jieuuoii aoeBOAoiî: illTecflauoM KauTaKy311HO.
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1719 e. ( 479 e.), 23-e UIO.tUt. - MorHJibHa.H nJIHTa paBBHHa ,r:t:aaH~a, ChlHa paBBHHa
606.
1719 e., 1-oe cemnJt6pR- 1720 e., 31-oe aBeycma (7228 e.). - JlaMna~a, pa6oThl
MacTepa ToMa ca JlaHra (?), Ha MorHJie KH.HiHHhl 3Ma paH~hl, ~oqepH aoeao~hl KoHCTaHTHHa
BphlHKOB.HHY. 703.
1719 e., 1-oe oKmR6pJt. - Ha~nHcb, BhlCe'!eHHa.H B aToT ~eHb Ha u;epKBH fHOHMa
BaHy. 688.
< 0Ko.tw 1720 e. -1725 z. > - JlaMna~a, npHHeceHHa.H B ~ap MoHaCThlpiO TpH Mepapxa
B Hccax AHHoii:, cynpyroii: aoeao~hl MHxa.H PaKOBHD;hl. 704.
<0Ko.!!o 1720-1730 ee.>.- JlaMna~a, npHIIeceHHa.H B ~ap aoeao~oii: HHKoJiaeM
MaapoKop~aToM. 343.
1720 e. - Jlapeu; ~JI.H Mmu;eii:, c~eJiaHHhlii: HepoMoHaxoM MoaHHHKlleM H3 HHliHhl. 822.
1720 e., 13-oe _.taR. - Ha~rpo6Ha.H nJIHTa Ha MOrHJie fHOHMhl 6aHa H3 OcTaHHD;hl . 661.
1720 e. (7228 e.), 12-oe UIO.!!Jl. - JlaMna~a, nocTaBJieHHa.H rocnomeii: MapHeii: ua
AwrHJiy ee cynpyra, aoeao~hl KoHcTaHTl!Ha BphlHKOB.HHY. 386.
1720 e., 1-oe cenmR6pR- 1721 e., 31-oe aBeycma (7229 e.). - Ha~rpo6Ha.H DJIHTa
Ha MOI'liJie JIOrocfleTa n pe~LI MepliiiiaHy. 324.
<0Ko.!!o 1721 e. >. - PHnH~a, no~apeHHa.H Hoeoo~oii: HniWJiaeM MaapoKop~aToM n
ero cynpyroii: CMapaH~oii: c nx ChlHOBb.HMH. 344.
1721 e. - JlaMna~a, npHHeCeHHa.H n ~a p fpe'leciwii: u;epKBH feoprHeM KHpnaKoM
na CHHona. 706.
1721 e. ( 481 e.), 21-oe rjjeBpa.!!R. Ha~rpo6Ha.H DJIHTa Ha MorHJie XaiiH, ~o'lepH
paBBHHa MaaKoaa. 607.
1721 e. (481 e.), 21-oe UIO.!!R. - Ha~rpo6Ha.H DJIHTa Ha MorHJie llecHJibl, ~oqepH
paBBHHa Mexy~hl. 608.
1722 e. - JlaMna~a, c~eJiaHHa.H Ha cpe~cTna CB.HIIJ;eHHHKa llaHaHTa KyJIHHbl H3
lleJionoHeca. 493.
1722 e. - MKoHa, c~eJiaaaa.H Ha cpe~cTBa cn.Hiu;eHHHKa llaHaHTa KyJIHHhl H3 lleJionoHeca. 1118.
1722 e. (7230 e.), 20-oe .uapma. - Ha~rpo6Ha.H DJIHTa Ha MontJie AHreJIHHhl H ee
~o'lepH MapHH, cynpyrn IIITecflaHa, JiorocfleTa Kacfle~paJihuoro co6opa. 231.
1722 e. (7230 e.), 10-oe UIO.!!Jl. - Ha~rpo6Ha.H DJIHTa Ha MorHJie BaJiaiiin, ~oqepn
KHpa KIOp'ly6aum, B03JIOFHeHHa.H ee CbiHOM, BTOphlM nopTa peM CyrpyMaJie. 662.
1722 e. (7230 e.) 1 aBeycm. - lliWHa, npHHeCCHHa.H B ~a p MHTpODOJIHTOM ,r:t:aHltHJIOM
qacooHe Kacfle~paJibHoro co6opa u ByxapccTc; HanHcaHa HKOHODHcu;eM MoaHHOM. 238.
1722 e. (7231 e.), cenmJt6pb. - Ha~nHcL H3 MOHaCTbip.H BaKapeiiiTb, ~ocTpoeHHoro
IIIMyaJI.H.

aoeao~oii: HHKoJiaeM MaapoKop~aToM; aeJIHKHe HcnpaBHHKH: BeJIHKHii: KJiyqep MaHoJiaKe,
OhlBIIIHii: BeJIHKHii: ara MaTeii: Mororn H aeJIHKHÎÎ: KynapL HHe. 487.
1722 e. (7231 e.), 30-oe cenmR6pR.- Ha~nHCb H3 u;epKBH Kpeu;yJiecKy, aoa~aHr
HyToii: aeJIHKHM JiorocfleToM Mop~aKHCM Kpeu;yJiecKy H ero cynpyroii: CacflToii: BpbiHKOBHHY;
HCDpaBHHK - llblpBaH JloJIOCCKy JiorocfleT. 102.
< Iloc.!!e cenmR6pR 1722 e. >. - Ha~nHCb Ha KOJIOKOJibHe MoHaCTblp.H BaKapemTh. 497.
1723 e. - MKoHa, no~apeHHa.H KaTHryMeHoM CocflpoHHeM, CB.HID;eHHHKOM H3 CyMeJibi;
cpa6oTaHa Teo~ocHeii:, ~oqepbiO feoprHH H AconypH (?). 1238.
1723 e. - MKoHa, npHHeceHHa.H B ~ap apxuepeeM EcflTHMHeM; aanHcaHa BacuJIHeM
IOpbeBbiM n HemHHe. 1119.
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1723 e. - Jloifma, no)J;apeHHaH BOeliO)J;OH HmwnaeM MaopoKop)J;aToM. 923.
1723 e. - Ha)J;nHch H3 qacoBHH npu rţepKBH MuTpononuu, B03)J;BHrHyToiî: ooeBO)J;OH
HHKOJiaeM MaopoKOp)J;aToM; CTHXH H3)J;IIHCH COCT3BJieHhl ,r:t:HMHTpHeM r. HoTapa. 237.
1723 e. - li ama, rro)J;a peHHaH ooeoo)J;OH HuKoJiaeM MaopoKop)J;aTOM. 995.

1723 e. ooeoo)J;oiî:

llo)J;Hoc, c)J;eJiaHHhliÎ: MacTepoM ToMacoM JlaHroM u rrpuHeceHHhlH o )J;ap
HuKonaeM MaopoKop)J;aToM. 862.

1723 e. (7232 e.), 21-oe cenmR6pR. HHKa, ChlHa myrraHa HeKOJihl u

Mapuu.

Ha)J;rpo6HaH IIJIHTa Ha Morune CTaH'IY cKop-

201.

1723 e. (7232 e.), 26-oe oJ>mR6p!t. 6hlomero oeJIHKHM
BaH'IecKy. 325.

Ka3a'IhHM

KarruTaHOM

H3

Ha)J;rpo6HaH IIJIHTa Ha MoruJie Mop)J;aKe,
ThlprooumTe, ChlHa KarruTaHa ,IJ;paroMupa

1724 e. - KpecT, yKparneHHhlU Ha cpe)J;CTBa BeJIHKoro rropTapH reoprHH fpuro. 294.
1724 e. - Ha)J;nuch ua rţepKBH o llpyH)J;e, B03)J;BHrHyToii nepocxuMoHaxoM TeoCflauoM.

313.

1724 e. (7232 e.), 8-oe .ua.<t. - MKoHa c Ha)J;IIHChiO, HarrucaHHOii: MoaHHOM. 1120.
1724 e., 20-oe U/01Ut. - JlaMna)J;a, npHHecenHaH o )J;ap MaKCHMOM MapTenapHcoM. 706.
1724 e. (7232 e.), 1-oe a6eycma. - Ha)J;IIHCh u3 rţepKnu Enuii, B03)J;BHrHyToii oeJTHKHM JToro«fleToM llaHa HeroecKy u ero cynpyroii: CaqJToii:; ucrrpanHliK- Jroro«fleT MuxanJT. 161.
< 1724 8., nOC.!tC 1-20 a6aycma >. - lloMIJHaJibHHK Ha HaMHe: YHOMHH310TCH OCHOBaTeJTil
u mepToooaTeJiu Ha rţepKOBh EHnii. 165.

1724 (7232 e.), 25-oe a6eycma. -

KaMeHHhiiÎ KpecT, ooaABHI'HYThlii oeJIHKHM JToro-

CfleToM Mop)J;aKe KperţynecKy rrocne ero ucrţeJieHHH oT 'IYMhi. 103.
1724 e. (7233 e.) 4-oe cenmR6pR.- HaAIIHCb H3 rţepi\BH Cn. MHHhl Bepry, B03)J;BHrHyTo:H MHTpOIIOJIIITOM ,IJ;aHHHJIOM C IIOMOilţblO il\yiiaHIIlţhl AHKyrţhl, )J;O'IepH CBHIIţeHHHKa
Bna)J;a. 499.

1724 e.,

15-oe

ceumR6pR- 1725 e.,

15-oe a6eycma (7233 e.). -

Ha)J;rpooHaH
IIJIHTa Ha Morune )J;eTeii rraJIOMHIIKa KoHcTaHTHHa: HHKoJiaH, Ma pnu, Ca«flThl, u ApyrHx. 169.

1724 e., 30-oe OJ>mR6pR. - Ha)J;IIIICh 113 rţepl\BH CTaoporroJieoc,
a pXHMaH)J;pHTOM MoaHHIIKHeM H3 erra pxuH llorouuaHbi. 442.

B03)J;BnruyToii

<1724e., noc.~te 30-eo oJ>mR6pR>.- Ha)J;nHCh K CTeHHOMY rropTpeTy neJIHKaro KarrHTaHa
ATauacuH c ceMbe:H.

446.

<1724 e., noc.~te 30-eo OJ>mR6pR >. ,r:t:auuuJia

<H3

Auuuoachl>.

<1724 e.,
cep)J;apH

noc.~te

fpuropamKy

< 1724 e.,

noc.~te

30-eo oJ>mR6pR >. -

noc.~te

Ha)J;rrHch

1\

CTeHHOMY

K

CTeHHOMY

rropTpeTy

oemtKoro

446.

fpeqaHy

c ceMhe:H.

30-eo

OJ>mR6pR >. -

HuKoJiaH MaopoKop)J;aTa c ceMhe:H.

< 1724 e.,

Ha)J;IIHCh H CTeHHoMy nopTpeTy MHTporroJIHTa

445.

Ha)J;IIHCh

rropTpeTy

ooeoo)J;hl

444.

30-eo oJ>mR6pR -

apxuMaH)J;pHTa MoaHHHKIIH c ceMheii.

1728

e .> -

Ha)J;rrnch

K CTeHHoMy

rropTpeTy

447.

< 1724 e., noc.~te 30 o~>mR6pR - 1728 e. >. - Ha)J;rrHch K cTeHHOMY rropTpeTy oemmoro
KaMapama MoaHa CKapJiaTa, ero cyrrpyru HHHif\Hhl Mapuu u HX ChlHa HuKoJiaKe. 448.

< 1724 e., noc.~te 30-eo o~>mR6pR -

1728 e. >. - Knnpoc, rrpuueceHHhlH o )J;ap Moauau-

KHeM, uryMeHOM MOHaCThlpH CTaoporroneoc.

449.

< OJ>o.!to 1725 e. >. -

KaMeHHhlii KpecT, B03)J;BHrHyThlii o rrpaoJieHHe ooeBO)J;hl HuKoJiaH MaopoKop)J;aTa; yrroMHHaiOTCH: Bo:HKo, HHra, CToii:Ka u AP. 196.
< OJ>o.!to 1725 e. >. - Ha)J;rpo6uaH IIJIHTa Ha Morune KHHif\Hhl Ma puu, )J;oqepu ooeoO)J;hl
HuKoJiaH MaopoKOp)J;aTa, cyrrpyru oeJIHKoro KaMapama CKapJiaTa.
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488.

1725 e. (72<33> e.), 3-e JUt6apJL - M~tona, rrpHoeceHHaH B JJ;ap CTamwH: ByaoHn1\0ÎÎ; narrHcana HRonorrucn;eM MocmfloM. 1121.
1725 e., 20-oe Jtn6apJt. - HaJJ;rpo6naH IIJIHTa na MorHJie JieRapH IIanToJieona I\aJIJIHa pxoca ua Xuoca, Myma 3oH Ha BHaanTHH. 459.
1725 e. (7233 e.), 10-oe .Mapma. - HaJJ;rpo6naH IIJIHTa na MorHJie JJ;eTen MenHJihi
CHMhl: CTanRH, Illep6ana H RoncTaHTHHa. 74.
1725 e. (7233 e.), 30-oe U10.ttJt. - HaJJ;rpo6uaH IIJIHTa na MOrHJie PaJJ;y IlHTHIIITHny
u ero JJ;eTeiî: PaJJ;y, liJIHnRH, PaJJ;hi u ,D;ecrrhl. 202.
1725 e. (7234 e.), 1-oe cenm.~t6pJt. - RaMeHnhliî KpecT, noaJJ;BHrnyThiÎÎ Coape H
,D;paroeH:. 605.
1725 e., 1-oe cenm.~t6pJt - 1726 e., 31-oe a6eycma (7234 a.). - HaJJ;rpo6uaH IIJIHTa
Ha MorHJie JJ;O'Iepeiî Ryrrn:a CnMeOHa: Cy JITaHhl, CanJJ;hl H AnRyU:hl. 203.
1725 e., 1-oe cenm.~t6pJt- 1726 e., 31-oe a6eycma (7234 e.). - HaJJ;IIHCh Ha n:epRBH
HerycToph, noccTanonJiennoii na RaMnH. 200.
1726 e. - HaJJ;rpo6naH annTacfJBH CRapJiaTa, China noeBOJJ;hi HHKOJiaH ManpoiWpJJ;aTa
u ero cyrrpyru RacanJJ;phi, CJJ;eJiannaH MocucfloM, MHTponoJJHTOM Thlpnonhl. 232.
1726 e. ( 486 e.). - HaJJ;rpo6uaH IIJIHTa na MOrHJie pannuna EJIHeaepa, China pannuna MIIIaÎÎHxy. 509.
1726 e. (7234 a.), 17-oe rfie6pa.ttJt. - HaJJ;rpo6naH IIJJHTa na MOI'HJie l.J.ayrna AJieRcanJJ;paRe, cwna Ban a caRe MyceJJHMa. 326.
1726 a., 5-oe u10.ttJt. - MRona, rrpHnecennan n ţţa p MoannHI\HeM Ha Iloronnanhl
n:epRnn CTauponoJieoc, HM ocnonannoif; nanucana nRononucn;eM Mocncflo!IL 1239.
1726 e., 1-oe cenm.fl6pJt -1727 a., 31-oe a6aycma (7235 a.).- JlaMrra)l;a, rrpnnecennan n JJ;a p 6biBIIlllM neJinRnM JiorocfleToM fpnropneM XaJieiiJIHY. 707.
1726 a. (7235 a.), 1-oe olimJt6pJt. - HaJJ;nHch Ha CRuTa Maiîl.J.HJiop, noa)l;nnrnyToro
r.tonaxnneiî TaTbHnoii:, c noMOID;hiO 6oHphlnn 3Ma panJJ;hl; ncnpannnR - llacRaJI, ncJinRnii
RaiiHTan CBHMBHOB. 359.
1727 a. - HaJJ;IIHCh na n:epRBH, noccTanonJiennoiî llaJieoJioroM na BnaaHTHH, 6hiBIllHM DBJIHRHM a pMaiiieM. 589,
1727 e. - qama, na KoTopoiî: BhiCel.J.eno HMH MapTnna RepecTeiiia, rpacfla H3 KOMliTaTa
rpacflcTna Thlpnanhi 679.
1727 a., 17-oe rfie6pa.ttJt. - HaJJ;rpo6naH TIJIHTa na MOI'HJie IIapycHca (?), ChiHa
ATanacnH na cena BJI acH. 460.
1727 a. (7235 e.), 20-oe rfie6pa.ttJt. - HaJJ;rpo6naH IIJIHTa na MOI'HJie ManTbl H ero
Chlnoneif reoprnH Il MnxaH. 119.
1727 a., 28-oe .Mapma - HaJJ;rpo6naJI IIJIHTa na MoruJie Rynn:a Moanna, China liJihll
na Xnoca. 120.
1727 a. (7235 e.), 17-oe a6eycma. - I\oJioKoJI, C)l;eJiaHnhiH )l;JIH MOnaCThlpH
Ccflunn;uJiop
na
cpeJJ;CTBa
MHTporroJIHTa
,D;anuuJia,
BhiJIHThlH fcnJJ;pHXOM JlaMDOM. 366.
< O!io.tto 1728 e. >. - :A:opJJ;aH mTyRaTypiD;HK, yrroMHnyThiH n na)l;rrHcn ua cTene
n:epKBH CTanporroJieoc. 450.
1728 e. (7236 a.}, 1-oe rfie6pa.ttJt. - HaJJ;rpo6naH IIJIHTa Ha MornJie KnpHHaH, 6blnmero
KyrrapH. 363.
1728 a. (7236 a.), 4-oe .Mapma. - HaJJ;rpo6nan IIJIHTa na MOruJie 6paTa AJieRy
CTaMaTe, 6blnmero neJIHKoro IIOJIROBHHKa (?), ero JJ;eTeii: Monnn:a, Bap6y H Mapuyn;hl n
ero MaTepH. 461.
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1728 8. (7236 8.), 1-oe anpe.n,Jt. - Ha)J.IIHCb B ~epKBII ClflnH~IIJiop, B03)J.BHrHyToii:
362.
1728 8. ( 488 8.), 9-oe .MaR. - Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa ua MornJie paBBHHa MaaKosa,
ChlHa paBBHHa QBH. 010.
1728 8., 3-e oK-mR6pR. - Ha)J.IIHCb, yiiOMHHaiOm.aH ro)J. IIOCTpoeHIIH ~epKnn n

MIITpOIIOJIHTOM ,[(aHHHJIOM.

IIOCTOHJioro )J.Bopa B CTaBpOIIOJieoce, B03)J.BHrHyTMX cTaBpOIIOJibCKHllf a pxuepeeM MoaHHIIKHeM n IIOCBHIII.CHHhlX MOHaCThlpiO Cn. Boeno)J. B IloroHnaHe. 443.
1728 8. (7237 8.), 4-oe 1WR6pR. ~ Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa Ha MOriiJie IIOCTe.JII>HH'Ibero
KoHcTaHTIIHa, cMna JiorolfleTa <l>nepa BamecKy. 462.
1729 8. - Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa Ha Morn.Jie KoHcTaHTHHa, CbiHa 6biBIIIero Be.JiuKoro
ciiaTapH Pa)J.y KaHTaKy3HHO. 88.

1729 8. (7237 8.), 2-oe a88ycma. TaKy3HHO.

JlaMIIa)J.a BToporo Jiorolfleu KoHcTaHTHHa KaH-

99.

1729 8., 1-oe cenmR6pR -1730 8., 31-oe a88ycma (7238 8.).- KaMeHHblii KpecT,
B03)J.BIIrHyTbiH KoJI~eii: n CToii:Koii:. 197.
1729 8., 1-oe cenm.1t6p.1t- 1730 8., 31-oe a88ycma (7238 8.).- Ha,LJ.rpo6HaH IIJIIITa
ua 111oru.Jie MoHaxa HnKo)J.HMa, KaMapaiiia MnTponoJIHH. 233.
1729 8. (490}, 28-oe noR6pR. - Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa Ha MoruJie Cappi>I, )J.O'Iepn pasnnua Mop)J.exaH. 511.
1730 8. - l\aMeHHbiH nocTaMeHT c IJHH~Ha.JiaMn nocno)J.bi Hmw.Jiafl ManpoKop)J.aTa. 496.
1730 8. (7238 8.), 13-oe RH8apR. - l1KoHa, c)J.e.JiaHHaH MacTepoM l1Jiue )J.JIH nocTeJibHH'lbero McTpaTHH Yp)J.apHHy. 1122.
1730 8., 3-e cenmR6pR. - Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa Ha MornJie noeBO)J.bi HnKoJiaH ManpoKOp)J.aTa, Ha KOTOpOH OTMe'leHbi HeKOTOphle C06hlTHJl ero il\H3HH. 489.
1731. {491 8.).- Ha)J.rpo6HaH IIJinTa Ha Morn.Jie paBBHHa AxapoHa, CbiHa pananna

512.
1731 8. (7239 8.), 2-oe ifje8pa.n,R.- l1Kona, npnneceHHaH n )J.ap MHTpoiio.JinToM
CTanpono.JIH MoaHHHKIIeM; HanncaHa HKonoiinc~eM uepoMonaxoM IlapTeuneM. 1123.
1731 8. (7239 8.), 29-oe u101t.1t. - Ha)J.IIHCb B ~epKBH Ta6a'l, nocTpoeHHoii IIITelflaHOM, JiorolfleToM )J.HBaHa II MnTponoJIHH, n ero cynpyroii: AHnKoii. 479.
1731 8., 1-oe cenm.1t6p.1t -1732 8., 31-oe a88ycma (7240 8.).- Ha)J.rpo6naH n.JinTa
Ha Moru.Jie po)J.nTeJieii: II po)J.II'Ieii: MoHa, Me.JIO'IHoro Topronn;a: MoH, CTaHa, Canna u P.P. 170.
1731 8., 1-oe cenmR6pR- 1732 8., 31-oe a88ycma (7240 8.).- IloMHHa.JibHHK Ha
xaMHe; ynoMuHaiOTCH ocHoBa Te.JIII ~epxnu H3 MaxaJibi Cbip6b. 432.
1731 8. (7240 8.}, 23-e oK-mR6pR. - Ha)J.nncb n ~epRBH KaiiMaTa, B03)J.BnrnyToii
IIIMyeJIH.

6MBIIIUM 'layiiieM anpo)J.oB HeRyJioii Bo3naHoM u ero cynpyroiî: CTaHRoii: c noMOIII.biO if\IITeJieii: npe)J.MeCTHH H Hyn~OB. 590.
1731 8. (7240 8.), 11-oe iJeK-a6pR. - Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa ,[(aHHn.Jia, MHTponoJinTa
Y rpOBJiaXHH.

257.

1732 8. -TxaHb, cpa6oTaHHaH u no)J.apeHHaH Teo)J.ocneii, )J.O'IepbiO Aconypn (?) 1228.
1732 8. ( 492 8.), 10-oe anpe.1.1t. - Ha)J.rpo6HaH IIJIHTa Ha Moru.Jie paBBIIna Qnii,
ChlHa pannnHa XanMa Hncn111a. 013.
1732 8., 1-oe cenmR6pR- 1733 8., 31-oe a88ycma (7241 8.).- fpalflnT, ynoMHHaiOm.nii: HMH JiorocJleTa MyiiiaTa. 239.
1732 8., 13-oe cenmR6pR. - Ha)J.rpo6HaH n.JinTa Ha MoruJie TnMoTeH u HeRTapnH,
nryMeHOB MouacTbipH Cn. MoanHa Be.Jinxoro fpe'leCRoro. 463.
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1732 a. (7241 a.), 27-oe
Koro JJoro«fleTa BLipKa Romeci>Y.

lto~t6p~t.

-

Ha,IJ;rpofiHaH HJJHTa Ha MoruJJe ObiBmero seJJH-

351.

1732 a.' 4-oe ae,.a6p!t. - Ha,IJ;rpo6HaH IIJJliTa Ha MOrHJie meHbl KaiiHTaHa TeocpHJia. 464.
1733 a. - JlaMrra11.a, yrroMimaiOII\aH HMH KHHnmLI AHKY~LI, ,IJ;oqepH soeBOll.bi
RoHcTaHTHHa BpbiHKOBHHY. 708.
1733 e. (1182 z.) - Ha,IJ;rpofiHafi IIJJHTa Ha MoruJJe Tup,IJ;aTa, Cb!Ha CBHII\eHHHKa
Monceca H3 Ap11.axapa. 1204.
1733 e. (493 e.), 31-oe RHeapR. - Ha11.rpo6HaH rrJJHTa Ha MoruJJe paBBHHa
M~xaKa. 514.
1733 e. (7241 e.), 27-oe .Mapnza.- JlaMII3ll.a C Ha)J;IIHCbiO, YIIOMHH3IOII\CJi HMH
IJayHhl <l>aJJKOHHY. 375.
1733 e. ( 493 e.), 5-oe anpe.aR. - Ha,IJ;rpofiHaH IIJJHTa Ha MOrHJJe paBBHHa Qsu, CbiHa
passnHa MaaKosa. 515.
1733 e. ( 493 e.), 25-oe anpe.llR. - Ha11.rpo6Hafl rrJJnTa Ha MoruJJe paBBHHa 3ees
BoJJbcpa, ChiR a paBBHHa Qnu .. 516.
1733 e. (7241 e.), 21-oe UIOHR. - Ha11.rpo6HaH IIJJHTa, B03JIOmeHHaH B rraMHTh
Moprn, fir,ynmero rrepsbTM aKJJH3na pxoM ~epKBH Ro.JITJ.H, ero <J>eHLI Ma pnu u ero MaTepu

Hsun. 72.
1733 e., 1-oe

cenm~t6p~t

-1734 e., 31-oe aeaycma (7242 e.).- JIDimm, rrpnHeceH-

Hafi B 11.ap MOHaCTbipro TncMaHa CTaHKOII fJJoroBHHY. 266.
1733 e. (7242 e.), 20-oe ceflm~t6p~t.- Hall.rrHcn B ~epKBH MapKy~a, yKpameHHOH
MHTpOIIOJJHTOM llJTecpaHOM, KOTOpbiH 1IpUCTp011JJ rrpnll.eJJ H B03)J;BI1fHYJI KOJJOKOJibHTO. 179.
1733 z. (7242 e.), 25-oe ceum~t6p~t. - Ha11.rrncL B ~epKsn MLIHTyJIHca, nocTpoeHHOH
myna mt~eii Ma pneii, cecTpoil Kyn~a MaHThl, II meHOH rrocJie)J;Hero, CTaHKoii. 185.

1733 z. (7242 e.), 7 -oe oJCmR6p~t. - Ha11.rpo6HaH rrJmTa Ha MornJie seJJnKoro CTOJih327.
1733 e., 8-oe flOR6p!t. - IJoMUHaJibHHK Ha KaMHe; YIIOMHHaTOTCH OCHOBaTeJIH H
mepTBOBaTeJJH ~epKBH CTasporroJieoc. 451.
1734 e. - Rall.nJio, rro,IJ;apeHHOe MoaHHnKneM, < uryMeHOM MOHaCThlpH CTasponoJieoc >. 737.
1734 e., 2-oe RHeapR. - Ha,IJ;rpo6HaH nJIHTa Ha MoruJie IlapTeHHH, MHTponoJIHTa
ro~HH H Racpbl. 465.
1734 e., 22-oe aeeycma. - Jla.Mna,IJ;a, npuHecenuaH B ,IJ;a p ROMHCOM RoncTaHTHHOM
BaJIHHy. 345.
1734 e. (7243 e.), 14-oe HoR6p~t. - Harpo6HaJI nJIHTa na MoruJie RanuTana AKceuTHH. 204.
<1735-1790 ee.>. - IJOMHHaJibHHK; ynOMHHaiOTCH fOCllO,IJ;apH, MOHaXH, HHOCTpaHHhle OCHOBaTeJIH. 1169.
1735 e. (7243 e.), 6-oe anpe.llR. - Ha,IJ;rpo6HaH nJIHTa Ha MOrHJie 6eqepa ,lJ;yMHTpaKe H ero ,IJ;eTen: RoHcTaHTHHa, MJinHRH, CTOHKH, MuxaJiaRHH, CRapJiaTa. 171.
1735 e. (7243 e.), 20-oe .MaR.
Ha11.rpo6HaJI llJIHTa Ha MOrHJie RanuTaHa <DpLIHKY
H ero cynpyru Ma puu. 186.
1735 e. (7243 e.), 30-oe UIOflR.
Ha,IJ;rpo6HaJI DJIHTa Ha MOrHJie npoTonona 1\aJIHHa,
rrorra,IJ;bH Ma pHH, ux ,IJ;eTeii: CBHID;eHHHKa Pa,IJ;y, Ma puu, II pe,IJ;hl. 172.
1735 z. (7244 z.), 15-oe ceHmR6p~t. - Ha,IJ;DHCH B n;epRBH "Y,IJ;pHRaHb, B03,IJ;BHruyToii RJiyqepOM }',ll;pHRaHOM. 483.
HnKa MaHTbl Cl>apKamaHy.
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1735 e., 8-oe 1WR6p!t. - EBaHrenne B onpaBe, cpa6oTaHHoii Ha cpe)J,CTBa lfoaHHnimH,
a pxnepeH CTanponoJIH, Bemuwro nocTeJibHH'Ibero ,ll,naMaH)J,H Pa3y 11 Ma pun RaHTaKyauHo. 907.
1736 e., 18-oe Mapma. - Ha,l\rpo6HaH nnnTa Ha Mornne rocnonm Hypn ua apMHHcKoii o6m;nHbi, co,l\epmam;aH n xpoHorpacp, cocTaBJieHHhlH IIITecpaHoM RaiiTapoM B CBH3H
C nepeXO)J,OM B KaTOJIH'IeCKYIO Bepy. 40,
1736 e. (7244e.), 15-oe MaR.- JlaMna):\a, npnneceHnaH B jţap QepKBH Tpn lfepapxa
n Hccax; ynoMnnacTCH nMH fp11ropanmo. 709.
1736 e., aBeycm. - Ha):\nncb n 'lacosne MonacTbipH B:mapemTb, nocTpoennoro
soeBO)J,OH RoncTaHTHHOM MaspoKOp)J,aToM; ncnpaBHHK - Anannii, nryMen BncflJieeMcKnii. 498.
<1736 e., noc.rte aBeycma>. - JlaMna):\a, npnHeceHnan B )l;ap BoeBO)l;OH RoHCTaHTifHOM
Maspmwp)l;aTOM n ero cynpyroii EKaTepnHoii. 710.
1736 e., 1-oe ceumR6pR- 1737 e., 31-oe aBeycma (7245 e.). - JlaMna)l;a Ha r.wniJie
CTecflana' CbiHa BOeBO)J,hl RoncTaHTHHa BpbiHKOBHHY' B QepKBH CB. reoprnH 711.
1736 e., 1-oe ceumR6pR -1737 e., 31-oe aBeycma (7245 e.). -liKona, nanucannan
CBHIQeHHHKOM ManyunoM. 1124.
1736 e. (7245), 20-oe o~>mR6p.<t. - Ha,!l,rpo6nan nnnTa Ha r.wrnne EnaKe na llepnaBO)J,hl. 364.
1737 e.- Esanrenue B onpaoe, cpaooTannoe na cpe,!I,CTBa ,ll,nMo, China ToH'Iy. 908.
1737 e. - Ha,u,rpo6HaH minTa Ha Mornne ropHH"'HOH 6onph1Hb Ennca6eThl, rpacflHHH
MaMyKn )J,e TypH n rpacpnHn Mapnu JJ,e 1\aJihHOK, noxopoHeHHOH pH)J,OM c rocno)J,HHOM
)J,e BaKHKCH. 41.
1737 e., 12-oe Mapma.- HaJJ,rpo6HaH nnnTa Ha Mornne ATaHacun, ChiHa 6aHa
fnoHMbl. 663.
1737 e. (497 e.), 18-oe anpe.rtR. - HaJJ,rpo6HaH nJIHTa Ha Morune paBBHHa ~Bn,
CbiHa paBBIIHa lfaaKoBa. 617.
1737 e. (7245 e.), 20-oe MaR. - Ha,l\rpo6HaH nJIHTa Ha Mornne OhlBmero cTapmero nocTeJibHH'Ibero RoHcTaHTHHa, CbiHa KynQa lleTpa ( ?) na RoHcTaHTHHODOJIH. 328.
1737 e. (7246 e.), 5-oe 1WR6pR. - Ha)J,rpo6HaH mmTa Ha MornJie oJJ,a6arun lfcTpaTHH H llODa):\bH 8HTep. 664,
1737 e. (7246 e.), 15-oe ae,.a6pR. - Ha,l\rpo6HaH llJIHTa Ha MornJie JiorocpeTa Hnroe
n ero CbiHOBeii lfoaHHa n TpaH)J,acpnpa n ero nneMHHHHKa :Aop,l\aKe, CbiHa CaHJ\Y, norocpeTa
B Ka3Ha'leHCTBe. 73,
1738 e. (7247 e.), 5-oe anpe.rtR. - Ha,!l,rpo6HaH nJinTa Ha Mornne HnKoJiaH, CbiHa
CBHIIJ,eHHHKa ByHn. 666.
1738 e. (7247 e.), 23-e ceumR6pR. - Ha,l\rpo6Hb1M rraMHTHHK Ha Mornne MHTporroJinTa CTecpaHa. 247.
< /loc.rte 23-eo ceumR6pR 1738 e. >. - Ha,l\rpooHblii rraMHTHHK Ha Mornne MHTporronnTa
HeocpHTa 1 . 248.
1739 e. (1188 e.). - Cocy)J,, IIO,l\apeHHbiH ApyToM, CbiHOM Caprnca, apMHHCKOH
QepKBlf. 32.
1739 e. - liKoHa, rrpnHeceaHaH B ):\ap QepKBH CTaspononeoc lfoaHHHKneM. 1240.
1739 e., 30-oe RltBapR. - Ha,l\rpo6HaH rrJinTa Ha MOrHJie lfoaHHa, pom)J,eHHoro B
fpeQHH' CbiHa feoprHH' H rroxopoHeHHOro BMeCTe c BOpHHKOM CTpoe <Jleyp,!I,HHY) H oaHOM
ll>nepoii <Jleyp,l\HHY>. 466.
1739 e. (7247 e.), 20-oe UIO.rtR. - Ha,l\rpo6naH DJIHTa aa MOniJie MeHHJibl CnMbl,
ennTpona. 74.
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1739 2., 4-oe cmmR6pR. - Ha,IJ,rpo6nall DJIHTa na MornJie KHllmecKoro nopTnoro
Cepnnyca, a pMllnnna H3 RoncTanTnnonoJill, cTapocTLT u;exa a pMHHCKnx nopTHLIX n Banaxnn. 42.
17 40 2. - Jla pL ,IJ,JI R MOIIJ;eii B u;epHBH CB. JlJILH B 3nu;e. 823.
1740 2.- llKona, nanncannaH nKononncu;eM An,IJ,pnemeM (?). 1125.
1740 2. - qama, nomepTBOBannaH Hall.L RapoJIH <l>epeHn;eM pecflOpMaTcKoiî u;epKBn
H3 OC'iK,ll,fl. 996.
17 40 2. (7248 2.), 13-oe a62ycma. - Ha,IJ,rpo6HaH nnnTa Ha MornJie ,IJ.noHncnH,
CBHIIJ;eHHnKa MonacTMpH RaJI,IJ,apymaHL. 666.
1740 2., 6-oe celtmR6pR. - Ha,IJ,rpo6HaH nJinTa Ha Mornne ATaHacn.R, nryMena
MonacTMpH CB. JloaHHa BennKoro < fpe11ecKoro > n MOHaxa Jloacacfla. 467.
1741 2. - EaaHreJine, npnHeceHHoe n ,IJ,ap TaHHbiM JiorocfleToM PaJJ;y ATaHacnenn'leM,
ocHoBaTeJieM IţepKBn Cn. ,IJ.nMnTpnH n npe,IJ,MecTLe Bana'laHy. 265.
1741 ? . (7249 ? . J, 4-oe Rlt6apR. - HaJJ;rpo6Ha.R nm'ITa Ha Mornne n.:ynaHa ,IJ.yMHTpy.

187.
1741 2. (501 2.), 4-oe anpeAR. Jleii6M,

cbma

paasnHa

Iţsn.

Ha,IJ,rpo6uaH nJinTa Ha MornJie paBBnHa ,IJ.aan,IJ,a

518.

17 41 2., 8-oe anpeA.<t. -

Hap;rpo6Hafl nnnTa Ha MornJie Kynu;a KoHcTaHTJma Jlnca
H3 Xnoca, KOTopbiH y'laCTBOBaJI B rrocTpoii:Ke <KaToJin'lecKoii> u;epKBH B ByxapecTe n B aoccTanoBJieHun KaToJin'lecKofi l~epHBn B RMMnynyHre. 43.
1741 ? . (7250 ? .) , 1-oe cmm.<t6pR. - KaMeHHLIH HpecT, B03,IJ,BHI'HYTLIII MliTpononnTOM Heo(flnToM oHoJio llyu;yn l\aJin'lnJiop (HoJIO,IJ,I~a HniiJ;nx), n Ha'lecTne Memeooro 3HaKa
BJia;wHuii MnTporronnn. 606.
1741 ?., 1-oe cmm.<t6p.<t- 1742 2., 31-oe a62ycma (7250 2.).- Hap;rpo6HaH rrJinTa
Ha Mornne JlyHcaH,IJ,phl. 209.
17 41 2., 27 -oe oKm.<t6pR. - Ha,IJ,rpo6HaH nnnTa Ha Mornne xnpypra X pncTnaHa
MaJiepa, HeMu;a H3 1ipaH,IJ,eH6yprcKoro aJieKTopaTa, JIIOTepaunna, nepeme,IJ,mero B KaToJin'lecHyro Bepy. 44.
1741 2. (7250 2. J, 24-oe noR6p.<t. - Ha,IJ,rpo6HaH nJinTa Ha MOI'HJie Rannu;M, cynpym
MeHHJIM CnMM. 74.
1742 2. - Ha,IJ,rpo6naa mmTa Ha Mornne JloaHHa, cMna MapTnHa n ,IJ.opoTen, pom,IJ,eHHoro B Cnrnmoape; Ha,IJ,nHCh B CTnxax COCTaBJieHa IIO:=ITOM nayJioM <l>eiiepoM. 45.
1742 2. (7250 2.), 3-e ffteBpaAR. - Jlxouuaa pn3a, cp;eJiaHHaH Ha cpe,IJ,CTBa An,IJ,pea
n JlJILn, ChlHOBeii Kynu;a HeKynaH, BMecTe c nx MaTepLro CTecflaHoii. 1027.
1742 2. 1 7 -oe ffte6paAR. - Ha,IJ,rpo6uaa rrJinTa Ha MOI'liJie JloaHHHKHH, MHTponoJinTa
CTaBporroJIH 1 ocHoBaTeJIH u;epKBn, ,IJ,OMOB 1 rrocTOHJioro ,IJ,Bopa n 11acoann MonacTLipH CTaBpononeoc. 468.
17 42 2. (7250 2.) 1 10-oe UlOAJt. - llKona c na,IJ,rrncLIO 1 cp;enannoii p;LHKOM llLipay
H3 foBOphl. 277.
1742 2. (7250 2.) 1 20-oe UIOAR. - Hap;rpo6HaH rrnnTa na MornJie HannTana llpep;M
n ero cyrrpym ,IJ.yMnTpauLI. 329.
1742 2., 1-oe cenmR6pR- 1743 2. 1 31-oe aB2ycma (7251 2.). - KonoKoJI, OTJIHTLiii
Ha cpep;CTBa rpnropamKO Bpnamana H MaH'IY B:=ITacfla. 36.
1742 2. 1 1-oe cenmR6pR - 1743 2. 1 31-oe a62ycma (7251 2.). - Hap;rpo6naa IIJIHTa
na MOI'HJie Banamn 1 cyupyrn ,[J.aBnp;a H ee p;eTeii RoncTaHTHHa, Ma pnn n Pap;y. 205.
1742 2. 1 8-oe cenmR6pR. - Hap;rpo6uaa UJIHTa ua MornJie HnKonaa BoJILcfla H3
llon&mn, ceKpeTapa aoeaop;M RoncTaHTHHa BpMHKOBHHY. 46 .
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1742 2. (7251 2.), 24-oe noR6pR. - HaJ~;rpouHaR rrJinTa Ha Mornne Kym~a ,l].yMn·
Tpanmo KoHJ~;pn, ero cynpyrn CacflThi n nx f);eTeii: MaTeR, Aprnpw n AHn~w. 206.
17 42 2. (7251 2.), 21-oe oe10a6pR. - IleB'IHii PaJ~;y, ChiH AnocToJia, yrroMHHaeMhiH
na HpecTe noeBOJ~;hi JieoHa ToMIIIH. 437.
1743 2. C.M. <1766 2., noc.rte 2-20 oeKa6pR -1768 2. HJIH noc.rte 1774 2.>.
1743 2. (1192 2.). - BeJ~;epKo, rrof);apeHHoe MapKapoM ApyToM, ChiHOM Ernn. 33.
17 43 2. (7251), 2-oe rfieBpa.rtJL - HaJ~;rpo6HaR nJinTa Ha Mornne KoHCTaHTHHa, o:nacfla
naf); f);CThMH rrpn J~;Bopc BOCBOAhl MnxaR PaKOBU~hl, ii\epToooaTeJIR MoHaCThlpH KoJI~R. 75.
1743 2. (7251 2.), 24-oe rfie6pa.rtR.- fpacflnT, yrroMHHaro~nii HMR norocfleTa ,ll;p3raHa. 195.
17 43 2. ( 503 2.), 10-oe anpe.rtR. - HaJ~;rpo6Han ITJIHTa Ha Mornne panonHa I.J.on,
ChlHa paomma KnoHnMoca. 519.
1743 2., 15-oe UIO.rtR. - HaJ~;ITHCb n ~epKBH Cnnr,oecTpa, B03f);BUrHyToii: 6oRpHHOM
IlbipoaHOM n ero uoRphlHeii: CTaHKoii. 427.
1743 2., a62ycm. - HaJ~;rpo6HaR rrJinTa Ha Mornne KoHcTaHTIIHa n3 KacTopuu. 469.
1743 2., 1-oe cenmR6pR -1744 2., 31-oe ao2ycma (7252 2.). - KoJioKoJI, noilwpTBoHaHHLiii 3rypn Kyn~oM ~epKBH Co. Mm,n < Paxooa>. 390.
1743 2., 1-oe cenmR6pR - 17 44 2., 31-oe ao2ycma (7252 2.). - Haf);nncr, qacoRHH
JJ:oMHn~a Ban ama, oo3p;onrHyToif oeJIHKHM 6aHoM MaHoJiaKe JlaM6pnHo n ero cynpyroii
n::)Jiameii. 128.
1743 2. (7252 2.), 8-oe cenmR6pR. - Hap;mtch Ha ~epKBif Cnouo3HR, B03f);BnrHyToii
tiwnmnM neJIIfKIIM Ka3Ha'leeM KoHCTaHTifHOM HacTypeJIOM n ero cynpyroii AHKy~eii. 434.
17 43 2., 2-oc 1toR6pR. - HaJ~;rpotinhiii KpecT Ha MorlfJie TeMennca 3acflllpnca H3
flHHHhl. 4 70.
1743 2. ( 504 2.)' 26-oe oeKa6pR. - Haf);rpo6HaR JJJIHTa Ha MDrlfJie MnpnaM' f);O'Iepn
M~xaKa. 520.
1744 2. - Ilof);Hoc, rrof);apeHHhlii AcflaHacneM MnxanJioM, AJ~;aMoM <l>nnnnnoM, MnxalfJIOM CTecfly n AP. Kyrr~aMn H3 MocKorroJIR, Haxof);IIBIIIHMHCR o IloJibiiie. 863.
1744 2. ( 504 2.), 13-oe Rn6apR. - Ha.n;rpo6HaR nnnTa Ha Mornne cTa poCThl illlfMOHa,
ChlHa paoonHa MaaKooa Mcaxapa. 521.
1744 2. (7252 2.), 4-oe .MaR (?). - HaJ~;ITHCb H3 ~epKBH Co. EnecflTepnn, B03ABIIrHyToii: Ha cpef);CTBa KoHcTaHTHHa, ChlHa Kyn~a MaKcnMa, 3a6oTaMn MHTponoJinTa HeocflnTa
n MeHRJihl AHJ~;peR. 381.
1744 2. (7253 2.), 1-oe cenmR6pR. - HaJ~;rpo6HaR nnnTa Ha MornJie cynpyrn n
f);eTeH CBR~eHHHKa feoprnR. 76,
1744 2. (7253 2.), 15-oe cenmR6pR. - Haf);nncb Ha ~epKBH Ilona Coape, oo3.n;onrHyToiî flHe, Kyn~oM H3 By3ay. 300.
1744 2. (7253 2.), 26-oe cenmR6pR. - HaJ~;rpo6HaR ITJIHTa Ha Mornne Mapnn, cynpyrn
Kyn~a CnMeoHa n nx ChlHa Mopf);aKe. 207.
1745 2. - KyoiiinH, rrpnaaf);nemaornnii: Hana~n Cappe. 680.
1745 2. - MKoHa, HarrncaHHaR nKoHonnc~aMn Au.n;peeM n 3axapneM ua cpef);CTBa
CnMnoua. 568.
1745 2., 22-oe .MaR. - HaJ~;rpo6naR JJJIHTa Ha Mornne rpacflnun Mapnn f);e Typu,
cynpyrn AJ~;aMa f);e KannoK, oeJIHKoro rrpaonTeJIR, BTopnquo Bhlmef);meii: 3aMym 3a KoHcTaHTHHa J~;e HeuKy, oeJinKoro 'lamHHKa. 47.
1745 2., 28-oe UIO.rtR. - MKoua, npnueceHHaR B f);ap KBRmHoii: CynTauoii:, f);O'IepbiO
ooeBOAhl HnKoJiaR MaopoKopf);aTa. 419.
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1745 2. (7254 2.), 15-oe cenmR6pR. - JlaMna~a, nocTaBJieuuau KH.Rii>HOII B::wameiî
BpbiHKOB.RHY ua MornJiy ee cynpyra, 6Lmmero nem!Koro 6aua MauoJiaKe JlaM6pnuo. 387.
1745 2. (7254 2.), 20-oe uoR6pR. - Hap,nHcb ua u;epKBH <DoHIIIopyJI, noap,nHruyToii
3Mapaup,oii, cynpyroii noeBOlJ.bi HHKOJia.R ManpoKopp,aTa, n nop,nep,oMCTneuuoii MouacTLipiO
Pap,y Bop,a n Byxa pecTe; ncnpa nunK TiacKaJie. 138.
1746 2. - EmiTpaXHJib apxHMaup,pHTa liouhl. 1061.
1746 2. - liKoua, uanHcauua.R nKouonncu;eM lioauuoM c o. RpnTa. 1126.
<1746-1758 22. >. - TioMHHaJibHHK Mouaxa TiaxoMH.R Bymop.Ruy n ero CbiHa nocTeJihHHqero RoucTaHTHHa; ynoMwuaiOTC.R H p,a pi>I MouacThlpiO AuTHM. 6.
1746 2., 1-oe ceumR6pR- 1747 2., 31-oe aB2ycma (7255 2.). - liKoua, cp,eJiauua.R
ua cpep,cTBa nocTeJihHHqero Tipep,hi n ero cynpyrn Tiayui>I. 1127.
1747 2. - liKoua' cp,eJiauua.R ua cpep,cTBa Bechl TieTpa II ero 11\eHbl AureJIHHhl. o69.
1747 2. - liKoua, npnueceuua.R n p,ap KHJimuoii CyJITauoii, p,oqephiO noenop,bi HHKOJiaH ManpoKopp,aTa. 346.
1747 2. - Hap,nHch u;epKmi Cn. CnnpHp,oua CTaporo, noa~nnruyToii noenop,oii
RoucTaHTHHOM ManpoKop~aTOM no coneTy naTpHapxa CnJILnecTpa H nop,qnueuuoiî AaTiwxCJWil naTpHa pXHH. 408,
1747 2., 15-oe .Mapma.
Hap,rpo6uaJI nJinTa ua MornJie nemtKoro cJiyp,mepa
liopp,aKe RaueJioca. 330.
< lloc.rte 7-2o aB2ycma 1747 2. >. - Jlal\tnaAa, nocTanJieuuafl CTaHJWII 06eA.RHY ua
MornJiy ee oTu;a ,JJ;ocHTeH BpanJioro. 712.
1747 2. (7255 2.), 9-oe aB2ycma. - HaArpoGnafl nJIHTa ua MorHJie Kym~a MaTe.R,
chlua AJieKcaulJ.pa RonlJ.pH. 208.
1747 2. (7255 2.), 25-oe ae2ycma. - Hap,rpo6ua.R nJIHTa ua MornJie lioanna, ChlHa
Kynu;a TieTpa H3 App,ii\eiiia; ynoMnuaeTC.R npHuomenHe, cp,eJiauuoe MouacThlpiO ApAmem. 667.
< 0Ko.rto 17 48 2. >. - BeJinKriii CTOJihHHK Muxaii <DaJTKO.RHY cTpOIIT AepenJiunyro
u;epKOBb B )J;paroMHpeiiiTHii p,nu )J;.RJI. 133.
1748 2. - Jlonma, nolJ.apeuuaH RannTyJioM 113 IJ,apa Bwpceii. 660.
1748 2., anpe.rtb. - liKoua, yKpaiiienuaH naTpHapxoM AnTnoxnll CHJihnecTpoM;
ynoMnnaeTCH HCTopnH nocTpoeHH.R MonacTI>Ip.R Cs. Cnw JJIIAOHa CTa por o; naAnHCh ua HKone
BhlllOJIHeua TieTpOM HocpaJIOM' ChlHOM reopriiR 113 TpnnoJIII. 420.
17 48 2. (7256 2.)' 2-oe anpe.rtR. - HaArpo6uaH llJiliTa Ha MOfiiJie CBRIIJ;eHIIIfKa reoprH.R. 76.
1748 2. ( 508 2.), 11-oe .MaR. - HaArpoGnaR mnJTa ua MorHJie CJione, lJ.oqepH
U,nn. 622.
1748 2. ( 508 2.), 15-oe ae2ycma. - HaArpoGuaR nJTnTa ua MornJie pannHua MopAexaR, ChlHa pannnua U,nn. 623.
17 48 2., 1-oe ceumR6pR - 1749 2., 31-oe ae2ycma (7257 2.). - liKoua, «ynJieunaR
HHHUJY H liJIIIHI\OH; uanHcaua HI\OHOllHCIJ;eM fpHropHeM' CbiHOM CBRIIJ;CHHifKa BHHTIIJI::l. 664.
1749 2. (7257 2.), 13-oe MaR(?).- li«oua, npnueceuua.R B Aap <nemmHM CTOJTbHH1\0M> ToMoii <Rper~yJTec«y> 11 CaCIJToii <Rpeu;yJiec«y>. 104.
1749 2., 1-oe ceumR6pR- 1750 2., 31-oe ae2ycma (7258 2.}. - RoJIOHOJI, oTJIIIThlH
ua cpelJ.CTBa mynaua ,D:aHHHJTa naJioMHHHa ( ?) . 212.
1749 2., 1-oe cenmR6pR- 1750 2., 31-oe ae2ycma (7258 2.). - li«oua, uanncauuau
n«ouonncu;eM Ba p6y. 1128.
<0Ko.rto 1750 2. >. - l.Jama, nomepTBonauuaH rocnop,apeM fpnropneM II fn«oiL 399.
1750 2. - EnHTpaxHJih, BbiiiiHTa.R nepOlJ.hRKOHOM X pncToCIJopoM 3eCIJapoM. 1062.
129
https://biblioteca-digitala.ro

1750 z. - 7258 z., < 1-oe JUtBapR - 31-oe aBzycma >. - H a.n.mtch B MouacThlpe
llaHTeJIHMOH, B03)J.BHrHyTOM BOeBO)J.OH fpuropneM 11 fHKOH; YIIOMHHaeTCH Il IIOCTpoeune
6oJihHHIJ,hl; ncnpaBHHK - neJinKniî RJiyqep .o.e a pne CaH)J.Y ByKmeHecKy. 392.
1750 e., 12-oe .MaR. - Ha.o.rpo6HaH nJinTa Ha MornJie RaTapnHhl, meHhl }\()HCTaHTifHa
<l>uecKn, u ,n;oqepu AH.o.peaca BoJihcpcpa, ceKpeTapH noeno,n;a Illep6aHa RaHTaKyauuo n RoHcTaHTitHa BphlHKOBHHY.

1750 e., UIO.rtb. u,epKBH

CnitpH

BeRe.

48.
Ha,n;rpo6HaH IIJIIfTa ua MOrlfJie JieKapn Cnnpn,n;oua, ocHonaTeJIH

440.

1750 e., 1-oe cenmR6pR- 1751 e., 31-oe aBeycma (7259 e.).- EnaureJine B onpane,
cpa6oTaHHOH Ha Cpe,D;CTBa eiiHCKOIIa fpurope; lfCIIOJlh30BaHO cepe6po phlMHHKCKOrO eiiifCKOIICTBa. 909.
1750 e., 1-oe cenmR6pR- 1751 e., 31-oe aBeycma (7259 e.). - lloMnHaJihHHK 6hlBIIIero neJIHKoro JiorocpeTa lloaHHa CmmnTecKy u IIOJIKOBHHKa MaKCifMa Chlp6y Rnueay. 1170 o
1750 z., 23-e cenmR6pR. - Jlaph ,D;JIH MOIIJ,eiî, npitHeceHHhliî n ,n;ap noeno,n;oiî fpnropiteM II fnRoii:. 400.
< XVIII BeK 1 cepeouna? >. - MaTei!: RoMaHHHY, ObiBnmii: JWJIIIKnii: KanitTaH ceii:MeHon, norpe6eH B MOHaCThlpe Pa,n;y Bo.o.a. 321.
<XVIII BeK 1 cepeouna >. - Ha,n;rpo6HaH nJinTa, noaJimKeHHaH cKopHHKOM BacnJIIteM;
ynoMHHaiOTCH: HHe, flfTaHa, HlfKOJiaii: u ,n;p. 357.
<XV III BeK, cepeouna >. - lloMnHaJihHHK Ha cTeoe; ynoMnHaiOTCH nKouonucu,M,
CBHIIJ,eHHHK BpaTy u Hoe. 189.
< 0Ko.rto 1751 z. >. - liKoHa 1 npnHeceHHaH n ,n;a p MOHaCThipiO IlaHTeJI~MOH noeno.o.oii:
fpnropneM II fnKoii:. 556.
< 0Ko.rto 1751 z. >. - RaMeHHhiii: nocTaMeHT, c,n;eJiaHHhTU Ha c pe.o.cTBa noeno,n;hl fpnropnH II fnKn c ero nHnu,naJiaMn. 403.
1751 e. - IloMnHaJihHHK CKHTa Bpa,n;eT, ynoMnHaiOm;nii uryMeHa CKHTa BpaŢţeT
nepO,D;MIKOHa Moacacpa " nepOMOHaxa HHKncpopa. 282.
RaMeHHhiii: KpecT, noa,n;nnrHyTMii: neJIHKHM RJiyqepoM p;e apite CauJ];y
ByKmeuecKy 1 ncnpaBHHKOM MOHaCThlp.R IlaHTeJIIfMOH 11 KaJiaH'IH y KOJiop;u,a. 394.
1751 2. - IlJiam.aHnu,a, npnueceHHaH n ,n;ap u,epKBH Cn. MoaHna nP.rmKnM KaaHaqeeM
IIITecpaHoM BaKapecKy u ero cynpyroii: EKaTepnHoii:. 1042 o
1751 z. - Hap;nnch Ha KOJio,n;u,e u KaJiaH'Ie, nocTpoeHHhlX noeno,n;oii fpnropneM II
fnKoii:; ncnpanunK - neJinKnii: KJiyqep p;e a pue CaHp;y ByKIIIeHecHy. 393 o
1751 e. - CaHKOC MH.TponoJIHTa HeocpnTa na RpnTa, BhiiiiHTLiii XpncTocpopoM 3ecpapoM, cep6CHIIM iKIIBOIIHCU,CM II BhlllllfBaJihllJ,HI\OM. 1082,
1751 e. (1200 e.), 23-e anpe.rtR. - Hap;rpoGHaH nmiTa Ha MoriiJie MapnaM, a\eHI.I
oyJIO'IHHKa 3aHapa. 16.
1751 e. (7260 e.), cenmR6pb. - Hap;nnch Ha u,epKBH n ,n;oMax, nocTpoeHHI.IX KHHmHOII BaJiaiiieii BphlHKOBHHy; ncnpaBHHH-JiorocpeT Caop;y. 129 o
1751 e., 27-oe cenmR6pR. - Hap;rpo6HaH nJinTa Ha MornJie naxapHima XpHcocKoJieH, ChlHa ApncTapxa. 471.
rena)J.HH'

1751 e. -

1751 e., 28-oe noR6pR. - Ha,n;rpo6HaH IIJIHTa Encppocnmm,
CKapJiaTa fnKII >, HCBCCTKH noeno,n;M fpnropnH II fnKn. 2o8o

< cynpyrn noenop;hT

<0Ko.rto 1752 e. >. - RpecT, npnHeceHHhiii: n ,n;ap RH.RiKHoii: B:mameii. 131.
<0Ko.rto 1752 e. >o - Jlapeu,, npnHeceHHhlii: n p;ap KHHilmoii: BaJiaiiieii. 132.
1752 e. - IlJiaiiJ,aHnu,a, npnHeceHuau n ,n;ap <BeJIHKHM> JiorocpeToM RoHcTaHTHHOM
BphlHKOB.RHY, BhliiiHTaH CB.RIIJ,eHHHHOM

X pncTocpopoM 3ecpapoM. 1043
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o

1752 e. - Ha)J;rrHCh Ha 'IacoBHe Cn. Il a pacKPBhl
<BeJIHKHM noro«fleToM > RoHcTaHTHHOM BpLIHIWBHHY. 82.
1752 e. -

u.epKBH

Rom~H

rrocTpoeHHOH

BLIIIIHBI\a )J;JIH HKOHhl, rrpnHeceHHaH B p;ap <BeJIHKHM JIOro«fleToM> RoHCTaH-

THHOM BphiHKOBHHY, BhiiiOJIHeHHaH nepop;hHKOHOM XpncTo«flopoM 3e«flapoM. 1076.
1752 e. - BLirnHBKa AJIH HKOHhl, rrpnHeceHHaR B p;ap <BeJIHKHM noro«fleToM>
RoHcTaHTHHOM
BeHe. 1076.

1752 e. RoncTaHTHHOM

BpLIHKOBHHy,

nepop;bHKOHOM

BhiiiOJIHeHHaR

BLirnnnKa

AJIH

BpLIHKOBHHY

n

HKOHhl,

rrpnHeceHHaH

BLIIIOJIHeHHaH

XpncTo«flopoM

B p;ap

nepop;LHKOHOM

<BeJIHKHM

3e«flapoM

B

Jioroci>eToM >

XpncTo«flopoM

3e«flapoM.

1077.
1752 e. (7260 e.), 22-oe anpe.rtJt. - Hap;rrncL Ha u.epKBH, Haxop;HII.J.eiîcH B 1\opKoBe
n rrocTpoeHHoiî 6LIBIIIHM BeJIHKHM CTOJihHHKoM RoHcTaHTHHOM CTphiM6HHY. 199.
1752 e. (7260 e .) , 2-oe ~taJt. - Hap;rpo6HaR IIJIHTa Ha Monme KHHII\Hhl B::maiiin
BphiHKOBHHY, cyrrpyrn neJinKoro 6aHa MaHoJiaKe JlaM6pnHo.

< 1752 e., noc.rte 24 aoeycma -

1753

2.

>. -

1186.

liKoHa, rrpnHeceHHaH

B p;ap

soesop;oiî

123.
1752 e. (7260 e.), 26-oe aoeycma. - Hap;rpo6HaH IIJIHTa Ha Mornne soesop;hl fpnropnH II fnKH. 396.
1752 e., 1-oe cenm~t6pJt- 1753 e., 31-oe aoeycma (7261 e.).- Hap;rpo6HaH IIJIHTa
na Mornne noro«fleTa JIHe. 209.
1753 2. (7261 2.), 7-oe JtHBapJt. - floMHHaJihHHK, BhiCe'leHHLIH Ha 1\aMHe; YIIOMHHaiOTCH: CToHH, llioMu.a, RoHcTaHTHH n AP. 67.
1753 e., 1-oe cenm~t6pJt- 1754 e., 31-oe aoeycma (7262 e.).- 1\pecT, rrpnHeceHHhiH
B ~a p ,I(HOHHCHeM, nryMeHOM MOHaCThlpH J\03HH. 796.
17.54 e. - Ha~nMCh Ha 1\0JIOI\OJILHe, MOHaCThlpH KopHaD;eJI (?), rrocTpoeHHOH ohlBUIHM
MaTeeM fnKoiî.

HeJIHKnM

Ka:maqeeM MaTeelll PoceTOM n ero
Hepoj~T,fiiWHa RannnnKa TT3 Mopen. 691.

cyrrpyroii:

CTaHKoii

RoHu.ecKy,

CTapaHneM

1754 e. - qama, cp;eJiaHHa.R cTa pumHoii 1\ypoii: MoaHHOM. 997.
1754 e. (7262 e.), 1-oe aoeycma.- Hap;mtch Ha KaMeHHOM oKpymeHHH OI\Ha u.epKBH
Cs. HnKOJiaH H3 TyHaph, ynO!\mHaiOII.J.aH nMeHa Pap;y -

I<aMeHIII,nKa n ncrrpaBHlii\OB aToii

481.
1755 e., 15-oe aoeycma. -

I.J.epKBH.

EsaHrenne B orrpane, cpa6oTaHHOH Ha cpep;CTBa apxnepe.R
Mepanonnca MaTeH; pauoTa BhTIIOJIHeHa cepe6pHHhiX p;eJI MacTepoM Ilpep;oii:. 910.

1755 e. (7263 e.), 16-oe aoeycma.- Hap;rpo6HaH rrJinTa Ha Mornne p;eTeii cnmn;eHHHKa 1\LipcTII: CBHIII,eHHnKa RLipcTnaHa, RoHcTaHTHHa, 3MapaH)J;hi. 302.
1755 e. (516 e.), 17-oe aeKa6pJt. - Hap;rpo6HaH IIJII1Ta Ha MOrHJie paBBHHa Xaii:Ma,
ChiHa IIIanoMa. 624.
1756 2. - IloMHHaJihHHI\, ynoMHHaiOII.J.Hii HMeHa i"HBOIIHCI.J.eB ,I(HMhi CBHIII,eHHHI\3:
RoHcTaHTl!Ha, RocTaHp;aKe n <lloMhi. 482.
<0Ko.w 1756 e. - 17/i7 e. >. - Hap;nnch K CTeHHhiM rropTpeTaM noenop;bi Banaxnn
RoHCTaHTtma ManpoKopp;aTa n ero cynpyrn EKaTepnHhl. 143.
< 0Ko.rto 17/i6 e. - 1757 e. >. - Ha.n:rrncb K CTeHHhlM rropTpeTaM neJinKoro JIOro«fleTa
,I(yMnTpaiiiKO PaKosnu.a n ero cyrrpyrn
TpamKo PaKosnu.eii: II Cy JITaHoii. 144.

,I(ecmi

c p;eTLMH;

BTOphiM

crraTapeM

,I(yMn-

1756 e., 25-oe Mapma. - IlJiaiii,aHHI.J.a, cp;eJiaHHaH Ha cpe)J;CTBa apxnMaHp;pnTa
1044.
1756 e., 30-oe anpe.rtJt. - liKoHa, rrpno6peTeHHaH CBHII.J.eHHHKOM OnyKy. 670.

flapTeHHH.
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Ha~rpoGuaH IIJIHTa ua MoruJie Mouaxa MoauuHKHH
yrroMHHaiOTCH rrpuuomeuHH, c~eJiaHHhie MouacThipiO Ap~11mmy. 668.
<1756 e. (7265 e.), 5-oe o,;,m~t6pR>.- Ha~rruch ua IJ,epKBH CKHTY MarypRuy,
CTpOHTeJibCTBO KOTopoi'I 6hiJIO ua'laTo neJIHKHM Jioro«fleTOM KoucTaHTHHOM BaKapecKy n
aaKOH'IeHo neJIHRHM RaaHa'leeM MuxaeM KaHTaRyaHHO, cTapaHHHMH Co«flpoHHH, nryMeHa
MOHaCThlpH CapHH~ap. 361.
1756 e., 18-oe Ho~t6p!l. - Ha~rpoGHaH IIJIHTa Ha Monme rroeTeJihHH'Iero ,l::t;yMHTpanmy
BaJiacaRH. 490.
1756 e., 16-oe ae,;,a6p!t. - lJama, C~eJiaHHaR B MOHaCTbipe 1\aJiapaiiiaHKa. 1221.
1757 e. - llo~Hoc c Ha~rrHCbiO, yrroMHHaiOm;eiî nMH nopHHRa MaTeH B3JI3'1auy. 864.
1757 e. (?), 18-oe JtHBap!l. - ,l::t;neph c ua~rrHChiO, yrroMHHaiOm;eiî HMeHa RHHrnHn
CMa paH~hi <ManpoRop~aT >, nopHHRa CaH~Y u cnHm;euuuRa CTaH'IY, erruTpona IJ,epKnn
Q>oiîmopyJI; cpa6oTaHa IIJIOTHHKOM AH~peeM. 139.
1757 e. (7265 e.}, 20-oe RHBap~t.-Ha~rpo6HaH IIJIHTa Ha Monme ~eTeii: enHm;eHHIIRa
JlaaapR: MymaTa u llayHhl. 303.
1757 e. (7265 e.), 30-oe JtHBapR. - Ha~nueh ua RaMHC, yrroMHHaiOm;an HMmm:
TiayHhi, cnRm;euunRa HHH, BoiiRH rrorra~hn n ~p. 304.
1757 e. (7265 e.}, U10Hb. - Ha~rrHeh Ha IJ,epKnH OIJ,eTapb, noeeTaHoBJieHHoiî cTapocToiî MaprapHTOM, RyiiiJ,OM HHROJiaeM, RYIIIJ,OM ,1::t;yM11Tpy. 223.
1757 e., 7-oe UlO.!tR. - Ha~rpo6uaH IIJII1Ta Ha MoruJie AHHhl, cyrrpyrH neJIHRoro
naxa pHHRa BaeuJiaRe KaueJioca. 330.
1757 e., 1-oe cmm~t6pR -1758 e., aBeycm (7266 e.).- Ha~rrHCh Ha IJ,epKnn Cn.
TIHTHI1ll,hl < 113 KhiMrryJryHra >, noa~n11ruyToiî ua cpe~cTna enRm;eHHIIRa Oau'IH 11 Moua. 592.
1757 e., HOR6pb. - JlaMrra~a, rrpHHeceHuaR B ~ap MOHaCThipiO BaRapemTL ~JIR
noMHHaHIIH rrocTeJihHH'Iero ,ll;HMHTpaKH BaJiacaKH. 494.
1757 e. (7266 e.), ae,;,a6pb.- Ha~rpo6uaR IIJIHTa Ha MOrHJie BeJIIIKOro RaMapama
Mauy. 188.
1758 e., 5-oe .Mapma. - Ha~rpo6HaR rrJIIITa Ha MorHJie MeHRJihl ,IJ;perHqa u
AHIIRII. 365.

1756 e. (7264 e.), 29-oe UWHJL -

BepHu~ecKy;

Mape.

1758 e. (7266 e.), 15-oe anpe.!tJt.- lloMHHaJihHIIR OCHOBaTeJieH IJ,epRBH B ,ll;HJIYJI
574.
< 1758 e., aBeycm - 1761 e., U101fb >. - Ha~IIHCb B MOHaCThlpe faHecRy H3 KpaiîOBhl,

noa~nHrHyTOM OhlBIDHM cTa pmHM CTOJihHHKOM Ba p6y 3aTpRHY u ero cyrrpyroii HRRmeii,
c noMOID;hiO KyrriJ,on; 11crrpaBHIIKH: MhiJionap Ty~op H IJ,epROBHhlii ~hHK Bap6y. 593.
1758 e., <noc.!te aBeycma>.- 3HaMR noeno~hl CRapJiaTa fnKll. 1100.
1758 e., 1-oe ceHm~t6pR- 1759 e., 31-oe aeeycma (7267 e.).- MKoua, noccTaHoBJieHHaH HKOHOIIHCIJ,eM BeuHaMHHOM npH 11epor.wuaxe Teo~ocnn, uaeTOHTCJie IJ,epRnn B
KLipJIHry. 1129.

1758 e., o,;,m~t6pb. - Ha~nHCh ua IJ,epKBH OJiaph, noa~nllrHyToiî neJIHKHM RaaHaqeeM ,IJ;yMnTpamKo PaROBHIJ,a, c rroMOID;hiO RarrHTaua HHKY, Ha ~eHhrH, ocTanmuecR OT
JiaBO'IHHRa MuxaR. 218.
1759 e. - Ha~rrHCh ua cTeHax mROJihl, Haxo~HnrueiîcH rrpn cTapoiî IJ,epRBH
Cn. reoprHH, IIOCTpoeHHOH BOeBO~OH CKapJiaTOM fHKOH c DOMOID;biO BeJIHKOro JIOro«fleTa
KoHCTaHTHHa BphlHROBHHY. 389.
1759 e., 14-oe .Mapma.- Ha~rpo6uaR IIJIHTa ua MoruJie 3o11IJ,hl, cynpyru noeno~hl
fp11rop11H II fHRH, yMeprueii B MoJI~aBHH; yrroMHHaeTcH rroxopoHHaH npoiJ,eCCHH, conpo.
nom~anmaH ee n ByxapecT. 396.
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Ha,~ţrpo6HaH DJIHTa Ha Morn.Tie

1759 2., 27 -oe uTO.Ml. JJ;eTei:i cKopHHKa MJILH.

KoHCTaHTHHa n 3Ma paH,~ţhl,

669.

1759 2., 1-oe cmmR6p!t -1760 2., 31-oe ao2ycma (7268 2.).-MKoHa, HanncaHHafl
HI\OHOllHC~eM feoprHeM.

1130.

1759 2., 1-oe cntmR6p!t -1760 2., 31-oe ao2ycma (7268 2.).- MRoHa, HanncaHHaH
n«oHonnc~eM CTaHoM.

1131.

1759 2., 1-oe cenmR6pR- 1760 2., 31-oe ao2ycma (7268 2.}.- l.Jarna, npliHeceHHaH
n ,~ţap CBHlll,eHHlii\OM CTaH'IY, nona,~ţhei:i Ka.JIHHOII n nx ChlHOM feoprlleM.

1759 2., 22-oe cmmR6pR. -

fpaqmT, ynoMliHaiOm,lli:i HMH CocflpoHHH, uepoMoHaxa

Racfle,~ţpa.JihHoro co6opa 113 Byxa pccTa.

240.
Ha,~ţrpo6HaH ll.JlliTa Ha MOrli.Jie CTa poCTbl IIIuMoHa,

1759 2. ( 520 2.), 30-oe ae,.a6 p!l. CbiHa H«ona Mcaxapa.

308.

525.

npliHOrneHHfl, c,~ţe.JiaHHhle MOHacTblpiO
Cn.JihnecTpy CTaHiwi:i, meHoi:i Rpacn.Jihlll,HRa llapnaHa: BliHorpa,~ţHliKH Ha ro pc JlyncrnTh,

1760 2. -

Ha,~ţnliCh Ha KaMHe, ynoMliHaiO~aH

JianKn n ByxapccTc li ,~ţp.

429.
Ha,~ţrpo6HaH

1760 2. ( 520 2.), 17 -oe .nHoap!l. M~xaRa.

1760 2., 25-oe .Mapma. noneoc.

nJiuTa Ha MOrHJie

X au,

,~ţo'lepn

526.
llon pem,~ţeHHaH MorHJihHaH UJiliTa ll3 MOHaCThlpH CTanpo-

472.

1760 2., 27 -oe anpe.n.fl. -

Ha,~ţrpo6Hafl

305.
1760 2. (7268 2.), .Ma ii (?}. CoRoJia Ko.JiocflnpecHy. 306.

nJiliTa Ha Morn.Jie CaH,~ţy, CbiHa JiorocfleTa

anpo,~ţoB HnKH n ero ,~ţeTei:i.

1760 2., 6-oe UTOH.fl. -

Ha,~ţrpo6Hafl n.JIHTa Ha Morn.Jie ,Il;nMnTpHH,

Ha,~ţnMch Ha ~epKnu Bpa,~ţy

CIIMOM 11 feoprueM, ,~ţeThMH fpuropHH MuyJie~a.

1760 2. (7269 2.), 1-oe ceHmR6p!l. -

CbiHa

BoTHHY, noccTauon.JicHuoi:i MaK-

49.

Ha,~ţnnch Ha ~ep«nn

n ,Il;paroMHpemTh ,~ţHH

,Il;HJI, noccTauonJieHHOH CacflToi:i <l>aJIRo.smy li ee ,~ţo'lephiO Mapwei:i. 133.
1760 2., 10-oe ae1'ia6p!l. - llo,~ţcBe'IHHR, C,IţeJiaHHbiH Ha cpe,~ţCTBa HryMeHa HeocflHTa.

1013.
1760 2. ( 521 2.), 28-oe ae,.a6p!l. panBHHa IIIHMlllOHa.

Ha,~ţrpo6uaH llJIHTa Ha MOrHJie EcTepbl' ,!ţO'IepH

527.

1760 2. - RpecT, c,~ţeJiaHHhlH Ha cpe,~ţCTBa CTaHa iKHHHY H3 Rpai:ionhl. 353.
< 1761 2. >. - Ha,~ţrpo6HaH n.TIHTa Ha MOrli.Jie · MOHaxa ,Il;aHHHJia, 6unrnero 'layrna
aamw n ero ceMhH.

1761 2. 1761 2. cTopb.

4 73.

Ha,~ţrpo6Hafl n.JiuTa Ha MorHJie CacflThi, ineHbl CTOJibHHI\a fpwropnH.
Cocy,~ţ,

npnHeceHHhlH

n

,~ţap

aroH:

RoHcTaHTHHOM

331.

~ep«nn

Hery-

Moru.Jie

Hyn~a

213.
1761 2.

CuMeoHa.

(7269 2.),

9- oe . rficopa.n!l. -

1761 2., 16-oe .Mapma. Il AHHbl.

Ha,~ţrpo6HaH

n.JinTa

Ha

210.
JlaMna,~ţa, Ha KOTopoH:

BhiCe'leHhi HMeHa

HHe

JiorocfleTa

713.

1761 2. (7269 2.), 17 -oe .Mapma. - l.JaCTb pH3bl HI\Ollbl, C,IţeJiaHHOH < 30JIOTbiX ,~ţeJI
MacTe poM> AHTOHOM II ero iHeHoi:i RaTpHHOH. 1028.
1763 2. >. - RaMeHHLIH RpecT, B03,~ţBHrHyTLIH JioroAP· 149.
1761 2., 5-oe ao2ycma. - HaAnHch Ha ~epRBH MarypHHY, noccTauon.Jieuuoiî: ne.JIHRHM
nopHHKOM llLipny RaHTa«y3nHo. 455.
< 1761 2., noc.ne 5-20 UTOH.fl -

cfleToM AHBaHa PaAy H
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1761 e., 1-oe cmmR6pR - 1762 e., 31-oe aBeycma (7270 e.). - Ha,n,rpo6uan TIJinTa
na MorHJie CllHII.J;eHHHKa Ma puua, nona,n,hH Au«yQhi, BaJiaum u ,n,p. 438.
1761 e., 4-oe oKmR6pR. - IlpocsupuuQa, c,n,eJiauuan apxuMau,n,pHTOM IlapTeuueM 113
cepe6pa MouacTLipR TucMaua. 865.
1761 e. (7270 e.), 5-oe oKmR6pR. - Puaa HI\OHhi, CiJ,eJiauuan 3fWOTbiX ;~eJI MaeTepoM
AuTouoM u ero ;~>eu oii KaTpuuoii. 1029.
1761 e. ( 522 e.), 7-oe 1toR6pR. - Ha11,rpo6uhrii «aMeuh ua MoruJie 3eJihiJ,H, iJ,O'I.epu
EmtMeJiexa. 528.
1762 e. - l\oa'l.er, npuueceuuLiii B 11,ap MouaCThlpiO Cs. CaBhi y'l.uTeJieM AJie«cauAPOM < TypuaBHTOM >. 495.
1762 e. - ll«oua, no,n,apeuuan MouaxaMu MouacTLipR Y cneuun Goropo,n,nQLI 113
fluuuLI no,n,one'I.HOMY MouacTLipro Capim,n,a p B Gyxa pecTe; nanncaua n Moc«ne. 278.
1762 e. - ll«oua, npuueceuuaJI B 11,ap MauoJia«e, ChiHOM feoprHH. 1132.
1762 e. - IloiJ,HOC ,l].Houucun BaJia'l.ec«y, apxnMaHAPHTa MouaCThlpH Xope3. 866.
1762 e., 10-oe .Mapma. - Tioapem,n,euuan Ha11,rpo6uan TIJJHTa na MoruJie Moauua,
ynoMuuaro~QaJI u HMJI l\oucTaHTHHa qexaua < Pa«oBHQa > noeno11,hl. 77.
1762 e. (522 e.), 14-oe .Mapma.- Ha,n,rpo6uan nJIHTa ua MorHJie panHHHa liQxa«a,
CLIHa AopaxaMa. 529.
1762 e. (522 e.), 15-oe UIOAR. - Ha11,rpo6uan TIJIHTa ua MoruJie l.J,HH, ChlHa Maa«oHa.

530.
1762 e., 1-oe cmmR6pR - 1763 e., 31-oe aBeycma (7271 e.). - CBHHQOBaJI ,n,oc«a
c ua,n,rrHChiO, ynoMHHarom;eiî HMJI li oaHa KoTa, nJJeMJIHHH«a MoauHHI\HJI, HryMeua MouacTLipR
Ap,n,merrr. 1224.
1762 e., 1-oe cenmR6pR- 1763 e., 31-oe aBeycma (7271 e.). - CanuQoBaJI ,n,oc«a,
ua KOTopoii BhlrpaaHpooaHo IIMJI HHKoJiaJI KoTa. 1225.
1763 e. - Cocy,n,, IIOiJ,apeuuLiii CrraHiJ,OHncoM ,l].nMHTpHeM. 918.
1763 e. - li«oHa, rrpnueceuuan B ,n,ap MoaKnMoM, IIpouryMeuoM MOHaCTbipJI
Moupb. 557.
1763 e. - IloiJ,HOC, rrpuueceHHLiii B 11,a p Crrau,n,ouHCOM ,l].HMHTpHeM. 867.
1763 e. (523 e.), 11-oe Rn6apR. - Ha,n,rpo6uaJI rrJinTa Ha MOrHJie paaonua Morrre,
CLIHa paoonua Mop,n,exaJI. 531.
1763 e. (523 e.), 25-oe u10nR.- Ha,n,rpo6uaJI IIJinTa Ha MoruJie MrrraiiJixy, CLIHa
paBBHua BeQaJieJIJI XaKoeu. 532.
1763 e., 1-oe cmmR6pR- 1764 e., 31-oe a6eycma (7272 e.). - IloMuuaJibHHK CBJIrn;euun«a Mauy ua Qep«BII CTeJIJI B ThlproonrrrTe; yrroMuuaroTCJI ocuoaaTeJin. 283.
1763 e. (7272 e.), 8-oe cenmR6pR. - Ha,n,nHcL B QepKBII CTeampyJI, B03,!1,BHruyToiî
«annTauoM Tauace c cynpyroii n CTauqy, cTapocToii neKapeii. 476.
1764 e. - Jla11ma,n,a, ua KOTopoiî Bhlrpaonposauo HMJI Moauua Teo11,opauy U,nu«y na
CH6ny. 1222.
1764 e., 8-oe u10.aR. - Ha11,rpo6uaJI nJinTa ua MorHJie Ty11,ocnn. 484.
1764 e., 1-oe cenmR6pR- 1765 e., 31-oe a6eycma (7273 e.). - Ha,n,mich ua Qep«HH
Ilona Hau, B03iJ,BHruyToiî nHcapeM ,l].yMHTpa«e, c noMOII.J;hiO 30JIOThiX 11,eJJ MacTepa ,l].y,n,yJia,
«amiTaua CTaua, nona,n,LH BoiîKH u 11,pyrHx. 297.
1764 e. <7273 e.>, 14-oe oKmR6pR. - Ha,n,mtch na Qep«HH BaTHIIITe, H03,!1,BHrnyToii
BaTa«floM Mauqy, ero meu oii liJIHH«oii H AP. 34.
<0KOAO 1765-1770 ee.>. - fiOMHHaJibHHK Ha KaMHe; YIIOMHHaiOTCJI OCHOHaTeJJH
Qep«HH Ilona Hau: Pyca, BoiîKa, HH«yJia«e H AP. 298.
134
https://biblioteca-digitala.ro

1765 3. J1HOHHH.

Ha,Ll,rpo6uan

miliTa

ua MorHJie MoaKHMa

H3

CeJIHM6pHH,

a pxHepeH

332.

1765 3. - IloMHHaJihHIII\ Ha KaMne; ynoMHHaiOTCH ocHoBaTeJIH u;epKBll B Chlp6H. 433.
1765 Z. - Ilo)J,CBe'IHliK, IIpliHeCeHHblM B ,Ll,ap B naMHTb ,lJ;UMUTpHH, ,lJ;eCIIhl, ,lJ;HMHTpHH
11 "P., 113l'OTOUJIOHHhiM 30JIOThiX )J,eJI MaCTe poM feoprueM, CblHOM 30JIOTblX )J,eJI MacTe pa
P:J,Ll,yKaHy.

1014.

1765 z. - 1\mt poe c Ha)J,nl!ChiO, oTMe'!aJOru;eii UMH cBnru;eHHHKa MoaHHa. 1244.
1765 z. ( 525 z.), 16-oe rfieopa.Mt. - Ha,Ll,rpo6HaH nnuTa Ha MorHJie paBBHHa Mu;xaKa,
CblHa paBDHHa Mexy)J,hl Jleii6.

533.

1765 z., 4-oe aozycma. -

Jla peu; )J,JIH Mom.eu, C)J,eJiaHHhlii Ha cpe,Ll,CTBa Heo«fmTa,
uryMeHa MoHaCThlpn Tpu Mepa pxa; ynoMHHaeTCR li reTMamua J:IJIHHKa KaHTaKyaHHO. 824.

1765 3., < noc.ne 18-zo ao3ycma. >. -

Ha)J,nHch Ha cKHTe

MapKyJieUITh

<ll>naMhiH)J,a>,

no)J,'IHHeHHOM MOHaCThlpiO KhiMnynyHr, B03)J,BllrHyToM 6biBIDHM aeJIHKHM naxapHHKOM ,lJ;HMHTpaKe MapKo, npn noMOIIJ,H ,D;ocHTen - HryMeHa MoHaCThlpR KhiMnynyHr II 6hlarnero BeJIHKoro KJiy'Iepa )J,e a pne AnocTona l1a6amo10, eniiTpona CKHTa. 594.

1765 z., 15-oe cenmR6pR. -

Ha)J,IIHCh Ha u;epKBH AnocToJI, B03)J,BHrHyTou KoHcTaH,D;meHH IloTo'lany, II ero cynpyrou Ma pueu. 12.

an TeM

THHOM,

1765 z., 26-oe cenmR6pR. CbiHa 1\0HCTaHTHHa.

Ha,Ll,rpo6uan IIJIHTa ua MorHne MauonaKe Ha 3arophl,

333.

<01w.no 1766 3.>.- BhlrnHBKa )J,JIH HKOHhi, IIpHueceHHaH B )J,ap aoeao)J,ou CKapnaTOM fHKOH.

1078.

1766 z. -

KpecT

Co«flpoHHR,

HryMeHa

MOHaCThlpR

KoaHa;

C)J,enaH

MacTepoM

II pe)J,ou. 796.
1766 z. -

3aaeca )J,JIR u;apcKHX apaT, npHHeceuuaa B )J,ap

aoeBO)J,OH

CKapnaToM

408.

fuKoii.

1766 z., 13-oe RnoapR. - IloMHHaJihHHK ua KaMHe; ynoMHHaiOTCR 11JihR, AHHa,
HHKonaU: H AP. 134.
1766 e., 22-oe RnoapR. - Ha)J,rpo6uan nJIHTa Ha MorHJie 6blamero KOMHca X pHcTo)J,Opa,

ChiHa

MoaHHHKHR Ha

HHHHhi.

670.

1766 e., 28-oe aoeycma. - MorHJihHhlii KpecT, Ha IWTopoM yrroMHuaeTcH H AneKcaH)J,pa MapHHa, IIaJIOMHHKa Ha CaHmToBa.

216.

1766 e., 13-oe noR6pR. - Ha,Ll,rpo6aaa rrJIHTa Ha Morune BaTa«fla MaH'IY. 35.
1766 e., 2-oe âeKa6pR. - Ha)J,rpo6Han IIJIHTa aa Mornne aoeBO)J,hi CKapnaTa

406.

fHKH.

< 1766 e., noc.ne 2-eo âeKa6pR -

,D;enn

BeKe, B03)J,BHrHyToil

1768 e. u.nu noc.ne 1774 e. >. - Ha)J,rrHCh aa u;epKBH

canru;eHHHKOM

MaTeeM H canm.eHHHKOM KoHcTaHTHHOM.

Banamy,
112.

myrraHOM

ArrocTOJIOM,

KanHTaHOM

1767 e. - JlaMna)J,a c Ha)J,IIHChiO, ynoMHHa10m.eu aoeao)J,y CKapnaTa fHKY. 409.
1767 e. - Koaqer, npHHeceHHhiH B )J,ap aoeao)J,oii AneKcaH)J,poM CKapnaToM

410.

fHKOH.

< 1767 e. >. - 1\onoKOJI MoHaCThiiJR Cu. CnHpll,Ll,OHa Honoro, OTJIHThlii Ha cpe,Ll,CTBa
rocno)J,apa CKapnaTa fHKll H cro ChiHa rocno)J,apn AneKcau)J,pa fHKH. 411.

1767 e. - YKparneHHe )J,JIH non ca, no)J,apeHuoro aoeBO)J,OH CKapnnoM fHKou. 1030.
1767 e., 10-oe rfieopa.nR. - 11KoHa, c)J,eJiaHHaR cTa paHHeM ,D;oco«flTeR, eiiHCKOIIa
Paţţayu;.

1133.

1767 e., 30-oe anpe.nR. eiiHCKona PhiMHHKa.

Jla pb )J,JIH Moru;eu, c)J,enauHhiH Ha c pe,Ll,CTBa Ila pTeHnR,

825.
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1767 2. (.527 2.), 6-oe MaR. Mocnljla.

1767

2.,

13-oe ox:mR6p.R. -

C.KapJiaTOM fn.Koil:.

<Ox:o.!to 1768
JiaToM fnRoii.

1768
fn.Koii.

HaArpo6HaH nmJTa Ha MoriiJie X an, AO'lepn )l.aunAa

534.

2. -

Kmtpoc, npnHeceHHhiH u Aa p uoeuoAoiî AJie.KcaHAPOM

1174.
2. >. -

EuaHreJine, npnHeceHHOe u Aap uoeuoAoii AJie.KcaHAPOM C.Kap-

416.
llpocanpmiQa, npnHeceHHaR u Aap uoeuoAoiî AJie.KcaHAPOM C.KapJiaToM

412.

JlaMnaAa, npnHeceHHaR u Aap .KHJirnHeii EJieHoii Maupo.KOpAaT. 714.
Kouqer, npnHeceHHhliî u Aa p MOHaCThlpiO Cu. MoaHHa BeJin.Koro < fpeqecRoro> ERaTepnHoii n llheljlaHoM Ba.Kapec.Ky; CAeJiaH Ha cpeACTua feopra.Kn, China naxapHH.Ka Hn.KoJia.Kn. 755.
1768 2. - KpecT fepMaHoca, nepoMoHaxa na BaToneAn. 797.
1768 2. - li ama, npnHeceHHaH u Aa p CnaHAOHHCOM. 998.
1768 2. - PnnnAa, npnHeceHHaH u Aap uoeuo.n;oil: Ane.KcaH.n;poM CRapJiaToM fn.Koii. 413.
1768 2. - llo.n;cue'IHU.K, npnHeceHHhliî u .n;a p uoeno.n;oil: Ane.KcaH.n;polll CRa pnaToM
fMROiÎ. 414.
1768 2. - CocyA, npnHeCeHHhlii u Aa p uoeuo.n;oil: AJieRcaH.n;poM C.Ka pnaTOM f1moii. 415.
1768 2., 21-oe anpe.!tR. - Ha.n;rpo6naH ITJIHTa Ha Mornne MnxanJia, ero menhi MarAaJieHhl n nx p;oqepn ERaTepnnhl. 334.
1768 2. (7277 2.), 7 -oe cenmR6pR. - MRoHa, npnHeceHHaH n Aa p nepop;hR.KOHOM
MoaHHOM n nepop;hH.KOHHQeil: ero MnxaJiqeil:; namtcana cuRIQCHHli.KOM li.KOHonncQeM llhlpuyJioM.

1768
1768

2. -

2. -

1134.
1768 2., 25-oe cenmR6pR. - Ha.n;nnch Ha ~.ţep.Kun Cu. llheljlana, uoaAuHrHyToii RJiy'lepoM CToiiRoii; Hamtcan JioroljleT Pa.n;y, uhiCe.K Ha .KaMHe .KaMeHIIJ.H.K MoaHH. 422.
1768 2 . (7277 2.), 15-oe 1tOR6pR. - floMIIHaJihHlll\ Ha CTCHC; yiTOMHHaiOTCR lii\OHOITHCQhl Qep.Kuli <H3 )l.mynemTn-CapHH,ll;ap>: reoprnii, ChiH CUHIQCHHH.Ka MoaHHa H Pa.n;y. 148.
1769 2 ., 25-oe ... ~ Ha.n;rpo6naR nnnTa Ha Mornne JioroljleTa .Ka3Ha'leiîcTBa MoaHna. 114.
1769 2., 12-oe .uapma. - Ha.n;rpo6HaH nJinTa Ha Mornne )l.aHnJia, nponryMeHa B
3nQe, nryMeHa MoHaCThlpH Cu. MoaHHa Benn.Koro < fpeqec.Koro >. 474.
1770 2., 20-oe RHBapR. - lf.KoHa c Hap;nnchiO, CAeJiannoii AnocToJioM. 1135.
1770 2. (7278 2.), 3-e U10.!t1l. - Ha.n;nncb Ha npnTBope Qep.Kun KoJIQH, nocTpoeHHOM enHTponoM He.Ky noii MaiiHecRy. 68.
1770 2., 6-oe u10.1tR. - llnaiQaHHQa, CAeJiaHHaH Ha cpe.n;cTua <lleoAOCHR 3oTy B BeHe.

1045.
1771 2. - llJiaiQaHnQa, cp;eJiaHHaR Ha cpe.n;cTua <Peop,ocnJI 3oTy. 1046.
1771 2. - Ky6o.K EcTepxaaa KopHnrna n )l.a>uepoljlljlhl Bap6aphl. 959.
1771 2. ( 1220 2.). - Ha.n;rpo6HaJI nJIIITa Ha Mornne npoAau~.ţa Taua.Ka CTenaHa,
ChlHa lloroca, n CuMhl, H;eHhl )l.aunTa. 17.
1771 2. - Pnaa AJIH n.KOHhi c HaAnncbiO, ynoMnHaiOIQeil: nMeHa: AHacTacnR, Hn.KoJiaJI, HerycTopn (?) na HHHHhl n .n;p. 287.
1771 2., 11-oe .uapma. - HaArpo6HaR nJinTa Ha MornJie noroljleTa .KaaHa'lei'ICTHa
MapTHHa. JIOroljleTa .KaaHa'leiicTua MoaHHa II .n;p . 219.
1771 2., 1-oe anpe.!tR. - MornJibHaH nJinTa, ynoMnHarorn.aR nMeHa Moroma, Mnphl,
Hn.KoJiaR n .n;p., noaJioJimHHaH cTa paHueM 'layma KaaaHa. 307.
1772 e. (7280 2.), 15-oe anpe.!tR. - llama, npnneceHHaR B .n;ap c.KopHR.KOM HnRoJiaeM Qep.KBII On;eTapb.

224.
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1772 e. (7280 e.), 21-oe .Ma!t. - fpaqmT, yrroMHHaiOI.JJ.HH ,D,aTy pyiWUO.JIO)I\eHHR B
Ilayna. 241.
1772 e., 21-oe .MaR. - llRona, RyrrneHHaH BacnnneM, RO.JI'IepoM (rrnann-qepoM)

caHIIJ,eHHHRH norocpeTa

Kaconn IIana, n nanncannaH caHI.JJ.eHHHROM MapRoM; yrroMnnaeTCH QeHa Ha nmeHHQY II
Ha nnno a TpaHCIIJibaaHmi n TO apcMH. 571.

1772 e., 9-oe UIOH!t. - llKona, c,D,eJiannaH Ha cpe,D,cTaa rrpoTocimre.Jia Cl>nJia peTa,
Il a pTeHneM, aK.Jie3na pxoM H3 CyMe.Jinn. 1241.
1772 e., 1-oe cenm~t6p!t- 1773 e., 31-oe a6eycma (7281 e.).- llKoHa, orrJia"'!eHHaH caHIIJ,eHHHKOM HnKoJiaeM. 566.
1773 e. (7281 e.), <22-oe anpe.a!t - 31-oe a6eycma >. - Ha,D,IIHCb Ha QepKan a Parr'IYHb.

1208.

< IIOC.fl,e 22-eo anpe.a!t 1773 e. >. - lllTecpaH, llnJia pnoH, fnHH n ,D,p., ynoMnHaeMhle
Ha cTeHe rrpnTaopa QepKan a Parr'lyHL. 1209.
1773 e., 15-oe a6eycma. - Ha,IJ,IIHCb Ha QepKan IIpeRyrreQnii BeKb, Ha"'!aToii caHIIJ,eHHHKOM feoprneM MOHaxoM, OKOH"'IeHHoii HacTacneM CnMHHHYJIOM MomyKyJioM, ero
menoii MnJI"'Ieii n ,D,p., cTa paHHHMH caHIIJ,eHHHKoa fpiiropnH n feoprnH. 312.
1773 e. (7282 e.), 1-oe cenm~t6p~t. - IIoMeCTLe IJ;ncpemTH, oTn:ym,D,eHHOe a Te"'leane
90 JieT, ao3apaiiJ,eHo MOHaCThlpiO Bor,D,aHa 3a6oTaMn nryMeHa Teocpnna n nepoMOHaxa CepacpiiMa . 1172.
1774 e. (1223 e.).- Cocy,D,, rrpnHeceHHblii a ,D,ap Racpc,D,paJILHOMY co6opy H3 CTOJILHoro
ropo,D,a Ca. fl"'ILMIIa,IJ,<JIIHa, 3a rroMHH ,D,yrnn fa6piieJIH n feopra, CbiHoaeii CTerraHa. 23.
<1774 e., nocM 15-eo cenm!t6p!t - 1782 e. >. - llKoHa, IIO}I>epTaoaaHHaH noeno,D,oii
AneRcaH,D,poM < llrrcnJiaHTII >. 1136.
1774 e. (7283 e.), 23-e o~~:m~t6 p!t. - Hali,IIHCII n QepKBII Ca. ,UnMHTpHH a R paiioae,
noccTaHoaJieHHoii II yi\parneHHoii RoHcTaHTIIHOM Ap,D,n>eTOHHY, 6hlaiiiiiM aeJIIIKHM Imy-qepoM,
n ero cyrrpyroii Mapneii; HROHOTIIICQhl - lloaHH H3 ByxapecTa n MapiiH. 595.
1774 e., 21-oe aex;a6p!t. - Roa-qer, rrpnHeCeHHbiH a ,D,ap iHHaOIIHCQeM BacoeM, ero
ineHoii Ma pneii, nx ChlHOM fpnropneM n lJ.O"'Iepbro ,UoKneii. 1207.
1775 e. - RoJIOKOJI, Cll,eJiaHHhlH Ha cpe,D,cTaa RaTpHHLI BaJia'laHy. 135.
1775 e. - llKoaa, c,D,eJiaHHaH TaHacneM H3 Banaxnn. 572.
1775 e. - Pn3a )J,JIH HKOHhl1 orrpaaJieHHoii a cepe6po RocTeii H3 MecTe'IKa RoHnQbl. 288.
1775 e. - Ilo,D,cae'IHIIK, rrpnHeceHHbiH a ,D,ap Racpe,D,paJILHOMY co6opy a ByxapccTc
cJiy,D,iHepoM Moiice, c,D,eJiaHHhlii cTapaHIIHMll 6paTLen ,Il;yMnTpy n BacnJineM Bna,IJ,. 270.
1775 e. (7288 e.), 8-oe anpe.fi,R. - Ha,D,rpo6HaH rr.JinTa Ha MoriiJie ,IJ;o6piiQhl Cl>apKamaHy u ee )J,O'l.epii Ma pnn, cyrrpyrn HamtTaHa lloHnQLI. 485.
1775 e., 2-oe .MaR. - Ha,D,rpo6HaH rrJIIITa Ha Morune Gap6y BaHapecHy, Bo3JJomeHHaH ero cynpyroii PyHcaH,D,poii PoceT. 491.
1775 e. (535 e.), 2-oe .MaR. - Hall,rpo6HaH IIJIUTa Ha MoriiJie pannuHa AnpaaMa,
ChlHa panauHa XanMa. 535.
1775 e. (535 e.), 12-oe .MaR. - Ha,D,rpo6HaH nm1Ta Ha MoruJie pannnHa AnpaaMa,
CbiHa pannnHa llexy,D,hl Jleii6a. 536.
1775 e. (7283 e.), 13-oe a6eycma. - llHoHa, c,D,eJiaHHaR na cpe,D,cTaa Cl>nopn, llJinHRn, Ma pnKn n ,D,p. 561.
< Ox;o.fi,O 1776 e. >. - Ha,D,rrncL H3 IIIKOJihl npn MOHaCThlpe Cn. CaanLI, rrocTpoeHHoro
aoeao,D,oii AneRcaH,D,poM llrrcnJiaHTll. 597.
1776 e. - JlaMna,D,a, rrpuHeceHHaH a ,D,ap Pa,D,y n llnnaHoii H3 Bparnoaa MoHacTLipro
,Il;nHTPYHJieMH, Cll,eJiaHa MacTe poM CaMyeneM MaiieM <11 > • 715.
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1776 e. - Jlar.ma,[J,a, rrpunecennaH n ,li, a p MonaCThlpiO ,IJ,nnTpynJieMH MoaunoM H
AHlwii: ua Epamona; C,ll,eJiaua MacTepoM CaMyeJieM Maii:eM <Il>. 716o
1776 e. - RoJIOIWJI, nomepTBonannhlii: ,II, ano ii:, MoannoM ... , OTJIUThlii MorannoM
BenTU.CJIOM. 391o
1776 e. - RoJIOIWJI, C,ll,eJiannhlii na cpe,li,CTBa KaMaparna 3aMcpn paHe u Ty,ll,opaua
qyuryJI, oTJinToro MoranuoM BeHTIJ.CJIOM. 163o
1776 e. - Ha,ll,nHch na IWJIOIWJie, yrroMnnaiOm;aH o TOM, 'ITO MonacThl pb Y PAY ( ?)
6hiJI nocTpoen JiorocpeTOM CTauoM YpJiaU.RHY. 136o
1776 e. - 11Kona, onpanJienHaH na cpe,li,CTBa 'layrna TianaiioTa. 80 o
1776 e. - 11Kona, nanucaHnaH uKonorrucu.eM fpuropneM llorronn'leM. 1137 o
1776 e. - Ha,ll,rrnch na KHHmecKnx naJiaT n Rpaiione, noccTanonJieHHhiX nMecTe c
nx 'laconHeii noeno,[J,oii AJieKcan,ll,pOM MncnJiaHTH; ncnpannnKH: 6hlnnmii neJIHKHii cJiy,[l,mep
MoHnU.a EpauJioiO n 6hlnrnnii neJinKnii KJiy'lep ,ll,e apue RoncTaHTHH <l>oTecKy. 596.
1776 e. ( 1225 e.). - Ha,ll,rpo6naH rrJinTa na MOruJie Ma pnaM, menhl XaKo6a aru
na CMnpnhl. 18 o
1776 e., 1-oe .flHBapR. - Ha,ll,rpo6naH DJIUTa na MoruJie CMa pan,li,HU.hl X pncocKoJiey,
,li,O'Iepn .IJ:nMnTpnR EaJiacaKn n CyJITanhl. 1190o
1776 e., 3-e .flH6apR. - Ha,ll,rpo6naH IIJIHTa Ha MornJie Kaaua'leR MopraKe Manpo,li,HHa. 121.
1776 e. (7284 e.), 20-oe .flH6apR. - CTaKan, npnHa,[I,Jiemam;uii MOHaCThlpiO HHMU. u
C,ll,eJiaHHhlii cTa pannHMif uryMena Bene,li,HKTa .IJ:nnru. 960 o
1776 e., 23-e cenm~t6p~t (?). - Ha,ll,rpo6HaH rrJinTa Ha MornJie KannTana .IJ:nMnTpHH
RaparyHaca. 183o
1777 e. - RoJIOKOJI CKHTa MaiiTinJiop, na KOTopoM BhlrpannponaHbl nMena MOHaxnHn
AnHhl H cnmn;eHHHKa BoiiKo; OTJIHT IIoranHOM BeHTIJ.eJioM. 360o
1777 e. - RpecT, npnHeceHnhlii n ,ll,ap BeHe,ll,nKTOM, nryMeHoM MonacThlpH MoJI,li,Onnu.a. 798o
1777 e. - rpacpnT, ynoMnHarom;nii HMH Pa,ll,y' OTpOKa npn Kacpe,ll,paJibHOM
co6ope. 24:2 o
1777 e. - 11KoHa c na,[l,nHChiO <neJinKoro > nncTnepa Moanna BaKapecKy. 124:.
1777 e. - )l;epeBHHhlii MOJIOT, C,ll,eJiaHHhlii Ha cpe,li,CTBa AnTaJia <Depenu.a, n 6h1Tbe
RoahMhl <l>epeHu.a ceJihCKHM roJionoii n EnKa, H rrpncHmHhlX: EaJinnTa Hnorna n AP. 567 o
<1777-1800 ee.>.- lloMnHaJibHHK MonacThlpH CJiaTnna; ynoMnHaroTCH noeno,ll,bl-ocnonaTeJin, MHTpOIIOJIUTbl, eiiHCKOIIbl, 6oHpe, pyCCKHe IJ.apH, MOHaXH, MOHaXUHH, nepOMOHaXIf,
CBHIIJ;eHHifKH. 284: o
1777 e., 24-oe JtH6ap!t. - llKOHa C Ha,[J,IIUCbiO, OTMe'laiOIII;eH UMH KaiiUTaHa feo pre
Boiina. 1138 o
1777 e., 6-oe anpeAJt. - 11Kona, nncannaH nKonorrucu.eM Map«y na cpe,li,CTBa mnTeJieii ceJia RaKy'lh. 124:2o
1777 e., 9-oe anpeA.fl. - RoJIOKOJI, C,[l,eJiannhlii CTa pannHMH nryMena Bene,li,HKTa ,li,JIH
MonaCThlpH MoJI,li,OBltU.a. 151.
177 8 e. - RoJioKoJI, npunecennhlH n ,li, a p uryMenoM MoanHUHHt'M cunanToM MoHacTblpro
Cn. EKaTepnnhl, oTJIUThiH MorannoM BeHTU.CJIOM. 376 o
1778 e. - RpecT, rrepe,ll,eJiaHHbiH cepe6pRHbiX ,[l,eJI MaCTepoM reoprneM. 7990
1778 e. - 11Kona, npnnecenuaH B ,li, a p Monaxuneii Cocppouueiî:. 1139 o
1778 e. - Ilo,li,CBe'IHUK, rrpnnecennhliî: n ,[l,a p u.epKBH Cn. Moanna Bemmoro MoannoM
Xa,ll,nnt-MocKy ua TecaJioHnKa. 271o
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1778 e. (7286), 12-oe a6eycma. -

MryMeH feHaAuii noccTaHanmmaeT noMHHaJihHllK

MoHaCTLipH CJianiHa. 284.
< 1779 e. >. - KoJIOIWJI rocmiTaJIH Cu. IlaHTCJIHMoHa, CACJtaHHLiii TfJYAal\IJI MCACJIroCIIHTaJifl. 401.
1779 e. - KpecT lfJIJiapnona, nryMcHa lltoHaCTbipH KoauH. 800.
1779 e. - MKoHa, upuHeceHHaH n Aap MoaHHoM; nanucaHa UKOHonuc~.ţeM fpnropueM
IlouonuqeM. 1140.
1779 e. - KaMeHh KoJioKOJILHH MOHaCThipH MapKy~.ţa, HOCHW.Uii HHH~.ţHaJihl noeBOAhl
A;reKcaHApa MncHJiaHTH. 181.
1779 e. ( 539 e.), 10-oe U101Ul. - HaArpooHaH nJIHTa Ha MontJie AnpaMa Baxopa,
CLIHa pannuHa MoHhi. 537.
1779 e., 12-oe HoR6pR. - IloAcneqHHK, npuHeceHHhlii u Aap MonacThlpiO BucTpH~.ţa

llli'ICpa ,ll;HMHT}lltll, noncqHTCJIH (enHTpona)

6oHpaMn n Kyn~.ţaMH 113 Kpaiionhl no npeMH Jacyxn n ca paHqu; CAeJiaH cepe6pHHhlX ACJI

X pucTeii MoaHUTOM. 1015.
1779 e., 24-oe aex:a6pR.- IloAHOC, npHHeCCHHhlii B Aap BCJiliKHJ\f cnaTapeM EHaKe
B::mapecKy u ero MaTepbiO EKaTepuHoii MOHaCThlpiO Cn. MoaHHa BeJIHKoro <fpcqecRoro>. 868.
< o,.o.ao 1780-1800 ee.>. - IloMHHaJibHHK MOHaCThlpH KoTpoqeHh; yrroMnHaiOTCH
DOCBOAhl-OCHOBaTCJIH, apxnepeH H HepOMOHaXH. 285.
1780 e. - KoJIOKOJI, CAeJiaHHhlii Ha cpeACTBa KarrnTaHa HHKY H BHOBh BhlJIHThlii
Ha cpeACTBa nmTeJieiî: ropoACKoro rrpeAMCCThH MoraHHOM BeHTIJ;eJioM. 220.
1780 e. - llKOHa, HallltCaHHaH HKOHOIIHCD;Cllf fpHrOpHCJ\f. 279.
1780 e. - MKoHa, yKpameHHaH MoHHOM Mopyan ero meHoii EJieHoii H nx ACThMH;
ynoMHHaeTCH H HMH EnreHnH CyMeJIHOTa, nepoHTHO, MacTepa. 1141.
1780 e. - JlomKa, npHHeceHHaH B Aap IIITecllaHoM apxn!lfaHAPHTOM MOHaCThlpiO
BncTpnu;a. 924.
1780 e., 19-oe .Mapma. - HaArpo6HaH IIJIHTa Ha MornJie nepOAhHKOHa ATaHaCHH,
aKOHOMa MnTponoJIHH. 234.
1780 e., 10-oe anpe.aR.- KoJioKoJI, npnHeceHHhlii B AUP IIITecllaHOM CTaHRonnqeM
MacTe poM

H CToiiKoiî OcTonnqeM nocToqHoiî u;epKBH MoJIAOBhl; CAeJiaH aa6oTaMH rrpHXOACKoro CBHW.CHHHKa MoaHHa IlononHqa; OTJIHT MapTIIHOM <DeJITJieM na fpau;a.

1780 e., 24-oe UIO.!!R. -

501.

JlaMIIaAa, rrpHHCCCHHaH B Aap MOHaCThlpiO ,lJ;HHTpyHJICJ\fH

KoHcTaHTHHOM PaJieToM n ero rKeHoiî EJieHoiî. 717.
1780 e., 10-oe 01i,mR6pR. - MKoHa, HanncaHHaH HKOHorrncu;eM MoHnu;eiî na BpaIIIOBa. 558.

1780 e. (541 e.), 12-oe 01i,mR6pR.- HaArpo6HaH IIJIHTa Ha MornJie Jlen, Aoqepn
538.
1780 e., 14-oe (?) noR6pR.- fpaclluT, yno!lfnHaiOru;nii HMH AHaTOJIHH, nepOAhHKOHa
KaclleApaJibHoro co6opa. 243.
1780 e., 16-oe ae,.a6pR.- JlaMnaAa, rrpHHCCCHHaH B Aap B rraMHTh AYIDH AJieKcaHApa
feoprn11 JiaJiaKqor;ry ( ?) 377.
1781 e. - IlpoCBHpHII.IJ;a' CACJiaHHaH aaooTa!lfll. ,ll;li.MHTplHl JloTarnecKy' ChlHa llOCTCJihHHqbero MopAai\C. 214.
1781 e. - JlaMnaAa, CAeJraHnan ua cepe6pa MOHaCThrpn TucMana cTapaHHeM 11.ryMeHa
Mnxau;ra TeTOHHY. 718.
1781 e. -Konqer, CACJiaHHhlii np11. AnpaMHoce <11>, MepycaJIHMCKOM naTpHapxe. 756.
1781 e. - KoJIOKOJI, nomcpTBonaHHhlH u;cpKnll. BBCACHII.H no xpaM n <DoKIIIaHax
a>y naHoM HoJiall.poM, ChlHOM MoHII.u;a AhHKa. 177.

paBBHHa IJ,BH.
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1781 a. 1781 a. -

Ilo,o;Hoc, no,o;apeHHLIÎÎ: I\aJIHHHKOM, nryMeHOM MOHaCTLipH MncJIH. 263.
,II;ncKoc, c,o;eJiaHHLiii na cepe6pa MoHaCTLipH TncMaHa cTapanneM nryMeHa
MnxanJia TeTOHHY. 869.
1781 a. - EnnTpaXHJih repMaHa, nryMeHa MOHaCThlpH B<mapeiiiTh. 1063.
1781 a. - l1KoHa, npnHeceHHaH B ,o;ap MOHacTLipiO BaKapemTh nryMeHoM fepMaHoM;
HanncaHa HKOHODHCQeM fpnropneM. 1142.
1781 a. - Ha,o;nnch B ApMHHCKoiî: QepKBH, noccTaH<:VIJieHHOiî: BHyKaMH XapyTIOHa
XoBBHaHQa: IlorocoM' qonaHOM' ra6pneJieM; OKa3aJIH co,o;eiî:CTBHe HeKOTOpLie JIHU,a H3
HoHcTaHTHHODOJIH. 15.
1781 a. - qama, llpHHeCeHHaH B ,o;ap nepOMOHaXOM I\aJIHHHKOM, nryMeHOM MOHaCTLipH MncJIH. 269.
1781 a. - qama, c,o;eJiaHHaH cTa paHHeM nryMeHa MnxanJia TeTOHHY na cepe6pa
MOHaCTLipH TncMaHa. 999.
1781 a. - qama, npnHecenHaH B ,o;a p BacnJineM CTanpy. 225.
1781 a. (1196 a.).- Ha,o;rpo6naH nJIHTa Ha MornJie <l>aTHMLI, ,o;o'Iepn arn xaceKH
EJih-xa,o;m OcMana. 1191.

1781 a. - CBHHQOBaH ,o;om,eTIKa, Ha KoTopoiî: BLirpannponano nMH ATanacuH,
1226.
1781 a., 4-oe anpe.rta. - l1Kona, npuneceHHaH B ,o;ap Boeno,o;oii AJieKcaH,o;poM MncnJiaHTn II ero cynpyrof1 EKaTepnHoiî:. 217.
17 81 a., .Mau. - HaMeHHLiiî: KpecT, noa,o;nnmyTLiiî: llhe<flaHoM, nryMeHOM MoHacTbipH
BncTpHQa, B o,o;HoM na BHHorpa,o;HHKOB MOHaCTLipH. 607.
1781 a. (7289 a.), 10-oe u10na. - HaMeHHLIH KpecT, noa,o;nnrHyTLIH naTa<floM CnMnoHOM, ero cynpyroiî: ,Il;o6poiî: H HX CLIHOM AH,o;peeM. 1210.
1781 a.- 7289 a., 15-oe UIO.rtR.- HpecT, noccTaHOBJJeHHLIÎÎ: feHHa,o;neM, nryMeHoM
1\JOHaCTLipH CJiaTima. 801.
1781 a., 1-oe cenma6pa.- Ha,o;nnch na nocTOHJioro ,o;nopa npn MOHaCThlpe BaKapemTh (?), nocTpoeHHoro Ha cpe,o;cTBa MepycamtMCKoro naTpnapxa AnpaMHH <Il>. 598.
1781 a., 5-oe cenma6pa.- HpecT, npnHeceHHLiiî: B ,o;ap HnKO,ll;HMOM nepo,o;hHKOHOM,
CLIHOM meTpa pH CTe<flana fpeqaHy. 59.
17 81 a., 28-oe cenma6p.1l. -CBHHQOBaH ,ll;ODJ,e'!Ka, Ha KOTOpoiî: BbirpaBHpOBaHO HMH
JIHQa na ceMhH illaa,o;pemTeiî: H3 TpaHCHJihBaHHH, yea,o;a BeJirpa,o;a. 1227.
1782 a. - BeneQ, npnneceHHLiiî: B ,o;ap QepKBH ,Il;nHTpoan BCJIHKHM KaaHa'!eeM
CKapJiaToM fpe'IaHy. 164.
1782 a. (1231 a.). - l1KoHa, npnHecennaH B ,o;ap ApMHHCKoii QepKBn B ByxapccTc Ty1\JOiî:, ChlHOM ,II;annTa, n ero a; eu oii Ma pToii; pacnucana Xa1w6oM, ,ll;hHKOM lf3 MepycaJinMa. 24.
1782 a. - l1Kona, nanncannaH nKononncQeM BJiaiiKy. 1143.
1782 a., 28-oe .Mapma. - l1Kona, na IWTopoii BLirpannponaHLI nMeHa: CyJITaHbi,
AJieKcaH,o;pa, EJICHLI n ,o;p.; cpaooTaHa cepeopHHLIX ,o;eJI MacTepaMn fnKoiî: n Hany. 280.
< 17 82 a., or.:ma6pb - 1792 a., uiOnb >. - HpecT .Hiwna, XyrncKoro enncKorra. 802.
<1782 a., o~~:mR6pb- 1792 a., U101tb>.- HpecT, no,o;apeHHbiiî: XymcKOMY enncKony
.HKoBy fpnropameM, Jioro<fleToM Ka<fle,o;paJihHOro co6opa. 803.
1782 a., 21-oe noa6pR.- Ha6e,o;pennu,a apxnMan,o;pnTa fepMaHa HnnpnoTcKoro,
eryMena MOHaCThlpH BaKapemTh. 1065.
<O~~:o.rto 1783 a>. - l1KoHa c na,o;nnchJO, ynoMnHaiOm,eii nMeHa BeJinKoro cnaTapJI
MacTepa.

Moanna BaKapecKy, EKaTepnHLI BaKapecKy n ,o;p. na ceMhll B36JIHY, IlhlpDIKOBJIHY, B3JIJIHY
H ,o;p., onpaBJieHHaJI B cepe6po cepe6 pHHhlX ,o;eJI MacTe poM <l>nJIImnoM HnKoJiay. 155.
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1783 2. - Ronqer, npnueceHHhlii n p;ap MOHaCTLrpro Capnup;ap neJinKnM cnaTapeM
Teo)lopoM BaJimeM no cJiylJaro cMepTn ero cynpyrn Mapnn RaHTaKyanHo. 757.
17 83 2. - l1KoHa, o6HOBJieHHaH nhlpKaJia6oM CTaHoM n Pap;oii. 1144.
17 83 2., 17 -oe u10nJt ( ?) . - RpecT, npnHeceHHLIH n p;a p HnKop;nMoM nepo;rJ;LilKOHOM,
CLIHOM neJII!Koro cJiyp;mepa CTecflaHa fpeqauy. 60.
1784 2. - Ra,!I,IIJIO, npnHeceHHoe n p;ap npoTocnHreJioM llapTeHIIeM MOHaCTLipro
BaJIH. 738.
1784 2. - Ron'Ier, npnHeceHHLrii n ,11,ap llapifleHHeM, apxliMaHp;pnTOM MOHacTLipH App;menr.

758.

1784 2. - llpeJJ,MeT KYJILTa, npnHeceHHhiH n JJ,ap MoaHHOM li HHKTIIY MOHaCThlpro
Cn. reoprnH' HaXO;rJ;liBIIIeMyCH npw IIOCTOHJIOM JI,BOpe II1ep6aH Bop;a. 100.
1784 2. - qama, npwHeceHHaH n p;ap apxwMaHp;pnToM llapTeHMeM MOHaCTLipro
App;n;ern. 1000.
1784
2-oe rfie6pOA!l. - Harpy,!I,HLIII KpecT, npliHeceHHhlii n ,11,ap apxnMaHp;pMTOM
BeHep;nKTOM MOHaCTLipro MoJip;onwu;a. 875.
1784 2. (545 2.), 30-oe ceum!t6p!t. - Ha,11,rpo6HaH nJinTa Ha MOrliJie XliH;rJ;LI, p;o'Iepw
pannliHa Mome XaJienn. 539.
< 0Ko/lo 17 85 2. >. - l1KoHa, npliHeceuHaH n ,11,a p noenop;oii MllxaliJIOM Cyu;y li ero
ceMLeii. 311.
1785 2. - Ronqer, noccTaHonJieHHhiH cepe6pHHhiX p;eJI MacTepoM HaHOM ua cpep;CTBa apxnepeR <DliJiapeTa. 759.
1785 2. - llKOHa, IIIICUHHaH IIKOHOIIIICIJ;CM IJlTecflaHOM. 1145.
1785 2. (1234 2.).- OpapL, npllueceHHhiH n p;ap ApMHHCKOH u;epKnn n ByxapecTe
Ra paneToM, CLIHOM MKpTIIlJa ll3 Pyru;yHa. 25.
17 85 2., 5-oe .Mapma. (/). - fpaifliiT, YIIOMIIHaiOIIJ;HH IIMH n;epKOBHOI'O 'ITen;a
MIIxaH. 244.
1785 2., ceum!t6pb. - Hap;nwcL II3 u;epKBH Cn. RoHcTaHTIIHa II EJieHLI, noa)J,nllrHyToii
6eiiiJIII -a ro ii RoHCTaHTIIHOM cKopHHKOM, nopTHhiM RoucTaHTIIHOM MeJiqecKy, mopHIIKOM

2.,

llaHaiiTOM

1785

II

AP. 370.

2.,

10-oe ceumJt6p!t. -

Hap;nllcL Ha KaMHe OT norpe6a RupllaKa RoHcTaHTliHa

1783 r. II cropenmero n liJOJie 1785 r., Korp;a cropeJI ropo,11,. 599.
4-oe oeKa6p!t. -MKoHa, nomepTBOBaHHaH CTanpy XpliCTy MoaHHliTYJIOM. 53.

llpaaa, nocTpoeHHoro n

1785
17 86
TplleM.

2.,
2. -

Rap;liJIO' IIpiiHCCCHHOe B p;a p CIIIITponoM reoprlleM H ero ChiHOM ,[(HMH-

M.

RoJIOKOJI, OTJIIIThiH MoaHHOM, ChiHOM llayJia. 371.
EnaHreJille, npliHeceHHoe n )J;ap u;epKBII Cn. l1JILII npii nocTOHJIOM )J,Bope
RoJIIJ;R Kynu;aMM II eiiiiTponoM CTanpy XpHcTy. 55.
1786 2. - EnaureJille, nomepTnonauuoe llapTeHliCM, npoTOCliHreJioM MOHaCThlpR
BaJIH. 911.
1786 2. - l1KoHa, nomepTnonauuaR PhiMHliKCKIIM enliCKOIIOM «l>liJiapeToM; nllcaua
liKOHOIIliCIJ;eM HIIKII!flopoM. 1146.
1786 2. - llKOHa, IIpliHCCCHHaH B )J;ap phiMHIIKCKliM CIIIICKOIIOM «l>IIJiapeTOM. 1147,
<1786 2.>. -l1KoHa, IIpiiHCCCHHaH B )J;ap phiMHliKCKIIM CllliCKOIIOM «l>IIJiapeTOM. 1148.
17 86 2., 24-oe JtU6ap!t. - Ha,11,rpo6uaR IIJIIITa ua MOriiJie Auuhl RLIMIIliHHHY, cynpyrw
neJiliKoro 6aua llaHa «l>HJillnecKy. 335.
1786 2., 2-oe .Mapma.- RpecJio, Ha KOTopoM BhiCelJeuo liMH HliKOJiaH TeMa. 1175.
1786 2., 25-oe u10u.1L- JlaMna,11,a, c ua)J;IIIICLIO ynoMlluaron::t;eii liMJI MapliH fHKa. 719.

17 86
1786

2. -

2. -
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1786 e. 1-oe aBeycma. - Ilop;cneqmiK 1 cp;eJiaHHhliî: Ha cpep;cTBa apxnMaHp;pina
XpncaHTa c noMOIIl;biO RaMapama lioaHHa Xap;mn MocRy. 347.
17 86 e., 1-oe cenmR6pR. - qama npnHeceHHaH B p;a p RaaHatJeeM KoHcTaHTHHOM. 137.
1786 e. 2-oe cenmR6p.R. - Hap;nnch na ~epRBH liRoaHeiî: nocTpoeHHOiî: nennRnM
J.annTaHoM HaeMHLIX conp;aT IlaHanTOM Ba6HHY; ynoMJmaeTCH o nocTpoeHnn ReJiniî: n caMoiî:
IJ,epRBH. 163,
1786 e. 6-oe iJeK.a6p.R. - ,IJ;ncRoc npnHeceHHLiiî: B p;ap nennRnM <RannTaHOM HaeMHhlX conp;aT > IlaHaHTOM < Ba6HHY > lioaHHOM < Ba6HHY > Co«flbeiî: < Ba6HHY > n Banameiî:. 159.
< 010o.rw 1787 e. >. - IloMnHaJihHHR Ha RaMHe; ynoMnHaiOTCH: feoprniî: 1 Mnpa 1
lfoaHH H p;p. 176.
< 010o.ao 1787 e. >. - Hap;nnch R nopTpeTy noenop;LI HnRoJiaH IleTpa ManporeHn. 1243.
1787 e.- KonoROJI cp;eJiaHHhliÎ: Ha cpep;cTBa CTanpy XpncTy lioaHHHTyJia. 56.
1787 e. - liRoHa 1 HanncaHHaH Cnnpnp;oHOM CnepaH~eiî: na TpnecTa. 556.
1787 e. - JlomRa 1 npnHeceHHaH B p;ap HeRTapneM 1 nryMeHoM lltoHaCThlpH KoanH. 925.
1787 e. ( 1236 e.). - Hap;rpo6aaH nnnTa Ha Mornne XernHLI cynpyrn CTenaHa na
CnJinCTphl. 19.
·
1787 e. (1236 e.). - Hap;rpo6HaH nnnTa Ha Mornne CTenaHa na CnnncTphl. 20.
1787 e. - qama 1 npnHeceHHaH B p;ap CTaHROii 1 meHoiî: TpeThero noro«fleTa HnRn. 221.
17 87 e. 1 21-oe .MaR. - qama c Hap;nnc&ro 1 ynoMHHarom;eiî: UMH KnpnaRn II panmoDHHRH 1 menhl BeJinRoro nopHnRa 1 npl'meceHHaH B p;a p MOHacTLipiO Cn. Cnnpnp;oHa. 417.
1787 e. 23-e U101M.- Hap;rpo6aaH nnnTa Ha !IIOrnne AHTHoxa n Mapnn KaHTeMHp
HnRoJiaH n p;p. na ceMhH ,IJ;yp;ecRy. 368.
1787 e. (7295 e.) 1-oe aBeycma.- Hap;nnch B ~epRBH MaHH BpyTapy nocTpoenHoiî: BaTa«floM feoprneM 1 lioaHHOM n MaHeii BpyTapy. 174.
1787 e. 28-oe aBeycma. - qarna npHHeceHHaH n lJ.ap ctmn~eHHUROM HnROJJaCM
AH)l;peeM Typ;opar\e IlaHy n p;p. 1001.
1<787> e. 18-oe cenmR6pR. - Hap;rpoGnaH mrnTa na Mornne MHTponoJinTa fpnropnR <Il>. 269.
1788 e. - liRoHa npnHeceHHaH n p;ap ByToiî: liocnnoM. 673.
1788 e. - liRoHa 1 npnHeceHHaH B p;ap noeBop;oiî: HnRonaeM IleTpoM ManporeHn. 81.
1788 e. 1 10-oe ifjeBpa.rt.R. - liRoHa 1 HanncaHHaR nRoHonnciJ,eM fpnropneM. 160.
1788 e. 8-oe .Mapma. - Hap;rpo6HaR nJinTa na Mornne Mapnophl MncnnaHTH cynpyrn
nennRoro noro«fleTa MaHoJiaRe. 476.
1788 e. 1 15-oe .Mapma. - JlaMnap;a 1 npnHeceHHaR n )l;ap MOHaCThlpiO CTanpononeoc
feoprneM <PycoÎÎ:. 720,
1789 e. - ERaTepnHocnancRHiî: apxnenncRon AMnpoane 1 na6paHHLIH MTnponoJIHTO!Il
Monp;oBLI no npeMR pyccRo-ancTpo-Typeii,Roii noi'mhl. 284.
1789 e. - KoB'Ier cp;eJiaHHhlH npn nryMeHe MeneTHH KpnTCI\OM c llOMOiu.LIO reoprnH 1 lieceR 1 AHacTacnR n p;p. 378.
1789 e. 1 1-oe RHBap.R. - Hap;nncL K RapTime 1 nao6pamarom;ei'1 noenop;y HnRoJiaR
IleTpa ManporeHn oRpymeHHoro npnp;nopHMMH n Harpail\p;arom;ero Typeii,Rnx BOHHOH
ROTOpLie noenann npoTnn ancTpnii:cRoro Boiî:cRa. 1166.
1789 e. ( 549 e.) 1 30-oe .MaR. - Hap;rpo6HaH nJinTa Ha Morune pannnHa Meiî:wpa 1
ChlHa paBBHHa lfaaROBa. 640,
1789 e. 1 1-oe cenmR6pR- 1790 e. 1 31-oe aBeycma (7298 e.). - Hap;rpo6HaH nnnTa
aa MornJie RpacnJI&IIl;HRa Ilapnaaa n ero menLI CTaHRH 1 ocHonaTeJieiî: II,epRBH CnJihBecTpa 1
nx p;eTeii 1 CBHm;euanRa lioaHHa n nonap;&n Mapnn. 428.
1

1
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1789 2., 2-oe oKmJt6p.n. - Ha)l,rpo6Ha1I IIJIHTa Ha MornJie ueJiniwro JiorolfleTa
MaHoJiaRHII lincnJiaHTH. 4'75.
<0Ko.tto 1790 2.?>. - IloMHHaJihHHR QepRuu Cu. ERaTepHHhl; ynoMHHaroTcH: ocHouaTeJiu QepRuH, JIHQa, noMoraumue QepRuH, nryMeBhl. 379.
1790 2. - KpecT, c Ha)l,IIHChiO, ynoMHHaroiiJ;eiî: HMII Jl.YXOUHHRa IIaxoMHII. 804.
1790 2. - liRoHa, nncaHHaH HROHOIIHCQeM KoHcTaHTHHOM. 1149.
1790 2. - Ha)l,IIHCh u QepRun Cu. IIanTeJIHMOHa, nocTpoeHHOii: cTa paHHHMH CUHIIJ;eHHHRa liuaHa na QepRun CnJihuecTpa, norolfleTa KoHcTaHTHHa Bop:mecRy, KoHcTaHTHHa
KapaMayJiu u EHe MaHqyJiecRy uo upeMH aucTpo-TypeQROii: uoii:Hhl. 404.
1790 2., 16-oe rfieopa.tt.n. - KpecT, npnHeceHHhlii: u )l,ap nepoMoHaxoM IIapTeHneM. 805
1790 2., 23-e anpe.tt.n. - .IJ:uepn, c)l,eJiaHHhle Ha cpe)l,CTua uepOJl.hHROHa HuROJl.HMa,
CbiHa 6blumero ueJIHROro CJIY )l,mepa IIJTelflaua rpeqaHy, H IIO)l,a peHHhle MOHaCThlpiO CHarou.

1180.
1790 2., 30-e anpe.ttJt (?). CyJITaHa, 3onQa H Jl.P·

1790 2., 4-oe
CnMhl,

Ha)l,rpo6Ha1I IIJIHTa,

ynoMHHaiOIIJ;aH

HMeHa:

Ba p6y,

423.

U101lR. -

a pxuepeeM Te6aHJl.hl.
1790 2.' 15-oe U101lR.

Jlaph )l,JIH xpaHeBHH MOIIJ;eii:, no)l,apeBHhlii MeJieTneM ua

502.
-

Jla peQ rpuropHH BymopHBY. 826.
Ha)l,rpo6Ha1I IIJIHTa ua MoruJie pauunHa llexo-

1790 2. (551 2.), 5-oe o10m.n6p1t. myn, ChiHa pauunHa Xaii:Ma.

541.

1790 2., 14-oe o10m.n6p.n.- EuaHreJiue u onpaue, C)l,eJiaauoii: Ha cpe)l,cTua Me)l,eJIBHqepa BacHJIHII Ka pna H ero meHhl liJIHHRH' IIpHHeCeHHOe u )l,a p QepRUH u rpnemTIIX. 912.
1790 2.' 20-oe ae,.a6p.n. - Kouqer' npHHeCeHHhiH u )],a p MOHaCThlpiO Pa)l,y Bo)l,a
apXHMaH)l,pHTOM .IJ:aUH)l,OM H3 lJTaRH. 348.
< 010o.tto 1791 2. >. - JlaMna)l,a, no)l,apeHHaH QepRuH Pa)l,y Bo)l,a ueJIHRHM 6aHoM
IlaHa <l>uJiunecRy. 349.
<0KO.tt0 1791 2.>.- JlaMIIa)l,a, IIO)l,apeHHaii UeJIHRHM 6aHOM IJaHa <l>HJIHIIeCRy. 388.
1791 2. - l\oJioRoJI, IIOii>epTuoHaHHhlii: KoHcTaHTHHOM BopauccRy. 405.
1791 2. (1240 2.). - liRoHa, npHHeceHHaH u )l,ap ApMHHCRoii: QepRUH u EyxapecTe
CaprucoM, ChiHOM llieMepTac-orJiy IIarxTacapa. 26.
1791 2. - KaMeHh c Ha)l,IIHChiO, ynoMnHaroiQeii: o TOM, qTo 6oHphiH1I KaJiuua HacTJiaJia noJI QepRuH Ilona Coape c noMOIIJ;hiO <l>oMhl BpamouHHY. 301.
1791 2. - qama, Ha ROTOpOll YIIOI\111HaeTC1I HMH HHRO)l,I1Ma HepO)l,hiiROHa, CbiHa
CTelflaHa rpeqaHy. 61.
1791 2., 7 -oe rfieopa.tt.n. - liRoHa, no)l,a peHHaH nnTapy lioHaRe l\o)l,pecRy AHToHneM, enncRonoM PoMima. 1150.
1791 2., 20-oe rfieopa.tt.n. - IlJiaiiţaHnQa, no)l,a peHHaH .IJ:nMnTpHeM IloJin)l,aMacoM;
cpa6oTaHa u BeHe. 1047.
1791 2. (1240 2.), 1-oe anpe.ttJt. - Ha)l,rpo6naH IIJIHTa Ha MornJie .IJ:aBHTa, ChiHa
Xaiî:paneTa. 21.
1791 2. (1240 2.), 2-oe anpe.tt.n - liRoHa, npHHeceHHaH u )l,ap ApMHHCRoii QepRuH
Jl.hHqRoM Ta)l,eocoM, ChiBOM Ta)l,OCHHn;a licaii:u. 2'7.
17912., 5-oe o10m.n6p.1t.- YMep RBHah IloTeMRHH, lfleJih)l,MapmaJI pyccRnx uoiicR. 284.
1791 2., 4-oe 11o.n6p.n. - qama, npnHeceHHaH B )l,ap QepRBH Xa)l,mny, Ha ROTopoii:
BblrpaunpoBaHbl ltMeHa CTaHa H rnn;hl IIocTaBapy. 152.
1791 2., 12-oe ae,.a6pJt. - KpeCT, IIO)l,apeHHhiH CBIIIIJ;eHHHROM reoprneM H3 n;epRUH
Cs. ApxaHreJioB u KnmHHeue. 806.
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KoJIOIWJI u;PpRBH Cn. Tponu;LI H3 rrpc.o;MecThH .ll:eJJH BPRe. 113.
Ha.o;mtch, ynoMnHaiOJIJ;aH, 'ITO nocTpoiiua u;epRBH B B:nmce, Ha'laTaH ERaTepnHoiî B::mapecRy n rrpcpnaHHaH H3-3a Heyco6nu;, OhiJia 3ancpiiicHa neJIHRHM Ra3Ha'leeM
EHaRnu;au BaRapecRy H ero cyrrpyroiî ERaTepnHoiî. 37.
1792 2. - qama, Ha RoTopoii BhlCe"<IeHhl HMeHa Pa.o;y, KoHcTaHTHHa, Ma pnKn II

1792 2. 1792 2. -

ll.pyrHx, cpep:H RoTopblx Haxop:HTCH HMH Pap:yRaHa <llnJIHrrecRy. 126.
1792 2., 12-oe r/Je6pa.Ml. - faBpiiiiJI <BaHyJieCRy> CJiep:yeT MIITpOIIOJIIITOM BMeCTO
AMnpo3IIH ERaTepiiHOCJiancKoro. 284.
1792 2. ( 552 2.), 4-oe .Mapma. - Hap:rpo6HaH DJIIITa Ha MornJie MeHThl, p:oqepii
pa BBIIHa IJ,BII.

542.

1792 2., 18-oe U101Ul. -

qama, nepep:eJiaHHaH cTapaHneM MJIJiapnona, apXIIMaHp:pnTa
MOHaCThlpH KoaiiH. 1002.
'
1792 2., 25-oe a62ycma. - l\.oJIOROJI, rromepTBOBaHHhliî Pap:y HHROJiay, oTJIIITbiiî
< B MacTcpcRoiî > Tepe3IIII lllciîxcJIIIH B BcHc. 226.
1792 2. ceHm116p11.- 11KoHa, rrop:apenHaH KnpnJIJIOM, qepBeHCRHM apxiiepeeM. 291.
1792 2. (553 2 .) , 14-oe 1ta!l6p!l. - Hap:rpo6HaH rrJinTa Ha MornJie pansnHa Mu;xaRa
BaJIIIII.

543.

1793 2. - Koaqer, npiiHeceHHhlii B p:ap errncROIICTBY rop. By3ay eniiCROIIOM .ll:ocHTeeM <lliiJIIITHCOM H3 JIHHHhl. 373.
1793 2. - llJiaJIJ;aHIIu;a, rrop:apeHHaH u;epRBII Ou;eTaph feopriieM CJiaBII II3 qepnoanu; II ero mea oii Ma pneii. 227 .
1793 2. ( 553 2.). - Hap:rpo6HaH DJIIITa Ha MoriiJie Ca pphl, p:o"<Iepn ApiiH Jleii6a. 544.
1793 2. - Hap:rrnch II3 u;epRBII MIITponoJIIIII. 253.
1793 2. - qama, rrpnHeceHHaH B .o;ap MOHaCThlpiO .ll:IIHTpyaJieMH KoHcTaHTHHOM
II CTaHRoii. 1223.
1793 2. - llop:Hoc CBHJIJ;CHHBRa BaciiJIHH II3 u;epRBH Ca. feopriiH. 870.
1793 2., 2-oe RnBapR. - lloMIIHaJibHIIR fpiiropama, JiorocpeTa MoJI.o;aacRoii MIITpoIIOJIHII. 284.
1793 2., 6-oe UIO.ft!l. - Hap:IIIICb B3 n;epRBH, IIOCTpOCHHOU B fliirrepe CBHJIJ;CHHIIRaMH
AM6po3neM n AMcpnJiocpTHeM. 289.
1793 2., 30-oe a62ycma. - KpecT CBHID;eHHHRa HnRyJiaa Tpacan n IJ,aHe. 807.
1793 2., 1-oe cenmR6p!l- 1794 2., 31-oe a62ycma (7302 2.). - 11RoHa, rrncanHaH
HROHonncu;aMH MoHHOM n fiin;aii. 192.
1793 2., 27 -oe HO!l6p!l. - fpacpiiT, YIIOMIIHaiOID;ee O 38MJI8TpHCeHIIH. 290.
(1794 2.). - KpecT, rrpnneceHHhlii B p:ap MonacTMpro qepHnRe u;exoM cepe6pHHhlX
p:eJI MaCTepOB. 62.
1794 2., fPe6pa.ftb. - J1ROHa, rrop:a peHHaH fpiirOpHeM flarraaorJiy. 1151.
1794 2., 4-oe .Mapma. - lloMHHaJibHHR MOHacThlpH KMpJinryJI, HarriicaHHhliî IIryMeHOM
BeHhHMHHOM; yrroMIIHaiOTCH: rocno.o;a pii, 6oHpe, MIITporroJIUThl, MOHaxn, CBHID;CHHIIRH. 1171.
1794 2., 28-oe u10nR. - Ha;wnch Ha RaMHe oT u;epKBH Cs. ArrocToJioB, B03fl:BHrHyTOM Ha CpCfl:CTBa CTaBpOIIOJibCKOrO apXHepeH fpiirOpHH. 600.
1794 2., 8-oe cenmR6pR. - Ha.o;rriich na u;epKBH MasopyJI TaMap:ynpuii (McTO'IHIIK
Mcn;eJieHIIH), B03fl:BHrHyToiî rrpop:aau;oM caeqeiî feopriieM, TKa'leM cyKHa MIIyJioM, nopTHhiM
lleTKO n AP.; yrroMHHaeTcH paHee cyJIJ;ecTBoaaamaa .o;epeBHHHaH u;epROBh. 166.
1794 2., 26-oe cenmR6p!l. - .ll:aTa, yrroMIIHaiOID;aH HMH Monnu;hl BamoThl. 284.
1794 2., 19-oe ae~a6p!l. - qama, rrpuaeceHHaH B .o;ap u;epRBH MasopyJI TaMap:yiipiiiî
(11CTO'IHIIR Mcu;eJieHnH) CTpoe, MoaHHOM, Typ:opoiî n AP. 167.
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1795 2. - n pOCAHpmnw l\oHCTaHTifHa ByJITypecl\y. 662.
1795 2. - JlaMna!l;a, npuHecenHaH B !l;a p MonacThlp10 BHcTplliJ;a 6oH pa!'tm 11 KymţaMn
II3 l\paÎÎODLI 1 BO BpeMH 'IYMhi B 3TOM ropo):(e. 721.
1795 2. - l\pecT, xpaHnmuu;e Moru;eii, c):(eJiaHHLTii CaprucoM, ChTHOM IlarxTacapa,
):(JIH ApMRHciwii u;epHnn n Byxa pPcTc. 28.
1795 2. - l\pecT rrpoTocnHreJra 3axa pnn l\nrrpnoTcHoro. 808.
1795 2. - lhwHa, nanncaHHaH JJKOHorrncu;eM ):(hHHOHOM Pa):(y. 1162.
1795 2. (1244 2.).- Ha):(rpooHaH IIJIHTa na Morune neHapR 3aHapa, ChlHa l\aquJ\a. 22.
1795 2. - Ha):(ni1Cb na cTenax u;epHBH Cs. MoHHl\3 < MoJI):(OBeHb >, B03!1;BHrHyToiî senuHHM Me):(eJIHH'IepoM )l;uMwTpneM )l;::>p3cHy n ero iJ>eHoii Colfnmoii. 601.
1795 2. - lJama, rrpnHecenHaf! B ):(ap l~epHBH BuccapuoHa <BeHb > nunoRypoM lloHHIJ;3,
l\aTI1HKoiî, MonnoM u MaH):(OII (?). 424.
< 1795 2 >. - MHoHa, nucaHnaR niWHorrncu;eM ):(bHHOM P3):(yHany, ChlHOM ):(of!HOHa
IIJep6ana na l\bmrryJiynra. 1153.
1795 2., 4-oe RHBapR. - MHona, rrucannaH nHononucu;eM Muxai1JIOM H sanosnqeM
s MocHse. 1154.
179.5 2., 1-oe .-.tapm a. - )l;sepL c Ha):(IJHCI>JO, yrroMnna10m;eii HMJI cneca pH )l;yMnTpy
JlepecHy. 368.
1795 2. ( 55.5 2.), 24-oe anpeJt.rt. - Ha):(rpooHaH rrnuTa Ha MorwJie Jle11, ):(O'Iepu
pann11na AnpaxaMa l\oxeHa. 546.
1795 2., 10-oe .MaR. - Ha):(mTcn na ):(OMax MOHaCTbipH AHTIIM, rrocTpoeHHhlX na
cpe):(CTBa AnTuM a 113 AJ16aHnn, a px11enncHona IloroHHaHLI. 602.
1795 2., 17-oe .MaR. - Jla!'tma):(a, TTO):(HOBJieHHaf! MHTponoJII1TOM AHTHMOM 113 IloroHHaHI>I. 7,
1795 2., 27-oe .MaR. - MHoHa, mtcaHnaR HIWHonucu;eM (?) IlapTeHHeM (?)Ha cpe):(CTBa nocTeJibHitl\a fpnropuH BymopHHY. 67.
1795 2., 10-oe uro.rt.<t. - Jla pb ):(JIJI Moru;eiî, RBJIJIJOIIJ;ItÎÎCR coocTBeHHOCTbJO enucHona
H3 By33Y l\ocTaH):(Hfl <DunnTuca. 374.
1795 2.' 8-oe aB2ycma. - Ha):(rpo6naf! IIJII!Ta na MOniJie IleTpa' reprHHbl Jl 11X
CLIHa Teo):(opa BeJIHHO. 336.
1795 2., 1-oe cmmR6pR. - Ha):(nHco, ynoMHHaJOm;aH HMeHa 6naroJ_\eTeneii: IlpoiwnnR
MOHaxa' CTa pu;a reopr11JI " TnMo«flcJi ucpor.wnaxa' B03):(BI1rHyBiliHX Tpane3HY10 H 1\eJilm
MOHaCTLipH lJepHHl\11, 68,

1796 2. - l\oJIOl\OJI, OTJII1ThlÎÎ BeHCl\Hl\1 OOIIJ;eCTDOM <llHJIJirpa):(ep H fo«Jl«floayep. 295.
1796 2. - lJallla, no):(apeHHaR O):(Hoiî rocnomeiî ua ceMI>H BpbiHHOBRHY. 1003.
1796 2. - Cocy):(, no):(apeHHLIII Mocn«floM, emTcHonoM Ap):(mema. 1022.
( 1796 2.). - Enanrenne, no):(a peHHoe ApMRHCHoiî u;epHnn n Gyxa pccTP Baxqeii:,
menoiî IlhliîhlHJihl3aTe Bap):(aHa H3 Pym;yHa u ee ceMbeiL 29.
(1796 2.).- Enanrenue, rrpuHeceHHoe B ):(ap l\apaneToM, ChlHOM Ilanbi n3 nocTu'IHhlX CTpaH. 30,
1796 2., 21-oe UIO.rt!l.- Jlapo ):(JIJI xpaneHHJI Mom;eii B orrpase, c):(enanHoii Ha cpe):(CTBa BOpHHl\a lloaHHa <llJiopecHy 1 errnTporra MOHaCThlpR IJanTeJIHMOHa. 402,
1796 2., 2-oe nOR6pR. - EnaHrenue, rrpunecennoe n ):(ap u;epHBH Ilorra Pycy IlonnxponueM u Mapueii. 299.
1796 2. (557 2.), 15-oe oeK,a6pR. - Ha):(rpo6naR rrnnTa Ha Morune A):(HJILI, ):(O'Iepu
pannuaa AnpaxaMa. 646.
1797 2. - JlaMrra):(a, no):(apeanaf! MonacTLip10 AHTIIM Mocu«floM, enucHonoM Ap):(mema. 8.
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1797 e. -

l\peCT MOHaCTLipR

,lJ.HHTpyHJICMH,

C)J,eJiaHHhlif CTapaHIIRMH

HaCTORTCJih-

HHQbl llJiaTOHH)J,hl. 809.
1797 e. - EnaHreJiue B onpane, C)J,eJiaHHOH Ha cpe)J.CTBa ,lJ.HMHTpHR HeryJielJa )J,Jifl
QepKBll Cn. reoprBH B l\biMITY JiyHre. 913.
1797 3. - fpaiJIHTO 1 YITOMBHaiOIQCC ll3rOTOBliTCJIR CBC'ICH HepOMOHaxa lllep6aHa. 245.
1797 e. - liKoHa, no)J.apeHHaR MocHIJioM, enHcKonoM Ap)J.IHerna. 9.
1797 e. - liKoHa, no)J.apeHHaR MocHIJioM, enHcKonoM Ap)J.JI\ema. 10.
1797 e. (1246 e.J.-qama, npnHeCeHHaR B )J.ap ApMRHCKOH QepKBH B ByxapecTc. 31.
1797 e. (557 e.), 11-oe anpe.n,a. - Ha)J.rpo6aaR ITJIHTa Ha MOrHJie McHHH, )J,O'IepH
pannHHa liQxaKa. 547.
1797 e., 7-oe .MaR. - Ha)J.ITHCb Ha CTeHe QepKBH B repMaHe. 145.
1797 e., 9-oe ( ?) U101lR. - Ca~J~Ta Bepxn'laHy, ynoMHHaeMaR Ha )J,BepHoH KaMeHHOH
paMe n QepKBH cn. BHca pHOHa < BeKH >. 426.
1797 e., 1-oe UIOAR. - Jlapb )J,JIR MOIQeif, npHHeceHHLIII n )J.ap QepKBn llona Pycy
KynQoM lloJIHxpoHHeM H MapHeiL 827.
1797 e., 25-oe UIOAR. - Ha)J.rpo6HaR nJIHTa Ha MornJie l\caHTLI, JI\CHbi 6aHa llaHaHTa.

441.
1797 e., 1-oe ce1tma6pa- 1798 e., 31-oe a«eycma (7306 e.).- lloMHHaJibHHK MOHaCTbipR Bor)J,aHa; ynoMHHaiOTCR: rocno)J,a pn, a pxnepen, MoHaxu, CBRIQeHHHKH, npnHornemtH,
nomcpTBOBaHHhlC QCpKBll. 1172.
1797 e. (7306 e.>, 21-oe (?) ce1tma6pa. -Ha)J,nHCb n QepKBH Cn. BHcapHoHa < BeKb>,
B03)J,BllrHyToii npoTononoM ByxapecTa lleTpoM Pe~JlepHH)J,apneM u TaHHLIM Jioro~JleTOM AHTOHOM BeprH'IaHOM. 425.
1798 e. - JlaMna)J,a c Ha)J,mtchiO, ynoMnHaroiQeii IIMR JlyKcaH)J,pbi XaHmepJin. 355.
1798 e. - l\pecT llaxoMHR, nryMeHa IIWIIacTLipR Xopea. 810.
1798 3. - liKOHa, ITHCaHHaR H ITO)J,apeHHaR 111\0HOITliCQCM fpnropneM. 63.
1798 e. - liKoHa, noJI<epTnonaHHaR n rroMnHaHHe X pHCTifHLI; nncana HIWHonneQeM
fpnropneM. 1155.
1798 e. - RaMeHHLIH Me)J,aJibOH c UHHQnaJiaMn noeno)J,LI l\oacTaHTima XaH)J,mepJiny.

175.
1798 e.- ,IJ.ucKoc, no)J.apeHHLIH MOHaCTbipro AHTHM Mocu~JloM, enucKonoM Ap)J.merna. 871.
1798 e., 30-oe a«eycma. - l\ pecT ,IJ.uoHncnR, 3Kaa pxa MHTponomm. 811.
1798 e., 4-oe ce1tma6pa. - Ha)J,rpo6HaR nJIHTa Ha MornJie neJIHKoro nopHnKa MoaHHa
,lJ.aMapuca. 475.
1798 3., 21-oe 1lOR6pR. - qama, npHHCCCHHaR B )J,ap QCXOJ\t H3rOTOBUTCJICH lltCXOBbiX
manoK; cTapocTa- .HMaH)J.u. 309.
1798 e.' 7 -oe Oe1>a6 pR. - 1{ pecT' npHHeCeHHLIH B )J,a p reopmellt CJI3TliHRHY' ero
meHoif ,IJ.ecnuHoif u ux CLIHOM RoHcTaHTHHOM. 812.
1799 e. - l\on-qer, C)J,eJiaHHLIH uryMeHoM l\oacTaH)J,HeM lleJionoancnoToM Ha cpe)J.CTBa
MOHaCTLipR BucTpHQa. 760.
1799 e. - l\oJioKoJI, C)J,eJiaHHLIH Ha cpe)J.CTBa BaJiamH l\peQyJiecKy. 105.
1799 3. - l\oJIOKOJI, ITOJI\CpTBOBaHHhlH QCpKBll liKOaHcit II3 IIpP)J,MCCTLfl qaym ,lJ.aHI1)1,,
Toa)J.epoM, BaTa~Jlo!11 MRCHIIKOB, rrpHo6pCTCHHLIH Tpy)J.aMH llaHaHTa <B3'bRHy> CJiy)J,mepa. 156.
1799 3. - l\oJIOKOJI, IIOJI\CpTBOBaHHhlH QepKBH liKOaHCH llaHaHTOM di36HHY>, 6LIBITlliM
BCJIHKHJ\1 CJiy)J,mepoM. 157.
1799 e. - l\oJioKoJI, rroa>epTBOBaHHLIII QCpKBH OJiapuJiop n ByxapccTe mHTCJIRMn
npe)J,MCCTbR. 222.
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1799 e. -

KonoiWJI, nepep;en aHHhliÎ feoprneM, nryMeHoM MOHaCThlpeiî Kanp;apymaHb

n qejmnKa. 480.

e. - KpecT, nop;apeHHhriî TaHacneM Manp;apecKy n MnnHoiî. 813.
e. - MKoHa, cp;enaHHaH Ha cpep;cTna Mocncpa, enncKona App;n-;erua. 281.
e., !Uteapb. - Kpecno, nop;a pennoe CTOJILHHKOM BaCJrnneM. 1176.
e., 20-oe UIOHR.- MKoHa, npnneceHHaH B p;ap u,epKBH CrmanTOB KoHcTanTHHOM, CbiHOM JleOHTltH . 380.
1799 e., 20-oe UIOA!t. - Miwna, yKpameHHaR cepe6poM KoHcTaHp;neM IlenonoHncnoTOM, nryMeHoM MOHaCThlpH BHcTpnu,a. 1156.
1799 e. (7307 e .) , 28-oe UIOA!t. - Hap;mtch 113 u,epKnn MnTponomm, aoccTanonJieHHoii
MllTpOUOJIHTOM ,IJ;ococpTeeM <l>HJIIITHCOM. 254.
1799 e. (560 e.), 1-oe 8eK-a6p!t.- Hap;rpo6HaH nJinTa Ha MorHJie <J)peiîp;Lr, p;o'Iepn
paBBHHa Morne. 548.
1799 e., 6-oe 8eK-a6p!t. - KoB'Ier, cp;enaHHLiiî Ha cpep;cTBa apxnMaHp;pnTa feoprnH,
nryMeHa MOHaCThlpH qepHHKH. 65.
< HoHelf XVIII eeK-a?>. - ,IJ;epeBRHHLiii KpecT, cp;enaHHLiii peaqnKoM no p;epeBy
,D;nl\mTpllel\1. 11.
< HoHelf XVIII eeKa >. - KpecT, KymreHHLIÎÎ uepO!IIOHaxoM HnKaHp;poM 3a 10 qepBOHIJ,en. 814.
< HoHClf XVIII ecK-a? >. - KpecT, npnHeCeHHLiii B p;ap Mep;eJihHH'IepoM MoanHoM
CoKonecKy App;i!>emcrwMy enHcrwncTHY. 815.
<HoHelf XVIII eeKa>.- Ilpmrma, rro,~ţapeHHaH Kapa6eHoM, 6LmmnM ncnpanHHIWM
u,eprmn fpeq 11 ero a-;euoii MnTanoii. 1185.
< H OHClf XVIII eeK-a >. - MKona, micanHan rmononncu,eM Knpnu,eii. 1157.
< Honelf XVIII eena >. - Mrwna, nncaHnaR IIKOHonncr~eM IleTpoM 113 Poccnn ( ?). 452.
< HoHClf XVIII eena >. - MrwHa, mtcaHnan nKonorrrrcu,eM CTanoM. 1158.
< Hmtelf XVIII eena? >. - IloMnHaJILHIIK na I\aMHe; ynoMrmaroTCR: cmnr~eiiHHK KoncTanTnn, u,eprwnH~>rii )J.oopoxoT, npocmnepma CTaHKa, MnxanlJa n p;p. 14.
<Ronelf XV III eena ?>. - IloMnHaJILHHI\ na KaMHe, cp;e;ranHLiii n naMflTL ,IJ;paroMnpa, Il<npana, Onpn u !W. 13.
<RoHelf XVIII eena?>.- IloMrmam,mm Ha KaMne; yrroMnHaroTcH: apxnepei'r
fp11ropnii, a pxnepei'I ,D;ocHTeii, Y)J.pH n p;p. 111.
< Rouelf XVIII eena? >. - IloMnnaJILHHK Ha KaMne; yrroMHHaiOTCH ocnonaTeJin:
1799
1799
1799
1799

nKonomrcer~

CBRtqeHHHI\ H11Hynae n Ma pnR, ilwna mna pa MoanHa, mepTnoBaTeJiu u,epHmt

Yp;prmann 11 AP . 486.
< RoHelf XVIII eeK-a? >. - ,Il;nepr, c nap;rrncLro, yrroMrmarorqeii JIMH ToMM BpamonHny. 158.
< OK-oAo 1800 e. >. - JlaMrrap;a, rro)J.a penHaH AHacTacnei'r CnaTIIHHny. 723.
< OK-oAo 1800 e. >. - JlaMrra)J.a, rrop;apennan feoprneM CnaTJIHHHY. 726.
<0K-o.w 1800 e.>.- JlaMrrap;a, rrop;apenHaH nopnuHoM Pa)J.yKaHy CJraTIIHHHy. 724.
< OK-oAo 1800 e. >. - JlaMrrap;a, nop;apennaH Pap;y:Kany CnaTHHRHY. 727.
<OnoAo 1800 e.>.- JlaMrra)J.a, rrop;apeHHaH CKapnaToM CnaTnHnHy. 725.
<0K-oAo 1800 e. >.-MKoHa, orrpanneHHaH B cepe6po na cpep;cTBa <rre:KapH> Mann. 178.
1800 a. - ,D;aponocnu,a, rrop;apenHaH Boenop;oiî Ane:Kcanp;poM Mopy3n. 108.
1800 e. - JlaMrrap;a, rrpnHeceHHaR B p;a p Pa)J.y CnaTnHHHY. 722.
1800 a. - JlaMrrap;a, o6HonnennaR TnMoTeeM, nryMenoM CTaBporroneoca. 503.
1800 a. - Kono:KoJI. 439.
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2. - KonoKoJI, o6HOBJieHHLiii: a pxnMaH~pl:ITOM KannnnKoM CTaBpoHHKHTHHY. 369.
2. - MKoHa, rrncauHaH l:IKouorrncu;eM fpnropHeM Cl>pynmHecKy. 64.
2. - Pnrrn~a, rrpnueceuHaH B ~a p BOeBo~oii: AneKcaH~poM Mopyan. 109.
2., JHt8apb. - MKoHa, npnHeceHHaH B ~a p MoHnu;eii: H rrncaHHaH HKOHorrncu;eM
MOHaXOM flapTeHHeM. 292.
1800 2., 1-oe Mapma. - MKoHa, orrpaBJieHHaH B cepe6po, rro~apeuHoe apHayToM
1800
1800
1800
1800

AnocToJioM, Kynu;oM cBeqeii: feoprneM, TpaKTHpiiţHKOM CTpoe, n B cepe6po, rrpnHa~ne
mam;ee u;epKBH. 168.
1800 2.' 15-oe aer.a6pR. - IliKaTyJIKa' rro~apeHHaH u;epKBH B CLip6n AHaCTaCHeM
KoTapoM H ero meHoif 3axapoif. 431.
- ,1J;HCKOC, rromepTBOBaHHhliÎ: IţeXOM Cepe6pHHhiX )l;eJI MaCTepOB. 421.
- Ha~rpo6HaH mmTa Ha Mornne paBBHHa Mu;xaKa. 649.
- Ha~rpo6HaH nJIHTa Ha Mornne Mapnu na MoJIAOBLI, ~o'Iepu BacHJIHH H Cl>eo~ocuu,
cyrrpyru BopHnKa AHacTaCHH na KopcJly. 184.
- Ha~IIIICh u;epKBII, IIOCTpoeHHOii: ruopMOH 6aHOM. 146.
- Ha~rrnch Ha KOJIOKOJibHe u;epKBH 3JiaTapb. 604.
- lloMJIHaJILHHK Ha KaMue; ynoMHHaiOTCH: KoHcTaHTHH, MapHH, MOHaXHHH MapTa
Il ~p.

60.
COMHMTEJibHbiE HA,IJ;llMCM

1416 2. (6924 2.), 11-oe U10HR. - Ha~rrnch B u;epKBH ByKyp. 1246.
1625 2., 1-oe cmma6pR.- 1626 2., 31-oe aB2ycma (7135 2.).- Ka~nJio, no~apeHaoe
MOHaCTLipiO Pa~y Bo~a. 1248.
1625 2., 1-oe ceumR.6pR.- 1626 2., 31-oe aB2ycma (7134 2.).- llpHamn, rro~apeH
Hhle MOHacTLipiO Pa~y Bo~a. 1249.
1651 2., 1-oe ceumR.6pR. -1652 2., 31-oe aB2ycma (7160 2.).- Ha~rrnch B u;epKBH
CapHH~apL. 1260.
Ka~nJio, rro~apeuuoe MoaacTLipiO Pa~y Bo~a. 1247.
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REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE
1•' septembre 1395- 31 aout 1396 (6904). - Epitaphios <du monastere de Cozia>. 1031.
<1397 -1398>. - lnscription de la forteresse de Turnu (Petit Nicopolis), restauree
sous le sultan Bajazet I••. 1203.
1" septembre 1437 (6945 ). - Epitaphios donne par l'hegoumene Siluan au monastere
de Neamţ. 1032.
1•' septembre 1452-31 aout 1453 (6961).- Porte <de la chapelle de l'Annonciation?>
erigee par le prin ce Vladislav Il, trouvee au monastere de Snagov. 1177.
1463. - Icone. Don du monastere de Megaspileon (Peloponnese). 1101.
1481. - Pierre tombale de Bather. 608.
15 septembre 1486 (6994). - Inscription du château du prince Etienne le Grand a
Htrlău. 575.
1•r septembre 1490 - 31 aout 1491 (6999 ). - Panagiaire donne par le boyard
Drăghici Vintilescu au monastere de Snagov. 961.
<Vers 1492 >. - Panagiaire donne par le prin ce Alexandre, fils du prince Etienne le
Grand, au monastere de Bacău. 962.
<Vers 1493>.- Voile liturgique donne par le prince Etienne le Grand a l'eglise
episcopale de Rădăuţi. 1083.
26 aout 1499 (7007 ). - lnscription du clocher du monastere de Dealu, bâti par le
prince Radu le Grand. 576.
<Fin du XVe siecle>. - Pierre tombale du pretre franciscain Estmanus. 609.
<Fin du X Ve siecle- debut du XV Je siecle>. - Encensoir. Don des boyards Barbu,
Pirvu, Danciu et Radu, < fils du boyard Neagoe Craiovescu>. 728.
<Fin du X Ve siecle - debut du X V Je siecle>. - Cassolette donnee par le vornic Pîrvu,
fils du boyard Neagoe de Craiova, mentionnant egalement ses freres Barbu et Danciu. 739.
<Fin du XVe siecle- debut du XVJe siecle>.- Châsse. Don des file de Neagoe<Craiovescu >, Barbu, Pirvu, Danciu et Radu. 749.
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<Fin du XVe siecle- debut du XVJe siecle>. - Panagiaire donne au monastere de
Tismana par les fils du boyard Neagoe <Craiovescu >, Barbu, Pîrvu, Danciu et Radu. 963.
<Fin du X Ve siecle - debut du XV Je siecle>. - Plateau. Don des boyards Barbu,
Pîrvu, Danciu et Radu, <fils du boyard Neagoe Craiovescu>. 828.
<Vers 1500 >. - Plateau donne par le prin ce Radu <le Grand> fils du prin ce Vlad. 235.
1500. - Pierre tombale de Valentin Procope, frere de Werner Bra ... (?). 610.
1500. - Pierre tombale de Nicolaus Schacs. 611.
1500 (7008). - Banniere. Don du prince Etienne le Grand. 1198.
<XVJe siecle>. - Etole donnee par le prin ce Radu <le Grand ?> au monastere de
Govora. 1048.
<XVJe siecle>. - Patene donnee au monastere de Bistriţa. 829.
<X V Je siecle>. - Pierre tombale de dame Muşa. 612.
<Vers 1501 >. - Hanap. Don du ban Barbu < Craiovescu > et de ses freres, le vorntc
Pirvu, le vornic (sic) Danciu et le postelnic Radu. 968.
18 decembre 1502 (7010 ). - Panagiaire donne par le pnnce Etienne le Grand au
monastere de Neamţ. 964.
<Vers 1504 >. - Etole donnee par le prin ce Etienne le Grand et la princesse Marie. 1049.
1er fevrier 1506 (7014). - Epitaphios, donne au monastere de Dobrovăţ, commence
par le prince Etienne le Grand et acheve par son fils, le prince Bogdan, et par la mere
de ce dernier, la princesse Marie. 1033.
<1512>. - Evangeliaire. Don du metropolite Theoctiste. 876.
<1512-1521>. - Objet de culte donne par le prince Neagoe Basarab et la princesse
Despina. 286.
<Vers 1513>. - Donation par le prince Neagoe Basarab d'un plateau au monastere de
Bistriţa. 1017.
<Vers 1513-1520 >. -Evangeliaire relie en urgent, don de Cînd a Laţcu, pîrcălab de Haţeg. 877
1er septembre 1513- 31 aout 1514 (7022). -Plateau donne par le prince Neagoe
Basarab. 830.
4 aout 1514 (7022). - Couverture de velours donnee par le prince Neagoe Basarab
au monastere de Bistriţa. 1096.
1517. - Icone donnee par le prince Neagoe Basarab, la princesse Despina et
leurs enfants. 275.
<1517>. - Inscription rappelant que le prince Neagoe Basarab a bâti le monastere
d'Argeş. 577.
1er septembre 1518 - 31 aout 1519 (7027 ). - Evangeliaire relie en urgent au frais du
grand postelnic Marcea et de son epouse Marga. 878.
1520. - Calice donnee par le pretre Gregoire de Banruca. 973.
1er septembre 1520 - 31 aout 1521 (7029 ). - Etole donnee par Neagoslava, <epouse>
de Barbu <CraiovescU>, devenu le moine Pacome. 1050.
1er septembre 1520 - 31 aout 1521 (7029 ). - Panagiaire offert par le moine Pacome
<Barbu Craiovescu > et le grand ban Preda <Craiovescu >. 965.
<Vers 1522>.- Icone donnee par la princesse Despina, <veuve du prince Neagoe
Basarab>, en souvenir de son fils, le prince Theodose. 1102.
<A pres 1522>. - Icone donnee par la princesse Despina, <veuve du prince Neagoe
Basarab>, et ses filles Stana et Ruxanda. 1103.
< Vers 1526 >. - lnscription d'un portrait du prince Neagoe Basarab et de sa famille
(peinture murale). 1159.
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< Vers 1526 >. - lnscription d'un portrait du prmce Radu de la Afumaţi (peinture
murale). 1160.
< Vers 1526 >.
lnscription d 'un portrait de la princesse Ruxanda (peinture
murale). 1161.
10 septembre 1526 (7035).- lnscription du monastere d'Argeş, acheve par le prince
Radu de la Afumaţi et la princesse Ruxanda. 577.
15 (janvier 1530-7038).- Pierre tombale du peintre Georges de Trikkala. 613.
15 mai 1531 (7039 ). - Icone donnee par Anastase, eveque de Vad. 1104.
20 fevrier 1532 (7040 ). - Pierre tombale du boyard Badea de Coteşti. 614.
<Apres le 18 septembre 1532-1535>.- Croix. Don du prince Vintilă. 761.
2 septembre 1533 (7041). - Pierre tombale du grand clucer Lăudat de Coteşti. 615.
< A pres le 12 juin 1535 >. - Inscription d'un portrait du prince Mircea l'Ancien (peinture murale). 1163.
<Apres le 12 juin 1535>.- lnscription d'un portrait du prince Pierre <Radu Paisie>
et de son fils le prince Mare (peinture murale). 1162.
15 aout 1535 (7043?).- Pierre tombale de Jitian, fils du grand clucer Lăudat de
Coteşti. 616.
15 avril1542. - Pierre tombale d'Anne, mere d'un certain Pierre, tailleur de Baia. 622.
<1545-1568>. - lnscription mentionnant que le prince Mircea le Pâtre a bâti l'eglise
de la cour de Bucarest, embellie et peinte par ses fils, les princes Pierre le J eune, Radu et
Mircea. 106.
<Milieu du XVle siecle>.- Croix revetue d'argent par l'eveque Macaire. 762.
<Milieu du XV 1e siecle - debut du XV ne siecle>. - Gobelet. Don du postelnic
Demetre. 933.
<2e moitie du XV le siecle>. - Pierre tombale de la dame (sic!) du metropolite
Ananie. 617.
<A pres 1551 >. - Gobelet donne au monastere de Tismana par Staico de Ruda et fait
par l'orfevre Balthasar Fleischer. 934.
30 janvier 1554 (7062). -La princesse Despina, <veuve du prince Neagoe Basarab>
- devenue la religieuse Platonida - est enterree a Sibiu. 618.
<1555>. - Evangeliaire copie et relie en argent aux frais du logothete Gregoire
Ferie. 879.
(1556). - Pierre placee par le metropolite Ananie sur la tombe de la princesse Des pina,
a l'occasion de la reinhumation de ses ossements apportes de Sibiu. 618.
janvier 1556 (7064). - Epitaphios donne par le prince Alexandre Lăpuşneanu au
monastere de Slatina, l'annee de son mariage avec la princesse Ruxanda. 1034.
26 mai 1558 (7066 ). - Croix donnee par Crăstea, jitnicer de Suceava, et son epouse
Marie au monastere de Neamţ et executee par maître Sava. 763.
1'' septembre 1558 (7066). - Croix donnee par le prince Alexandra Lăpuşneanu et la
princesse Ruxanda au monastere de Slatina. 764.
<21 septembre 1559 - 8 juin 1568>. - Gobelet. Don du logothete Stoica. 935.
<Vers1560?>.- Hanap donne au monastere de Tismana parle boyard Arsene, fils
de Michel. 936.
<Vers 1560-1563?>.- Petite cuiller. Don de l'hegoumene Hilarion. 919.
25 decembre 1560 (7068). - Croix donnee au monastere de Neamţ par Gregoire, metrupolite de Suceava; reuvre du pretre Nicephore. Detail des depenses occasionnees par
ce travail. 765.
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<Vers 1561 >. - Benitier portatif. Don du prince Alexandre Lăpuşneanu au rnonastere
de Slatina. 1016.
1561. - Pierre tornbale de l'athlete ( ?) Nicolaus Schacs. 619.
17 {efJrier 1561 (7069 ). - Rideau d'eglise donne par le prince Alexandre Lăpuşneanu,
la princesse Ruxanda et leurs enfants au rnonastere de Slatina. 1087.
<A pres le 17 {efJrier 1561>. - Rideau d'eglise donne par le prince Alexandre Lăpuş
neanu, la princesse Ruxanda et leurs enfants au monastere de Slatina. 1088.
5 juillet 1561 (7069 ). - Croix donnee par le postelnic Mathieu Crăciun et son epouse
Marie et executee par Dosithee du monastere de Putna. 766.
<Vers 1563>. - Croix donnee par Hilarion, hegoumene du monastere de Bistriţa. 767.
<Vers 1563>. - Calice donne par Hilarion, hegoumene du monastere de Bistriţa. 974.
1er septembre 1563-31 aout 1564 (7072 ). - Croix donnee au monastere de Bistriţa par
le boyard Manta, du temps de l'hegoumene Hilarion. 768.
1564 (7072 ). - Croix donnee par le fJornic Maxime Burnar et son epouse Antimia au
monastere de Golia de Jassy. 769.
1er septembre 1564-31 aout 1565 (7073). -Le grand ban Ghionma de Pogonianis
(Epire) bâtit l'eglise de la Nativite. 588.
1565 (7073). - Pierre tombale placee par Ruxanda, epouse du prince Alexandre
Lăpuşneanu, sur la tombe d'une de ses filles. 620.
11 octobre 1566 (7075). - Evangeliaire donne par Pană, Despa, Nicolas, etc., mentionnant le prince Mircea le Pâtre, la princesse Kiajna et leurs fils, les princes Pierre, Radu et
Mircea. 880.
Mai 1568 (7076). - Pierre tombale du prince Alexandre Lăpuşneanu, enterre au
monastere de Slatina fonde par lui. 621.
<A pres le 14 juin> 1568 (7076 ). -Le prince Alexandre II Mircea fait bâtir le monastere
de la Sainte Trinite. 314, 315.
1er aout 1568.-Pierre tombale d'Anne, fille d'un certain Pierre, tailleur de Baia. 622.
12 nofJembre 1571 (7080 ). - Inscription de la fontaine faite a <Ocnele Mari>, d'apres
les instructions du prince Alexandre II Mircea, par Dobromir grand ban de Craiova. Mention
des annees d'exil du prince a Alep et en Arabie. 578.
1572. - Pierre tombale de Gregoire Kirschner. 623.
15 janfJier 1576 (7084). - Evangeliaire relie en argent au frais du grand logothete
J ean Gol ia et de son epouse Anne, pour le monastere de J assy fonde par eux. 881.
<A pres le 11 septembre> 1577 (708<6> ). - Pierre tombale du prince Alexandre II
Mircea. 624.
20 juin 1579 (7087 ). - Sebile faite aux frais de Dobre Popov. 831.
158 . .. - Pierre tombale de Georges Schmidt, faite par Cristian. 625.
1'' {efJrier 1581. - Plaque en terre cuite portant une inscription au nom <du maître
potier ?> Oprea. 550.
17 juillet 1581 (7089 ). - Panagiaire donne au monastere d'Agapia <din Deal>, par
lsai:e, ancien eveque de Rădăuţi. 966.
1er septembre 1581-31 aout 1582 (7090 ). - Pierre tombale du postelnic Radu. 626.
7 septembre 1581 (7090).- Pierre tombale de l'echanson Radu. 627.
17 afJril1582 (7090 ). - Pierre tombale d'lrene, fille du grand tresorier Jean Solomon. 628.
Juin 1582 (7090 ). - Pierre tombale du logothete Tudor. 629.
<Juillet 1583-1585>. - lnscription d'un canon aux armes du prince Pierre Cercei. 1199.
20 juillet 1583 (7091). - Pierre tombale de Neagoe, fils du clucer Vlaicu et d'Anne. 630.
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<27 jan"ier- 31 aout> 1584 (7092). - Croix en pierre dressee par le grand comis
Balea et son epouse Grăjdana, mentionnant les noms de Rada, Rada, Oprea, etc. et sculptee
par les tailleurs de pierre Manea ( ?) et lvan. 249.
22 decembre 1585 (7093).- Pierre tomhale de l'aga Oprea. 631.
1•r septembre 1586-31 aout 1587 (7095).-Dan, grand logothete <en 1601-1602>,
hâtit le monastere de Mărcuţa aux hords de la Colentina. 179.
1•r septembre 1587-31 aout 1588 (7096).-Pierre tomhale du clucer Vlaicu et ce ses
enfants, posee par son epouse Anca dans l'eglise hâtie par leur fille Neaga, epouse du prince
Mihnea Turcitul. 632.
<1589-1591>. - Le grand tresorier Andre et son frere Demetre hâtissent l'eglise Saint
Jean-le-Grand-des-Grecs. 453.
8 janvier <1589 (7097) >. - Pierre tomhale d'Helene, <fille du prince Alexandre II
Mircea>. 316.
<1590-1599>. - Thermarion donne par l'hegoumene Serge. 267.
22 juin 1590 (709< 8> ). -Pierre tomhale de Vlad, fils du prince Mihnea Turcitul. 317.
8 mars 1592 (7100).- Pierre tomhale du postelnic lvan. 633.
1593. - Gohelet. 937.
10 a"ril 1593 (7101). - Croix donnee au monastere d'Agapia <din Deal>, par l'archimandrite Silioan de Putna et executee par le pretre llea. 770.
1594. - Broc fait par Eotvos Demlen. Sondi et Anne mentionnes. 675.
1594. - lnscription de la date de construction de l'eglise de Mihai Vodă. 182 .
. . . mai 1594 (7102).- Icones donnees par Paisie et executees par le peintre Nestor.l105.
1er septembre 1594- 31 aout 1595 (7103): voir <Octobre 1595>.
<Octobre 1595>. - Destruction par les Turcs du monastere de Radu Vodă au cours
des luttes avec Michel le Brave. 315.
23 avril 1597 (7105 ). - Reliquaire fait pour le monastere de Slatina aux frais du
tresorier Apostolache et de son epouse Cneajna. 816.
1•r septembre 1599-31 aout 1600 (7108 ).- Reliquaire donne par le prin ce Michelle Brave,
la princesse Stanca et leur fils le prince Nicolas, sous la surveillance du metropolite Euthyme. 384.
<Fin du XV Je siecle - debut du XV IIe siecle>. - Le pîrcălab Andronache hâtit le
monastere dedie a l'Annonciation <Sf. Sava> et le place sous la dependance du monastere de
St.-Sahhas a Jerusalem. 585.
1er septembre 1600-31 aout 1601 (7109 ). - Epitaphios donne au monastere de Tikhvine
par Chariton, troisieme namestnic de postelnicei de Moscou, son epouse Ecaterina Petrovna et
Thomas Osifovitch Bezohrazov, a l'epoque du tzar de Russie, Boris Feodorovitch. 1035.
<XVIIe siecle>.- Plateau a inscription au nom de Drăghicean. 833.
<X V ne siecle>. - Plateau donne au monastere de Tismana. 832.
<X V ne siecle h. - Etole. Don de la religieuse Irene Corb işa. 1051.
<XVII• siecle>. - Icone donnee par Georges Sinodis, fils de Pantelis. 559.
<XVne siecle ?>. - Petite cuiller portant le nom du tresorier Oprea. 920.
<XVIIe siecle h.- Calice donne par le prince Radu. 372.
<XV116 siecle>. - Plaque en terre cuite faite a l'aide du moule grave par le sculpteur
sur hois Drăgoi. 551.
<Jere moitie du XV ne siecle>. - Flacon en vermeil fait par le maître orfevre Melchior
1023.
Bayr.
16<01 h. - Calice donne par le prince Michelle Brave au monastere de Mihai Vodă,
metochion du monastere de Simopetra (Mont Athos). 975.
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26 septembre 1601 (7110 ). - Pierre tombale de Dumitraşcu, fils du grand comis Apostolache et de Cneajna. 634.
20 mai 1602. - Pierre tombale de Sophie, epouse du tailleur Pierre. 635.
20 juin 1602 (7110 ). - Panagiaire fait par l'hegoum(me Nil au monastere de Slatina. 967.
<16 aout 1602 - 7 octobre 1607>. - Voile d'iconostase donne par Preda <Buzescu >,
grand ban de Craiova, et son epouse Cătălina. 1089.
1er mars 1603. - Pierre tombale d'Anne, fille d'Antoine et epouse de Georges. 636.
19 decembre 1603 (7112). - Sebile donnee par le hieromoine Nil au monastere de
Slatina. 834.
1606. - Evangeliaire donne par le hieromoine Theophane avec le consentement de
Gabriel, metropolite de Philadelphie. 500.
1er septembre 1607 - 31 aout 1608 (7116 ). - Etole donnee au monastere de Mărgineni
par le prince Radu Şerban, la princesse Helene et leurs enfants. 1052.
<1608-1613>. - Sabre de Gabriel Bă.thory, prince de Transylvanie. 1200.
1er septembre 1609- 31 aout 1610 (7118). - Calice donne par le boyard Mihalcea a
l'eveche <de Buzău>. 976.
20 aout 1611 (7119).- Voile liturgique brode par Mitrofana, epouse du grand Pornic
Nestor Ureche, et donne au monastere de Secu. 1084.
1612. - Calice appartenant au couvent de Mica. 977.
1er septembre 1613- 31 aout 1614 (7122) voir: <Jer septembre- 31 decembre 1614>.
/j nMembre 1613 (7122).- Etole de Clement, metropolite de Philippes (Macedoine). 274.
<Jer septembre- 31 decembre 1614>. - Le prince Radu Mihnea rebâtit le monastere
de Radu Vodă. 315.
<Jer septembre- 31 decembre> 1614 (7123). - Inscription du monastere de Radu Vodă
rebâti par le prince Radu Mihnea et dedie au monastere d'lviron (Mont Athos). 314.
1615. - lnscription sul' une bourse de cuir ayant appartenu a lstvan Bethlen. 1181.
JanPier 1617 (7125). - Croix de pierre elevee par le logothete Stoica et son epouse
Neacşa. 250.
<Apres le 25 mars> 1617 (7125).- Plateau fait aux frais de Theophane, metropolite
de Suceava, avec indication du coiit du travail. 835.
Juillet 1617 (7125). - Benitier portatif refait aux frais du metropolite de Suceava,
Theophane. 1016.
Mai 1618 (7126). - Etole appartenant au monastere de Simopetra (Mont Athos),
faite aux frais du hieromoine J osaphat par les soins de dame Elenouda. 1053.
3 octobre 1618. - Pierre tombale du pretre franciscain Ambrosius Keczkemeti. 637.
<8 mai 1619-1620>. - Hanap donne au monastere de Tismana par le tresorier Stoica
<de Strimba> et son epouse Dochia et fait par le maître orfevre Hans Priester. 969.
4 septembre 1619. - Pierre tombale d'Andre Veindrig et de Sophie, fille de Martin
Victor de Cotnari. 638.
1620 voir: 16<01 ?>.
<1620- 1626>. - Epee de Gabriel Bethlen, prince de Transylvanie. 1196.
1er jan()ier 1620 (7128). - Lampe donnee par Theophane, metropolite de Moldavie,
au monastere de Slatina. 681.
1er septembre 1621 - 31 aout 1622 (7130 ). - Thermarion offert par les fondateurs du
monastere de Bistriţa et repare par les soins de l'archeveque Theophane. 914.
1er septembre 1622- 31 aout 1623 (7131). - Petite icone revetue d'argent aux frais
de Basile Ureche, ancien echanson. 1024.
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1rr septembre 1622- 31 aout 1623 (7131). - Bl'mitier portatif repare par les soins
de ThCophane, ancien metropolite de Suceava. 1017.
1er septembre 1624- 31 aout 1625 (7133). - lnscription du monastere de Radu Vodă,
peint sous le regne du prince Alexandre l'Enfant. 315.
< En(!iron 1625-1626 >. - Voile liturgique donne par le metropolite Anastase
Crimca. 1085.
1er septembre 1625- 31 aout 1626 (7134). - Medaillon de chasuble. Don du clucer
Muşat au monastere de Tismana. 926.
5 fe(!rier 1626 (7134). - Pierre tombale du prince Radu Mihnea, decede a
Hîrlău. 318.
< Vers 1627 >. - Croix donnee par le grand logothete Dumitraşcu < Ştefan > au monastere de Rădeana. 771.
<1628-1648>. - Gobelet au nom de ThCodose et de son epouse Chrysoscoulina,
ceuvre du maître orfevre Daniel Bloweber. 938.
25 mars <1628 (7136) >. - Epitaphios donne par le prin ce Miron Barnovski et sa mere
Elisabeth. 1036.
1'' septembre 1628 - 31 aout 1629 (7137 ). - Calice donne par le prince Alexandre
Iliaş au monastere d'Argeş. 978.
1629 (? ). - Icone faite par le peintre Basile de Răşinari. 1229.
1629. - Gobelet de la corporation des tailleurs de Tirgu Mureş, execute aux frais
des maitres tailleurs Nagy Ferencz et Szent Martony Peter. 939.
<1629-1632>. - Evangeliaire soustrait au monastere de Bistriţa sous le regne du
prince Leon Tomşa. 883.
1631. - Gobelet donne par le boyard Andre, ouvre par le maître orfevre Daniel
Bloweber. 940.
27 mai 1631. - Pierre tombale du pretre (?) Gabriel Drotlerus. 639.
23 aout 1631 (7139).- Bataille du prince Leon Tomşa avec ses adversaires revenus de
leur exil d'au-dela des Carpathes. 435.
18 decembre 1631. - Pierre tombale de Iokosch, fils de Dominique, posee par son frere
J acques. 640.
1632. - Broc appartenant au diacre Gregoire Szegedi. 676.
20 fe(!rier 1632-7140. - Croix en pierre elevee par le prince Leon Tomşa en commemoration de la bataille livree a ses adversaires revenus de Transylvanie. 435.
2 aout 1632 (7140 ). - Inscription de l'eglise de la Sainte Trinite de Cîmpulung, elevee
par le boyard Vasilake, Mitina, Aslan et sa mere Helene, etc. 579.
<Septembre 1632-9 a(!ril1654>. -Le prince Mathieu Basarab bâtit l'eglise des SaintsApotres. Mention d 'une eglise anterieure en bois. 367.
<Septembre 1632-9 a(!ril1654>. - Medaillon de chassuble donne par le prince Mathieu
Basarab et la princesse Helene au monastere de Tismana. 927.
<Vers 1633>. - Lampe donnee par le grand ban Radu Buzescu et son epouse
Helene. 682.
1633. - Calice de la corporation des tailleurs de Tîrgu Mureş, execute aux frais des
maîtres tailleurs Nagy Ferencz et Cziki Mihai. 979.
1634. - Coupe executee par le maître orfevre Michael Seybriger. 941.
23 jan(!ier 1634. - Pierre tombale du pretre franciscain Christophe de Lovichz. 641.
1er septembre 1634-31 aout 1635 (7143 ). - Etole donnee par le tresorier Dumitraşco. 1054.
<Vers 1635>. -Plateau donne par le prince Mathieu Basarab. 836.
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1635. - Gobelet de la corporation des tailleurs de Tirgu Mureş execute aux frais de
Nagy Ferencz et Nagy Miklos, maîtres tailleurs. 942.
1er septembre 1635-31 aout 1636 (7144). - Evangeliaire relie en argent, donne par
le prince Mathieu Basarab et la princesse Helime au monastere de Brîncoveni. 882.
<30 nMembre 1635-25 mars 1654>. - Coupe donnee par Theodore, hieromoine du
monastere de Topolniţa. 943.
14 decembre 1635 (7144). - Pierre tombale de Despina, epouse de Radu Năsturel,
ancien grand logothete, posee par sa fille la princesse Helene, epouse du prince Mathieu
Basarab. 642.
1636. - Calice donne par le prince Mathieu Basarab et la princesse Helene. ffiuvre
du maître orfevre Alexandre, fils d'Akrivis de Trikkala (Epire). 980.
Septembre <1636>. - Pierre tombale du metropolite Gregoire Jer. 456.
1er septembre 1636-31 aout 1637 (7145). - Patene donnee par le prince Basile Lupu
au monastere de Stele a a Tîrgovişte. 837.
1er septembre 1636-31 aout 1637 (7145 ). - Encensoir donne par le prince Basile
Lupu au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 729.
3 a"ril1637 (7145 ). - Reliquaire donne par Dima, execute par le maître orfevre Anastase,
fils de Nicolau Papastamate. 817.
1er septembre 1637-31 aout 1638 (7146).- Etole donnee par le prince Basile Lupu
et la princesse Tudosca. 1055.
1•r septembre 1637-31 aout 1638 (7146).- Gobelet donne par le pîrcălab Nicolas
de Glogova. 944.
1er septembre 1637-31 aout 1638 (7146).- Saccos de Varlaam, metropolite de Moldavie. 1079.
<Vers 1638>.- Plateau donne par le prince Basile Lupu et la princesse Tudosca au
monastere des Trois-Hierarques de J assy. 839.
<Vers 1638>.- Lampe donnee par le prince Basile Lupu et la princesse Tudosca au
monastere des Trois- H ierarques de J assy. 683.
<Vers 1638>. - Patene donnee par le prince Basile Lupu et la princesse Tudosca. 838.
<Vers 1638>. - Orarion donne par le prince Basile Lupu. 1068.
20 mai 1638 (7146). - Epitaphios donne par le prince Basile Lupu et la princesse
Tudosca au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 1037.
1er septembre 1638-31 aout 1639 (7147 ). - Podea donnee par le prince Basile Lupu
et la princesse Tudosca. 1070.
1er septembre 1638-31 aout 1639 (7147 ). - Voile d'iconostase donne par le prince
Basile Lupu et la princesse Tudosca. 1090.
1•r septembre 1638-31 aout 1639 (7147 ). - Voile d'iconostase donne par le prince
Basile Lupu et la princesse Tudosca. 1091.
Mars 1639 (7147 ). - Patene donnee par le prince Basile Lupu et la princesse Tudosca
au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 840.
Mars 1639 (7147 ). - Aiguiere donnee par le prince Basile Lupu et la princesse
Tudosca au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 915.
7 mars 1639 (7147 ). - Cassolette donnee par le prince Basile Lupu et la princesse
Tudosca au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 740.
Septembre 1639. - Etole du pretre Demetre Barthos. 1056.
1er septembre 1639-31 aout 1640 (7148). - Croix d'un certain Jean avec mention du
nom du prince Mathieu Basarab. 772.
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<Vers 1640- 20 decembre 1644>. - Evangeliaire repris sur jugement du Conseil princier, par le grand spathaire Preda Brancovan, relie en argent et restitue au monastere de
Bistriţa. 883.
1er septembre 1640 - 31 aout 1641 (7149 ). - Vase donne par le clucer Buzinca au
monastere de Căldăruşani. 1018.
1er septembre 1640- 31 aout 1641 (7149 J.-Evangeliaire relie en argent aux frais du
prince Basile Lupu et donne au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 884.
<A pres le 18 noCJembre 1640>. - Pierre tombale du prince Radu Şerban, decede a
Vienne et reinhume au monastere de Comana avec son gendre, le prince Nicolas Pătraşcu. 643.
3 decembre 1640 (7149 ). - Pierre tombale de Constantin, fils du spathaire Preda et
de Stanca, fille du logothete Pîrvu de Ruda; mention des donations faites au monastere
d 'Argeş. 644.
<Vers 1641-1642>.- Lampe donnee par le capitaine Radivoi et son epouse Jivana
au monastere de Topolniţa. 685.
20 mars 1641 (7149 ). - Gobelet ( ?) donne par le prince Basile Lupu. 945.
<Jer septembre- 10 octobre> 1641 (7150).-Lampe donnee par Jean, hegoumene de
Tismana. 684.
1" septembre 1641 - 31 aout 1642 (71/SO J.-Croix donnee par le metropolite Theophile. 773.
1" septembre 1641 - 31 aout 1642 (7150 ). - Etole de Barlaam, metropolite de
Suceava. 1057.
1er septembre 1641- 31 aout 1642 (7150).-Hanap donne par le prince Mathieu Basarab
et la princesse Helene au monastere de Cîmpulung. 970.
5 octobre 1641 (7150 ). - Pierre tombale de Kiajna, epouse du grand armaş 1vaşco
<Ceparul >. 645.
5 noCJembre 1641 (7150 ). - Reliques achetees au Mont Athos par le prince Mathieu
Basarab et la princesse Helene et remises au monastere d'Arnota par les soins du metropolite Theophile. 818.
<Jer janCJier- 31 aout> 1642-7150.-Evangeliaire relie en argent par le metropolite
Theophile de Hongrovalachie; travail execute par Franco Marcanic de Kiprovo. 885.
Mai 1642. - Ampoule donnee par le patriarche cecumenique, Parthene Jer, au prince
Basile Lupu. 1019.
1er septembre 1642- 31 aout 1643 (7151).-Lampe achetee par le prince Mathieu
Basarab. 686.
1er septembre 1642- 31 aout 1643 (7151).-Evangeliaire relie en argent et donne par
le prince Mathieu Basarab et la princesse Helene a l'eglise Ste.-Parasceve <du monastere de
Gura Motrului>. 886.
1er septembre 1642- 31 aout 1643 (7151).-Medaillon d'un voile liturgique donne
par le grand aga Diicul <Buicescu>. 928.
<Vers 1643>. - Icone donnee par le prince Mathieu Basarab et la princesse Helene. 1230.
<Vers 1643>. - Icone donnee par le prince Mathieu Basarab et la princesse Helene. 1231.
1er septembre 1643- 31 aout 1644 (7152).-Croix de pierre erigee sous le regne du
prince Mathieu Basarab et mentionnant les noms de Basile, Dumitra, Vasilaki et Mitina. 251.
1er septembre 1643- 31 aout 1644 (7152).-Encolpion donne par le grand spathaire
Preda Brancovan, son epouse Păuna et leurs enfants Ancuţa et Papa. 872.
1er septembre 1643- 31 aout 1644 (7152).-Icone appartenant a Sarapion, hegoumene
du monastere d'Arnota. <Euvre du peintre Stroe de Tirgovişte. 1106.
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1645. - Hanap. 971.
1er septembre 1645-31 aout 1646 (7154).-Synodikon de l'ermitage de Brădet, donne
par J ean et son epouse Anca et fait par le peintre Calohna; on y mentionne des princes, des
archeveques, des pretres, differentes personnes, ainsi que des donations. 282.
1646. - Lampe donnee par le prince Basile Lupu au monastere des Trois-Hierarques de J assy. 687.
1646. - Icone peinte par le peintre Andre( ?), a Lwow. 1107.
<Jer janvier- 31 aout> 1646-7154.-Chandelier donne par le prince Mathieu Basarab
et la princesse Helene au monastere de Tismana. 1008.
24 aout 1646 (7154). - Evangeliaire donne par le hetman Gabriel et son epouse Liliana
au monastere d'Agapia <din Vale>. 887.
1er septembre 1646 - 31 aout 1647 (7155 ). - Evangeliaire relie en argent et donne par
le grand comis Radu <Mihalcea> et son epouse Sofica au monastere de Bradu. 888.
1•r septembre 1646- 31 aout 1647 (7155).- Benitier donne par le pîrcălab Necula et
son epouse Florica au monastere de Tismana. 272.
5 novembre 1646 (7155). - Reliques achetees au Mont Athos par le prince Mathieu
Basarab et la princesse Helene et remises au monastere d'Arnota par les soins du metropolite Theophile. 819.
4 janvier 1647. - Pierre tombale du pretre catholique Valentin Alstner. 646.
<18 janvier> 1647 (7155). - Evangeliaire relie en argent aux frais du prince Mathieu
Basarab et de la princesse Helene et donne a leur monastere de Vrancea <Soveja >. 889.
1er aout 1647 (7155 ). - Inscription du monastere de Drăgăneşti, rebâti par le prin ce
Mathieu Basarab, le grand spathaire Diicul <BuieeSCU> et le grand echanson Drăguşin, sous
la surveillance du capitaine Badea. 580.
1•r septembre 1647 - 31 aout 1648 (7156 ). - Lam pe donnee par le hoyard Nicolas
<pîrcălab>, au monastere de Tismana. 688.
1•r septembre 1647- 31 aout 1648 (7156).- Inscription de l'eglise de Pinu, bâtie par
le prince Mathieu Basarab et la princesse Helene sous la surveillance du capitaine Radu
de Buzău; mention d'une eglise anterieure en bois. 581.
<Vers 1648-1658>. - Evangeliaire relie en argent a la memoire des fondateurs du
monastere de Mărgineni. 890.
14 mars 1648. - Pierre tombale de J ean Kotta, Saxon de Suceava. 647.
13 avril 1648. - Pierre tombale de Catherine et du jesuite (?) Gaspar. 648.
1er septembre 1648- 31 aout 1649 (7157). - Medaillon d'un encolpion donne par
le logothete Tudor. 929.
<11 octobre 1648-1657>. - Sabre de Georges II Răk6czy, prince de Transylvanie. 1201.
14 juin 1649 (7157 ). - Louche donnee par le metropolite Etienne au monastere de
Tismana. 748.
1er septembre 1649- 31 aout 1650 (7158). - Lampe donnee par le prince Mathieu
Basarab au monastere de Tismana. 689.
1er septembre 1649 - 31 aout 1650 (7158 ). - Lam pe donnee par le prin ce Mathieu
Basarab au monastere de Bistriţa. 690.
<Vers 1650>.- Croix donnee par le metropolite Etienne. 774.
<Vers 1650>. - Obituaire mentionnant les noros du prince Basile Lupu, de la prmcesse Catherine, d'Etienne, etc. 1182.
< Milieu du XV ne siecle >. - Petite cuiller commandee par le boyard Udrişte. 921.
<Milieu du XV ne siecle>. - Pierre tombale du jesuite Andre. 649.
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<M il ieu du X V ne siecle>. - Pierre torobale de Valentin Darvas. 650.
<M il ieu du X V ne siecle>. - Inscription de l' eglise de la Presentation < de Şubeşti >
bâtie par le roaire Gherghina, fils de Stanciu. 582.
<Milieu du XV ne siecle>. - Siege episcopal donne par le logothete Danciu. 1173.
<Milieu du XVII• siecle- 2e moitie du XVnJe siecle>. - Obituaire de l'erroitage
de Brădet, roentionnant les noros de princes, d'archeveques, de pretres, de differentes personnes, ainsi que des donations. 282.
<2e moitie du XV Jle siecle>. - Evangeliaire donne par Jean et Rada a l'eglise de
la Dorroition de la corporation des orfevres. 115.
<2e moitie du XV ne siecle>. - Icone donnee par Anastase Ioan de Konitza. 78.
1651. - Gobelet de la corporation qes tailleurs de Tîrgu Mureş, execute aux frais
des maitres tailleurs Miklos Kharo et Ianos Goncz. 946.
1651. - Calice donne a un hOpital par Michael et Regina Safioli. 981.
1'' septembre 1651 - 31 aout 1652 (7160 ). - Encensoir donne par Helene, epouse
du ban Radu <Buzescu>, et son fils Mathieu. 730.
<Octobre 1651>. - Le prince Mathieu Basarab bâtit l'eglise St. Deroetre de Craiova. 596
< Aout? > 1652 (7160 ). - Pierre tombale <du prince Mateiaş, fils adoptif du prince
Mathieu Basarab>. 661.
1er septembre 1652- 31 aout 1653 (7161) - Encensoir du monastere de Mărgi
neni. 731.
1er septembre 1652- 31 aout 1653 (7161). - Gobelet de Coroşa Răuţă. 947.
1'' septembre 1652- 31 aout 1653 (7161). - Chandelier donne par le grand comis
Radu <Mihalcea> de Pătîrlage et son epouse Sofica au monastere de Tisroana. 1009.
16 nor;embre 1652. - Pierre tombale de Johannes Wolf de Baia. 652.
<Vers 1653>.- Hanap donne par le clucer Giura, execute par l'orfevre Christophe
Bentzer. 972.
<1653-1671>. - Thermarion donne par Metrophane, hegoumene de Mărgineni. 916.
1" septembre 1653-31 aout 1654 (7162). - Porte donnee par l'hegoumene Basile pour
la chapelle de l'hospice du monastere de Bistriţa. 1245.
1654. - Croix donnee par le stolnic Iorgu et son epouse Alexandra. 775.
<A pres le 9 ar;ril1654 J >. - Brique portant une inscription relative au prince Mathieu
Basarab. 1206.
1er septembre 1654 - 31 aout 1655 (7163). - Encensoir. Don du metropolite
Etienne. 732.
1'' septembre 1654- 31 aout 1655 (7163). - Cassolette offerte par l'hegoumene
Serge et modifiee par l'hegoumene Nicodeme. 741.
1655. - Saccos de Neophyte Patelaros, archeveque de Crete, fait par l'hegouroene
Gherasim Vlastos. 1080.
<Apres le 17 fer;rier> 1655 (7163).- Papa Brancovan, grand postelnic, est tue lors
de la rebellion des darabans. 565.
<A pres juillet 1655>. - Croix en bois dressee par Preda Brancovan a la memoire de
son fils Papa, grand postelnic, tue lors de la rebellion des darabans. 565.
20 . . . 1656 - Pierre tombale mentionnant les noros de Iacobus, Ursu, Achimia, Christian, Maria. 653.
1656. - Gobelet appartenant a la corporation des meuniers. 948.
1'' septembre 1656- 31 aout 1657 (7165).-Cassolette donnee au roonastere de Clmpulung par Georges <BăjescU>, son epouse Stanca, leur fils Mareş et sa familie. 742.
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1er septembre 1656- 31 aout 1657 (7165). - Chandelier. 1211.
<Jer septembre 1656 - 31 aout 1657 (716.5) >. - Chandelier offert par le hieromoine
Laurent. 1212.
24 septembre 1657 (7166 ). - Pierre tombale de Basile, ancien second postelnic, fils
du grand echanson Nicolas Mogîldea. 654.
20 jan11ier 1658 (7166 ). - Croix donnee par l'echanson Nicolas Mogîldea et son epouse
Grozava. 776.
18 a11ril 1658 (7166 ). - lcone donnee par la religieuse Marthe au monastere de
Viforîta du temps de la mere superieure Sava. 1108.
166 . .. - Tableau signe de lvoniţă Ghelber. 228.
1rr septembre 1661-31 aout 1662 (7170 ). - Epitaphios offert par Scarlat, Irene, et
Eudoxie, auquel on a ajoute l'inscription brodee sur des voiles liturgiques du metropolite
Etienne. 1038.
15 janvier 1662 (7170 ). - Reliques du monastere d'Arnota, enchâssees d'argent par le
grand tresorier Mareş < Băjescu > et son epouse Marie. 820.
1•r septembre 1662- 31 aout 1663 (7171). -Croix ornee par Marica Cantacuzene, epouse
du grand spathaire Pană Filipescu, pour le monastere de Mărgineni. 777.
1•r septembre 1662-31 aout 1663 (7171).- Croix donnee par le boyard Vlăduţul.
1213.
4 fevrier 1663 (7171). - Croix donnee au monastere de Snagov par la princesse Marie,
epouse du prince Gregoire Jer Ghica. 1214.
1664. - Calice donne par le hieromoine Parthene, avec inscription aux noms de Calea
et de Pierre. 982.
18 jan11ier 1664.- Pierre tombale de Jean, fils du prince Gregoire Jer Ghica. 1187.
1er septembre 1664- 31 aout 1665 (7173). - Evangeliaire avec inscription au nom
de Marie, epouse du grand spathaire Pană Filipescu. 891.
1665. - Gobelet appartenant a la corporation des tailleurs de Tirgu Mureş execute
aux frais des maitres tailleurs Marton Cziszar et Iannos Ungvari. 949.
1665. - Pierre tombale de Nicolaus Gros. 666.
<22 fevrier- 31 aout> 1665 (7173).- Le prince Radu Leon restaure la croix elevee
par son pere, le prince Leon, et bâtit l'eglise St. Demetre <Slobozia>. 436.
28 aout <1665-1668>. - Fonts baptismaux en pierre faits sous le regne du prince
Radu <Leon>. 671.
1666. - Gobelet fait par l'orfevre Ianos Enedi et Pap Ana Paniti. 960.
1666. - Inscription de l'eglise catholique ( Bărăţia), bâtie aux frais des franciscains
de la province bulgare. 38.
1666. - Plaque en terre cuite <tiree a l'aide du moule execute par> Simeon
Rusu. 662.
<A pres le 21 mai 1666-1668>. - Lampe donnee par le prince Iliaş Alexandra et
une princesse Cantacuzene. 691.
<Apres le 21 mai 1666-1668>. - Lampe donnee par le prince Iliaş Alexandra et
une princesse Cantacuzime. 692.
19 novembre 1667. - lcone portant une inscription au nom de Michel Panagiotou,
Thomais et Donos. 663.
<Vers 1668>.- Vişana, fille du grand armaş Marco, place le monastere de Mărcuţa sous
la dependance de la Metropolie; le metropolite Theodose refait le toit de l'eglise et eleve
les constructions qui l'entourent. 179.
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<Apres le 20 mai 1668>. - lnscription deterioree de l'eglise metropolitaine de Bucarest
mentionnant comme surveillant de l'execution le boyard Şerban <Cantacuz(me, grand
spathaire>. 252.
1er septembre 1668- 31 aout 1669 (7177 ).-Croix donnee par le hieromoine Gregoire
au monastere d' Arnota. 778.
1er septembre 1669-31 aout 1670 (7178). - Cassolette donnee au monastere d'Arnota
par le prince Mathieu Basarab et la princesse Helene et modifiee par le grand cămăraş
Udrea. 743.
1" septembre 1669 - 31 aout 1670 (7178). - Calice donne par le grand serdar Dumitraşco et son epouse Despina au monastere de Micşani. 983.
<A pres 1669>. - Croix en pierre elevee pour rappeler les mefaits du prince Radu
Leon. 564.
1670. - Panagiotakis, ancien grand drogman de la Porte, commence la construction
des demeures du personnel desservant de l'eglise Saint-Georgcs-la-Nouvelle, sous la direction
du grand spathaire Şerban Cantacuzene. 382.
1•r septembre 1670-31 aout 1671 (7179 ). - Croix donnee par le prince Antoine. 779.
1" septembre 1670-31 aout 1671 (7179).- Reliquaire donne par l'archidiacre Nicodeme
et l'hegoumene Petronie au monastere de Tismana. 821.
1" septembre 1670-31 aout 1671 (7179 ). - Voile liturgique donne par Theodose,
metropolite de Valachie, au monastere de Cozia. 1086.
<Jer jan11ier- 31 aout> 1671-7179.- Châsse faite du temps de l'hegoumene Petrone
avec le materiei et aux frais du monastere de Tismana, sous la surveillance de l'archidiacre
Nicodeme, par les maîtres orfevres de Kiprovo, J acob et Marco. 750.
(1672). - Croix. Don du metropolite Varlaam. 780.
3 (e11rier 1672 (7180).- Date du deces de Preda Urdăreanu, ancien grand sluger. 1188.
1673. - Encensoir. Don de la princesse Marie, epouse du prince Gregoire Jer Ghika. 397.
1673. - Calice. Don de la princesse Marie, epouse du prince Gregoire Jer Ghika. 398.
4 aout 1673. - Croix. Don de la princcsse Marie <epouse du prince Gregoire Jer
Ghika>. 781.
1" septembre 1673- 31 aout 1674 (7182). - Châsse faite au temps du metropolite
Varlaam aux frais de l'ancien hegoumene Theodose pour le monastere de Snagov. 751.
15 aout 1674. - Icone de la metropole de Tîrgovişte, peinte par le peintre
Duzăgat ( ?). 1232.
24 aout 1674. - Croix donnee par Daniel, hegoumene du monastere de Sadova, et
revetue d'argent par l'orfevre Pierre. 782.
1" septembre 1675-31 aout 1676 (7184). - Evangeliaire relie en argent, offert par Despa,
epouse du grand clucer Neagoe Săcuianu, et le urs enfants: Mihalcea, Constantin et Irenca. 892.
1" septembre 1675-31 aout 1676 (7184). - Medaillon de chasuble donne par Nicolas
Rocovici. 930.
1676. - Presse executee par Pierre Murar. 1215.
25 septembre 1676 (7185 ). - lnscription de l'eglise de Popeşti, bâtie par le grand
tresorier Hrizea et son epouse Marie. 310.
1" mars 1677 (7185).- Croix en pierre mentionnant le nom du prince Antoine Rousset,
de la princesse Anne, de leur fils Alexăndrel, etc. et sculptee par le peintre Radu. 110.
1678. - Croix revetue d'argent, donnee par Pîrvu Creţulescu. 783.
24 mars 1678 (7186). - Benitier portatif donne par le prince Antoine Rouset a
l'eglise metropolitaine de J assy. 1020.
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8 avril 1678 (7186). - Panagiaire portant le nom du prince Antoine Rousset. 563.
1er septembre 1678-31 aout 1679 (7187 ). - Cassolette donnee par l'archeveque Daniel
et faite par ~e maitre orfevre Lucas Baum. 74:4:.
1679. - PatEme faisant partie des donations re«;mes par les eglises de Sîntuhalm et
de Sîntandrei. 84:1.
<1679-1688>. - Lampe donnee par le prince Şerban Cantacuzene. 337.
<1679-1688>. - Etendard du prince Şerban Cantacuzene. 1202.
<1679-1688>. - Le prince Şerban Cantacuzene construit en bois l'eglise Măgu
reanu. 4:55.
26 mai 1679 (7187 ). - Inscription du monastere de Cotroceni editie par le prince
Şerban Cantacuzene. 83.
<Apres le 26 mai 1679>.- Plateau donne par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotroceni. 89.
<A pres le 26 mai 1679>. - Lampe. Don du prince Şerban Cantacuzene au monastere
de Cotroceni. 90.
<A pres le 26 mai 1679>. - Lampe. Don du prince Şerban Cantacuzene. 91.
<A pres le 26 mai 1679>. - Lam pe. Don du prince Şerban Cantacuzene. 92.
<A pres le 26 mai 1679>. - Patene. Don du prince Şerban Cantacuzene. 93.
<A pres le 26 mai 1679>. - Patene. Don de Constantin Misăianu. 260.
<A pres le 26 mai 1679>. - Cuiller. Don du prince Şerban Cantacuzene. 922.
<A pres le 26 mai 1679>. - Benitier. Don du prince Şerban Cantacuzene. 273.
2 aout 1679 (7187 ). - Pierre tombale du grand vornic Georges Băleanu, fils du grand
vornic 1vaşcu Băleanu. 1188.
1er septembre 1679-31 aout 1680 (7188). - Epitaphios donne par le prince Şerban
Cantacuzene, la princesse Marie et leurs enfants au monastere de Cotroceni. 1039.
<Vers 1680>.- Pierre tombale deterioree de l'epoque du prince Şerban Cantacuzene. 255.
1680. - Encensoir donne par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotrocem. 94:.
1680. - Patene donnee par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotroceni. 84:2.
1680. - Evangeliaire donne par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de
Cotroceni. 893.
1680. - Calice donne par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotroceni. 95.
1er septembre 1680-31 aout 1681 (7189). - Epitaphios donne par la princesse Marie,
epouse du prince Şerban Cantacuzene, et leurs enfants, au monastere de Tismana. 104:0.
1er septembre 1680-31 aout 1681 (7189 ). - Inscription du campanile du monastere
de Cotroceni, bâti par le prince Şerban Cantacuzene. 101.
1er septembre 1680-31 aout 1681 (7189 ). - Construction, en bois, sous le regne de
Şerban Cantacuzene, de l'eglise des Sts.-Archanges <Oţetari >. 223.
1681. - Croix. Don de Constantin Brancovan. 784:.
1681. - Croix donnee par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotroceni. 96.
1681. - Evangeliaire donne par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de
Cotroceni. 894:.
1681. - Podea donnee par le prince Şerban Cantacuzene, la princesse Marie et leur
fils Georges, et faite par le hieromoine Gherasim du monastere de Galata aux frais de
Smaranda. 1071.
1681. - Podea donnee par le prince Şerban Cantacuzene, la princesse Marie et leur fils
Georges, faite par le hieromoine Gherasim du monastere de Galata aux frais de Smaranda. 1072.
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1er septembre 1681-31 aout 1682 (71<90>).- Croix. Don de Constantin Filipescu. 785.
1er septembre 1681- 31 aout 1682 (7190).- Icone. 154.
1" septembre 1681-31 aout 1682 (7190 ). - Gobelet donne par l'hegoumene Parthene
au monastere de Bistriţa. 268.
1" septembre 1681-31 aout 1682 (7190 ). - Coupe donnee par l'hegoumene Parthene
au monastere de Bistriţa. 951.
1682. - Broc de Reschner Paullus. 677.
<1682>. - Le marchand Mihul fait bâtir l'eglise en bois dite Bradu-Boteanu. 49.
d" septembre 1682-31 aout 1683 (7191)>. - Plateau. Don de la princesse Marie, epouse
du prince Şerban Cantacuzene. 1216.
1er septembre 1682-31 aout 1683 (7191). - Encensoir donne par le moine Antoine
au monastere de Tismana. 733.
1" septembre 1682-31 aout 1683 (7191). - :Evangeliaire donne par le grand spathaire
Constantin Brancovan au monastere de Bistriţa. 895.
1683. - lnscription de l'eglise Doamnei (de la Princesse) bâtie par la princesse Marie,
epouse du prin ce Şerban Cantacuzene; mention d 'une eglise anterieure en bois. 117.
<1683-1684>. - Obituaire mentionnant les peintres Constantin et Jean. 125.
1"' septembre 1683- 31 aout 1684 (7192). - Calice donne par le grand serdar Dumitraşco et son epouse Despina. 984.
12 septembre 1683. - Epitaphios donne par la princesse Marie, epouse du prince Şerban
Cantacuzene, a l'eglise Doamnei (de la Princesse). 122.
1684. - Lampe donnee par le grand echanson Constantin Cantacuzene a l'eglise SaintGeorges-1 'Ancienne. 492.
1684. - Evangeliaire donne par le grand spathaire Constantin Brancovan au monastere Dintrunlemn. 896.
<1684-1712>. - Petite icone faite par le maître orfevre Georg May dl>. 1025.
1" septembre 1684 -·31 aout 1685 (7193). - Patene donnee par Michel au monastere
d'Arnota du temps de l'hegoumene Pacome. 843.
1er septembre 1684-31 aout 1685 (7193). - Rhipidion donne par le grand spathaire
Constantin Brancovan au monastere de Bistriţa. 1004.
10 decembre 1684 (7193). - Croix donnee par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotroceni. 786.
<Vers 1685>. - Lampe donnee au monastere de Cotroceni par le prince Şerban
Cantacuzene. <Euvre du maître orfevre Iohannes Henning. 693.
<1685>. - Edification de l'eglise armenienne par Harutiun Hovviantz. 15.
12 mai 1685 (7193). -Plateau donne par le grand spathaire Constantin Brancovan
au monastere de Bistriţa. 844.
12 mai 1685 (7193). - Plateau donne par le grand spathaire Constantin Brancovan
au monastere de Bistriţa. 845.
1" aout 1685 (7193). - Châsse donnee par le prince Şerban Cantacuzene au monastere
de Cotroceni. 752.
20 aout 1685 (7193 ). - Rhipidion donne par le prince Şerban Cantacuzene au monastere de Cotroceni. 1005.
1er septembre 1685-31 aout 1686 (7194). - Encensoir donne par le moine Antoine
au monastere de Tismana. 734.
23 decembre 1685 (7194). - Pierre tombale de Mathieu, ancien grand aga, fils de
Constantin Cantacuzene, ancien grand postelnic. 84.
163
https://biblioteca-digitala.ro

1686. - Pat(me appartenant au couvent de Mica. 846.
1686. - Calice donne par le grand spathaire Constantin Brancovan a l'eglise de
Brîncoveni. 986o
1686. - Calice appartenant au couvent de Mica. 986o
1•r a"ril1686 (7194). - Cassolette donnee par le prince Şerban CantacuzEme au monastere de Cotroceni. 745o
1•r septembre 1686-31 aout 1687 (7195). - Coupe donnee par l'hegoumene Paisie au
monastere de Bistriţa. 952o
<A pres le 14 jan"ier 1687-1688 >. - Pierre tombale posee par le grand echanson Barbu
Urdăreanu sur la tombe de son pere Preda Urdăreanu, ancien grand sluger. 1189o
1" mars 1687 (7195 ). - Chandelier donne au monastere de Bistriţa par Constantin
Brancovan, grand logothete. <Euvre du maître orfevre Thomas Klosch. 1010o
1•r mars 1687 (7195 ). - Chandelier du monastere de Bistriţa, repare aux frais du
grand logothete Constantin Brancovan, par le maître orfevre Thomas Klosch. 1011o
zer septembre 1687- 31 aout 1688 (7196).- lcone peinte par le peintre Neacşu.
1109o
<Vers 1688 >. - Calice du monastere Dintrunlemn, fait par le maitre orfevre Sebastian H ann. 987 o
28 jan"ier 1688. - Patene donnee par Anne Bornemisza, epouse du prince de Transylvanie, a l 'eglise reformee de Logig. 847 o
15 mars 1688 (7196 ). - Lam pe donnee par Marie, epouse du grand comis
Şerban Cantacuzene, a l'eglise de Măgureni. <Euvre du maître orfevre Georg May
dl>. 694o
20 mai 1688 (7196).- Lampe donnee au monastere de Sărindar a la memoire de
la princesse Zmaranda <Cantacuzene>. <Euvre du maître orfevre Sebastian Hann. 696o
20 septembre 1688. - lnscription de l'eglise de Mogoşoaia, bâtie par le grand logothete Constantin Brancovan. 190o
29 octobre 1688 (7197 ). - Pierre tombale du prince Şerban Cantacuzene. 86o
<1689-1714>. - Sabre du prince Constantin Brancovan. 1192o
20 a"ril 1689 (7197 ). - Rhipidion en argent, fait avec le materiei du monastere de
Tismana par les soins de l'hegoumene Joseph. 1006o
1•r septembre 1689-31 aout 1690 (7198). - Lampe donnee par le prince Constantin
Brancovan au monastere de Bistriţa. <Euvre du maître orfevre Thomas Klosch. 696o
<1690-1721>. - Lampe executee par le maître orfevre Petrus Hiemesch pour le
monastere Dintrunlemn. 697 o
18 fe"rier 1690 (7198). -Plateau en argent fait par les soins de l'hegoumene Joseph,
avec le materiei laisse par la religieuse Christine, fille du grand clucer Coruia. 261.
3 no"embre 169 .. - Pierre tombale d'Aristarchos Chrysoscoleos, de Constantinople,
epoux d'Helene Cantacuzene. 4570
1691 (1140).- Pierre tombale du pretre Galust de Khiznavor. 656o
5 aout 1691 (7199).- Pierre tombale de la fille de l'aga Jipa. 319o
1•r septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Cassolette donnee au monastere de H urezu
par ses fondateurs. 746o
1'' septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Châsse donnee par le prince Constantin
Brancovan et la princesse Marie. 753o
1•r septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Croix donnee par le logothete Badea de
Brîncoveni au monastere de Mamul. 787 o
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1er septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Croix. Don du prmce Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 130.
1'' septembre 1691-31 aout 1692 (7200). - Croix donnee par le prince Constantin
Brancovan et la princesse Marie au monastere de H urezu. 788.
1er septembre 1691-31 aozît 1692 (7200 ). - Croix faite aux frais du pretre Paul, de
Thomas, de Roxanda, etc. par l'orfevre Constantin de Vratsa. 789.
1er septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Etole. Don du prince Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 1058.
1•r septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Evangeliaire donne par le prince Constantin
Brancovan et la princesse Marie et execute par le maître orfevre Georg Helthner. 897.
1'' septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Orarion. Don du prince Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 1069.
1'' septembre 1691-31 aout 1692 (7200 ). - Plateau donne au monastere de Hurezu
par le prince Constantin Brancovan et la princesse Marie et execute par le maître orfevre
J ohannes Henning. 848.
1'' septembre 1691-31 aout 1692 (7200).- Voile d'iconostase. Don du prince Constantin
Brancovan et de la princesse Marie. 1092.
1'' septembre 1691-31 aout 1692 (7200).- Voile d'iconostase. Don du prince Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 1093.
10 septembre 1691 (7200 ). - Pierre tombale du marchand Maxime et de son epouse
Marie. 69.
No"embre 1691 (7200 ). - lcone donnee par le capitaine Voico. 1193.
(A pres 1691). - Pierre tombale de Harutiun, de Jassy. 657.
Fe(Jrier 1692. - Evangeliaire donne au monastere de Hurezu par le prince Constantin
Brancovan et la princesse Marie et relie par le mattre orfevre J ohannes Henning. 898.
1er fe(Jrier 1792 (7200 ). -Chandelier donne au monastere de H urezu par le prin ce
Constantin Brancovan et la princesse Marie. 1012.
8 juin 1692-7200. - Pierre tombale du grand spathaire Iordache, fils de Constantin
Cantacuzene, ancien grand postelnic. 86.
1er juillet 1692 (7200 ). - Plateau donne par le prince Constantin Brancovan et
la princesse Marie au monastere de Hurezu. ffiuvre du maître orfevre Johannes Henning. 849.
1er septembre 1692 (7201). - Inscription de l'eglise Saint-Nicolas-Sîrbi, bâtie par le
marchand Basile Pociteanul, son epouse Sanda et leur fils Ghinea. 430.
1er septembre 1692-31 aout 1693 (7201). - Plateau donne au monastere Dintrunlemn
par la princesse Marie, epouse du prince Constantin Brancovan. ffiuvre du maître orfevre
Petrus Hiemesch. 850.
1693. - Croix. Don du hieromoine Ignace, de la viile de Trikkala. 790.
1693. - Mitre episcopale. Don du prince Constantin Brancovan. 1097.
1er mai 1693. - lcone faite aux frais de Jean avec l'aide de son oncle, le pretre
Parthene, hegoumene du monastere Radu Vodă. 338.
17 juin 1693. - Lampe donnee par Denys <IV>, patriarche de Constantinople, au
monastere de Radu Vodă. 339.
<18 juin- 31 aout> 1693 (7201). - Calice donne par Hilarion, eveque de Rîmnic,
au monastere de Bistriţa. 988.
1'' septembre 1693-31 aout 1694 (7202). - Medaillon d'un saccos fait par le prince
Constantin Brancovan pour les eglises metropolitaines de Bucarest et de Tîrgovişte. 931.
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1er septembre 1693-31 aout 1694 (7202). - Podea. Don du prmce Constantin
Brancovan et de la princesse Marie. 1073.
1" septembre 1693- 31 aout 1694 (7202 ). - Voile d'iconostase. Don du prmce
Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 1094.
8 septembre 1693 (7202 ). - Pierre tombale de Kiajna, epouse du grand portar Mathieu,
fille du postelnic Radu Dudescu. 320.
1694. - Croix. Don du prince Constantin Brancovan. 791.
<10 avril 1694 (7202) ou 10 avril 1705 (7213) >. - Pierre tombale de Georges, fils de
Gheghebrăt de Braşov. 293.
<1er septembre-31 decembre> 1694-7203. - Cassolette refaite aux frais du hieromoine
Anthime d'lberie, typographe georgien, par de maître orfevre> Ghioca a inscription gravee
par Daniel Teodor. 747.
1er septembre 1694-31 aout 1695 (7203). -Plateau donne par le prince Constantin
Brancovan aux eglises princieres de Bucarest et de Tîrgovişte. 107.
Decembre 1694 (7203). - Evangeliaire donne au monastere de Sărindar par le grand
tresorier Şerban Grecianu a la memoire de son epouse Ilinca. 899.
1695. - Gobelet de Peter Ecsedi et de Eva Csevei. 953.
(1695).- Patene donnee par le prince Constantin Brancovan au monastere Dintrunlemn. 1217.
<1cr janvier-31 aout> 1695-7203. - Crosse episcopala donnee par le prince Constantin Brancovan au monastere de H urezu. 1183.
20 mai 1695 (7203 ). - Benitier portatif donne au monastere Dintrunlemn par
le prince Constantin Brancovan et sa mere Stanca. ffiuvre du maître orfevre Georg
Heltner. 1021.
21 aout 1695 (7203 ). - Encensoir donne par Cernica Ştirbei, ancien grand armaş,
et son epouse Marie au monastere de Hurezu, dont il avait surveille la construction. 735.
1er septembre 1695-31 aout 1696 (7204). - Omophore. Don du prince Constantin
Brancovan et de la princesse Marie. 1066.
1er septembre 1695-31 aout 1696 (7204). - Gobelet. Don du hieromoine Epiphane. 954.
1er septembre 1695-31 aout 1696 (7204). - Podea. Don du prince Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 1074.
1er septembre 1695-31 aout 1696 (7204). - Voile d'iconostase. Don du prince Constantin Brancovan et de la princesse Marie. 1095.
8 septembre 1695. - Pierre tombale du professeur de grec Theodore de Trebizonde,
fils de Simeon. 658.
1696. - Etole donnee par le prince Constantin Brancovan, la princesse Marie et leurs
fils et brodee par Despineta. 1059.
1696. - lnscription d'un portrait du prince Constantin Brancovan. 1164.
<1696-1707>. - Gobelet au nom d'un certain Preda, execute par le maître orfevre
Georg Olescher. 955.
<Jer janvier- 31 aout> 1696-7204.- Inscription de l'eglise d'Afumaţi, bâtie par
Constantin Cantacuzene ancien grand stolnic. 1.
5 janvier 1696 (7204). - Lampe donnee par le grand comis Şerban Cantacuzene pour
la tombe de son epouse Marie, au monastere de Comana. 1194.
5 janvier 1696 (7204). - Plateau rachete aux Turcs par le grand comis Şerban Cantacuzene apres la guerre d'Autriche et donw1 au monastere de Mărgineni. 851.
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1" septembre 1696-31 aout 1697 (7205 ). - Encensoir donne par la princesse Marie,
epouse du prince Constantin Brancovan, a la chapelle de l'hospice du monastere de Hurezu.
<Euvre de Martin Thadeus. 736.
1er septembre 1696-31 aout 1697 (7205 ). - Calice donne par la princesse Marie,
epouse du prince Constantin Brancovan, a la chapelle de l'hospice du monastere de Hurezu.
<Euvre du maître orfevre Georg May <II>. 989.
1er septembre 1696-31 aout 1697 (7205 ). - Rhipidion donne au monastere de Hurezu
par le prince Constantin Brancovan et la princesse Marie. <Euvre du maitre orfevre Iohannes
Henning. 1007.
3 juin 1697. - Plateau donne au monastere de Radu Vodă du temps de l'hegoumene
Cyprien. 852.
1er juillet 1697.-Croix donnee a l'eglise de Dragomireşti par Axenia, epouse d'Ostaş
Mihale et executee par le peintre Michel. 1206.
5 juillet 1697 (7205 ). - Plateau donne a la chapelle de l'hospice du monastere de
Hurezu par la princesse Marie, epouse du prince Constantin Brancovan. <Euvre du maîtrc
orfevre Georg May <11>. 853.
1er septembre 1697-31 aout 1698 (7206 ). - Icone. Don de <l'ancien grand comis> Şerban
<Cantacuzene>. 1110.
1er septembre 1697-31 aout 1698 (7206 ). - Omophore du metropolite de Sebaste,
Neophyte, brode par Gherasim, hieromoine du monastere de Galata. 1067.
1698 (1147 ). - Pierre tombale de l'ecrivain public Hovhannes, fils du pretre Martiros
d'Artachat. 659.
20 jaMier 1698 (7206 ). - Pierre tombale du capitaine Radu et des enfants du
marchand Michel. 70.
Juin 1698. - Evangeliaire donne par le capitaine Chrystodoulos et son epouse Irene
au monastere de Segarcea. 900.
23 juin 1698 (7206). - Pierre tombale de Caliţa, epouse de Mathieu Comăneanu,
ancien grand capitaine des mercenaires. 321.
1cr septembre 1698-31 aout 1699 (7207).- Châsse donnee au monastere de Comana
par le grand echanson Şerban Cantacuzene a la memoire de sa familie. 754.
4 septembre 1698 (7207 ). - Portes executees aux frais de l'hegoumene Daniel par
Nicetas. 1178.
20 septembre 1698. - Inscription du campanile de l'eglise de la metropole, bâti par
le prince Constantin Brancovan. 236.
20 septembre 1698 (7207 ). - Inscription des cellules et des bâtiments de l'eglise
Saint·Georges-la-Nouvelle, acheves par le prince Constantin Brancovan avec l'aide de Dosithee,
patriarche de J erusalem, des boyards, des monasteres et des marchands, sous la surveillance
du grand aga Ienache Văcărescu; texte redige par le logothete lsar. 382.
<NoC!embre 1698- aout 1706 ?>.-Plateau donne au monastere de Sărindar par le
grand aga lenache Văcărescu. <Euvre du maître orfevre Georg May <11>. 854.
1699. - Epimanikia. Don du hieromoine Athanase. <Euvre de Despineta. 1064.
1er mai 1699 (7207).-lnscription de l'eglise de Fundenii-Doamnei, bâtie par le grand
spathaire Michel Cantacuzene. 140.
<A pres le 1er mai 1699>. - lnscription d'un portrait du grand spathaire Michel Cantacuzene et de son epouse Marga (peinture murale). 141.
4 mai 1699. - Aiguiere au nom de Philipp Schleich, frere conventuel de Ratisbonne. 917.
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4 mai 1699. - Plateau au nom de Philipp Schleich, frere conventuel de Ratisbonne. 855.
1er septembre 1699-31 aout 1700 (7208). - Lampe donnee a la memoire de Preda
{Brancovan>, Păuna, Papa, etc. et faite par le maître orfevre Georg May <II>. 698.
1er septembre 1699- 31 aout 1700 (7208).-Broc donne par le hieromoine Dosithee. 678.
1er septembre 1699- 31 aout 1700 (7208). - Etole donnee par la princesse Marie,
epouse du prince Constantin Brancovan, a la chapelle de l'hospice du monastere de Hurezu. 1060.
<Fin du XVne siecle>.- Sebile portant une inscription aux noms de Gherghi et
de Stanciu. 856.
<Fin du XVne siecle?>.- Encolpion, <copiant une vieille croix du monastere de
Petcherska>, mentionnant les noms de Niphont, eveque de Novgorod, Simon, eveque de
Suzdal, Demian et autres archimandrites et freres du dit monastere. 873.
<Fin du xvne siecle>.- Icone peinte par le peintre Joachim. 1111.
(Fin du XV ne siecle). - Icone portant une inscription ecrite par le hieromoine
Parthene. 1233.
<Fin du xvne siecle>.- Calice donne par Isar Ghionma a l'eglise St.-Demetre. 990.
<Fin du XV 11e siecle?>. - lnscription d'un portrait du boyard Pierre sluger, de son
epouse Ancuţa, du ban Mathieu et de son epouse Păuna (peinture morale). 127.
<Fin du XV ne siecle- debut du XV n1e siecle>. - Evangeliaire donne par Jean
et son pere, le pretre Michel. 901.
<Fin du XVne siecle- debut du XVn1e siecle>.- Calice, aux noms de Simon
Baricki et de Stuzel. 991.
<Vers 1700>. - Croix. Don de l'epouse du prince Constantin Brancovan. 792.
14 mars 1700 (7208 ). - Pierre tombale de Basile, chef de la corporation des marchands,
et de son epouse Cerna. 71.
27 avril 1700 (7208 ). - Calice refait par le logothete Baldovin du temps de l'hegoumene Basile. 992.
3 juillet 1700. - Pierre tombale de J ean Louis et de Leonard Nicolas, fils du chirurgien Etienne Sixt. 39.
A out 1700 (7208 ). - Inscription de l'eglise de Şelari, bâtie par le grand echanson
Şerban Cantacuz{me avec l'aide du chef de la corporation des marchands Iorgu et avec celle
d'Apostol Lazăr. 477.
<1er septembre-31 decembre> 1700-7209 - Medaillon de phelonion donne au monastere
de Hurezu par le grand echanson Şerban Cantacuzene, pour sa propre memoire et celle de ses
epouses Andriana et Marie. 932.
1er septembre 1700-31 aout 1701 (7209 ). - Croix de l'eveque Clement, faite avec la
contribution de Stoian lvanovici a palanca Osogov. 793.
< XV 11 1e siecle >. - Evangeliaire. Don de kyr Chrysanthe. 264.
< XV 111e siecle >. - Icone donnee en souvenir de Barbu < Craiovescu >, grand ban
de Craiova 1112.
<XVII 16 siecle>. - Negatif en bois execute par le pretre Constantin, typographe
de Rîmnic. 1184.
<XV1ne siecle>.- Pierre mentionnant les noms de Demetre et du pretre Pierre
qui ont surveille la construction de l'eglise de Mogoşoaia. 191.
<XV1116 siecle> - Pierre tombale du medelnicer Athanase Amiras et de son epouse
Marie. 322.
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<X V IJJe siecle ? >. - Pierre tombale de Chrysapha, epouse de Theodoraki Papanicola,
et de son fils Constantin. 180.
<XV llJe siecle>. - Obituaire de dame Dochiţa, mentionnant les fondateurs <de l'eglise
St.-Nicolas-Jitniţa>: Anne, Tudori, Alexandra, etc. 173.
<XV llJe siecle?>. - Obituaire de l'ermitage de Frumoasa, mentionnant des princes
de la familie Movilă. 1166.
<XVllJe siecle>.- Obituaire de l'eglise de Sărăţenii-de-Sus, mentionnant les fondateurs, le maître ma~on Costache qui a refait l'eglise et divers membres de la familie des
Docans. 1167.
<XV llJe siecle?>. - Calice donne par l'hegoum(me Nicephore au monastere de
Sărindar. 147.
< XVlll• siecle>.- lnscription des portraits du prince Radu Mihnea et du prince
Alexandra II Mircea, figures sur un support de cierge. 350.
(Debut du X V llJe siecle). - Icone portant une inscription ecrite par le peintre
Gregoire. 1234.
(Debut du XVllJe siecle).- lcone peinte par le pretre Jean et le pretre Tudor
de Costeşti. 1235.
(Debut du XVllJe siecle).- Icone donnee par le hieromoine Panteleimon et le
sacristain Constantin. 1236.
<Jire moitie du XV llJe siecle>. - lcone faite aux frais (?) de Pătraşco Brezoianu. 66.
1701. - Châsse donnee par l'hegoumene Metrophane au monastere de Cotroceni. 97.
1er septembre 1701-31 aout 1702 (7210 ). - Reconstruction, en bois, de l'eglise des
Sts.-Archanges <Oţetari>, sous le regne de Constantin Brancovan. 223.
1er septembre 1701-31 aout 1702 (7210 ). - Encensoir fait par la mere superieure
Damaschina a ses frais et a ceux du monastere. 1218.
1er septembre 1701-31 aout 1702 (7210 ). - Cloche faite aux frais du prince Constantin
Brancovan pour l'eglise de Gorgani. 150.
1er septembre 1701-31 aout 1702 (7210 ). - Icone faite par le peintre Simeon. 3•
. . . septembre 1702 (7211). - lnscription de l'eglise Dintrozi, rebâtie par la princesse
Marie, epouse du prince Constantin Brancovan. 583.
6 septembre 1702. - Pierre tombale du professeur Sebastos Kymenites de Trebizonde. 660.
20 septembre 1702. - Inscription du palais de Mogoşoaia, bâti par le prince Constantin
Brancovan pour son fils Etienne. 198.
1703. - lcone donnee par Theodose et executee par le peintre Gregoire. 1113.
<1er janvier-31 aout> 1703-7211. - Calice donne par la princesse Marie, epouse du
prince Constantin Brancovan, a l'eglise Dintrozi de Bucarest. 162.
<11 avril> 1703 (7211). - Pierre tombale de Radu lzvoranu, ancien grand stolnic. 458.
1er mai 1703 (7211 ). -Plateau donne au monastere de St.- J ean a Bucarest par le prin ce
Constantin Brancovan et la princesse Marie et fait par le maître orfevre Peter H iemesch. 857.
3 mai 1703. - Evangeliaire donne au monastere de St.- J ean a Bucarest par le prince
Constantin Brancovan et la princesse Marie. ffiuvre du maître orfevre Stephan Weltzer. 902.
9 mai 1703. - Pierre tombale aux noms de Marica, Toderasco et Despa, de la lignee de
Constantin Cantacuzene, ancien grand stolnic, et d'autres membres de sa familie. 2.
10 juin 1703 (7211). - Inscription de l'eglise du monastere de St.-Jean-le-Grand< des Grecs>, reconstruit par le prince Constantin Brancovan, avec l'aide de Radu Golescu,
ancien grand comis, fondateur de l'edifice anterieur. 453.
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15 juillet 1703 (7211). - Inscription de la chapelle du monastere de Comana, construite, ainsi que les demeures et les cellules du monastere, par Şerban Cantacuzene, ancien
grand echanson. 584.
1•r septembre 1703 - 31 aout 1704 (7212 ). - Cloche faite aux frais de la princesse
Marie, epouse du prince Constantin Brancovan, pour l'eglise Dintrozi. 116.
18 octobre 1703. - Croix funeraire en pierre de Mare Marcakierin. 603.
19 mars 1704. - Pierre tombale du prince Radu, fils du prince Alexandre Iliaş. 256.
<19 mars> 1704 (7212).- Voile funeraire du tombeau du prince Radu Iliaş. 1098.
1•r septembre 1704-31 aout 1705 (7213). - lcone appartenant au moine Theodore. 1114.
<Vers 1705>. - Inscription d'un portrait du prince Constantin Brancovan, de la princesse Marie et de leurs enfants (peinture murale). 193.
8 fer;rier 1705. - Icone. Don de Jean Coleti. 52.
Mai 1705. - Inscription de l'eglise des Sts.-Apotres, embellie par Auxence, metropolite de Sofia. 454.
25 aout 1705. - Obituaire peint mentionnant les peintres Constantin, Lambru,
Radu, etc. 194.
1•r septembre 1705-31 aout 1706 (7214). - Cloche faite aux frais du grand aga
Ianache Văcărescu pour l'eglise de Răzvan. 352.
1•r septembre 1705-31 aout 1706 (7214). - Gobelet donne par le hieromoine Etienne. 956.
8 septembre 1705 (7214). - lnscription de l'eglise Scaune, bâtie par Tănasie de
Ttrnovo, et son neveu Stavro. 356.
1706. - Croix. Don du metropolite Theodose. 794.
14 fer;rier 1706. - Evangeliaire donne par le staroste Philippe Maximovitch au monastere
de Bogoliubovo (U.R.S.S.). 903.
20 mai 1706 (7214). - Lampe donnee par le prince Antioche Cantemir et la princesse
Catherine au monastere des Trois-Hierarques a Jassy. 699.
1•r septembre 1706-31 aout 1707 (7215 ). - Evangeliaire donne par le prince Constantin
Brancovan et la princesse Marie. ffiuvre du mattre orfevre Georg May <II>. 904.
1•r septembre 1706-31 aout 1707 (7215 ). - Plateau donne par le prince Constantin
Brancovan et la princesse Marie. 262.
<Vers 1707-1714>. - lcone. Don de Pacome, eveque de Roman. 1197.
1707. - Icone. Don de Maxime Mara de Crete, metropolite de Hierapolis. 276.
20 fer;rier 1707. - Portes faites aux frais d'Auxence, ancien metropolite de
Sofia. 1179.
1•r septembre 1707-31 aout 1708 (7216 ). - Plateau donne au monastere de Surpatele
par la princesse Marie, epouse du prince Constantin Brancovan. ffiuvre du maître orfevre
Georg May <11>. 858.
1•r septembre 1707-31 aout 1708 (7216 ). - Evangeliaire donne au monastere de Surpatele par la princesse Marie, epouse du prince Constantin Brancovan. ffiuvre du maître orfevre
Georg May <II>. 905.
<Vers 1708>. - Lampe. Don d'lstrate Florescu. 700.
1708. - Calice donne au monastere de St.-Sava pour la commemoration de Pantoleon <Calliarchos> et de Zoe. 993.
<Jer janr;ier-31 aout> 1708-7216. - Croix en pierre elevee par le marchand Mathieu
et son epouse Catherine. 604.
27 janr;ier 1708 (7216).- Stele funeraire du metropolite Theodose. 246.
1•r fer;rier 1708 (7216 ). - Icone faite par le peintre Nicolas. 1115.
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1er septembre 1708-31 aout 1709 (7217 ). - Evangeliaire donne par le prince Constantin Brancovan et la princesse Marie. 906.
< Apres 1708 >. - lnscription des portraits de Dumitraşcu Racoviţă, grand hetman
de Moldavie, et de son epouse Ilinca, nee Cantacuzene (peinture morale). 142.
1709. - Gobelet au noms de Mihaly Cserei et de Kun Ilona. 957.
Fevrier 1709 (7217 ). - Pierre tombale de Vlădaia, mere de Bîrcă Cojescu, ancien
grand logothete, et de Marie, son epouse. 351.
1er avril 1709 (7217).-Rhipidion donne au monastere de St.-Georges par le prince
Constantin Brancovan, la princesse Marie et leurs fils. Travail du maître orfevre Georg
May <11>. 385.
20 juillet 1709 (7217 ). - Inscription du monastere de St.-Sava rebâti en meme temps
que l'ecole du meme nom, aux frais du prince Constantin Brancovan, ainsi qu'avec l'argent
laisse par le marchand de bougies Stere, sous la surveillance du grand sluger Radu Dudescu. 585.
22 juillet 1709 (7217 ). - Inscription de l'eglise St.- J ean-Damasdme, bâtie par le boyard
Dragomir, fils du boyard Grama, et son epouse Stanca. 586.
20 decembre 1709 (7218 ). - Plateau donne par le grand vornic Şerban Cantacuzene
et son epouse Andriana au monastere de St.-Nicolas-Şelari. 478.
20 decembre 1709 (7218 ). - Plateau donne par le grand vornic Şerban Cantacuzene
et son epouse Andriana au monastere de Radu Vodă. 859.
20 decembre 1709 (7218 ). - Plateau donne par le grand vornic Şerban Cantacuzene
et son epouse Andriana au monastere des Saints-Apotres. 860.
24 decembre 1709 (7218 ). - Plateau donne par le grand vornic Şerban Cantacuzene
et son epouse Andriana au monastere de Colţea. 1219.
< Vers 1710 >. - Plateau donne par le grand vornic Şerban Cantacuzene et son
epouse Andriana au monastere de Sărindar. 304.
1710. - Ornement <probablement d'un chandelier>, donne par le prince Constantin
Brancovan. 1026.
20 fevrier 1710 (7218). - Plateau donne par le grand vornic Şerban Cantacuz{me et
son epouse Andriana au monastere de Surpatele. 861.
1er aout 1710 (7218).- Obituaire de l'eglise metropolitaine de Bucarest, mentionnant
princes, boyards, eveques, hegoumenes, hieromoines, moines, marchands. 1168.
5 octobre 1710 (7219).- Inscription de l'eglise Brezoianu, bâtie par le grand clucer
Mănăilă Mărăcineanu et le grand tresorier Şerban Bujoreanu sur le terrain donne par le grand
vornic Pătraşcu Brezoianu. 51.
1711. - Porte de l'eglise Mihai Vodă, faite du temps de l'hegoumene Joseph de
Milos. 182.
15 janvier 1711. - Pierre tombale de Chiriţă, fils de Sava. 118.
2 mai 1711 (7219 ). - Calice donne par le clucer Ianache <Văcărescu> au monastere
de St.-Sava. 994.
1er septembre 1711-31 aout 1712 (7220).- Ornement sculpte en pierre execute sous la
direction de Gregoire, novice au monastere de Cozia, et de Lupul Sărăţeanu. 672.
1712. - Cloche faite aux frais du prince Constantin Brancovan pour l'eglise princiere
de Bucarest, pendant la vingt-quatrieme annee de son regne: 407.
< 1er janvier-31 aout > 1712-7220.- Ornement sculpteen pierre mentionnant Michel,
executeur des travaux du monastere de Cozia. 673.
Avril 1712 (7220 ). - Lampe commandee pour la tombe d'Ilinca Brancovan, a l'eglise
St.-Georges-la-Nouvelle, par ses fils Şerban et Drăghici. 1195.
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1713. - Encolpion de Metrophane, metropolite de Nysse. 874:.
<1713- 1714 ?>. - L'eglise de Ghionma Banu est peinte aux frais d'Euthyme de
Dipalitza, archeveque de Pogoniani, sous le regne du prince Constantin Brancovan. 588.
20 juillet 1713 (7221). - Croix en pierre elevee par Constantin Brancovan, fils du
prince Constantin Brancovan, a la memoire de son grand-pere, le grand postelnic Papa. 565.
1er septembre 1713-31 aout 1714 (7222).- Icone faite aux frais d'Etienne, hegoumene
du monastere d'Arnota. 1116.
<Jer janvier-31 aout> 1714-7222. - Cloche faite aux frais du grand spathaire Miche
Cantacuzene pour l'eglise de Colţea. Coulee par Iohan Baptist Dival, a Vienne. 79.
Mars 1714 (7222 ). - Epitaphios donne par le metropolite de Hongrovalachie, Anthime
d'lberie (Georgie). 1041.
15 mars< 1714 >. - Icone faite aux frais d'Acace, archidiacre de l'eglise metropolitaine,
pour le monastere de Cozi a. 1117.
1" septembre 1714 - 31 aout 1715 (7223 ). - Cloche faite aux frais du metropolite
de Hongrovalachie Anthime d'Iberie pour l'eglise de Tous-les-Saints a Bucarest. 6.
1er septembre 1714-31 aout 1715 (7223). - Inscription de la tour de Colţea, rappelant
que le monastere a ete entoure d'un mur en briques par le grand spathaire Michel Cantacuzene. 687.
1'' septembre 1714-31 aout 1715 (7223). - Saccos du metropolite Gedeon. 1081.
1715. - Cadre en pierre mentionnant le nom du grand spathaire Michel Cantacuzene. 674:.
1715. - Lampe au nom du grand spathaire Radu Cantacuzene. 98.
1715. - Inscription du monastere d'Anthime, bâti par le metropolite du meme nom. 4.
23 fevrier 1715. - Piece de velours timbree du nom du grand spathaire Radu Cantacuzene. 1099.
25 fevrier 1715 (7223 ). - Pierre tombale du grand spathaire Radu, fils du stolnic
Constantin Cantacuzene. 87.
10 juillet 1715 (7223). - lnscription de l'eglise des Saints-Apotres, mentionnant la
construction du companile et d'autres travaux faits par le prince Etienne Cantacuzene. 367
20 aout 1715 (7223).- Inscription de l'eglise de la Cour, restauree par le prince
Etienne Cantacuzene. 106.
1er septembre 1715-31 aout 1716 (7224) voir: < 1713-1714? >.
6 decembre 1715 ( 476 ). - Pierre tombale du rabbin Mordehai, fils du rabbin J ehuda. 606.
1716. - Lampe donee par la princesse Pulcherie, epouse du prince Nicolas Maurocordato,
et faite par le maitre orfevre Thomas Lang. 701.
1716. - Pierre tombale de Georges de Castoria. 323.
< 1'' janvier-31 aout > 1716 (7224). - Le prince Nicolas Maurocordato commence
la construction du monastere de Văcăreşti. 4:87.
18 mai 1716. - Epitaphe de la princesse Pulcherie, epouse du prince Nicolas Maurocordato. 229.
27 juin 1716. - Epitaphe de Thomas, fils du prince Nicolas Maurocordato. 230.
< 14 novembre 1716 >. - Le prince Nicolas Maurocordato est fait prisonnier par les
troupes autrichiennes et emmene en Transylvanie. 487.
1717. - Coupe donnee par Nicodeme, hegoumene du monastere de Tismana. 1220.
1718 (7226 ). - Incendie, a cette epoque, du centre commercial de la viile et de
l'eglise en bois, dediee a St. Nicolas <des-Marchands> a Bucarest. 200.
1718. - Lampe donnee par le cretois Georges au monastere de Stelea a Bucarest. 340.
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1718. - Lampe donnee par le grand spathaire Şerban < Grecianu > a l'eglise SaintGeorges-la-Nouvelle. 702.
1718. - Gobelet donne par le hieromoine Corneille. 958.
Mars 1718. - Icone achetee a Moscou par le hieromoine Joannice de Pogoniani. 1237.
1er septembre 1718 - 31 aotît 1719 (7227 ). - Cloche faite aux frais de l'echanson Iliaş
pour l'eglise St.-Nicolas-des-Marchands a Bucarest. 211.
1er septembre 1718-31 aout 1719 (7227).- Croix de pierre elevee par le grand serdar
Mathieu Mogoşescu. 215.
1719. - Lampe donnee par Panait au monastere de Stelea a Bucarest. 341.
1719. - Lampe donnee au monastere de Stelea a Bucarest par kyr Theoclet, avec la
contribution de Georges Krikkor. 342.
1719. - Inscription de l'eglise de Popa Nan, bâtie par le pretre Nan, Ruse, Catherine,
etc. 296.
< 23 (er1rier > 1719 (7227 ). - Pierre tombale du prince Jean Maurocordato. 383.
< A pres mars > 1719 (7227 ). - Le prince Nicolas Maurocordato reprend les travaux
de construction du monastere de Văcăreşti. 487.
23 juillet 1719 (479).- Pierre tombale du rabbin David, fils du rabbin Şmuel. 606.
1er septembre 1719-31 aout 1720 (7228). Lampe mise a la tombe de la princesse
Zmaranda, fille du prince Constantin Brancovan. ffiuvre de l'artiste Thomas Lang ( ?). 703.
1er octobre 1719. - Inscription de l'eglise de Ghionma Banu, redigee a cette date. 688.
<Vers 1720-1725 >. - Lam pe donnee par la princesse Anne, epouse du prince Michel
Racoviţă, au monastere des Trois-Hierarques de Jassy. 704.
< Vers 1720- 1730 >. - Lampe donnee par le prince Nicolas Maurocordato. 343.
1720. - Reliquaire fait par l'hieromoine Ioannice de Janina. 822.
13 mai 1720. - Pierre tombale du ban Ghionma, d'Ostanitza. 661.
12 juillet 1720 (7228). - Lampe mise par la princesse Marie a la tombe de son epoux,
le prince Constantin Brancovan. 386.
1er septembre 1720-31 aout 1721 (7229 ). - Pierre tombale du logothete Preda
Merişanu. 324.
<Vers 1721 >. - Rhipidion donne par le prince Nicolas Maurocordato et la princesse
Smaranda. 344.
1721. - Lampe donnee par Georges Kyriakos de Sinope, a l'eglise Saint-Jean-leGrand-des-Grecs. 706.
21 fe~rier 1721 (481). - Pierre tombale de Haia, fille du rabbin Jaacov. 607.
21 juillet 1721 (481).- Pierre tombale de Pesila, fille du rabbin Jehuda. 608.
1722. - Lampe faite par le pretre Panait Coulina du Peloponnese. 493.
1722. - lcone faite par le pretre Panait Coulina du Peloponnese. 1118.
20 mars 1722 (7230 ). - Pierre funeraire d'Anghelina et de sa fille Marie, epouse
d'Etienne, logothete de la Metropole. 231.
10 juillet 1722 (7230 ). - Pierre tombale de Bălaşa, fille de "kyr kiurciubaşa", posee
par son fils Sugrumale, second portar. 662.
A out 1722 (7230 ). - lcone donnee par le metropolite Daniel a la chapelle de l'eglise
metropolitaine de Bucarest et faite par le peintre J ean. 238.
Septembre 1722 (7231). - Inscription du monastere de Văcăreşti, acheve par le prince
Nicolas Maurocordato, sous la haute surveillance du grand clucer Manolache, de l'ancien
grand aga Mathieu Mogoş et du grand cupar Iane. 487.
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30 septembre 1722 (7231 ). - Inscription de l'eglise Creţul eseu, bâtie par le grand
logothete Iordache Creţulescu et son epouse Safta Brancovan, sous la surveillance du
logothete Pîrvu Loloescu. 102.
< Apres septembre 1722 >. - lnscription du campanile du monastere de Văcăreşti. 497.
1723. - Icone donnee par le cathegoumEme Sophrone, pretre de Soumela, faite par
Theodosie, fille de Georges et d'Asopouri (?). 1238.
1723. - Icone donnee par l'eveque Euthyme, peinte par Basile Iuriev a Nejin
(U.R.S.S.). 1119.
1723. - Cuiller. Don du prince Nicolas Maurocordato. 923.
1723. - Inscription de la chapelle de l'eglise metropolitaine, bâtie par le prince
Nicolas Maurocordato. Vers signes de Demetrius G. Nottaras. 237.
1723. - Calice donne par le prince Nicolas Maurocordato. 995.
1723. - Plateau donne par le prince Nicolas Maurocordato et fait par le mattre orfevre
Thomas Lang. 862.
21 septembre 1723 (7232 ). - Pierre tombale du pelletier Stanciu, fils de N icolas et
de Marie. 201.
26 octobre 1723 (7232). - Pierre tombale de Iordache, ancien grand capitaine de
cosaques, de Tîrgovişte, fils du capitaine Dragomir Băncescu. 325.
1724. - Croix embellie aux frais du grand portar Georges Grigo. 294.
1724. - Inscription de l'eglise de Prund, bâtie par le hieroschimonaque Theophane. 313.
8 mai 1724 (7232 ). - Icone, avec inscription de la main de J ean. 1120.
20 juin 1724. - Veilieuse donnee par Maxime Martelaris.
706.
1er aout 1724 (7232 ). - Inscription de l'eglise Ienii, bâtie par le grand logothete
Pană Negoescu et son epouse Safta, sous la surveillance du logothete Michel. 161.
< Apres le 1er aout 1724 >. - Obituaire grave sur pierre et mentionnant les fondateurs
et bienfaiteurs de l'eglise lenii. 165.
25 aout 1724 (7232 ). - Croix de pierre elevee par le grand logothete Iordache Creţulescu
pour avoir echappe a la peste. 103.
4 septembre 1724 (7233 ). - lnscription de l'eglise St.-Menas-Vergu, bâtie par le metropolite Daniel avec l'aide d'Ancuţa, fille du pretre Vlad. 499.
15 septembre 1724- 15 aout 1725 (7233). - Pierre tombale des enfants du
hadji Constantin: Nicolas, Marie, Safta, Nicolas, Marie. 169.
30 octobre 1724. - Inscription de l'eglise Stavropoleos, bâtie par l'archimandrite
J oannice, de la metropole de Pogoniani. 442.
< A pres le 30 octobre 1724 >. - lnscription d'un portrait du capitaine Athanase et de sa
familie (peinture murale). 446.
<A pres le 30 octobre 1724 >.- Inscription d'un portrait du metropolite Daniel d'Aninoasa
(peinture murale). 445.
< Apres le 30 octobre 1724 >. - lnscription d'un portrait du grand serdar Grigoraşcu
Grecianu et de sa familie (peinture murale). 446.
< Apres le 30 octobre 1724 >. - Inscription d'un portrait du prince Nicolas Maurocordato et de sa familie (peinture murale). 444.
< A pres le 30 octobre 1724- 1728 >. - Inscription d'un portrait de l'archimandrite
J oannice et de sa familie (peinture murale). 447.
< Apres le 30 octobre 1724-1728 >. - Inscription d'un portrait du grand că
măraş J ean Scarlat, de son epouse la princesse Marie et de leur fils Nicolake (peinture
murale). 448.
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<Apres le 30 octobre 1724-1728>.- Stalle donnee par l'hegoum€me Joannice a l'eglise
Stavropoleos. 449.
< Vers 1725 >. - Croix en pierre elevee sous le regne du prince Nicolas Maurocordato
et mentionnant les noms de Voico, Neaga, Stoica, etc. 196.
< Vers 1725 >. - Pierre tombale de la princesse Marie, fille du prince Nicolas
Maurocordato, epouse du grand cămăraş J ean Scarlat. 488.
3 jan"ier 1725 (72< 33 >). - Icone donnee par Stanca Buzoianu et faite par le peintre
J oseph. 1121.
20 jan"ier 1725. - Pierre tombale du docteur Pantoleon Calliarehos, de Chios, epoux
de Zoe de Byzance. 459.
10 mars 1725 (7233). - Pierre tombale des enfants du banquier Sima: Stanca, Şerban
et Constantin. 74.
30 juillet 1725 (7233 ). - Pierre tombale de Radu Pitişteanu et de ses enfants: Radu,
Ilinca, Rada et Despa. 202.
1er septembre 1725 (7234). - Croix en pierre elevee par Soare et Dragoea. 605.
1"' septembre 1725- 31 aout 1726 (7234). - Pierre tombale des filles du marchand
Simeon: Sultana, Sanda et Ancuţa. 203.
1er septembre 1725- 31 aout 1726 (7234). - Inscription de l'Eglise des Marchands
reconstruite en briques. 200.
1726. - Epitaphe de Scarlat, fils du prince Nicolas Maurocordato et de la princesse
Cassandre, composee par J oseph, metropolite de Tîrnovo. 232.
1726 ( 486 ). - Pierre tombale du rabbin Eliezer, fils du rabbin J şaiahu. 509.
17 fe"rier 1726 (7234). - Pierre tombale du ceauş Alexandrake, fils de Balasake
Mouselim. 326.
5 juillet 1726. - Icone donnee par J oannice de Pogoniani a l'eglise Stavropoleos, sa
fondation; inscription par le peintre Joseph. 1239.
1er septembre 1726 - 31 aout 1727 (7235 ). - Lam pe donnee par Gregoire Halepliu,
ancien grand logothete. 707.
1er octobre 1726 (7235 ). - Inscription du Schitul Maicilor, bâti par la religieuse
Tatiana avec l'aide de dame Zmaranda, sous la surveillance de Pascal, grand capitaine de
seimeni. 359.
1727. - Broc avec inscription au nom de Martin Keresztes comes du comitat de
Tirnava. 679.
1727. - Inscription d'une eglise restauree par Paleologue, ancien grand armaş, de
Byzance. 589.
17 fe"rier 1727.- Pierre tombale de Parousis ( ?), fils d'Athanase, du village de Vlasi. 460.
20 fe"rier 1727 (7235 ). - Pierre tombale de Manta et de ses fils Georges et Michel. 119.
28 mars 1727. - Pierre tombale du marchand Jean, fils d'Elie, de Chios. 120.
17 aout 1727 (7235 ). - Cloche faite aux frais du metropolite Daniel pour l'eglise
de Tous-les-Saints et eoulee par Hendric Lamp. 366.
<Vers 1728>. - J ordan le stucateur, inscription sur le mur exterieur de l'eglise Stavropoleos. 450.
1er fe"rier 1728 (7236 ). - Pierre tombale de Kyriazi, ancien cupar. 363.
4 mars 1728 (7236 ). - Pierre tombale du frere d'Alecu Stamate, ancien grand polcovnic
( ?), de ses enfants - loniţă, Barbu et Mariuţa- et de sa mere. 461.
1er a"ril 1728 (7236 ). - Inscription de l'eglise de Tous-les-Saints, bâtie par le metropolite Daniel. 362.
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9 mai 1728 (488). - Pierre tombale du rabbin Jaacov, fils du rabbin Ţvi. 510.
3 octobre 1728. - lnscription rappelant la construction de l'eglise et du caravanserail
de Stavropoleos par J oannice, metropolite de Stauropolis, qui les a places sous la dependance du monastere des Saints-Archanges de Pogoniani. 443.
4 nDPembre 1728 (7237 ). - Pierre tombale du postelnic Constantin, fils du logothete
Fiera Băjescu. 462.
1729. - Pierre tombale de Constantin, fils de Radu Cantacuzene, ancien grand
spathaire. 88.
2 aout 1729 (7237 ). - Lampe de Constantin Cantacuzene second logothete. 99.
1er septembre 1729- 31 aout 1730 (7238). - Croix en pierre elevee par Colţea et
Stoica. 197.
1er septembre 1729- 31 aout 1730 (7238). - Pierre funeraire du moine Nicodeme,
cămăraş de l'eglise metropole. 233.
28 no~embre 1729 ( 490 ). - Pierre tombale de Sara, fille du rabbin Mordehai. 511.
1730. - Piedestal en pierre portant les initiales du prince Nicolas Maurocordato. 496.
13 jan~ier 1730 (7238 ). - Icone faite pour le postelnic lstratie Urdăreanu par le
peintre Elie. 1122.
3 septembre 1730. - Pierre tombale ·du prince Nicolas Maurocordato, mentionnant
certaines de ses actions. 489.
1731 (491).- Pierre tombale du rabbin Aharon, fils du rabbin Şmuel. 512.
2 fe~rier 1731 (7239 ). - Icone donnee par J oannice, metropolite de Stauropolis, et
peinte par le moine Partbene, 1123.
29 juin 1731 (7239 ). - Inscription de l'eglise Tabaci (des Tanneurs), construite par
Etienne, logothete du Divan et de la Metropolie, et par son epouse Anica. 479.
1•r septembre 1731- 31 aout 1732 (7240).- Pierre fun~raire des parents du marchand
J ean: J ean, Stana, Sava, etc. 170.
1•r septembre 1731 - 31 aout 1732 (7240 ). - Obituaire grave sur pierre mentionnant
les noms des fondateurs de l'eglise , Sîrbi. 432.
23 octobre 1731 (7240 ). - Inscription de l'eglise Caimata, bâtie par Nee ula Bozianul,
ancien chef des huissiers du Divan, et son epouse Stanca, avec l'aide des habitants du
quartier et des marchands. · 590.
11 decembrie 1731 (7240 ). - Pierre funeraire dume tropolite de Valachie, Daniel. 257.
1732. - Etoffe tissee et donnee par Theodosie, fille d'Asopouri. (?). 1228.
10 a~ril1732 (492).- Pierre tombale du rabbin Ţvi, fils du rabbin Haim Nisim. 513.
1•r septembre 1732-31 aout 1733 (7241). - Graffite au nom du logothete Muşat. 239.
13 septembre 1732. - Pierre tombale de Timothee et de Nectaire, hegoumenes du
monastere St.- J ean-le-Grand <des Grecs>. 463.
27 no~embre 1732 (7241). - Pierre tombale de Bîrcă Cojescu, ancien grand logothete. 351.
4 decembre 1732. - Pierre tombale de l'epouse du capitaine Theophile. 464.
1733. - Lampe au nom de la princesse Ancuţa, fille du prince Constantin Brancovan. 708.
1733 (1182). - Pierre tombale de Tirdat, fils du pretre Movses d'Ardahar. 1204.
31 jan~ier 1733 (493).- Pierre tombale du rabbin Jţhac. 514.
27 mars 1733 (7241). - Lampe au nom de Păuna Fălcoianu. 375.
5 a~ril 1733 (493).- Pierre tombale du rabbin Ţvi, fils du rabbin Jaacov. 515.
25 a~ril 1733 (493).- Pierre tombale du rabbin Zeev Wolf, fils du rabbin Ţvi. 516.
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21 juin 1733 (7241). - Pierre funeraire commemorant Iorga, premier ecclesiarque
de l'eglise de Colţea, son epouse Marie et sa mere Neaga. 72.
1er septembre 1733-31 aout 1734 (7242). - Cuiller donnee par Stanca Glogoveanu au
monastere de Tismana. 266.
20 septembre 1733 (7242 ). - lnscription de l'eglise de Mărcuţa, embellie par le metropolite Etienne, qui y a ajoute le porche et construit le campanile. 179.
25 septembre 1733 (7242). - Inscription de l'eglise Mîntuleasa, bâtie par Marie,
sreur du marchand Manta, et son epouse Stanca. 185.
7 octobre 1733 (7242). - Pierre tombale du grand stolnic Manta Fărcăşanu. 327.
8 novembre 1733. - Obituaire grave sur pierre, mentionnant les fondateurs et les
bienfaiteurs de l'eglise Stavropoleos. 451.
17 34. - Encensoir donne par J oannice de Stauropolis. 737.
2 janvier 1734. - Pierre tombale de Parthene, metropolite de Gothie et de Caffa. 465.
22 aout 1734. - Veilleuse donnee par le comis Constantin Băleanu. 345.
14 novembre 1734 (7243). - Pierre tombale du capitaine Auxence. 204.
<1735-1790>. - Obituaire mentionnant des princes, des moines et d'autres fondateurs. 1169.
6 avril 17 35 (7243 ). - Pierre funeraire du becer Dumitrache et de ses enfants: Constantin, Ilinca, Stoica, Mihalache, Scarlat. 171.
20 mai 1735 (7243). - Pierre tombale du capitaine Frincu et de son epouse Marie. 186.
30 juin 1735 (7243 ). - Pierre funeraire de l'archipretre Călin, de son epouse Marie
et de ses enfants: le pretre Radu, Marie, Preda. 172.
15 septembre 1735 (7244). - Inscription de l'eglise d'Udricani, bâtie par le clucer
Udrican. 483.
8 novembre 1735. - Evangeliaire relie en argent par les soins de J oannice, archeveque
de Stauropolis, le grand postelnic Diamandi Razu et de Marie Cantacuzene. 907.
18 mars 1736. - Pierre tombale de dame Nuri, de la communaute armenienne, avec
le chronographe d'Etienne Kaitar sur les conversions au catholicisme. 40.
15 mai 1736 (7244). - Lampe donnee a l'eglise des Trois-Hierarques de Jassy mentionnant le nom de Grigoraşco. 709.
Aout 1736. - Inscription de la chapelle du monastere de Văcăreşti, bâtie par le prince
Nicolas Maurocordato, sous la surveillance d'Ananie, <metropolite> de Bethleem et hegoumene
du monastere. 498.
<A pres aout 1736>. - Lampe. Don du prince Constantin Maurocordato et de la princesse Catherine. 710.
1er septembre 1736-31 aout 1737 (7245). - Lampe posee dans l'eglise St.-Georges,
sur la tombe d'Etienne, fils du prince Constantin Brancovan. 711.
1er septembre 1736-31 aout 1737 (7245). - Icone offerte par le pretre Emmanuel. 1124.
20 octobre 1736 (7245). - Pierre tombale d'Enache, de Cernavoda. 364.
1737. - Evangeliaire relie en argent aux frais de Dimo, fils de Tonciu. 908.
1737. - Pierre tombale d'une cameriste, tour a tour de dame Elisabeth, de la comtesse
Mamuca de Turn et de la comtesse Marie de Kalnok, enterree a cote du seigneur de
Bachicsi. 41.
12 mars 1737. - Pierre tombale d'Athanase, fils du ban Ghionma. 663.
18 avril 1737 (497 ). - Pierre tombale du rabbin Ţvi, fils du rabbin Jaacov. 517.
20 mai 1737 (7245). - Pierre tombale de Constantin, ancien grand postelnic, fils de
Pierre, marchand ( ?) de Constantinople. 328.
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5 noflembre 1737 (7246 ). - Pierre funeraire de l'odabaşa lstrate et d'Enter, femme
de pretre .. 664.
15 decembre 1737 (7246).- Pierre tombale du logotbete Neagoe, de ses fils, Jean
et Trandafir, et de son neveu Iordache, fils de Sandu, logothete de la tresorerie. 73.
5 aflril 1738 (7246 ). - Pierre funeraire de Nicolas, fils du pretre Bunea. 665.
23 septembre 1738 (7247 ). - Stele funeraire du metropolite Etienne. 247.
<A pres le 23 septembre 1738>. - Stele funeraire du metropolite Neophyte Jer. 248.
1739 ( 1188 ). - Aiguiere donnee par Arut, fils de Sarghis, a l'eglise armenienne. 32.
1739.- Icone donnee par Joannice a l'eglise Stravopoleos. 1240.
30 janflier 1739. - Pierre tombale de Jean, ne en Grece, fils de Georges, enterre avec
le flornic Stroe <Leurdeanul> et le ban Fiera <Leurdeanul>. 466.
20 juillet 1739 (7247 ). - Pierre tombale du banquier Sima, curateur. 74.
4 septembre 1739. - Pierre tombale de Serinus, armenien de Constantinople, tailleur
du prince, chef de la corporation des tailleurs armeniens de Valachie. 42.
1740. - Reliquaire provenant de l'eglise St.-Elie de Zitsa. 823.
1740. - lcone faite par le peintre Andrieş ( ?). 1125.
1740. - Calice donne par Nagy Karoly Ferentz a l'eglise reformee d'Oiejdea. 996.
13 aout 1740 (7248). - Pierre funeraire du pretre Denys du monastere de Căldăruşani. 666.
6 septembre 1740. - Pierre tombale d'Athanase, hegoumene du monastere SaintJ ean-le-Grand <des Grecs> et du moi ne J osaphat. 467.
1741.- Evangeliaire donne par Radu Athanasievici, logothete intime du prince, fondateur
de l'eglise St.-Demetre du quartier des Bălăceanu. 265.
4 janflier 1741 (7249 ). - Pierre tombale du jupan Demetre. 187.
4 aflril 1741 (501). - Pierre tombale du rabbin David Leib, fils du rabin Ţvi. 518.
8 aflril 1741. - Pierre tombale du marchand Constantin Lisa de Chios, qui a aide a
la construction de l'eglise catholique de Bucarest et a la reparation de celle de Cîmpulung. 43.
1" septembre 1741 (7250 ). - Croix en pierre elevee par le metropolite Neophyte pres
du Puţul Calicilor, pour servir de borne a la propriete de la Metropolie. 606.
1" septembre 17 41 - 31 aout 1742 (7250 ). - Pierre tom bale de Luxandra. 209.
27 octobre 1741. - Pierre tombale du chirurgien Christian Maler, allemand de ]'electorat
de Brandebourg, lutherien converti au catholicisme. 44.
24 noflembre 1741 (7250 ). - Pierre tombale de Caliţa, epouse du banquier Sima. 74.
17 42. - Pierre tombale de J ean, fils de Martin et de Dorothee, ne a Sighişoara.
Inscription en vers composee par le poete sicule Paul Fejer. 45.
3 (eflrier 1742 (7250 ). - Fragment du revetement metallique d'une icone, donne par
Andre et Elie, fils du marchand Neculai, avec l'aide de leur mere Stephanie. 1027.
7 {eflrier 1742. - Pierre tombale de J oannice, metropolite de Stauropolis, fondateur
de l'eglise, des demeures, du caravanserail et de la chapelle dite de Stavropoleos. 468.
10 juillet 1742 (7250).- Icone portant une inscription de la main du diacre Pîrvu,
de Govora. 277.
20 juillet 1742 (7250 ). - Pierre tombale du capitaine Preda et de son epouse Dumitrana. 329.
1•r septembre 1742- 31 aout 1743 (7251). - Cloche faite aux frais de Grigoraşco
Brătăşanu et du flata{ Manciul. 36.
1•r septembre 1742- 31 aout 1743 (7251). - Pierre tombale de Bălaşa, epouse de
David, et de ses enfants Constantin, Marie et Radu. 205.
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8 septembre 1742. - Pierre tombale de Nicolas Wolff, secretaire du prince Constantin
Brancovan. 46.
24 no!lembre 1742 (7251). - Pierre tombale du marchand Dumitraşcu Condra, de
son epouse Safta et de leurs enfants, Mathieu, Arghira et Aniţa. 206.
21 decembre 1742 (7251). - Mention du chantre Radu, fils d'Apostol, sur la croix
du prince Leon Tomşa. 437.
1743 voir: <apres le 2 decembre 1766-1768 ou apres 1774>.
1743 (1192). - Blmitier portatif donne par Markar Arut, fils d'Eghie. 33.
2 fevrier 1743 (7251). - Pierre tombale de Constantin, chef des pages de la cour de
Michel Racoviţă, donateur au monastere de Colţea. 75.
24 fevrier 1743 (7251). - Graffite mentionnant le logothete Drăgan. 195.
10 avril 1743 (503). - Pierre tombale du rabbin Ţvi, fils du rabbin Klonimos. 519.
15 juillet 1743. - lnscription de l'eglise Silvestru, bâtie par maître Părvan et son
epouse Stanca. 427.
A out 17 43. - Pierre tombale de Constantin, de Castoria. 469.
1n septembre 1743- 31 aout 1744 (7252). - Cloche faite aux frais du marchand
Zguri, pour l'eglise Saint-Elie <du faubourg Rahova, a Bucarest >. 390.
1" septembre 1743-31 aout 1744 (7252). - lnscription de la chapelle Domniţa Bălaşa,
bâtie par le grand ban Manolache Lambrino et son epouse Bălaşa. 128.
8 septembre 1743 (7252). - lnscription de l'eglise Slobozia, bâtie par l'ancien grand
tresorier Constantin Năsturel et son epouse Ancuţa. 434.
2 novembre 1743. - Croix funeraire de Temelis Zafiris, de Janina. 470.
26 decembre 1743 (504). - Pierre tombale de Miriam, fille de Iţhac. 520.
1744. - Plateau donne par Athanase Mihail, Adam Filip, Michel Stefu et autres
marchands de Moscopolis sejournant en Pologne. 863.
13 janllier 1744 (504). - Pierre tombale du staroste Simon, fils du rabbin Jaacov
J sah ar. 521.
4 mai (?) 1744 (7252 ). - lnscription de I'eglise St.-Eleuthere, bâtie aux frais de
Constantin, fils du marchand Maxime, par les soins du ml)tropolite Neophyte et du banquier
Andre. 381.
1er septembre 1744 (7253). - Pierre funeraire de l'epouse et des enfants du pretre
Georges. 76.
15 septembre 1744 (7253). - lnscription de l'eglise Popa Soare, bâtie par Iane,
marchand de Buzău. 300.
26 septembre 1744 (7253). - Pierre tombale de Marie, epouse du marchand Simeon,
et de leur fils Iordache. 207.
1745. - Broc au nom de Sara Nalaczi. 680.
1745. - Icone faite aux frais de Simeon par les peintres Andre et Zacharie. 56M.
22 mai 1745. - Pierre tombale de la comtesse Marie de Turn, epouse d'Adam de Kalnok,
<( supremus iudex regius •>, remariee a Constantin de Nencu, grand echanson. 47.
28 juillet 1745. - Icone donnee par la princesse Sultana, fille du prince Nicolas
Maurocordato. 419.
15 septembre 1745 (7254). - Lampe mise par la princesse Bălaşa Brancovan a la
tombe de son epoux Manolache Lambrino, ancien grand ban. 387.
20 novembre 1745 (7254). ~ Inscription de l'eglise Foişorul, bâtie par la princesse
Zmaranda, epouse du prince Nicolas Maurocordato, sous la surveillance de Pascal, puis
dediee au monastere Radu Vodă de Bucarest. 138.
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1746. - Etole de l'archimandrite Jonas. 1061.
1746. - Icone faite par le peintre cretois J ean. 1126.
<1746 -1758>. - Obituaire du moine Pacome- Bujoreanul- et de son fils le postelnic
Cons'tantin, portant mention des donations faites au monastere d'Anthime. 6.
1•r septembre 1746- 31 aout 1747 (7255). - lcone faite aux frais du postelnic
Preda et de son epouse Păuna. 1127.
1747. - lcone faite aux frais de Pierre Besa et de son epouse Anghelina. 569.
1747. - lcone donnee par la princesse Sultana, fille du prince Nicolas Maurocordato. 346.
1747. - Inscription du monastere St.-Spiridion-l'Ancien, bâti par le prince Constantin
Maurocordato sur les insistances du patriarche Sylvestre et dedie au Patriarcat d'Antioche. 418.
15 mars 1747. - Pierre tombale du grand sluger Iordache Canelos. 330.
<A pres le 7 aout 1747 >. - Lam pe mise par Stanca Obedeanu a la tombe de son
pere Dosithee Brăiloiu. 712.
9 aout 1747 (7255).- Pierre tombale du marchand Mathieu, fils d'Alexandre
Condrea. 208.
25 aout 1747 (7255).- Pierre tombale de Jean, fils de Pierre, marchand de <Curtea de>
Argeş; mention de la donation faite au monastere d'Argeş. 667.
<Vers 1748>.- Le grand stolnic Michel Fălcoianu bâtit l'eglise en bois de Dragomireştii-din-Deal. 133.
1748. - Cuiller. Don du chapitre de la Ţara Bîrsei (region de Transylvanie). 660.
Al'ril 1748. - Icone embellie par le patriarche Sylvestre d'Antioche; inscription relatant l'histoire de la construction du monastere de St.-Spiridon-1' Ancien, ecrite par Pierre
Nofal, fils de Georges de Tripolis. 420.
2 al'ril· 1748 (7256 ). - Pierre funeraire du pretre Georges. 76.
11 mai 1748 (508). - Pierre tombale de Slove, fille de Ţvi. 622.
15 aout 1748 (508). - Pierre tombale du rabbin Mordehai, fils du rabbin Ţvi. 623.
1•r septembre 1748- 31 aout 1749 (7257).- Icone achetee par Neacşu et Ilinca et
faite par le peintre Gregoire, fils du pretre Vintilă. 564.
13 mai (?) 1749 (7257 ). - Icone donnee par de grand stolnic> Thomas <Creţul eseU>
et Safta <Creţulescu>. 104.
1•r septembre 1749- 31 aout 1750 (7258).- Cloche faite aux frais du pelerin Daniil. 212.
1•r septembre 1749-31 aout 1750 (7258). - lcone faite par le peintre Barbu. 1128.
<Vers 1750>.- Calice donne par le prince Gregoire II Ghica. 399.
1750. - Etole brodee par le hierodiacre Christophore Zefar. 1062.
<J•r janl'ier-31 aout> 1750-7258. - Inscription du monastere de St.-Panteleimon,
bâti par le prince Gregoire II Ghica, mentionnant aussi la construction de l'hOpital.
Travaux executes sous la surveillance de Sandu Bucşenescu, grand clucer de arie. 392.
12 mai 1750. - Pierre tombale de Catherine, epouse de Constantin Fieschi, fille
d'Andreas Wolff, secretaire des princes Şerban Cantacuzene et Constantin Brancovan. 48.
Juillet 1750. - Pierre tombale du docteur Spiridion, fondateur de l'eglise Spirea
Veche. 440.
1•r septembre 1750-31 aout 1751 (7259 ). - Evangeliaire relie en argent aux frais de
l'eveque Gregoire, avec le metal de l'eveche de Rtmnic. 909.
1•r septembre 1750-31 aout 1751 (7259).- Obituaire de Jean Slăvitescu, ancien
grand logothete, et du polcol'nic Maxime Sirbu Chinezu. 1170.
23 septembre 1750. - Reliquaire. Don du prince Gregoire II Ghica. 400.
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<Milieu du XVIIJe siecle?>.- Mathieu Comăneanu, ancien grand capitaine des seimeni
est inhume au monastere de Radu-Vodă. 321.
< M il ieu du X V II Je siecle >. - Pierre funeraire posee par le pelletier Vasile en
memoire de Iane, Ghitana, Nicolas, etc. 357.
<Milieu du XV II Je siecle>. - Obituaire inscrit sur un mur et mentionnant comme
veintres le pretre Bratu et Iane. 189.
<Vers .1751>.- lcâne donnee par le prince Gregoire II Ghica au monastere de
St.-Panteleimon. 056.
<Vers 1751>. - Piedestal en pierre portant les initiales du prince Gregoire II
Ghica. 403.
1751. - Gennadios, hegoumime de l'ermitage de Brădet, le hierodiacre Josaphat et le
hieromoine Nicephore, mentionnes dans l'obituaire du dit etablissement. 282.
1751. - Croix en pierre elevee par le grand clucer de arie Sandu Bucşenescu, surveillant
des travaux du monastere de St.-Panteleimon et du kiosque a fontaine. 394.
1751. :- Epitaphios donne par le grand tresorier Etienne Văcărescu et son epouse
Catherine a l'eglise St.-Jean. 1042.
1751. - Inscription de la fontaine et du kiosque construits par le prince Gregoire
II Ghica, sous la surveillance du grand clucer de arie Sandu Bucşenescu. 393.
1751. - Saccos du metropolite d'Hongrovalachie Neophyte le Cretois, brode par Christophore Zefar << peintre et brodeur de Serbie)). 1082.
23 a"ril 1751 (1200). - Pierre tombale de Mariam, epouse du boulanger Zakar. 16.
Septembre 1751 (7260 ). - Inscription de l'eglise et de la maison bâties par la princesse
Bălaşa Brancovan, sous la surveillance du logothete Sandu. 129.
27 septembre 1751.- Pierre tombale de l'echanson Chrysoscoleos, fils d'Aristarque. 471.
28 no"embre 1751. - Pierre tombale d'Euphrosine, <epouse du prince Scarlat Ghica>
et bru du prince Gregoire II Ghica. 258.
<Vers 1752>. - Croix. Don de la princesse Bălaşa. 131.
<Vers 1752>. - Boite. Don de la princesse Bălaşa. 132.
.
1752. - Epitaphios donne par le < grand logothete >Constantin Brancovan et brode par
le pretre Christophore Zefar. 1043.
1752. - Inscription de la chapelle, disparue, St.-Parasceve du monastere de Colţea,
bâtie par le <grand logothete> Constantin Brancovan. 82.
1752. - Podea donnee par le < grand logothete > Constantin Brancovan et brodee
par le hierodiacre Christophore Zefar. 1075.
1752. - Podea donnee par le < grand logothete > Constantin Brancovan et brodee
par le hierodiacre Christophore Zefar, a Vienne. 1076.
1752. - Podea donnee par le < grand logothete > Constantin Brancovan, brodee
par le hierodiacre Christophore Zefar. 1077.
22 a"ril1752 (7260 ). - Inscription de l'eglise de Corcova, bâtie par Constantin Strîmbeanu, ancien grand stolnic. 199.
2 mai 1752 (7260 ). - Pierre tombale de la princesse Bălaşa Brancovan, epouse du
grand ban Manolache Lambrino. 1186.
<A pres le 24 aout 1752-1753>. - Icone donnee par le prince Mathieu Ghica. 123.
26 aout 1752 (7260 ). - Pierre tombale du prince Gregoire II Ghica. 39o.
1er septembre 1752- 31 aout 1753 (7261). - Pierre tombale du logothete Iane. 209.
7 jan"ier 1753 (7261).- Obituaire grave sur pierre, mentionnant: Stoian, Joiţa, Constantin, etc. 57.
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1er septembre 1753-31 aout 1754 (7262).- Croix donnee par Denys, hegoum(me du
monastere de Cozia. 795.
1754. - Inscription d'un campanile bâti par l'ancien grand tresorier Mathieu Rousset
et son epouse Stanca Conţescu, par les soins du hierodiacre Callinique de Maree. 591.
1754. - Calice fait par le maire Ioan Cura. 997.
1er aout 1754 (7262).-Inscription sur le cadre d'une fenetre de l'eglise de Tunari,
mentionnant le nom du tailleur de pierre Radu et ceux des surveillants des travaux. 481.
15 aout 1755. - Evangeliaire relie en argent par Mathieu, cveque de Hierapolis.
<Euvre du maître orfevre Preda. 910.
16 aout 1755 (7263 ). - Pierre funeraire des enfants du pretre Cirstea: le pretre
Cirstian, Constantin, Zmaranda. 302.
17 decembre 1755 (516 ). - Pierre tombale du rabbin Haim, fils de Şalom. 524.
1756. - Obituaire mentionnant le nom du peintre Dima, pretre, et ceux de Constantin,
Costandache et Thomas. 482.
< Vers 1756-1757 >. - Inscription d'un portrait de Constantin Maurocordato, prince
de Valachie, et de son epouse Catherine (peinture murale). 143.
< Vers 1756-1757 >. - Inscription d'un portrait du grand logothcte Dumitraşeu
Racoviţă et de son epouse Despa, avec leurs enfants, Dumitraşcu Racoviţ.ă le deuxicme
spathaire, et Sultana (peinture murale). 144.
25 mars 1756. - Epitaphios fait aux frais de l'archimandrite Parthene. 1044.
30 avril 1756. - lc6ne achetee par le pretre Onucou. 570.
29 juin 1756 (7264). - Pierre tombale du moine Joannice Berindescu, mentionnant les
donations faites au monastere d'Argeş. 668.
<5 octobre 1756 (7265) >. - Inscription de l'eglise Schitu Măgureanu, commencee par
le grand logothete Constantin Văcărescu et achevee par le grand tresorier Michel Cantacuzene,
par les soins de Sophrone, hegoumene du monastere de Sărindar. 361.
18 novembre 1756. - Pierre tombale du postelnic Dimitraşcu Balasaki. 490.
16 decembre 1756. - Calice fait au monastere de Călărăşeanca. 1221.
1757. - Plat, avec inscription au nom du vornic Mathieu Bălăceanu. 864.
18 janvier 1757 ( J). - Porte, portant une inscription aux noms de la princesse Smaranda Maurocordato, du vornic Sandu et du pretre Stanciu, curateur de l'eglise Foişorul,
reuvre du menuisier Andre. 139.
20 janvier 1757 (7265). - Pierre funeraire des enfants du pretre Lazare, Muşat et
Păuna. 303.
30 janvier 1757 (7265 ). - Pierre funeraire mentionnant les noms de Păuna, du pretre
Iane, de sa femme Voica et d'autres. 304.
Juin 1757 (7265).- Inscription de l'eglise Oţetari, rebâtie par le prevot de marchands
Mărgărit, le marchand Nicolas et le marchand Demetre. 223.
7 juillet 1757. - Pierre tombale d'Anne, epouse du grand echanson Vasilache
Canelos. 330.
1er septembre 1757 -aout 1758 (7266 ). - Inscription de l'eglise <de Cîmpulung > dediee
a Ste.-Parasceve, bâtie aux frais des pretres Oancea et J ean. 692.
Novembre 1757. - Lampe donnee au monastere de Văcăreşti en memoire du postelnic
Dumitraşcu Balasaki. 494.
Decembre 1757 (7266 ). - Pierre tombale du grand cămăraş Manul. 188.
5 mars 1758. - Pierre tombale du banquier Drăghici et d'Anica. 365.
15 avril 1758 (7266).- Ohituaire des fondateurs de l'cglise de Dealul Mare. 574.
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<A out 1758 - juin 1761>. - Inscription du monastere Gănescu de Craiova, bâti par
l'ancien grand stolnic Barbu Zătreanu et son epouse Neacşa, avec l'aide de plusieurs marchands, sous la surveillance du savonnier Tudor et du chantre Barbu. 593.
<A pres aout 1758>. - Etendard du prince Scarlat Ghica. 1100.
1er septembre 1758-31 aout 1759 (7267). - lcone restauree par le peintre Benjamin
du temps de ThCodose hieromoine de l'eglise de Cirligu. 1129.
Octobre 1758. - Inscription de l'eglise Olari (des Potiers), bâtie par le grand tresorier·
Dumitraşcu Racoviţă, avec l'argent laisse par l'epicier Michel et avec l'aide du capitaine
Iancu. 218.
1759. - lnscription de l'ecole Sf. Gheorghe-Vechi (Saint-Georges-l'Ancienne), bâtie
par le prince Scarlat Ghica avec l'aide du grand logothete Constantin Brancovan. 389.
14 mars 1759. - Pierre tombale de la princesse Zoiţa, epouse du prince Gregoire II Ghica; description du cortege funebre qui ramena sa depouille mortelle de
Moldavie. 396.
27 juillet 1759. - Pierre funeraire de Constantin et de Zmaranda, enfants du pelletier
Elie. 669.
1er septembre 1759-31 aout 1760 (7268). - Icone faite par le peintre Georges. 1130.
1er septembre 1759-31 aout 1760 (7268). - lcone faite par le peintre Stan. 1131.
1er septembre 1759-31 aout 1760 (7268). - Calice donne par le pretre Stanciu, son
epouse Călina . et leur fils Georges. 308.
22 septembre 1759. - Graffite au nom de Sophrone, hieromoine de la Metropolie
de Bucarest 240.
30 decembre 1759 (520). - Pierre tombale du staroste Simon, fils de Jaacov
J sahar. 525.
1760. - Pierre portant mention des donations faites par Stanca, epouse du teinturier
Părvan, au monastere de Silvestru: vignes sur la hauteur de Lupeşti, boutiques a
Bucarest, etc. 429.
17 jan11ier 1760 (520).- Pierre tombale de Haia, fille de Iţhac. 526.
25 mars 1760. - Pierre tombale deterioree, du monostere de Stavropoleos. 4 72.
27 a11ril 1760. - Pierre funeraire de Sandu, fils de Nica, logothete des huissiers du
Divan, et de ses enfants. 305.
Mai ( ?) 1760 (7268 ). - Pierre funeraire de Demetre, fils de Socol Calofirescu. 306
6 juin 1760. - Inscription de l'eglise Bradu Boteanu, rebâtie par Maxime et Georges,
enfants de Gregoire Miuleţ. 49.
1er septembre 1760 (7269 ). - Inscription de l'eglise de Dragomireştii din Deal, rebâtie
par Safta Fălcoianu et sa fille Marie. 133.
10 decembre 1760. - Chandelier fait aux frais de l'hegoumene Neophyte. 1013.
28 decembre 1760 (521). - Pierre tombale d'Esther, fille du rabbin Şimşon. 527.
1761. - Croix offerte par Stan Jianu de Craiova. 353.
<1761 >. - Pierre tombale du moine Daniel, ancien ceauş de police, et de sa familie. 473.
1761. - Pierre tombale de Safta, epouse du stolnic Gregoire. 331.
1761. -Vase donne par l'aga (prefet de police) Constantin a l'eglise des Marchands. 213.
9 {e11rier 1761 (7269 ). - Pierre tombale du marchand Simeon. 210.
16 mars 1761. - Lampe portant une inscription au nom du logothete Iane et
d'Anne. 713.
17 mars 1761 (7269 ). - Fragment du revetement d'argent d'une icone fait par
d'orfevre > Antoine et son epouse Catherine. 1028.
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<A pres le 5 juin 1761 - 1763>. - Croix en pierre elevee par Radu, logothete du
Divan, etc. 149.
5 aout 1761. - lnscription de l'eglise Măgureanu, rebâtie par le grand vornic Pîrvu
Cantacuz{me. 455.
1er septembre 1761-31 aout 1762 (7270 ). - Pierre funeraire du pretre Marin, de son
epouse Ancuţ,a, de Bălaşa, etc. 438.
4 octobre 1761.- Pat{me faite par les soins de l'archimandrite Parthene avec le metal du
monastere de Tismana. 865.
5 octobre 1761 (7270 ). - Fragment du revetement metallique d'une icone, fait par
l'orfevre Antoine et son epouse Catherine. 1029.
7 novembre 1761 (522). - Pierre tombale de Zelda, fille d'Elimeleh. 528.
1762. - Châsse donnee par le professeur Alexandre < Tournavitou > au monastere de
St.-Sava. 495.
1762. - lcone donnee par les moines du monastere de la Dormition de la Sainte Vierge
de J anina a leur monastere de Sărind ar de Bucarest. Peinte a Moscou. 278.
1762. - lcone donnee par Manolache, fils de Georges. 1132.
1762. - Plat ayant appartenu a l'archimandrite Denys Bălăcescu du monastere de
Horezu, 866.
10 mars 1762. - Pierre tombale de J ean, deterioree, mentionnant le nom du prin ce
Con.stantin <Cehan Racoviţă >. 77.
14 mars 1762 (522). - Pierre tombale du rabbin Jţhac, fils d'Avraham. 529.
15 juillet 1762 (522).- Pierre tombale de Ţvi, fils de Jaacov. 530.
1er septembre 1762-31 aout 1763 (7271). - Feuille de plomb, portant une inscription
au nom d'lvan Kot, neveu de Joannice, hegoumime du monastere d'Argeş. 1224.
1er septembre 1762- 31 aout 1763 (7271). - Feuille de plomb, au nom de Nicolas
Kot. 1225.
1763. - Aiguiere donnee par Demetrius Spandonis. 918.
1763. - lcone donnee par Joachim, prohegoumene du monastere d'Iviron (Mont
Athos). 557.
1763. - Plateau donne par Demetrius Spandonis. 867.
11 janvier 1763 (523). - Pierre tombale du rabbin Moşe, fils du rabbin Mordehai. 531.
25 juin 1763 (523). - Pierre tombale de Jşaiahu, fils du rabbin Beţalel Hacoen. 532.
1er septembre 1763- 31 aout 1764 (7272). - Obituaire du pretre Manu de l'eglise
Stelea de Tirgovişte, mentionnant les fondateurs. 283.
8. septembre 1763 (7272 ). - lnscription de l'eglise Stejarul, bâtie par le capitaine
Tănasie et son epouse et par Stanciu, rătaf des boulangers. 476.
1764. - Lam pe au nom de J ean Theodoranou Tzinku, de Sibiu. 1222.
8 juillet 1764. - Pierre tombale de Tudosie. 484.
1re septembre 1764-31 aout 1765 (7273 ). - Inscription de 1'eglise Popa Nan, bâtie
par le notaire Dumitrache avec l'aide de l'orfevre Dudul, du capitaine Stan, de Voica, etc. 297.
14 octobre 1764 <7273>. - Inscription de l'eglise de Batişte, bâtie par le rătaf Manciu,
son epouse Ilinca, etc. 34.
<Vers 1765- 1770>. - Obituaire en pierre, mentionnant les fondateurs de l'eglise de
Popa Nan: Rusa, Voica, Niculache, etc. 298.
1765. - Pierre tombale de Joachim de Selyvrie, metropolite d'Iconium. 332.
1765. - Obituaire grave sur pierre, mentionnant les fondateurs de l'eglise de
Sirbi. 433.
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1765. - Chandelier donne en memoire de Demetre, Despa, Demetre, etc. et fait
par l'orfevre Georges, fils de l'orfevre Răducanu. 1014.
1765. - Stalle portant le nom du pretre J ean. 1244.
16 {ePrier 1765 ( 525 ). - Pierre tombale du rabbin J ţhac, fils du rabbin J ehud a Leib. 633.
4 aout 1765. - Reliquaire fait aux frais de Neophyte, hegoumene du monastere des
Trois-Hierarques, et mentionnant Ilinca Cantacuzene, epouse du hetman. 824.
<A pres 18 aout> 1765. - lnscription de l'ermitage de Mărculeşti <Flămînda>, soumis
au monastere de Cimpul ung; bâti par Dimitrache Marco, ancien grand echanson, avec l'aide
de Dosithee, hegoumene du monastere de Cimpulung, et d'Apostol lzbăşoiul, ancien grand
clucer de arie, curateur de l'ermitage. 694.
15 septembre 1765. - Inscription de l'eglise Apostol, bâtie par Constantin, gendre
de Genea Potoceanu, et par son epouse Marie. 12..
26 septembre 1765. - Pierre tombale de Manolache de Zagora, fils de Constantin. 333.
<Vers 1766>. -Podea donnee par le prince Scarlat Ghica. 1078.
1766. - Croix de Sophrone, hegoumene du monastere de Cozia, faite par le maître
orfevre Preda. 796.
1766. - Voile d'iconostase donne par le prince Scarlat Ghica. 408.
13 janPier 1766. - Obituaire en pierre, mentionnant Elie, Anne, Nicolas, etc. 134.
22 janPier 1766. - Pierre tombale de Christodore, ancien comis, fils de J oannice de
J anina. 670.
28 aout 1766. - Mention, sur une croix en pierre, d'Alexandre et de Hadji-Marin,
de Siştov. 216.
13 noPembre 1766. - Pierre tombale du Păta{ Manciu. 36.
2 decembre 1766. - Pierre tombale du prince Scarlat Ghica. 406.
<A pres le 2 decembre 1766-1768 ou apres 1774>.- Inscription de l'eglise Delea-Veche,
bâtie par le pretre Bălaşu, le maitre Apostol, le capitaine Mathieu et le pretre Constantin. 112.
1767. - Lampe portant une inscription mentionnant le prince Scarlat Ghica. 409.
1767. - Châsse donnee par le prince Alexandre Scarlat Ghica. 410.
< 1767 >. - Cloche faite aux frais du prince Scarlat Ghica et de son fils Alexandre,
pour le monastere de St.-Spiridion-le-Nouveau. 411.
1767. - Ornement de ceinture. Don du prince Alexandre Scarlat Ghica. 1030.
10 fePrier 1767. - lcone faite par les soins de Dosithee, eveque de Rădăuţi. 1133.
30 aPril 1767. - Reliquaire fait aux frais de Parthene, eveque de Rîmnic. 826.
6 mai 1767 ( 527 ). - Pierre tombale de Haia, fille de David J osef. 634.
13 octobre 1767. - Stalle. Don du prince Alexandre Scarlat Ghica. 1174.
<Vers 1768>. - Evangeliaire. Don du prince Alexandre Ghica. 416.
1768. - Plateau. Don du prince Alexandre Scarlat Ghica. 412.
1768. - Lampe. Don de la princesse Helene Maurocordato. 714.
1768. - Artophorion donne au monastere de Saint-Jean-le-Grand <des-Grecs> par
Catherine et Etienne Văcărescu, et fait aux frais de Gheorgaki, fils de l'echanson Nicolaki. 766.
1768. - Croix de Germain, hieromoine de Vatopedi (Mont Athos). 797.
1768. - Calice. Don de Spandonis. 998.
1768. - Rhipidion. Don du prince Alexandre Scarlat Ghica. 413.
1768. - Chandelier. Don du prince Alexandre Scarlat Ghica. 414.
1768. - Benitier portatif. Don du prince Alexandre Scarlat Ghica. 416.
21 aPril 1768. - Pierre tombale de Michel, de son epouse Madeleine et de leur fille
Catherine. 334.
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7 septembre 1768 (7277 ). - lcone donnee par le hierodiacre J ean et la hierodiaconesse (sic) Mihalcea; inscription par le pretre-peintre Pirvul. 1134.
25 septembre 1768. - Inscription de l'eglise St.-Etienne, bâtie par le clucer Stoica;
texte compose par le logothete Radu et grave par le tailleur de pierre J ean. 422.
15 noPembre 1768 (7277 ). - Obituaire sur un mur, mentionnant les peintres d'eglise
<de Giuleşti-Sărindar>: Georges, fils du pretre J ean, et Radu. 148.
25. . . 1769. - Pierre funeraire de J ean, logothete de la tresorerie. 114.
12 mars 1769. - Pierre tombale de Daniel, prohegoumene de Zitsa, hegouml'me du
monastere de Saint-Jean-le-Grand <des-Grecs>. 474.
20 jan11ier 1770. - lcone, portant une inscription ecrite par Apostol. 1135.
3 juillet 1770 (7278). - lnscription de l'exonarthex de l'eglise Colţea, bâti par le
curateur Necula Măinescu. 68.
6 juillet 1770. - Epitaphios fait aux frais de Theodose Zotou, a Vienne. 1045.
1771. - Epitaphios fait aux frais de Theodose•Zotou. 1046.
1771. - Gobelet aux noms du comte Eszterhâ.zy Kornis et de Barbara Gyeroffi. 959.
1771 (1220).- Pierre tombale du marchand de tabac Stepan, fils de Poghos, et de
Sima, epouse de Davit. 17.
1771. - Fragment du revetement metallique d'une icone, portant une inscription
aux noms d'Anastase, Nicolas, marchands ( ?) de Janina, etc. 287.
11 mars 1771. - Pierre tombale de Martin et de Jean, logothetes de la tresorerie. 219.
1•r aPril1771. - Pierre funeraire portant mention des noms de Mogoş, Mira, Nicolas,
etc., faite par les soins du ceauş Cazan. 307.
15 a11ril 1772 (7280 ). - Calice donne par le pelletier Nicolas a l'eglise Oţetari. 224.
21 mai 1772 (7280 ). - Graffite consignant la date a laquelle le logothete Păun a ete
ordonne pretre. 241.
21 mai 1772. - lcone achetee par Basile, cellerier de Pal Casoni, peinte par le pretre
Mare; mention du prix du bie et du vin en Transylvanie a cette date. 571.
9 juin 1772. - lcone faite aux frais du protosyncelle Philarete, par l'ecclesiarque
Parth(me de Soumela. 1241.
1 septembre 1772- 31 aout 1773 (7281). - lcone faite aux frais du pretre
Nicolas. 666.
< 22 a11ril- 31 aout > 1773 (7281). - lnscription de l'eglise de Răpciuni. 1208.
< Apres le 22 a11ril 1773 >. - Mention, sur le mur de l'eglise de Răpciuni, des noms
d'Etienne, Hilarion, Ghinea, etc. 1209.
15 aout 1773. - Inscription de l'eglise Precupeţii-Vechi, commencee par le hieromoine
Georges, achevee par Năstase Simneanul Mojucul, par son epouse Milcea, et autres; par
les soins des pretres Gregoire et Georges. 312.
1er septembre 1773 (7282). -La terre de Ţifeşti, injustement prise depuis 90 ans au
monastere de Bogdana, lui est rendue grâce a la diligence de l'hegoumene Theophile et du
hieromoine Seraphin. 1172.
1774 (1223). - Ampoule de metal donnee a la cathedrale d'Etchemyadzine en
memoire de Gabriel et de Georges, fils de Stepan. 23.
< Apres le 15 septembre 1774 - 1782 >. - lcone. Don du prince Alexandre
<Ypsilanti >. 1136.
23 octobre 1774 (7283 ). ---: Inscription de l'eglise St.-Demetre de Craiova, restauree
et embellie par l'ancien grand clucer Constantin Argetoianu et son epouse Marie; peintres,
J ean, de Bucarest, et Marin. 595.
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21 decembre 1774. - Artophorion donne par le peintre Vasoi, son epouse Marie et leurs
enfants Gregoire et Dochia. 1207.
1775. - Cloche faite aux frais de Catherine Bălăceanu. 135.
1775. - lcone faite par Tănasie de Valachie. 572.
1775. - Fragment du revetement d'argent d'une icone offerte par Costea de
Conitza. 288.
1775. - Chandelier donne a l'eglise metropolitaine de Bucarest par le sluger Moise et
fait par les soins des freres Demetre et Basile Vlad. 270.
8 al'ril 1775 (7283 ). - Pierre tombale de Dobriţa Fărcăşanu et de sa fille Marie,
epouse du capitaine loniţă. 485.
2 mai 1775. - Pierre tombale de Barbu Văcărescu, posee par son epouse Ruxanda
Rousset. 491.
2 mai 1775 (535). - Pierre tombale du rabbin Avraam, fils du rabbin Haim. 535.
12 mai 1775 (535). - Pierre tombale du rabbin Avraam, fils du rabbin Jehuda
Leib. 536.
13 aout 1775 (7283 ). - lcone faite aux frais de Florea, Ilinca, Marica, etc. 561.
< Vers 1776 >. - Inscription de l'ecole du monastere de Saint-Sava, bâtie par le
prin ce Alexandra Ypsilanti. 597.
1776. - Lampe donnee au monastere Dintrunlemn par Radu et Ilinca, de Braşov
et faite par le mattre orfevre Samuel May <11>. 'ilo.
1776. - Lampe donnee au monastere Dintrunlemn par Jean et Anca, de Braşov et
faite par le maître orfevre Samuel May <11>. 716.
1776. - Inscription sur une cloche, rapportant que le monastere d'Urdu ( ?) a ete
fait par le logothete Stan Urlăţeanul. 136.
1776. - Cloche faite aux frais de Dana, Jean ... , par le maître Johann
Wentzel. 391.
1776. - Cloche faite aux frais du cămăraş Zamfirache et de Tudoran Ciungul et
fondue par J ohann Wentzel. 163.
1776. - lcone revetue d'argent aux frais du ceauş Panaiot. 80.
1776. - Icone faite par le peintre Gregoire Popovici. 1137.
1776. - lnscription de la demeure princiere a Craiova restauree, ainsi que la chapelle
attenante, par le prince Alexandre Ypsilanti sous la surveillance de Ioniţă Brăiloiu, ancien
grand sluger, et de Constantin Fotescu, ancien grand clucer de arie. 596.
1776 ( 1225 ). - Pierre tombale de Mariam, epouse de Hacob aga de Smyrne. 18.
1er janl'ier 1776.-Pierre tombale de Smarandiţa Chrysoscoleos, fille de Demetre
Balasaki et de Sultana. 1190.
3 janl'ier 1776. - Pierre tombale du tresorier Iorgache Mavrodin. 121.
20 janvier 1776 (7284). - Gobelet du monastere de Ne~mţ, fait par les soins de l'hegoumene Venedict Dinga. 960.
23 (?) septembre 1776. - Pierre tombale du capitaine Demetrius Caragunas. 183.
1777. - Cloche de l'ermitage Schitul Maicilor, aux noms de la religieuse Anne et du
pretre Voico et fondue par Johann Wentzel. 360.
1777. - Croix donnee par Venedict, hegoumene du monastere de Moldoviţa. 798.
1777. - Graffite au nom de Radu, jeune serviteur de la Metropolie. 242.
1777. - lcone a inscription du <grand> tresorier Jean Văcărescu. 124.
1777. - Maillet fait par Frant;ois Antal, au temps du maire Frant;ois Cosma et de ses
adjoints, J ean Bălint et autres, du village de Bicali 567.
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< 1777-1800 >. - Obituaire du monastere de Slatina, mentionnant les princes
fondateurs du monastere, des metropolites, des eveques, des boiards, des tzars de Russie, des
moines, des religieuses, des hieromoines, des pretres. 284.
24 janflier 1777. - lcone, portant une inscription au nom du capitaine Georges Voina.
1138.
6 aflril 1777. - Icone faite par le peintre Mare aux frais des habitants du village de
Căcuci. 1242.
9 aflril1777. - Cloche faite par la diligence de l'hegoumene Venedict pour le monastere
de Moldoviţa. 151.
1778. - Cloche donnee par l'hegoumene Joannice du Sinai au monastere de SainteCatherine et coulee par Iohann Wentzel. 376.
1778. - Croix refaite par l'orfevre Georges. 799.
1778. - Icone. Don de la religieuse Sophronie. 1139.
1778. - Chandelier donne par Jean Hagi Moscou de Thessalonique a l'eglise St.J ean-le-Grand. 271.
12 aout 1778 (7286). - Restauration par l'hegoumene Gennadios de l'obituaire du
monastere de Slatina. 284.
< 1779 >. - Cloche de l'hOpital Saint-Panteleimon, faite par les soins du medelnicer
Demetre. 401.
1779. - Croix appartenant a Hilarion, hegoumime du monastere de Cozia. 800.
1779. - lcone donnee par J ean et faite par le peintre Gregoire Popovici. 1140.
1779. - Pierre du campanile du monastere de Mărcuţa, portant les initiales du prince
Alexandre Ypsilanti. 181.
10 juin 1779 (539).- Pierre tombale d'Avram Băhor, fils du rabbin Jona. 537.
12 noflembre 1779. - Chandelier donne au monastere de Bistriţa par les boiards et les
marchands de Craiova, lors d'une secheresse et d'une invasion de sauterelles. ffiuvre de l'orfevre
Hristea le loanite. 1015.
24 decembre 1779. - Plat donne par le grand spathaire lenache Văcărescu et sa mere
Catherine au monastere de St.- J ean <des Grecs>. 868.
<Vers 1780-1800>. - Obituaire du monastere de Cotroceni, mentionnant les princes
fondateurs du monastere, des eveques et des hieromoines. 285.
1780. - Cloche donnee par le capitaine Iancu et refondue aux frais des habitants du
quartier par Iohann Wentzel. 220.
1780. - lcone faite par le peintre Gregoire. 279.
1780.- lcone embellie par Jean Moruzi et son epouse Helene, avec leurs enfants;
mention y est faite egalement d'Eugene le Soumeliote, qui l'a probablement faite. 1141.
1780. - Cuiller donnee par l'archimandrite Etienne au monastere de Bistriţa. 924.
19 mars 1780.- Pierre funeraire du hierodiacre Athanase, econome de la Metropolie. 234.
10 aflril 1780. - Cloche donnee par Etienne Stancovici et Stoica Ostovici a l'eglise
metropolitaine de Moldavie, par les soins de J ean Popovici, pretre de la paroisse ; coulee par
Martin Feltl, de Graz. 501.
24 juillet 1780. - Lampe donnee par Constantin Ralet et son epouse Helene au
monastere Dintrunlemn. 717.
10 octobre 1780. - lcone peinte par Ioniţă, peintre de Braşov. 558.
12 octobre 1780 (541). - Pierre tombale de Leia, fille du rabbin Ţvi. 538.
14 (?) nMembre 17 80. - Graffite au nom d' Anatole, hierodiacre de la Metropolie. 243.
16 decembre 1780.- Lampe donnee en memoire d'Alexandre Georges Balaccioglu (?). 377.
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1781. - Plateau fait par les soins de Demetre Lotaşescu, fils du postelnic Iordache. 214.
1781. - Lampe faite par les soins de l'hegoumene Michel Tetoianu avec le metal du
monastere de Tismana. 718.
1781. - Artophorion fait du temps d'Abramios <11>, patriarche de Jerusalem. 756.
1781.- Cloche faite aux frais de lablair, fils du scribe loniţa, pour l'eglise de la
Presentation de la Vierge, a Focşani. 177.
1781. - Patime donnee par Callinique, hegoumime de Mislea. 263.
1781. - Patene faite par les soins de l'hegoumene Michel Tetoianu avec le metal du
monastere de Tismana. 869.
1781. - Etole de Germain, hegoumene du monastere de Văcăreşti. 1063.
1781. - Icone donnee au monastere de Văcăreşti par l'hegoumene Germain et faite
par le peintre Gregoire. 1142.
1781. - Inscription de l'eglise armenienne, rebâtie par les petits-fils de Harutiun
Hovvianţ; Poghos, Ciopan, Gabriel, ainsi qu'a l'aide des contributions de personnes de
Constantinople. 15.
1781. - Calice donne par le hieromoine Callinique, hegoumene du monastere de
Mislea. 269.
1781. - Calice fait par les soins de l'hegoumene Michel Tetoianu avec le metal du
monastere de Tismana. 999.
1781. - Calice donne par Basile Stavru. 225.
1781 (1196). - Pierre tombale de Fatima, fille de l'aga haseki El-hadj Osman. 1191.
1781. - Feuille de plomb, portant une inscription au nom de l'artisan Athanase. 1226.
4 a"ril 1781. - lcone donnee par le prince Alexandre Ypsilanti et la prince.sse
Catherine. 217.
Mai 1781. - Croix de pierre elevee par Etienne, hegoumime du monastere de Bistriţa,
dans une vigne du monastere. 607.
10 juin 1781 (7289 ). - Croix en pierre elevee par le "ătaf Simeon, son epouse Dobra
et leur fils Andre. 1210.
15 juillet 1781-7289.- Croix restauree par Gennadios, hegoumene du monastere de
Slatina. 801.
1er septembre 1781. - Inscription du caravanserail du monastere de Văcăreşti ( ?), fait
au frais du patriarche Abramios II de Jerusalem. 598.
5 septembre 1781. - Croix reliquaire donnee par le diacre Nicodeme, fils du şetrar
Etienne Grecianu. 59.
28 septembre 1781. - Feuille de plomb, portant une inscription au nom d'un membre
de la familie des Şăndreşti, en Transylvanie, comitat de Belgrad (Alba 1ulia). 1227.
1782. - Couronne nuptiale donnee par le grand tresorier Scarlat Grecianu a l'eglise
Dintrozi. 164.
1782 (1231). - lcone donnee par Turna, fils de Davit, et son epouse Marta â l'eglise
armenienne de Bucarest; peinte par l'ecrivain public Hacob de Jerusalem. 24.
1782. - lcone faite par le peintre Vlaicu. 1143.
28 mars 1782. - lcone, avec inscription aux noms de Sultana, Alexandre, HelEme, etc.,
faite par les orfevres Ghica et Nanu. 280.
<Octobre 1782 - juin 1792>. - Croix de Jacques, eveque de Huşi. 802.
<Octobre 1782- juin 1792>. - Croix donnee â Jacques, eveque de Huşi, par Grigoraş,
logothete de la Metropolie. 803.
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21 novembre 1782. - Epigonation de l'archimandrite Germain le Chypriote, hegoum€me
du monastere de Văcăreşti. 1065.
<Vers 1783>. - lcone portant une inscription aux noms du grand spathaire Jean
Văcărescu, de Catherine Văcărescu, ainsi que de differents membres des familles Băbeanu,
Pîrşcoveanu, Băleanu, etc.; revetement d'argent par l'orfevre Philippe Nicolau. 155.
1783. - Artophorion donne au monastere de Sărindar par le grand spathaire Theodore
Balş, a la mort de son epouse Marie Cantacuzene. 757.
1783. - Icone restauree par le pîrcălab Stan et par Rada. 1144.
17 iunie (?) 1783.- Croix donnee par le diacre Nicodeme, fils du grand sluger Etienne
Grecianu. 60.
1784. - Encensoir donne par Parthene protosyncelle du monastere de Valea. 738.
1784. - Artophorion. Don de Parthene, archimandrite du monastere d'Argeş. 758.
1784. - Objet de culte donne par Jean et Neacşu a l'eglise du monastere de St.-Georges,
qui se trouve dans l'enceinte du caravanserail de Şerban Vodă. 100.
1784. - Calice. Don de Parthene, archimandrite du monastere d'Argeş. 1000.
2 fevrier 1784. - Encolpion donne par Venedict archimandrite du monastere de
Moldoviţa. 875.
30 septembre 1784 (545).- Pierre tombale de Hinda, fille du rabbin Moşe Halevy. 539.
<Vers 17 85 >. - lcone donnee par le prince Michel Souţo et sa familie. 311.
1785.- Artophorion refait par l'orfevre Nanos, aux frais de Philarete, <eveque
de Rîmnic>. 759.
1785. - lcone peinte par le peintre Etienne. 1145.
1785 (1234). - Orarion donne a l'eglise armenienne de Bucarest par Karapet, fils
de Mkrtici, de Roustchouk. 25.
5 mars (?) 1785. - Graffite au nom du chantre Michel. 244.
Septembre 1785. - lnscription de l'eglise des Saints-Constantin-et-Helene, bâtie
par le pelletier Constantin beşliaga, le tailleur Constantin Melcescu, le sellier Panait,
etc. 370.
10 septembre 1785. - lnscription de la cave de Kiriac Constantin Praz, faite en 1783
et brulee en 1785, lors de l'incendie du quartier commercial. 599.
4 decembre 1785. - lcone donnee par Stavrou Christou le Ioannite. 53.
1786. - Encensoir. Don de Georges, curateur, et de son fils Demetre. 54.
17 86. - Cloche coulee par J ean, fils de Paul. 371.
1786. - Evangeliaire donne a l'eglise St.-Elie du caravanserail de Colţea par des
marchands et par le curateur Stavrou Christou. 55.
1786. - Evangeliaire donne par Parthene, protosyncelle du monastere de Valea. 911.
1786. - lcone donnee par Philarete, eveque de Rimnic et faite par le peintre Nicephore. 1146.
1786. - lcone donnee par Philarete, eveque de Rimnic. 1147.
<1786>. - lcone donnee par Philarete, eveque de Rimnic. 1148.
24 janvier 1786. - Pierre tombale d'Anne Cimpineanu, epouse du grand ban Pană
Filipescu. 335.
2 mars 1786. - Siege portant une inscription au nom de Nicolas Tem. 1175.
25 juin 1786. - Lampe au nom de Marie Ghica. 719.
1er aout 1786. - Chandelier fait aux frais de l'archimandrite Chrysanthe, avec l'aide
du cămăraş Jean Hagi-Moscou. 347.
1er septembre 1786. - Calice donne par le tresorier Constantin. 137.
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2 septembre 1786. - Inscription de l'eglise Icoanei, bâtie par Panait Băbeanu, grand
capitaine des mercenaires; mention de la construction des cellules et de l'acte de fondation
de l' eglise. 153.
6 decembre 1786. - Pat{me donnee par Pana'it <Băbeanu, grand capitaine des mercenaires >, J ean <Băbeanu >, Sophie < Băbeanu > et Bălaşa. 159.
<Vers 1787>.- Obituaire grave sur pierre, mentionnant Georges, Mira, Jean, etc. 176.
<Vers 17 87> - Inscription du tableau representant le prin ce Nicolas Pierre
Mavroyeni. 1243.
1787. - Cloche faite aux frais de Stavrou Christou le Ioannite. 56.
1787. - lcone peinte par Spiridion Sperantza, de Trieste. 555.
1787. - Cuiller donnee par Nectaire, hegoum{me du monastere de Cozia. 925.
1787 (1236). - Pierre tombale de Hegine, epouse de Stepan, de Silistrie. 19.
1787 (1236). - Pierre tombale de Stepan, de Silistrie. 20.
1787. - Calice donne par Stanca, epouse de Nica, troisieme logothete. 221.
21 mai 1787. - Calice faisant mention de Kiriaki Pîrşcoveanu, epouse du grand
fJornic, au monastere de St.-Spiridion. 417.
23 juin 1787. - Pierre tombale d'Antioch et de Marie Cantemir, de Nicolas et d'autres
membres de la familie Dudescu. 368.
1er aout 1787 (7295 ). - Inscription del'eglise Manea Brutaru, bâtie par le vătaf Georges,
Jean et le boulanger Manea. 174.
28 aout 1787. - Calice donne par le pretre Nicolas, Andre, Tudorache Panu, etc. 1001.
18 septembre <1787>. - Pierre tombale du metropolite Gregoire dl>. 259.
1788. - lcone. Don de Iosip Buta. 573.
1788. - lcone, Don du prince Nicolas Pierre Mavroyeni. 81.
10 {efJrier 1788. - lcone faite par le peintre Gregoire. 160.
8 mars 1788. - Pierre tombale de Marioara Ypsilanti, epouse du grand logothete
Manolache. 475.
15 mars 1788.- Lampe donnee par Georges Fusa au monastere de Stavropoleos. 720.
1789. - Ambroise, archeveque d'Ecaterinoslav, est elu metropolite de Moldavie
pendant la guerre russo-austro-turque. 284.
1789. - Artophorion fait du temps de l'hegoumene Melece le Cretois, avec l'aide de
Gcorges, de Jese, d'Anastase, etc. 378.
1•r janvier 1789.- lnscription du tableau representant le prince Nicolas Pierre Mavroyeni, entoure de sa cour, distribuant des recompenses aux soldats turcs qui s'etaient battus
avec l'armee autrichienne. 1165.
30 mai 1789 (549 ). - Pierre tombale du rabbin Meir, fils du rabbin Jaacov. 540.
1" septembre 1789-31 aout 1790 (7298). - Pierre tombale du teinturier Părvan et
de son epouse Stanca, fondateurs de l'eglise Silvestru, de leurs enfants, du pretre Jean et de
son epouse Marie. 428.•
2 octobre 1789. - Pierre tombale du grand logothete Manolaki Ypsilanti. 475.
<Vers 1790 1>. - Obituaire de l'eglise St.-Catherine, mentionnant les fondateurs de
l'eglise, differents bienfaiteurs, des hegoumenes. 379.
1790. - Croix au nom du pretre confesseur Pacome. 804.
1790. - lcone donnee par le peintre Constantin. 1149.
1790. - Inscription de l'eglise Saint-Panteleimon, bâtie pendant la guerre russoaustro-turque par les soins du pretre lvan de l'eglise Silvestru, du logothete Constantin
Borănescu, de Constantin Caramzulea et d'Ene Mănciulescu. 404.
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16 fevrier 1790. - Croix donnee par le hieromoine Parth{me. 806.
23 avril1790. - Portes faites aux frais du hierodiacre Nicodeme, fils de l'ancien grand
sluger Etienne Grecianu, et donnees au monastere de Snagov. 1180.
30 avril (J) 1790. - Pierre funeraire mentionnant les noms de Barbu, Sultana, Zoiţa,
etc. 423.
4 juin 1790. - Reliquaire donne par l'eveque de Thebaide, Melece de Sima. 502.
15 juin 1790. - Boite ayant appartenu a Gregoire Bujoreanu. 826.
5 octobre 1790 ( 551 ). - Pierre tombale du rabbin J ehoşua, fils du rabbin Haim. 541.
14 octobre 1790. - Evangeliaire relie en argent par le medelnicer Basile Carp et son
epouse Ilinca et donnee a l'eglise de Grieşti. 912.
20 decembre 1790. - Artophorion donne par l'archimandrite David d'Ithaque, au
monastere de Radu Vodă. 348.
<Vers 1791 >. - Lam pe donnee par le grand ban Pană Filipescu au monastere de
Radu Vodă. 349.
<Vers 1791 >. - Lam pe donnee par le grand ban Pană Filipescu. 388.
1791. - Cloche faite aux frais de Constantin Borănescu. 405.
1791 ( 1240 ). - Icone donnee par Sarghis, fils de Gemertas-oglu Paghtasar, a l'eglise
armenienne de Bucarest. 26.
1791. - Pierre mentionnant que dame Călina a fait, avec l'aide de Thomas Braşo
veanu, le pavement de l'eglise Popa Soare. 301.
1791. - Calice mentionnant le nom du diacre Nicodeme, fils d'Etienne Grecianu. 61.
7 fevrier 1791. - lcOne donnee par Antoine, eveque de Roman, au pitar Ianache
Codrescu. 1160.
20 fevrier 1791. - Epitaphios donne par Demetre Polidamas et fait a Vienne. 1047.
1er avril1791 (1240).-Pierre tombale de Davit, fils de Hairapet. 21.
2 avril 1791 ( 1240 ). - Icone donnee par Tadeos, chantre, fils de Tadoseanţ Essayi,
a l'eglise armenienne. 27.
5 octobre 1791. - Date de la mort du prince Potemkine, feld-marechal des armees
russes. 284.
4 novembre 1791. - Calice donne a l'eglise Hagiu et mentionnant les noms de Stan
et de Ghiţă Postăvaru. 152.
12 decembre 1791. - Croix donnee par le pretre Georges de l'eglise des Archanges de
Kichinev. 806.
1792. - Cloche appartenant a l'eglise de la Sainte-Trinite du faubourg Delea-Veche
a Bucarest. 113.
1792.- Inscription mentionnant que les travaux de construction de l'eglise de Băneasa,
commences par Catherine Văcărescu et interrompus par suite de la guerre, ont ete acheves
par le grand tresorier Enăchiţă Văcărescu et son epouse Catherine. 37.
1792. - Calice a inscription aux noms de Radu, Constantin, Marica, Răducanu
Filipescu, etc. 126.
12 fevrier 1792. -Le metropolite Gabriel < Bănulescu> succede au siege metropolitain
<de Moldavie> a Ambroise d'Ecaterinoslav. 284.
4 mars 1792 (552). - Pierre tombale de Jenta, fille du rabbin Ţvi. 542.
18 juin 1792.- Calice refait par Hilarion, archimandrite du monastere de Cozia. 1002.
25 aout 1792. - Cloche faite aux frais de Radu Nicolau <dans l'atelier> de Therese
Scheichelin, a Vienne. 226.
Septembre 1792. - lcOne donnee par Cyrille, eveque de Cerven (Bulgarie). 291.
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14 no"embre 1792 (553). - Pierre tombale du rabbin Jţhac Balii. 543.
1793. - Artophorion donne par l'eveque Dosithee Philittis de J anina a son eveche de
Buzău. 373.
1793. - Epitaphios donne par Georges Slavi, de Czernovitz, et son epouse Marie
a 1'eglise Oţetari. 227.
1793 (553). - Pierre tombale de Sara, fille d'Arie Leib. 044.
1793. - lnscription de l'eglise metropolitaine. 253.
1793. - Calice donne par Constantin et Stanca au monastere Dintrunlemn. 1223.
1793. - Plat appartenant au pretre Basile de l'eglise St.-Georges. 870.
2 jan"ier 1793. - Obituaire familial de Grigoraş, logothete de la Metropolie de
Moldavie. 284.
6 juillet 1793. - Inscription de l'eglise de Pipera, bâtie par les peres Ambroise et Amphiloque. 289.
30 aout 1793. - Croix du pretre Nicolas Trăsnea et de Ţane. 807.
1" septembre 1793-31 aout 1794 (7302). - lc6ne faite par les peintres Jean et Ghiţă. 192.
27 no"embre 1793. - Graffite mentionnant un tremblement de terre. 290.
( 1794 ). - Croix du monastere de Cernica faite aux frais de la corporation des orfevres. 62.
Fe"rier 1794. - lcone. Don de Gregoire Papazoglu. 1151.
4 mars 1794. - Obituaire du monastere de Cîrligul, ecrit par l'hegoumt:me Benjamin et
mentionnant des princes, des boyards, des metropolites, des moines, des pretres. 1171.
28 juin 1794. - lnscription de la maison attenante a l'eglise des Saints-Apotres-Pierreet-Paul bâtie aux frais de Gregoire, metropolite de Stauropolis. 600.
8 septembre 1794. - lnscription de l'eglise Izvorul-Tămăduirii, bâtie par le chandelier
Georges, le drapier Miul, le tailleur Petco, etc. ; mention d'une eglise anterieure en bois. 166.
26 septembre 1794. - Mention, a cette date, du nom de Ioniţă Başotă. 284.
19 decembre 1794. - Calice donne par Stroe, Jean, Tudora, etc. a l'eglise lzvorul-Tămă
duirii. 167.
1795. - Plateau. Don de Constantin Vulturescu. 562.
1795. - Lampe donnee au monastere de Bistriţa par les boyards et les marchands
de Craiova au moment ou la peste s'etait declaree dans la viile. 721.
1795. - Croix reliquaire offerte par Sarghis, fils de Paghtasar, a l'eglise armenienne
de Bucarest. 28.
1795. - Croix du protosyncelle Zacharie de Chypre. 808.
1795. - lc6ne peinte par le diacre Radu, 1152.
1795 (1244). - Pierre tombale du boulanger Zakar, fils de Khacik. 22.
1795. - Inscription de l'eglise Sf. Ionică <Moldoveni>, bâtie par le grand medelnicer
Demetre Dărăscu et son epouse Sofica. 601.
1795. - Calice donne par Ioniţă, fabricant d'eau-de-vie, Catinca, Jean et Manda < ?>
a l'eglise St.-Vessarion d'Ancienne>. 424.
<1795>. - lcâne executee par l'ecrivain public Răducanu, peintre, fils du diacre Şerban
de Clmpulung. 1153.
4 jan"ier 1795. - lcâne executee par le peintre Michel lvanovitch, a Moscou. 1154.
1er mars 1795.-Porte, avec inscription mentionnant le serrurier Demetre Lerescu. 358.
24 a"ril 1795 (555).- Pierre tombale de Leia, fille du rabbin Abraham Cohen. 545.
10 mai 1795. - Inscription des bâtiments du monastere d'Anthime, construits aux frais
d'Anthime l'Albanais, archeveque de Pogoniani. 602.
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17 mai 1795. - Lampe restauree par le metropolite Anthime de Pogoniani. 7.
27 mai 1795. - lc6ne faite aux frais du postelnic Gregoire Bujoreanu, par le peintre (?)
Parthene ( ?). 67.
10 juillet 1795. - Reliquaire appartenant a Constant Philittis, eveque de
Buzău. 374.
8 aout 1795. - Pierre tombale de Pierre, de Gherghina et de leur fils Theodore
Velico. 336.
1•r septembre 1795.-Inscription du monastere de Cernica mentionnant les noms des
bienfaiteurs et fondateurs qui ont fait bâtir les cellules et le refectoire. 58.
1796. - Cloche coulee par la Societe Fillgrader et Hoffbauer de Vienne. 295.
1796. - Calice donne par une dame de la familie Brancovan. 1003.
1796. - Benitier portatif donne par Joseph, eveque d'Argeş. 1022.
(1796). - Evangeliaire donne a l'eglise armenienne de Burarest par Bahcea, epouse
de Piyiklizate Vardan de Roustchouk, et par sa familie. 29.
(1796). - Evangeliaire donne par Karapet, fils de Papa, originaire d'Orient. 30.
21 juillet 1796. - Etui pour reliques, revetu d'argent par le vornic Jean Florescu, curateur
du monastere de Saint-Panteleimon. 402.
2 novembre 1796. - Evangeliaire donne par Polichronios et Marie a l'eglise Popa
Rusu. 299.
15 decembre 1796 (557 ). - Pierre tombale d'Adila, fille du rabbin Abraham. 546.
1797. - Lampe donnee par Joseph, eveque d'Argeş, au monastere d'Anthime. 8.
1797. - Croix du monastere Dintrunlemn, faite par la diligence de la mere superieure
Platonida. 809.
1797. - Evangeliaire relie en argent, offert par Demetre Neguleci a l'eglise
St.-Georges de Cimpulung. 913.
1797. - Graffite mentionnant le hieromoine Şerban le chandelier. 245.
1797. - lc6ne donnee par Joseph, eveque d'Argeş. 9.
1797. - lc6ne donnee par Joseph, eveque d'Argeş. 10.
1797 ( 1246 ). - Calice donne a l'eglise armenienne de Bucarest. 31.
11 avril1797 (557 ). - Pierre tombale de Menia, fille du rabbin Jţhac. 647.
7 mai 1797. - lnscription de l'eglise de Gherman. 145.
9 (?) juin 1797. - Mention du nom de Safta Berhiceanu sur l'encadrement en pierre
de la porte de l'eglise St.-Vessarion <l'Ancienne>. 426.
1•r juillet 1797 -. Reliquaire donne par Polyhron et Marie a l'eglise Popa Rusu. 827.
25 juillet 1797. - Pierre tombale de Xanthie, epouse du ban Panait. 441.
1•r septembre 1797-31 aout 1798 (7 306 ). - Obituaire du monastere de Bogdana,
mentionnant des princes, des eveques, des moines, des pretres, des donations. 1172.
21 (?) septembre 1797 <7306>.- Inscription de l'eglise St.-Vessariond'Ancienne>, bâtie
par Pierre Referindarie, archipretre de Bucarest, et Antoine Berhiceanu, logothete intime du
prince. 425.
1798. - Lampe au nom de Luxandra Hangerlis. 355.
1798. - Croix appartenant a Pacome, hegoumene du monastere de Hurezu. 810.
1798. - lc6ne faite par le peintre Gregoire. 63.
1798. - lc6ne donnee en memoire de Christine, faite par le peintre Gregoire. 1155.
1798. - Medaillon en pierre aux initiales du prince Constantin Hangerlis. 175.
1798. - Plateau donne par Joseph, eveque d'Argeş, au monastere d'Anthime. 871.
30 aout 1798. - Croix de Denys, exarque de la Metropolie. 811.
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4 septembre 1798. - Pierre tombale du grand vornic J ean Damaris. 475.
21 noCJembre 1798. - Calice donne par la corporation des işlicari, dont le prevot etait
Iamandi. 309.
7 decembre 1798. - Croix donnee par Georges Slătineanu, son epouse Despina et leur
fils Constantin. 812.
1799. - Artophorion fait du temps de l'hegoumene Constant le Peloponnesiote, aux
frais du monastere de Bistriţa. 760.
1799. - Cloche faite aux frais de Bălaşa Creţulescu. 105.
1799.- Cloche faite aux frais de Theodore le CJataf des bouchers, par les soins du sluger
Panait <Băbeanu>, pour l'eglise Icoanei du faubourg Ceauş David, a Bucarest. 156.
1799. - Cloche faite aux frais de Panait, <Băbeanu>, ancien grand sluger, pour l'eglise
Icoanei, a Bucarest. 157.
1799. - Cloche faite aux frais des faubouriens pour l'eglise des (Potiers) Olari,
a Bucarest. 222.
1799. - Cloche reparee par Georges, superieur des monasteres de Căldăruşani et de
Cernica. 480.
1799. - Croix donnee par Tănasie Măldărescu et Ilina. 813.
1799. - lcone faite aux frais de Joseph, eveque d'Argeş. 281.
JanCJier 1799. - Siege. Don du stolnic Basile. 1176.
20 juin 1799. - lctme donnce par Constantin, fils de LPon, a l'eglise des momes du
mont Sinai. 380.
20 juillet 1799. - lcone ornee d'argent par Constant le Peloponnesiote, hegoumene
du monastere de Bistriţa. 1156.
28 juillet 1799 (7307 ). - Inscription de l'eglise metropolitaine de Bucarest, reparee
par le metropolite Dosithee Philittis. 254.
1er decembre 1799 ( 560).- Pierre tombale de Freida, fille du rabbin Moşe. 548.
6 decembre 1799. - Artophorion fait aux frais de l'archimandrite Georges du monastere
de Cernica. 65.
<Fin du XV Il 1e siecle?>. - Croix en bois faite par le sculpteur Demetre. 11.
<Fin du XVI11e siecle>.- Croix achetee par le hieromoine Nicandre moyennant 10
tcherCJonetz. 814.
<Fin du XV Il 1e siecle?>. - Croix donnee par le medelnicer J ean Socolescu a l'eveche
d' Argeş. 815.
<Fin du XVI11e siecle>.- Ceinture donnee par Caraben, ancien curateur de l'eglise
des Grecs, et son epouse Mitana. 1185.
<Fin du XVI11e siecle>.- Icone faite par le peintre Chiriţă. 1157.
<Fin du XVI11e siecle>.- lcone faite par Pierre, iconographe de Russie ( ?). 452.
<Fin du XV II1e siecle>. - lcone faite par le peintre Stan. 1158.
<Fin du XVI11e siecle ?>.-Obituaire grave sur pierre, mentionnant le pretre Constantin,
qui a charge de l'eglise, son epouse Stanca, Mihalcea, etc. 14.
<Fin du XV 111e siecle?>. - Obituaire grave sur pierre pour la commemoration de Dragomir, Pătran, Oprea, etc. 13.
<Fin du XV Il 1e siecle?>. - Obituaire grave sur pierre mentionnant l'eveque Gregoire,
l'eveque Dosithee, Udrea, etc. 111.
<Fin du XV II 1e siecle?>. - Obituaire grave sur pierre, mentionnant les fondateurs et
bienfaiteurs de l'eglise Udricani: le pretre peintre Nicolas et Marie, epouse du pitar
J ean, etc. 486.
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<Fin du XVIIJe siecle?>.- Porte, portant une inscription au nom de Thomas
158.
<Vers 1800>. - Lampe donnee par Anastasie Slătineanu. 723.
<Vers 1800>. - Lampe faite par Georges Slătineanu. 726.
<Vers 1800>. - Lampe donnee par le Pornic Răducanu Slătineanu. 724.
<Vers 1800>. - Lampe donnee par Răducanu Slătineanu. 727.
<Vers 1800>. - Lampe donnee par Scarlat Slătineanu. 725.
<Vers 1800>.- lcOne revetue d'argent aux frois du <boulanger> Manea. 178.
1800. - Artophorion donne par le prince Alexandra Morouzis. 108.
1800. - Lampe donnee par Radu Slătineanu. 722.
1800. - Lampe restauree par Timothee, hegoumime de Stavropoleos. 503.
1800. - Cloche. 439.
1800. - Cloche reparee du temps de l'archimandrite Callinique de Stavronikita (Mont
Athos). 369.
1800. - lcone faite par le peintre Gregoire Frujinescu. 64.
1800. - Rhipidion. Don du prince Alexandre Morouzis. 109.
JanPier 1800. - lcOne donnee par Ioniţă et faite par le moine peintre Parthene, 292.
1 mars 1800. - lcOne revetue d'argent avec la contribuiton de: l'arnăut Apostol, le
chandelier Georges et le cabaretier Stroe, et le metal de l'eglise. 168.
15 decembre 1800. - Boite donnee par le controleur des mesures Anastase et son epouse
Zahara a l'eglise Sirbi. 431.
Patime donnee par la corporation des orfevres. 421.
Pierre tombale du rabbin J ţhac. 549.
Pierre tombale de la Moldave Marie, fille de Basile et de Teodosia, epouse du Pornic
Anastase de Corfou. 184.
lnscription de l'eglise bâtie par le ban Ghionma. 146.
Inscription du campanile du monastere de Zlătari. 504.
Obituaire sur pierre, mentionnant Constantin, Marie, la religieuse Marthe, etc. 50.
Braşoveanu.

INSCRIPTIONS DOUTEUSES
11 juin 1416 (6924). - Inscription de l'eglise de Bucur. 1246.
1er septembre 1625-31 aout 1626 (7134). - Encensoir donne au monastere de Radu
Vodă. 1248.
1er septembre 1625-31 aout 1626 (7134). - Boucles de ceinture en argent donnees au
monastere de Radu Vodă. 1249.
1er septembre 1651-31 aout 1652 (7160).- Inscription de l'eglise de Sărindar. 1250.
Encensoir donne au monastere de Radu-Vodă. 1247.
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Inscripţiile,

care numără mai mult de cinci rînduri, au fost
numerotate din cinci în cinci unităţi. Din motive de ordin tehnic,
cifrele folosite în acest scop au fost culese sus, la dreapta barei
despărţitoare a rîndurilor. Ele nu trebuie confundate cu cifrele
care trimit la notele din subsolul paginii şi care urmează întotdeauna nemijlocit elementele din text la care se referă.
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1
1
1696-7204 <ianuarie 1- august 31 >.
Pisanie pe o piatră de 50/150 cm. aşezată deasupra uşii de intrare în
de 6 cm. în relief, într-un cimp încadrat de motive vegetale.
La bis. Adormirea Maicii Domnului din Afumaţi.

biserică; literă

t Cu voia şi ajutoriul priasfintei uniia şi trisipostatei Troiţe, în slava şi
lauda de Dumnezeu născătoarei pururea fecioare Marii; această sfăntă şi
dumnezeiască biserică, Costandin Catacuzino 1 b(i)v v(e)l stol(nic), den temelie
o au ridicat, o au făcut şi o au înfrumusiţat 1 5 întru pomenirea dă veci a părin
ţilor, moşilor şi stremoşilor săi şi a lui şi a tot rodu llui ş(i) neamului lui, la
anul de la zidire lumii 7204 şi de la spăsenia ei 1696.
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 65; 2. V. D[răghiceanu], Comunicări. Antichităţile
din Afumaţi ( llfo!J), în <• Bul. Corn. mon. ist. >>, an Il I (191 O), p. 95-96; 3. N. Iorga, Biserica şi palatul
de la Afumaţi ( llfo!J ), în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXIV (1931), p. 33- 34. şi fig. 1 la p. 33;
4. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul llfo~J, p. 31; 6. Constantin C. Giurescu, Istoria
românilor, voi. II 1/2, p. 572; 6. [Ghenadie Enăceanu], A 54.5 (fost ms. rom. 24.09) de la B.A.R.P.R.,
f. 24.0 V.

*

2
1703 mm 9.

Piatră de mormînt de 130/90 cm. fixată pe peretele de la vest al
bisericii, In partea stîngă a intrării; literă de 4.,5 cm. in relief, Intr-un
cîmp de 98/4.4. cm. incadrat de motive florale.
La bis. Adormirea Maicii Domnului din Afumaţi.
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Aici zac oasele jupă 1 nesii Maricăi, a fii-său llui Toderaşco, a fie-sa
De 1spei, a nepoate-si Mariei 15 şi a strenepoţilor: Iorda 1che i Ilinca, cocon(i) şi
coc o 1nă fiind ai ( ?) acelui singur 1nu mort 1 D( u)mn( e )zeu, plăcăn 1 ... 2 110
pan Costandinu Cantacu 1 zino biv vei stol(nic), lla anul de la H(risto)s Domn 1 ul
şi spăsitoriul; 11703 m(e)s(e)ţa 115 mai 9.
BIBLIOGHAFIE: 1. V. DLrăghiceanu], Comunicări. Antichităţile din Afumaţi (Ilfov), in <<Bul. Com.
mon. ist. >>, an III (1910), p. 96; 2. N. Iorga, Biserica şi palatul de la Afumaţi (Ilfov), în <<Bul. Corn.
mon. ist. •>, an XXIV (1931), p. 34 şi fig. 2; 3. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul
Ilfov, p. 31; 4. [Ghenadie Enăceanu], A 54!:i, (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 2'·0 V.

11
J
1701 septembrie 1 - 1702 august 31 (7210 ).
Icoană de lemn de 91/64 cm. reprezentînd pe sf. Nicolae intre Iisus
Hristos şi Maica Domnului; literă de 0,5 cm. pictată cu negru pe fond auriu,
in partea din stinga, jos, a icoanei.
La Biserica Albă, în cancelaria parohiei.

t

Simeon zug(rav); llet 7210.

III
4
1715.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii din pridvor; literă de 6 cm. în relief,
într-un cîmp de 152,5/127,5 cm., încadrat de motive vcgetale. Text cu
majuscule.
La m-rea Antim.

'O vococ; OUToc; TWV Eh:wv 7tOCVTWV 6ecre:L, 1 Neoo-eL aea(.L "YJTOCL TOU Eh:ou 7tOC\ITWV
~Te<pocvou Kocnocx.ou~ "Y)VWVO(.Lou, 1 K:A(Touc; B:Aocxw\1 y~c; ~yhou TE
5
<pocLaL(.LOU 1 IT (JOc; 7tOL(.L€VOCpxou 'Av8L(.LOU Ouyypo~:Aocxwv 1 Tou E~ '~~~pw\1, wc; opocTOCL,
Ex. ~oc8pwv 1 'ne; 7tpocrx.uv~TOCL TWV E>ewv 8eoc; (.LEO"OV • ne; ~ocuta ~(j€ x.ocf. 8ewv
'Jocou (.LEcrov.l 'Ev ~TEL Tcj) crWT"YJ p(~ oc1.jne.
<pOcre~ 1 'E1tf.

Biserica aceasta, prin aşezămint a Tuturor Sfinţilor, s-a ridicat cu incuviinţarea celui
prin fire Dumnezeu al tuturora, in timpul lui Ştefan numit Cantacuzino şi domn strălucit
1
2

ln orig. urmează un ~ 4 » = 1 (?)
Rîndul acesta este acoperit cu ciment. Probabil

piatra a fost spartă in locul respectiv
ocazia fixării ei in peretele bisericii.
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şi lipită

cu

al ţării românilor, prin voinţa lui Antim, arhipăstorul Ungrovlahiei, cel din lvir, aşa cum
se vede, din temelie, ca să fie închinat într-însa Dumnezeul dumnezeilor, aşa cum David a
cîntat, şi in mijlocul bisericii sfinţilor. In anul mîntuirii 1715.

Fig. 1
BIBLIOGRAFIE: 1. Ghenadie Craioveanu, Testamentul mitropolitului Antim Ivireanu, în • Bis. ort.
an IX (1885), p. 228 (trad.); 2. Emile Picot, Notice biographique et bibliographique sur l'imprimeur
Anthime d'Ivir, metropolitain de Valachie, in << Nouveaux Melanges Orientaux t, p. 523 (text); 3. Dumitrescu,
Istoricul, l, p. 142 (trad.); 4. Iorga, Inscripţii, l, p. 280-281 (text şi trad.); &. Em. Elefterescu, Biserica
Antim, in <<Glasul monahilor 1), an XI (1933), nr. 343 din 19 febr., p. 3 (trad.); 6. D. Voinescu, Biserica
Antim, in ~Boabe de griu 1), an IV (1933), p. 544 (trad.) şi foto. la p. 541; 'i. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia
arhitecturii în Muntenia şi in Oltenia IV, In ~Bul. Corn. mon. ist. 1), an XXIX (1936), pl. CCXCVI fig. 506;
S. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 69 (trad.); 9. V. Brătulescu, Mitropolitul Antim ctitor de lăcaşuri
sfinte, în « Bis. ort. rom. 1), an LXXIV (1956), p. 811 (trad.); 10. Ion Nanu, Un monument de artă religioasă:
ctitoria mitropolitului Antim Ivireanul, in •Bis. ort. rom.9, an LXXIX (1961), p. 228 (trad.); 11. Gr. G.
Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 25 (text); 12. 9. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom.
2409) de la B.A.R.P.R., f. 19(text).
rom.~.

*

5

1714 septembrie 1-1715 august 31 (7223).
Clopotul mare,

ŞI

astăzi dispărut,

de la m-rea Antim.

Acest clopot 1-au făcut mitropolitul Ungrovlahiei chirio Antim lvireanul
1-au dat la biserica sa din Bucureşti a Tuturor Sfinţilor; leat 7223.

Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 154.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

in «Glasul bisericii

1),
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6
<1746-1758>.
Pomelnic - triptic de lemn, astăzi dispărut.
A aparţinut fondului de obiecte de la m-rea Antim.
Pe aripa din stinga.

Aici să pomenesc buni, credincioş1 domni: Io Costandin voevod Brancovean, lo Stefanu voevod Cantacozino, lo Niculae voevod Maurocordat, Io
Grigorie voevod Ghiga, Io Mihai voevod Racoviţă, Io Costantin v(oie)v(od)
Niculae.
Pe partea din mijloc.

Pomealnicul lui Pahomie monahu Bojoreanul şi alu fiiu-său Costandin
postelnic, care s-au îngropa tu în tinda bisearicii, Costandin post( elnicu); şi
s-au dat la mănăstirea de la Toţi Sfinţii danie de s-au zugrăvitu şi s-au poleit
tămplele bisearicii cu t(a)l(eri) 174 şi s-au datu şi 4 suflete de ţigani şi 4 boi
şi 4 vaci şi 40 de mătci dă stupi, ca să se pomenească la sf(ăn)tul jărvănicu
şi să se caute la 3-4 ani, după obiceaiu. Şi s-au scris la leat 7255. Pahomie
monahu, Costandinu, Ilinca, Chiril monahu, Martha monahiia, Nicolae, Ioanu,
Mihai, Bălaşa, Anca, Aspra, Mariia, Marica, Dima, Theodosiia monahiia, Goranu,
Anca, Vladul, Albul, Stefanu monahu, Marica, Tudoru, Ioana, Aspra, Ilinca,
Bălaşa, Alixandru, Anca, ... eca, Stana, Preda, Bălaşa, Neagu, Safta monahiia,
Salomia monahiia, Silevestru monah, Theodosie monah, Pîrvul, Drăghici,
Mihail. .. , Rafail monah, Niculae monah, Barbul, Drăghici, Gheorghie, Stanca,
Safta, Sanda, Despa, ldita, Anca, Gheorghie 1 •
Pe aripa din dreapta.

Antim, Daniil, Stefan, Neofit, Filaret; Partenie proegumen de
shimonah ... 2
~

Argeş,

Textul după: Iorga, Inscripţii, l, p. 281-282.
Vezi şi: Ion Nanu, Un monument de artă religioasă: ctitoria mitropolitului Antim l11ireanul, in
Bis. ort. rom. •>, an LXXIX (1961), p. 235.

7
1795 mai 17.
Candelă de argint de
de 0,6 cm. $ăpată.
Text cu majuscule.
La m-rea Antim.

~5

cm.

inălţime, suspendată

1 Textul a fost datat <1746-1758 > în răstimpul
dintre anul amintit în pomelnic -7255 şi perioada
de sfîrşit a domniei lui Constantin Mavrocordat,
corespunzătoare păstoriei mitropolitului Filaret,

in

amintit în text.
2

faţa

Urmează două

1800, de
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Umplei;

rînduri,

altă persoană.

literă

adăogate

probabil

după

t

A vc:xocLVLO"{j"IJ 8Loc cruv8 p OfL "1)~ x.oc·~ 8oc7tOCV"I)~ -rou 7tOCV"I)E p o-roc-rou &.yLou
v·~ocv"l)~ xup Av8Lf1-0U, €v C:'t'"l) 1795 fl.OC"I)OU 17 1•

t S-a inoit cu ajutorul şi cu cheltuiala
Antim, in anul 1795 mai 17.
BIBLIOGRAFIE: [Ghenadie

Enăceanu],

A

preasfinţitului

5~5

(fost ms. rom.

Il wyo-

mitropolit al Pogonianei, chir
2~09)

de la B.A.R.P.R., f. 19 (text).

8
1797.
Candelă de argint de 20 cm.
de 0,5 cm. săpată.
La m-rea Antim.

înălţime, suspendată

t De Iosif ep(is)cop(ul) Argeş( ului), la
BIBLIOGRAFI~:

[Ghenadie

Enăceanu],

A

5~5

In

faţa

timplei;

literă

mănăst(irea) Toţi Sf(i)nţii;

(fost ms. rom.

2~09)

1797

2•

de la B.A.R.P.R., f. 19.

9
1797.
Icoană de lemn de 105,5/56,5 cm., reprezentînd pe Iisus Hristos, aşezată
în naos în partea dreaptă; literă de 0,5 cm. pictată cu alb, in partea de jos
a icoanei.
La m-rea Antim.

Pomeneşte,

Doamne, pe robul

tău

Argeşului,

Iosif, episcopul

1797.

10
1797.
Icoană de lemn de 105,5/56,5cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu
Iisus Hristos, aşezată în naos in partea din stînga; literă de 0,5 cm.pictată
cu alb, in partea de jos a icoanei.
La m-rea Antim.

Pomeneşte, Stă pină,

pe robul

1 Inscripţii asemănătoare se găsesc şi
două candele, suspendate In faţa tîmplei.

tău

Iosif, episcopul

pe alte

Argeşului,

1797.

s Cu cifre arabe.
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11
<Sec. X VIII

sfîrşit?>.

Cruce de lemn sculptat, de cea. 57/28 cm., păstrată în dulapul din
altar; literă de O, 1 cm. săpată în partea din mijloc a obiectului.
La m-rea Antim.

Sapator Dimitrie 1 .

IV
12
1765 septembrie 15.
Pisanie,

aslăzi dispărută,

de la Biserica Apostol.

Această sf(ăntă) biserică s-au fondatu la anulu 1765 septem(vrie) 15 cu
toate cele necesare la înfrumuseţarea ei, de către repausatulu întru fericire
d(omnu)lu Constantinu, ginerile d(umnea)lui Genea Potoceanu, împreună cu
soţia sa Maria 2.
Textul

după:

[Ghenadie

Enăceanu],

A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 215 v.

*

13
<Sec. XVIII

sfîrşit?>.

Pomelnic pe o piatră de 42/53 cm. fixată in zidul bisericii, în exterior,
în partea dreaptă; literă de 3 cm. săpată.
La Biserica Apostol.

t Pomeneşte D(oa)mne pre robii tăi: 1 Dragomir, Pătran Ba, Opria, Rada,
Barb(ul), 1 Stoian, M(ar)iana, Stoian, Caliţa, 1 Costandin, Mariia, Voica, Sava, 1 5
Dobre, Caliţa, Ioana, Mi halcia Ba, Bunea erei, Ioan erei zug(rav), Niacşu,
Nicolae, Neagu, Ene, 1 Mariia, Bunia, Iordache, Nia 1 cşa, Barbu, Simion,
P ... 4 , 1 10 Stana, Safira, Nica şi Cat[rina]I ... 4 •
1

1

14
<Sec. XVIII

sfîrşit?>.

Pomelnic pe o piatră de 29/28 cm., fixată în zidul de deasupra
rului din altar; literă de 3 cm. săpată.
La Biserica Apostol.

spălăto

t

Popa Costan 1 dinti ce au fost o 1 stenitoriu; Stan 1 ca prez(vitera);
Mihalcea, Ma 5 ria, Manda, Safira, Şărbanu, N(e)acşa 1 •
1

1

1 Textul a fost datat <sec. XVIII sfîrşit ?>după
grafie şi factura obiectului.
1 Textul a fost copiat, probabil, după o condică.

3

facă
4

1n orig.:

<<

a ~ = 2. Pomenirea numelui să se

două ori ( ?)
Inscripţie deteriorată.

de

204
https://biblioteca-digitala.ro

V
15
1781.
Pisanie pe o piatră de 54 /93 cm., păstrată în biserică, in depozitul de
cor; literă de 2,5 cm. in relief, pictată cu auriu pe fond negru.
La Biserica Armenească.

lingă

Fig. 2

fl'lnpJn•(PJwJ)~L U.(uurnt~n)J, .f.hpuurfrL zfrLhgw< UnJL b4h'l6gfru

1 u(ntp}p l.pbzurw<pwJwLwL L. JWLnLpu J"Uw"'wtn/r< 1 U.t/:q.uwLtnpfr U[WpnLfrL, hL .,rfwL'l-w~nL( fHwJ }~
bL .!.bnLtnnwL(flbwJ)p 1 nJwLs wL.!.wLg npll /r t,nLutnwL".LnLU[OLfru pLw~bwl, 1 5 Lwfu~frL
1/rLJ"wLL U[Wtn·~wn l.nqnLbLs <wLq.(nL}s(hw}L Jw<(urh)ufr Bwpn< 1 Pfr(LL} wJfrpwL, npnJ pnnntL,PL fTJn'lnu wJfrf'w1J, ~OU[WL wJfrp(w}L 1 h< 9-wpf'frtL wJfrf'wL, L. frzfuwLw t 1bur JWf'lfbtfr
Jw<(~nbu}fr Bwf'nLfJ/r(•L} 1 wJfrpwL bL p b'lPW('I Jw<(tnb)ufr b'lfrw'l.W[tL bt J"w<(tnb)ufr r./,wp'l-hpbuL, 8nLL 1 q.pfrwLnLU[OLfru pLw~h(w)L J"w<(urbu)fr Utnbt/rwLLnuL, J"w<(tnb}ufr 9-tnppL, Jw<( urbu)fr bw'l 1 10 wpL, J w<( tnb )ufr U W('nLfuwLL, Jw<( 111bu }fr U tnbt/rwLLnuL, bt t/rn.Pf' J"w<(urbu}fr Uurb 1 t/rwLLnuL bt pw'l.Jwzfuwtn U[Wf'nL UfrJnltL In WJl <wJwJL 1 pwpfr wL.!.frLpL
npl .!.6nLtnnL h'lbL hL wzfuwtnhswL S(t)p B(frunt)u 1q.phugh q(w}J"bLhuJwL /r 'l-Uff'nL(fJ)b(wL}
~hLws /r•('ng. JwJ"fr S(6w}nL 1781.
~w,.,btnnL

Oghormu(t'eam)bn A(sdudzo)y werstin sine~aw soyn eketer;is 1 s(ur )b Hrestakapetu,
hramanaw ew yawurs mecapatiw 1 Alegsantri paronin, ew otandaku(t'eam)b e~ jerntuu(t'eam)b 1
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uman(: ork i Kostandnupolis bnakeal, naxkin sinmann palcar Howueanr hang(u)(:(enaa)l
mah(tes)i Yaru /l'i(wn) amiran, oroy t'orunk'n Potos amiran, Copan amir(a)n ew Gabriel
amiran, ew isxanapet yargeli mah(tesi) Yarut'i(wn) 1 amiran, ew b etbark'mah(tes)i Eghiazarn
ew mah(tes)i Warteresn, Yun 1 drianupolis bnake(a)l mah(tes)i Step'annosn, mah(tes)i Georkn,
mah(tes)i Naz 1 arn, mah(tes)i Saruxann, mah(tes)i Step'annosn ew p'ok'r mah(tes)i Ste 1 p'annosn ew bazmasxat paron Simon ew ayl hamayn 1 bari anjink'n ork'je"rntu eten ew asxateţan.
T(e)r Y(isu)s 1 cresl;e z(a)menesean i dbru(t')e(an) kenal; iwro(:. Yami T(ea)i'n 1781.
1

Din mila lui Dumnezeu s-a clădit din nou această biserică a Sfintului Arhanghel, cu
în zilele preaonoratului domn Alexandru şi prin ajutorul şi cu contribuţia unor persoane
aflătoare la Constantinopol; iniţiatorul contruirii anterioare a fost răposatul mahtesi 1 Harutiun
amira 2 Hovvianţ şi nepoţii săi, Poghos amira, Ciopan amira, Gabriel amira şi conducătorul
notabililor <armeni>, onoratul mahtesi Harutiun amira şi cei doi fraţi, mahtesi Eghiazar şi mahtesi
Varderes; aflătorii la Adrianopol, mahtesi Stepannos, mahtesi Gheorc, mahtesi Nazar, mahtesi
Sarukhan, mahtesi Stepanrios şi mahtesi Stepannos cel mic, şi trudnicul domn Simon şi
toate celelalte persoane bune cari au contribuit şi au muncit. Domnul Iisus să scrie pe toţi
in cartea vieţii. In anul Domnului 1781.
voia

şi

BIBLIOGRAFIE: 1. UwJMnLhwL fll6urpnu lw(wLwJ flootdwliwlimJD!J libr~wJii bt WUfWCJWJii.
Petros Kahana Mamikonian, Rumanahayoţ nerkayn yen apagayn. [Mamikonian, Prezentul şi viitorul armenilor din România], p. 114 (text); 2. <H. Andreasian>, Biserica Armeană din Bucureşti, in ~Aurora», Buc.,
1906, nr. 12 din 1 iulie, p. 2 (trad.); 8, Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările române, in • Rev. ist.
arh. fii.», an XII (1911}, p. 458 (trad.); in extras, p. 18; 4. V. Mestugean, Istoria armenilor, voi. II, p. 72
(trad); 6. H. Dj. Siruni, Bisericile armene din ţările române, in • Ani>>, an III (1942-1943), p. 498
(trad.); in extras, p. 10; 6. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti,
p. 171 fig. 69.

*

16
1751 (1200) aprilie 23.
Piatră

Bisericii

t

1

de mormint

astăzi dispărută;

a fost

păstrată pină

in 1912 in curtea

Armeneşti.

ll.1u t urw"'wL ~wL'1uur6wL 1 ~wowq.opgJ(w}~ur(h}ufr !J.wPwpfr 4n'liii~P9 1 urwLur(fr)W"'f'Pl 23.

~frL J(w)~ur(h)ufr UwJpfrwJ fuwpnLLfrL 1 5 nrr pnfuhgwL P4.frL

n-u

E. 1 Ays e tapan hangstean 1 hai;akorl; m(a)ht(e)si Zakari koghakil; 1tant(i)kin m( a)ht(e)si
Mayriam xat'unin 1 or p'oxel;aw t'win r m april 23.

E 3 • Acesta este mormintul de odihnă al
gospodine mahtesi Mariam, care a incetat din

soţiei
viaţă

brutarului mahtesi Zakar, al doamnei
in anul 1200 aprilie 23.

Textul după: H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii Armeneşti din Bucureşti, f. 4.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările române, in •Rev. ist. arh. fii.», an XII (1911),
p. 458 (trad.); in extras, p. 18.
1
1

Hagiu.
Notabil.

a E

=Există.
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17
1771 (1220).
Piatră

Bisericii

de mormînt

astăzi dispărută;

a fost

păstrată pînă

în 1912 în curtea

Armeneşti.

Sw"'wL ~wL"_uurbwL 1 ffln'lnu/r np'ffr Uurbpu.fl{/r) t)fuw.[w&.wn 1 ffl~pnL ~wt(J/r ~n'lw~/rg
Ufulw fuwpn,L(fr) 1 np pnfubswL p ~bwflu p ffln,pp(z 1 5 fHFP.

or

Tapan hangstean 1 Poghosi ordi Step'an(i) cxawacar 1 paron Da11ti koghaki ţ Sima xat'uni
i keans i Pukre81 r m i.

p'oxeţaw

Mormint de odihnă al lui Stepan tutungiul, fiul lui Poghos,
domnului Davit, care a încetat din viaţă la Bucureşti, 1220.
Textul

după:

m.~.

II. Andreasian,

354 din arhiva Bisericii

şi

Armeneşti

al doamnei Sima,
din

Bucureşti,

soţia

f. 28.

18
1776 (1225).
Piatră

Bisericii

91ML

de mormint

astăzi dispărută;

IJ.1u ( urw"'wL -\wL'I-uurbwfl
"'"ur( 1 P.f.foJJ fi.U/>/J,

Ays
r mie.

~

a fost

păstrată pînă

in 1912 in curtea

Armeneşti.

1

/>q.!fol'LP (B)w~np W'lw/rfl ~/rL[!L

1 Uwpfrw.!t np pnfub-

tapan hangstean 1 lzmirli (Y)acob aghain 1 kinen Mariam or

Acesta este mormîntul de odihnă al
incetat din viaţa de aici in anul 1225.

soţiei

poxeţaw

1

aste t'win

lui Hacob aga din Smirna, Mariam, care a

Textul după: H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii Armeneşti din Bucureşti, f. 5.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările române, in ~ Rev. ist. arh. fii>), an XII (1911),
p. 458 (trad.); In extras, p. 18.

19
1787 (1236).
Piatră

Bisericii

de mormint

astăzi dispărută;

a fost

păstrată plnă

In 1912 In curtea

Armeneşti.

IJ.1u ( urw"'wfl ~",JJ"_uurbwfl Ufrlfrqp(s/r 1 .!w~ur(b)up
fuw(JntLfrL, np pnfubsw.f. fi.U(~

UurlpwLfr

~n'lwVs Bb'lfrLw 1
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Ays e tapan hangstean
r m l z.

Silizreţi

1

maht(e)si Step'ani koghakic Yeghina 1 xat'unin or

p'oxeţ:aw

Acesta este mormintul de
care a incetat din viaţă in 1236.
Textul

după:

odihnă

al Heghinei,

soţia

H. Andreasian, ms. 35fo din arhiva Bisericii

lui mahtesi Stepan din Silistra,

Armeneşti

din

Bucureşti,

f. 5.

20
1787 (1236).
Piatră

Bisericii

astăzi dispărută;

de mormint

a fost

păstrată pînă

în 1912, în curtea

ArmenPşti.

IJ.Ju t urwUfwL -\wL'fuur&wL Ufrtfut.f'tsfr
fuhgwL fNiUl..

Ays e tap an hangstean

Silizreţ:i

Acesta este mormîntul de
în anul 1236.

-\bqw-\n'lfr J(w}-<ur(b}ufr

UurbpwLfrL np pn-

hezahogi 1 m( a)ht(e)si Step' an in or p' oxeţaw t'win r m l z.

odihnă

al blindului mahtesi Stepan din Silistra, care a incetat

viaţă

din

Textul după: Il. Andrcasian, ms. 354 din arhiva Bisericii Armeneşti din Bucureşti, r. 5.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările române, în <<Rev. ist. arh. fil.ol, an XII (1911),
p. '•58 (trad.); în extras, p. 18.

21
1791 (1240) aprilie 1.
Piatră

Bisericii

de mormint

astăzi dispărută;

a fost

păstrată pînă

in 1912, in curtea

Armeneşti.

/; j lf.Ju t urwUfwLw'ffrl' -<wL'fuurhwL 1 lwJpwUfiHn/r nptfr Ufwp~bzurwpwpnJ
1 5 np pnfubgw![ {J.f.frL floU/u UIUff'f.tfr .tt~fr(L}.

1 -<b'l.w-<n'lf.

?-w![L{JpL

E. 1 Ays e tapanaghir hangstean 1 Hayrapeti ordi parkestabaroy 1 hezahogi Davitin 1 or
t'win r m X aprili meki(n).

p'oxe~aw

E 1• Acesta este scrisul de pe mormintul de odihnă al cumintelui
fiul lui Hairapet, care a incetat din viaţă in anul 1240 aprilie 1.
Textul
1

E

după:

H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii

Armeneşti

=Există.
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din

şi

bllndului Davit,

Bucureşti,

f. 15.

22
1795 (1244).
Piatră

Bisericii

de mormînt,

astăzi dispărută;

a fost

păstrată pînă

în 1912 în curtra

Armeneşti.

ll.Ju 1; UIWUJwL -\wflq.uUihwL

1 /uw2/r~/r

J(w)~UI(b)ufr Rwl!wpfrL, np pnfubsw.f.. 1 5

np'lfr -\wswq.np~

/J./.'b

1 UJWp~bzUiwpwpnJ

<b'l.w<n'lfr

J

fHflu'J.

Ays e tapan hangstean / Har;iki ordi har;akorr; / parke8tabaroy hezahogi m(a)ht(e)si
Zakarin or p'oxer;aw / t'win r m x d.
J

Acesta este mormîntul de odihnă al brutarului cuminte
Khacik, care a încetat din viaţă în anul 1244.
Textul

după:

H. Andrrasian, ms . .154 din arhiva Biseritii

şi

blind, mahtesi Zakar, fiul lui

Armeneşti

din

Bucureşti,

f. t'"

*

23
1774 (1223).
Vas pentru

păstrat

Armrneşti, pînă

S(fr)z(w}UI(w)~

mir,
în 1912.

astăzi dispărut;

a fost în patrimoniul BisPricii

t JfrtnnLu

':wL'In•sbwf 1 J(w\wbufr)
l.t. 9-fnpq.fr ':nqtnJL upf1nJ /;p_J"frw~LwJ 1 wfJnnfr. fJ.U/>9•

Y(i)S(a)t(a)ke miwrons hanguţeal/ m(ahtesi) Step'ani
srboy Ejmiacnay / at'ori; r mi g.

UUibpwLfr

or~i

Acest <vas pentru> mir este amintirea sufletului fiilor
Gabriel şi Gheorg, către scaunul Sfîntului Ecimiadzin; 1223.

np'lfr

9-wprfrtt/r

1

Gabrieli / ew Georgi hogwoyn

răposatului

mahtesi Stepan,

Textul după: H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii Armrneşti din Bucureşti, f. 29.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile arme ne de prin ţările române, în (< Rev. ist. arh. fii. •>, an XII (1911),
p. 458 (trad.); în extras, p. 18.

24
1782 (1231).
Icoană pictată pc pînză de 210/142 cm., reprezentînd pe Maica Domnului
cu Iisus Hristos, între sf. Ioan Botezătorul şi sf. Hevond, aşezată pe zidul
din naos în partea stîngă; literă de 1,5 cm. pictată cu alb pe fond cenuşiu,
în partea de jos a obiectului.
La Biserica Armenească.
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t "l(w)UJ~(b)pu U.plahtsfo ?-wL{Jp np'lf J(w)-\(UJbu)p P'nLJwJpL hL 1
J(w)<:(UJbu)p ll'wpfJwJpL fllnLppbznL u(nLp}p lp(b)zUJ(w)~(w)"l(b}UJ(w)s
UJw~wppL 1 fJ(.f.pL) fi.IJ'~U. wJpL L~(w)p(b)s(w}L j(h}n(w}Jp B(w}~{n)p '1"1/'t (bpnL}u(w)'l(t)J( w )9(1.n )J.
Bpz(w)UJ(w)~

~(n}tz(w)~s(n)JL

Yis(a)t(a)k e p(a)tk(e)rs Arewelri Dawt'i ordi m(a)h(tes)i T'umayin ew 1 K(o)gh(a)kţ
(o)yn m(a)h(tes)i Martayin Pukresu s(ur)b Hr(e)st(a)k(a)p(e)t(a)ţ tacarin t'(win):
r m la amin.
Nk(a)r(e)ţ(a)w j(e)r(a)mb Y(a)k(o)b dpre <Eru>s(a)l(e)m(a)ţ(wo)y.

~~

Această icoană este amintirea lui mahtesi Turna, fiul lui Davit, din partea Răsăritului,
a so!ini sale, mahtesi Marta, către biserica Sfinţii Arhangheli din Bucureşti, ln anul 1231.
S'a pictat cu mina diacului Hacoh din Ierusalim.

BIBLIOGRAFIE: Gr. Goilav, Biseririle arme ne de prin
extra.~, p. 18.

ţările

române, în

~

Rev. ist. arh. fii. •>, an X II

(1911), p. t,5H (trad.); în

25
1785 (1234).
astăzi

Orar,
în 1912.

t

B(P)z(w}UJ(w)~

urpL

1

dispărut,

a fost în patrimoniul Bisrricii

f'nLu~nL/usJ. 1 J(w)~UJ(b}up lf'~f'UJlfr

fllnL/Iphz{JnL h~h'l.hsLnJL

1

Armeneşti

np'fp

pînă

J'(w)-\UJ(b}up IJwpw"l&5 p 'fnLnL u(nLpp) lpbzUJw~w"lbUJpL 1 JwJpL fi.IJ'~?-.
1

Y(i)s(a)t(a)k e Rusţuxci 1 m(a)ht(e)si Mkrt(i ordi 1 m(a)ht(es)i Karapetin 1 Pukrestu
i durn s(urb) Hrestakapetin yamin r m l d.

eketeţwoyn

Sfinţii

1

1

Este amintirea lui mahtesi Karapet, fiul lui mahtesi Mkrtici din Rusciuc,
Arhangheli din Bucureşti, în anul 1234.
Te.rtul

după:

H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii

Armeneşti

din

Bucureşti,

către

biserica

f. 34.

26
1791 ( 1240).
Icoană, astăzi dispărută,

Bisericii
8(P)2(w)UJ(w)~

Armeneşti pină

reprezenta pe sf. Sarghis; a fost in patrimoniul
in 1912.

t zftJbpfJwl O'l.lnL 1 J(w)-\UJ(b)up fllw'l.UJWuwpp np'fp Uwpq.pufrL 1 /r

'fnLnL fllnL.f!ptznL l.pbzUJw~w"lbUJ/r

1 h~h'l.hsLnJL.

{JnL/rL fi.IJ'Iu.

210
https://biblioteca-digitala.ro

Y(i)s(a)t(a)k e Jemert'as-otqlu 1 m(a)ht(e)si Pattasari ordi Sargisin 1 i dutn Pukre8u
Hrestakapet 1 eketer:woyn t'win r m x.

Este amintirea lui Sarghis, fiul lui Gemertas-oglu mahtesi Pagtasar, către biserira
Arhangheli din Bucureşti, în anul 1240.

Sfinţii

Textul după: H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii Armeneşti din BucW'eşti, f. 34.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările române, în 11 Rev. ist. arh. fii. ''• an XII (1911),
p. 458 (trad.); în extras, p. 18.

27
1791 (1240) aprilie 2.
Jcoanrt, astăzi dispărută, reprezPnta pe Iisus Hristos spălînd pi<'ioar·PIP
apostolilor; a fost. piisl.ralii în BisPrica Armenească pinii în 191 :!.
B(fr)z(w)ur(w)~

ur(b)ufr ll'wfJnubwLs

seanţ

1

1

t

UfWur~bpu WJU

1

/r u(ntp)p

lpbzurw~wUfbur b~brzbsfr

buwJfr np'ffr urfrpwsnt ll'wq.bnupu

Y(i)s(a)t(a)k e patkerş ays 1 i s(ur)b 1/rdtakapet
Esayi ordi tirapt T' adeosas; 1 r m h aprili b.
Această icoană

Esayi, pentru biserica

1

5

1

tntuw~nq.fr

.!(w)<-

/}/J'/u WUff'frlfr P.

ekeheţi

este amintirea cîntăreţului Tadeos, fiul
Arhangheli; 1240 aprilie 2.

llusalwgi m(a)ht(e)si T'ado-

răposatului

mahtesi

Taduseanţ

Sfinţ.ii

TP.rtul dnprJ: H. AndrPasian, ms. :15~ din arhiva Bisericii Armeneşti din Bucureşti, f. 34.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările romdne, in 11 Rev. ist. arh. fii. ''• an XII (1911),
p. 458 (trad.); în extras, p. 18.

28
1795.
Relicvar de argint aurit de 12/12 cm., păstrat în tPzaurul din altar;
de 0,5 cm., săpată pc partea din spate a obiectului.
La Biserica Armenească.

IitPră

Bfrz(w)ur(w)~ t 1 u(ntpp) fu(w)lu u(n•.p)P Y(w)p(w)Uftur/r .!w 1 untLPo>/. 1 5 llurt>f.wL 1
n ufr j!wL.lwLw~tL 1 .!( w)<( urb )ufr ITJ wtzurwuw 1 f'P np'fp UwpP/rufrL 1 .l.bpwJ'p /r 'In tpL 1 10
ITJp.Pptznt u(ntp)P llpbzur(wHwUf(b)~nfr 1 bH'ltS(L)n(J) 1 L 1795.

YiS(a)t(a)k e 1 s(urb) x(a)ţs s(urb) 1 K(a)r(a)peti mal sunkow Ste(p')an 1 os(i)
K'anjanaken 1 m(a)h(te)si Pat(t)asa 1 ri ordi Sark'isin je"ramb i durn 1 Pekri!Su s(urb) Hre 1 8t( a)kap(e)ti 1 egehef<(w )o(y) 1 n; 1795.
Această sfîntă cruce cu moaştele sfîntului Ioan Botezătorul este amintire de la caseta
sfintului Stepanos; cu mina lui Sarghis, fiul lui Paghtasar, către biserica Sfinţii Arhangheli din
Bucureşti ; 1795.
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29
(1796 ).
astăzi dispărută;

Evanghelie,
în 1912.

a fost în patrimoniul Bisericii

Armeneşti pînă

B(fr)z(w)ur(w)% t u(nt(')l' wc.6urwf'111Lu flc.pntuG.nc.fug/r 1 fTII!JI!Ilf!'l.Wtnt ':wL'fntgbwl
â(w).:ur(h)u/r r./,wp'lwLfr 1 t,mzw%/rs u(•)\tn(b)u/r fllw'lt"' fuwpnc.LfrL /11. /rtp 1 np'fp/!L Uf(wpn)L
~l'ftrl."l'PL 61. â(w)~ur(h)ufo (B)w%nppL 1 5fJL â(w)\ur(h)u/r Bnl/_.:(wL)LtufoL bt .:wL'Intghw[ 1
'lutnbpwgL âU Sfrpnt\frL bt â(w).:~.n(b)u/r SnttnnafrL, 61. 1 â(w)(tn(b)ufo "frc.u/rt/rL, â(w)\ur( b )u/r Ufru WJ/rL 1 bt Ufru oLfrL bc. popL P.wq( t)opf!L /r 'lnc.nfl fiJnc.l!ph_nt 1 u( ntp )p Lph2u.w%wUfburfrL b%b'lhgtnJL, S(t)p 1 10 l(founc.)uL /1 pwnu ptpnc.â (wâwpbugt

H(i)s(a)t(a)k e s(ur )b awetarans Uruscuxr;i 1 Păyăklăzate hangur;eal m(a)ht(e)si
Wardani 1 gohakiţ m(a)ht(e)si Pat(a xatunin ew iwr 1 ordikn p(aro)n Grigorin ew m(a)ht(e)si
Yowh(an)nesin 1 ew hangur;eal dsteraţn mec Tiruhin ew m(a)ht(e)si Tutuin ew m(a)ht(e)si
Kiwlliwin ew m(a)ht(e)si Simain ew Simonin ew t'orn T'ag(w)orin i durn Pukresu s(ur)b
Hre8takapet egehetwoyn. T(e)r Y(isu)sn i p'ars iwrum hamaresţe.
Această

evanghelie este dată pentru pomenire de mahtesi Bahcea ha tun 1 , soţia răposatu
lui Pîyîklîzate Vardan din Rusciuc şi fiii săi, domnul Grigor şi mahtesi Hovhannes şi de răpo
satele fete, marea Tiruhi şi mahtesi Dudu şi mahtesi Kulli.i şi mahtesi Sima şi Simon şi nepotul
Tagvor, către biserica Sfinţii Arhangheli din Bucureşti. Domnul Iisus să-i numere în
împărăţia sa 2.
Textul

după:

H. Andreasian, ms. 354 din arhiva Bisericii

Armeneşti

din

Bucureşti,

f. 29.

30
(1796 ).
Evanghelie,
în 1912.

astăzi

dispărută;

a fost în patrimoniul Bisericii

Armeneşti

pînă

8(/r)z(w)ur(w)% t
flflthshtns frc.png.

U.pbc.hts/r

fiJwUfWJ/1 np'ffr

1

â(w).:ur(h)u/r 'l(w)p(w)Uf(bur)frL uw%u

1

Y (i)s( a)t(a)k e Arepelţi Papayi ordi 1 m(a)ht(e )si K ( a)r(a)p( e)tin saks 1 nnjeţeloţ iwroţ.
Este amintirea lui mahtesi Karapet, fiul lui Papa din
adormiţi ai săi 2 •

părţile Răsăritului,

pentru cei

Textul după: H. Andreasian, ms. 35lo din arhiva Bisericii Armeneşti din Bucureşti, f. 28.
Vezi şi: Gr. Goilav, Bisericile armene de prin ţările române, în « Rev. ist. arh. fii. ''• an XII (1911),
p. lo58 (trad.); in extras, p. 18.

dreasian.

1 Doamnă.
2

Inscripţia

a fost

datată

( 1796)

după

H. An-

212
https://biblioteca-digitala.ro

31
1797 (1246 ).
Potir de argint de 26 cm.
pe suportul obiectului.
La Biserica Armenească.

înălţime,

păstrat

literă

în altar;

de 0,6 cm.

săpată

B(fr)z(w}ur(w)~

t

u~/r<u

u(n~o{')P

ffl(m.)l{'ftnL

~f'6zurw~w"l&urfrfl

w.!tfl

dn'l_nt/.{'t/rfl

Pt/.( /r )" fHfl"~.

Y(i)s( a)t( a)k e skihs P(u)kresu s(ur )b Hrestakapetin amin zoghowrdin t'w(i)n: r m x z.

Acest potir este amintirea întregului popor,
în anul 1246.

către

BIBLIOGRAFIE: Gr. Guilav, Bisericile armene de prin
(1911), p. 458 (trad.); în extras, p. 18.

Sfinţii

ţările

Arhangheli din

române, în

<<

Bucureşti,

Rev. ist. arh. Cii.

>>,

an XII

*

32
1739 (1188).

Ibric de aramă pentru uz bisericesc, de 21 cm.
1-7,5 cm. săpată.

înălţime;

literă

de

Provenienţa necunoscută.

La Biserica
B(fr)z(w)ur(w)~

Armenească,

în casa

eparhială.

! Uwrrlffru(fr) "f'tfr a"n ..ptr, /r

'f(n~o)nfl

U.(uurn~ow).)w.)flwJ

ptf.(/rfl)

flot!RC /rfl .

. Y(i)s(a)t(ak) e Sargis(i) ordi Aruten i d(u)rn A(stua)cacnay t'w(in) r cj a in.

Este amintire de la Arut, fiul lui Sarghis,

către

biserica Sfînta

Născătoare,

în anul 1188.

33
1743 (1192).
Căldăruşă de aramă pentru uz bisericesc, de 16 cm.
1-1,5 cm. în relief.

înălţime; literă

de

Provenienţa necunoscută.

La Biserica

Armenească,

tn casa

eparhială.

< Yisatak i!> Egiayi ordi Markar Arut'i 1 t'(w)i(n) rcfb.

<Amintire de la> Markar Arut, fiul lui Eghia; anul 1192.
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_____________________________ VI
34
1764 < 7273 > octombrie 14.
Pisanie pe o piaLră de 79/160 cm., deasupra
4,5 cm. în relief, într-un cîmp de 72/100 cm.
La bis. Batişte.

uşii

din pridvor;

liLcră

de

t

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutor(ul) Fiiului şi cu îndemna 1 rea D(u)hului
Sfănt, ridica tu-s-au această sfăntă şi dumnezeiască 1 biserică, care să cinste< şte >
hramul sfintei Ani (i) i a sfinţii sale prea pod( o )bnei Paraschevei i a muceniţii
Paraschevei, care din temelia ei 15 s-a ridicat şi s-au înfrumuseţat cu toată
cheltuiala dum(nealui) vătafull Manciul i a soţii dum(nealui) Ilinchi (i) c11 4(A1r\)H 1,
văt(a)f Vlada, Pan(ă), Stan, Stana, Necula ciauş, 1 Iona, pentru ca să le fie
dum(nealor) pom(e)nire, în zilile prialuminatului domn 1 lo Costandin Mihai
v( oie )v( o )d şi mitropolit chiriu chiru Grigorie, 1( a) anul! de la zidiria lumii
7274, iar de la H(risto)s 1764 2 ,1 10 lun(a) o(c)t(o)m(vrie) 14.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 1H; 2. Iorga,
G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., r. 31.

Inscripţii,

I, p. 301-302; 3. Gr.

*
35
1766 noiembrie 13.
Piatră de mormînt, astăzi dispărută, de 167/82 cm.; era
riorul bisericii, în partea dreaptă.
De la bis. llatişte.

aşezată

în inte-

Aci suptu. această 1 piatră odihnescu 1 oasele răposatulu 1I robu lui D(u)mnezeu, 15 jupănu Manciu. S-au pre 1stăvit în zilele priaîn 1nălţatului domnu
Io 1 Scarlatu Ghica v(oie)v(od), 1 de la H(risto)s leat 17661 10 noem(vrie) 13 3 •
Textul dupii: Iorga, Inscripţii, 1, p. 302.
Vezi şi: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la ll.A.RP.R., C 34.

Cuco piii.
Datele neconcordînd între ele ne-am oprit asupra
acesteia.
1

2

3 La Toci! eseu: (< 3 •>. Despărţirea textului prin
linii, indicînd rîndW'ile inscripţiei, s-a făcut după
Tocilescu, ms. cit.
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*

36

1742 septembrie 1-1743 august 31 (7251).
Clopotul mic,

astăzi dispărut,

de la bis.

S-au făcut de robi(i) lui Hr(isto )s,
leat 7251.
Textul dupii: N. Cazar;u,

an XXI (1962), p.

Inscripţii

Batişte.

Grigoraşco Brăt{ă)ş{anu)

de pc clopotele unor biserici din

Bucureşti,

i vătaf Manc{i)u;
în <<Glasul bisericii

>>,

15~.

VII
37
1792.
Pisanir,

astăzi dispărută,

de la biserica din

Băneasa.

Această sfîntă biserică, întru care să prăznueşte hramul sfîntului ierarh
Nicolae de la Miralichia, făcătorul de minuni, şi a sfinţilor ierarhi şi ai lumii
mari dascăli, Vasilie cel Mare, Grigoric Bogoslov şi Ioan Zlatoust, s-au zidit
din temelie de dumneaei jupăneasa Ecaterina Văcărescu, fiica dumnealui
Donie Văcărescu 1 • Şi rămîind nesăvîrşită din pricina a multora răsmiriţe ce
au răsvrătit în multe rînduri ţara aceasta, apoi, în anul 1792, s-au săvîrşit de
dumnealui Enache Văcărescu şi de luminata sa soţie Ecaterina, fiica (lui
voievod) Caragea, în zilele prealuminatului domn Mihai Suţu; după ce cu
toate cele necesare înfrumuseţînd-o ...

2. de la Miralichia] om E 2 3. cel mare] om E; Bogoslov] om E Zlatoust]
Gură de Aur E
5. Donie] Dane E; 7-8. (lui Voevod)] d-lui Nicolae voevod E 8. prealuminatului] luminatului nostru E 8.-9. după ce cu toate cele
necesare înfrumuseţind-o] om E
Textul după: V. Drăghiceanu, Palatul lui Bibescu de la
(191!.), p. 175-176 (transcris de pe o carte).
Vezi şi: 1. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din
A 5~5 (fost ms. rom. 2~09) de la B.A.R.P.R., f. 255 v.

Băneasa,
judeţul

în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an VII

IlfoCJ, p. 36. 2. [Ghenadie

Enăceanu],

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VIII
38
1666.
Pisanie pe o piatră de 35/129 cm., ~fixată deasupra uşii de intrare la
cor, în partea stîngă a bisericii; literă de 4,5 cm. săpată; in cimp, în
partea din mijloc este reprezentată stema franciscanilor.
La bis. Bărăţia.

-----------1 După:

V ăcărescu, editorul

sic 1 = vistierul).

Drăghiceanu adaogă:

2

E

=

Enăceanu,

loc. cit.
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Exstructap(ropria) p(ecunia) f(ratrum)
D(omini) 1666.
S-a ridicat din

însăşi

fraţilor

cheltuiala

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Studii

şi

1

provin(ciae) Bulcariae

2;

a(nno)

din provincia 3 Bulgaria; anul Domnului 1666.

dowmente, l--11, p. :!!o9 (text).

*
39
1700 iulie 3.
Piatră

de mormînt,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bărăţia.

D(eo) o(ptimo) m(aximo). Siste riator. Sub lapide hoc tumulata jacent
ossa infantium: Joannis Ludorici et Leonardi Nicolai, solatio parentis Stephani
Sixti chirurgi, qui, post unum primus, post tres secundus annos aetatis, erolarunt ad Dominum; anno Domini 1700 die 3 iulii.
Lui Dumnezeu cel preabun şi mare. Opreşte-te călătorule. Sub această piatră zac
îngropate oasele copiilor: Ioan Ludovic şi Leonard Nicolae, mîngîierea părintelui <lor> Ştefan
Sixt chirurgul, <şi> care, cel dintîi după vîrsta de un an şi cel de al doilea după vîrsta de
trei ani, au zburat la Domnul; în anul Domnului 1700 in ziua de 3 iulie. 4
Textul după: Hurmuzaki, Epitafe luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 610.

Bucureşti

a {ranciscanilor, în Hurmuzaki,

40
1736 martie 18.
Piatră

de mormînt,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bărăţia.

D( eo) o(ptimo) m( aximo). Siste riator et memento mortalitatis detruso
ergastulo generosam dominam Nuri armenorum fragrantem christiadum florem,
de more hocce die 18 martii condidisse saxo. Precare ergo: Lux aeterna sit et
mulier ista disrumpet caput serpentis. Pauper chronographicum: M. V.P. 6 ,
Stephanus Kaitar roluit chronographicum facere pro anno 1736 et fecit pro anno
2736 6 • Con~y•ersi per nostros patres ejurato schismate valachorum haeresi lutheranorum et calrinistarum fuerunt 33; et multi a fide catholica apostatae fuerunt
reducti.
In orig.: <FF>
în orig.
a Este vorba de provincia

1

2 Aşa

şi Ţara Românească.

franciscană

cuprinzînd

4 Data corespunde momentului cînd a fost pusă
piatra.
6 M.V.P. = M(aritus) U(xori) P(osuit) sau M(onumentum) V(i~>ens) P(osuit)?
6 Aşa la Hurmuzaki, loc. cit.
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Lui Dumnezeu cel preabun şi mare. Călătorule, opreşte-te ŞI Ia seama că spărgîndu-se
firii muritoare, nobila doamnă Nuri, floarea 1 cea aleasă a armenilor creştini, a fost
îngropată 2 după obicei, în această zi de 18 martie. Deci roagă -te: << Fie lumina cea veşnică ))
ŞI « Femeia aceasta va zdrobi capul şarpelui )) 3 •
Mic 4 cronograf: M.V.P., Ştefan Kaitar a voit să facă un cronograf pentru anul 1736
şi l-a făcut pentru anul 2736. Au fost convertiţi de părinţii noştri 33 de oameni abjurînd
schizma românilor, erezia luteranilor şi a calvinilor; şi mulţi renegaţi de la credinţa catolică
au fost readuşi la credinţă.
temniţa

Textul după: H urmuzaki, Epita{e luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 610.

Bucureşti

a {ranciscanilor, în Hurmuzaki,

41
1737.
Piatră

de mormînt,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bărăţia.

D(eo) o(ptimo) m(aximo). Hic jacet (Jirgo 5 dominae Elisabethae cubicularia 6 dominae comitissae M anuca de Turri et oeconoma dominae comitissae
M ariae K alnokianae ej usdemque filiorum comitissae educatrix domui semper
fidelis, obiit anno aetatis suae 58 et pro meritis lapide hocce decoratur. H oc item
a latere jacent cineres domini 7 de Bachicsi, domini de Fontana nepotis qui post
a(Junculi mortem ab 8 eadem domina comitissa Maria benigne in domum susceptus
sedulitate et obsequio gratum se acceptumque praestitit. Ubi et obiit anno 52 aetatis
suae, anno 1737.
Lui Dumnezeu cel preabun şi mare. Aici zace fata din casă a doamnei Elisabeta, cămă
răşiţa doamnei contese Manuca de Turn şi econoama doamnei contese Maria de Kalnok şi
educatoarea fiilor aceleiaşi contese; deapururi credincioasă casei, a răposat în anul al 58 lea
al vîrstei sale şi pentru vrednicia ei e cinstită cu această piatră; alături zac rămăşiţele domnului
de Bachicsi, nepotul domnului de Fontana, care după moartea unchiului <său> a fost primit
cu bunăvoinţă în casă, de această doamnă contesă, Maria, şi a ajuns să fie bine văzut şi preţuit
prin rîvna şi devotamentul <său>. Acolo a şi murit în anul al 52-lea al vîrstei sale, în
anul 1737.
Textul după: Hurmuzaki, Epita{e luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 609.
1

Numele de

Nuri

înseamnă

rodie în limba

armeană.

Sîntem siliţi să traducem astfel forma condidisse din text. Corect ar fi fost conditam esse.
3 Citate din texte religioase.
4 Textul care urmează nu pare a avea nici o
legătură cu cel ce precede. Credem că este vorba de
două texte deosebite: adică o inscripţie lapidară cu
2

Bucureşti

a franciscanilor, în Hurmuzaki,

toate caracterele unei pietre de mormint şi o
insemnare în legătură cu micul cronograf al conversiunilor la catolicism, realizată tn anul 1736, fără
nici o legătură aparentă cu vre o piatră de mormînt.
6 Probabil in sensul cuvîntului german: Magd.
6 La Hurmuzaki, loc. cit.: cubiculariae.
7
La Hurmuzaki, loc. cit.: dominae.
8 La Hurmuzaki, loc. cit.: ad.
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42
1739 septembrie 4.
Piatră

de mormint,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bărăţia.

Hoc saxo tegitur 1 qui dum CJixit principis 2 purpura(m) texit aulicus sartor
Serinus armenus Constantinopolitanus, collegi( i) armenorum sartorum in Valachia
magister, cui tot inter fila CJitae filum praecidit inCJida Parca cum prius oculorum
aciem perstrinxisset anno aetatis suae 45. Anno Domini 1739 die 4 septembris.
Sub această piatră este îngropat acel, care, cînd a trăit a ţesut (haina) de purpură a
principelui, eroitorul domnesc Serinus, armean din Constantinopol, starostele breslei de croitori
armeni din Ţara Românească, căruia dintre atîtea fire i-a tăiat Parca duşmănoasă firul vieţii,
după ee mai înainte îi îngheţase lumina ochilor, în anul vîrstei sale al 45 lea. In anul Domnului
1739, în ziua de 4 septembrie.
Textul după: llurmuzaki, Epita{e luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 609.

Bucureşti

a {ranciscanilor, în Hurmuzaki,

43
1741 aprilie 8.
Piatră

de mormint,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bărăţia.

D(eo) o(ptimo) m(aximo). Hoc lapide tegitur dominus Constantinus Lisa
ex insula Chio oriundus, negotiator tenax rectus 3 ac fraudis nescius, in V alachia
annos 30 moratus, pietatis exempla praebuit templum Bucurestiense errigendo
Campolongense 4 restaurando juCJit plurima pie legaCJit. Quem CJiCJum tenere amabat, mortuo monumentum posuit superstes et dolens consors Maria. Obiit 8 april(is)
1741, aetatis suae 73.
Lui Dumnezeu cel preabun şi mare. Sub această piatră este ingropat domnul Constantin
Lisa, de fel din insula Chios, negustor harnic, drept şi care nu a ştiut ce e inşelăciunea ; ln
Ţara Românească a stat 30 de ani, a dat pilde de cucernicie, a ajutat să se ridice biserica din
Bucureşti şi să se dreagă cea din Cîmpulung, a lăsat cu evlavie foarte multe legate. Celui pe
care, cît era în viaţă l-a iubit duios soţia sa, Maria, la moartea lui supravieţuindu-i indurerată
i-a pus piatra de mormînt. A murit la 8 aprilie 1741 in vîrstă de 73 de ani.
Textul după: Hurmuzaki, Epitafe luate din biserica de la Bucureşti a franciscanilor, in Hurmuzaki,
Documente, IX/1, p. 608.
Vezi şi: Cari Auner, Geschichte der Bukarester Baratzie, p. 16-17 (trad. în limba germană).
1 Joc de cuvinte între verbele tego,-ere (a acoperi) şi texo,-ere (a ţese).
2
La Hurmuzaki, loc. cit. : principes.

3 La Hurmuzaki, loc. cit.: recti.
' La Hurmuzaki, loc. cit.: Compolongense.
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44
1741 octombrie 27.
Piatră

de mormînt,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bftrăţia.

D(eo) o(ptimo) m(aximo). Hic jacet Christianus Maler germanus ex
Brandeburg, electoris chirurgus egregius, in Valachiam 20 annorum ju(Jenis venit,
ubi perit ia pro{Pssionis ei honorem honestate (Jitae decenter praebuit 1 , felix praecipue quod ejurata lutheranorum haeresi tem pesti ve catholicus et hujus ecclesia( e)
bene meritus extiterit. Pro pterea dignus duobus sat honestis conj ugiis ex secunda
praestantem filiolum reliquit cum consorte c•idua Clara, quae pro conjugali suo
amore funeris cum muneribus lapidis hujus memoria parentavit. Obiit in Domino
27 octombris anno Domini 1741, aetatis suae 48 annorum.
Lui Dumnezeu cel preabun şi mare. Aici zace Christian Maler, german din electoratul
de Brandenburg, chirurg eminent, a venit ca tînăr de 20 de ani în Ţara Românească, unde
priceperea în profesie i-a adus cinste cu consideraţie în viaţă, fericit mai ales că abjurînd
din timp erezia luterană s-a arătat un catolic cu merite în această biserică. De aceea s-a
invrednicit de două căsătorii destul de onorabile, din a doua a lăsat un copil preafrumos cu
soţia sa, văduva Clara, care din dragoste conjugală 1-a pomenit cheltuind şi cu înmormîntarea
şi cu piatra aceasta. A răposat intru Domnul la 27 octombrie, în anul Domnului 1741, in anul
al 48-lea al vieţii sale.
Textul după: Hurmuzaki, Epitafe luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. G09.

Bucureşti

a {ranciscanilor, in Hurmuzaki,

45
1742.
Piatră

de mormint,

astăzi dispărută,

de Ia bis.

Bărăţia.

Hacce jacent fossa sua nati membra Ioannis quem (JÎX florentem, mars
{era {alee peremit. Martinus, Dorothea plora duo triste parentes, qui sua de Schesburg nomina nactus habuit. M ensium terdecem saxo est hoc clauserat aetas, praenobiles flos fui, rix iam florui, eheu! deflorui anno 1742.
Fecit haec carmina insignis siculicus poeta m.(J.p., Paulus Fejer.
In această groapă zac mădularele fiului Ioan, pe care abia înflorit l-a răpus moartea
cu coasa duşmănoasă. Plingi Martin şi <tu> Dorotea, <voi> cei doi părinţi tndureraţi. Cel care
1

La Hurmuzaki, loc. cit.: ei honorem (fors ommissum {uit a lapicida peperit) honestate Pitae decenter proba11it.
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şi-a

tras neamul din Sighişoara şi-a încheiat viaţa sub această piatră la treisprezece luni. Am
fost floare preacinstită, <dar> abia am înflorit, că vai! m-am şi veştejit, în anul 1742. Aceste
versuri le-a făcut distinsul poet secui, Paul Fejer.

Textul după: Hurmuzaki, Epitafe luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 609-610.

Bucureşti

a franciscanilor, In Hurmuzaki,

46
1742 septembrie 8.
Piatră

astăzi dispărută,

de mormint,

de la bis.

Bărăţia.

D(eo) o(timo) m(axmio). Hicjacet piissimus ac genero(si)ssimus dominus
Nicolaus Volff celsissimi principis Brankus ad conar fidelissimus et honoratissimus secretarius, extitit oriundus ex Polonia, obiit 8 septembr(is). In rita pater
et promotor hujus ecclesiae. Ad quam fossam translata sunt ossa suae matris
dominae. Ecce hi duo in terris: rixerunt quinquaginta septem annis; annum exprimit 1742.
Lui Dumnezeu cel preabun şi mare. Aici odihneşte preacredinciosul şi preanobilul
domn Nicolae Volff, preadevotatul şi preacinstitul secretar al preaînălţatului principe Brincoveanu; a fost de fel din Polonia; a murit la 8 septembrie. In timpul vieţii a fost părintele
şi ocrotitorul acestei biserici. In această groapă au fost mutate oasele doamnei mamei sale.
Iată aceşti doi au trăit pe pămînt 57 ani; arată anul 17 42.
Textul după: Hurmuzaki, Epitafe luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 609.

Bucureşti

a franciscanilor, in Hurmuzaki,

47
1745 mai 22.
Piatră

de mormint,

astăzi dispărută,

de la bis.

Bărăţia.

Monumentum illustrissimae dominae Mariae comitissae natae de Tu,.ri,
consortis primum illustrissimi domini Adami Kalnoki Siculicae Sedis, Csikiensis,
Gyorgyensis, supremi judicis regii, deinde illustrissimi principis Constantini
de Nencu archipincernae principis consors. Mortua anno reparatae salutis 1745
die 22, mensis maji 13 annorum ridua. Cui pro more parentarit /osephus Kalnoky, filius.
Mormîntul
a

preastrălucitei

preastrălucitului

doamne Maria, contesa, născută de Turn, soţia mai întîi
domn Adam de Kalnok, mare jude regesc al scaunului secuiesc din
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Gheorgheni <şi> Ciuc, apoi soţia preastrălucitului principe Constantin de Nencu, mare paharnic al principelui. A murit în anul mîntuirii 1745 în ziua de 22 a lunii mai, fiind văduvă
de 13 ani. Acesteia, după obicei, i-a pus piatra J osif de Kalnok, fiul.
Textul după: Hurmuzaki, Epitafe luate din biserica de la
Documente, IX/1, p. 609.

Bucureşti

a franciscanilor, în Hurmuzaki,

48
1750 mai 12.
Piatră

de mormînt,

Hoc lapide tegitur
domini Andreae Wolff
Constantin Brankoran,
tini Fyesky. Quae post
mentis optimae rirtutis

de la bis.

Bărăţia.

spectabilis ac perillustris domina Catharina, filia defuncti
secretarii celsissimi principis Scherban Cantacuzini et
consors autem spectabilis ac perillustris domini Constan60 aetatis annos et 40 conjugii munita omnibus sacraderotionisque decessit die 12 maji anno 1750.

preacinstita şi preastrălucita doamnă Caterina, fiica
răposatului domn Andrei Wolff, secretarul preaînălţatului principe Şerban Cantacuzino şi
Constantin Brîncovcanu, soţia preacinstitului şi preastrălucitului domn Constantin Fieschi.
Care dup:l 60 de ani de viaţă şi 40 de ani de căsătorie a murit, după ce a primit toate
tainele, ('U cea mai mare virtute şi cucernicie, în ziua de 12 mai, anul 1750.
Sub

această

astăzi dispărută,

piatră odihneşte

Textul după: llurmuzaki, Epita{e luate din biserica de la
Documente, Xl/1, p. 609.

Bucureşti

a franciscanilor, In Hurmuzaki,

IX
49
1760 wme 6.
Pisanie pe o piatră spartă în două bucăţi, fixate In zidul din dreapta
în biserică; literă de 4,5 cm. in relief, intr-un cimp de 57/80 cm.,
încadrat de motive vegetale.
La bis. Bradu-Boteanu.
intrării

Această sfăntă şi dumnă[zeiască bise]rică

ce iaste 1 hramul Tăerea capului
Ioan] Botezător şi a sfăn tului Gheorghie făcător de [minun(i), întăi]
au fost de lemnul făcută de dumnealui răpo[sat] jupan Mihul; şi acum 1 6
s-au făcut de [piiatră şi s-au înpodob]it du pe cum să vede cu to 1ată cheltuiala
sfănt[ului

1
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şi

osteneala [dumnealui jup]ăn Maxin dinpreună 1 [c]u frate-se[u] Gherghie,
[feciori răposatului jup(an) Gr]i[gori]e Miule[ţ]u, 1 [în zilele mării sale Ion Scarlatti G(ri)g(orie) Ghica v(oe)v(o)]d, 1 [iunie 6] 1, 1760.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 63; 2. Iorga, Inscripţii, 1, p. 292-293; 3. D.
Caselli, Drumul de la Fierăstrău şi mahalaua Brazilor, in <<Gazeta municipală>>, an V (1936), nr. 207 din 19
ian., p. 2; 4. G. D. Florescu, Din istoricul bisericii mahalalei Boteanului zisă şi mahalaua <<Bisericii cu
brad>> şi mahalaua << Bradu-Boteanu >>, in «Glasul bisericii&, an XX (1960), p. 1021 ; o. Gr. G. Tocilcscu,
m5. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 37; 6. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la
B.A.R.P.R., f. 69.

X
50
PomPlnir pe o
proscnmidie.

piatră

dP la bis. Bradu-Rtaicn; Pra

aşezată

la vechea

Pome[l]necul ctitori]or: IIOMfHil r( OCIIO ),.l,H 2 • Vii: Costandin, Maria,
Martha mon[ahia], Maria, Ioan er[ omonah], Paisiia mon[ah]. Morţi: Ghinia,
Va[sile] ... aiuda, Vasilache, Stancia, Dragomir& 3 ., [Bog]oslova, Despa, Necolae,
Panaitu, Ilinca &3 ••• , ba ... , Ecaterina m[onahia], Bălaşa, Radul ... ie &3 .,
Mar ... , Simnicoră K 3 ., Mic ...
Textul dupâ: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 346.

XI
51
1710 (7219) octombrie 5.
Pisanie pe o piatră, ce era
intrare la bis. Brezoianu, astăzi

fixată

in zidul din partea dreaptă a
litera era in relief.

uşii

de

dispărută;

t

Această sfă(n)tă şi dumnezeiască b 1 iserecă, ce să prăznuiaşte hramul
1 iaste
zidit(ă) din temeliia ei păn' în sfărşitu de 1 dumnealui
Mănăilă Mărăcineanu v(e)l clu 1 5 ceru şi de dumnealui Şărban Bujo lre(a)n(u)
v(e)l vi(s)t(ier), ajutăndu cu locul biserici(i) şi dumnealui Pătraşco Brezoianull

Sfintei

1

Troiţe,

Textul a fost întregit
Doamne.

1 Pomeneşte,

după:

Iorga, loc. cit.

8

de

ln text: ut = 2. Pomenirea numelui să se facă
ori ( ?)

două
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vei vor(nic), ca să fie de pomi(n)irea dumn 1 ealor şi a coconilor dumnealor; şi 1 10
s-au făcut în zilile domnului nostru 1 Ion Costand(i)n Basarab voevod, oc(tomvrie) 5, leat 7219.
Textul după: o fotografie a pr. C. Dron, paroh al fostei biserici.
Vezi şi: 1. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 145-146; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 293.

Fig. 3

XII
52
1705 februarie 8.
Icoană de lemn de 73/55 cm., reprezentînd pe sf. Ioan Botezătorul,
incadrat de diferite scene din viaţa lui, aşezată la timplă in partea stingă;
literă de 0,3-0,6 cm., pictată cu negru, In partea de jos a icoanei.
La bis. Bucur.
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*" <pEupou~Xp(ou 1 'YJ·
'lwocwou 1 KwAE't"YJ; IIX~Ew
A lui Ioan Coleti, 1705 februarie 8.
BIBLIOGRAFIE: 1. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu Vodă din Bucureşti, în <<Raze de lumină>>,
an II (1930), p. 200, notă (trad.); în extras, p. 25; 2. 1. Parocescu, Biserica Bucur, in<< Glasul bisericii>>,
an XX (1961), p. 277 (trad.).

XIII
53
1785 decembrie 4.
Iroană,

Hristos

ast:lzi dispftrutil, de la Biserica

LlE'Y)Ci'Y)c; TOU aou:Aou
a(e:XE(J.~p(ou)

Bulgară;

reprPwnta pe Iisus

(Mahramă).

TOU

0EOU

~TIX~pou

XpLCiTOU TOU

lw!XV~Tou,

1785

4.

Rugăciunea

robului lui Dumnezeu, Stavru Hristu Ioanitul, 1785 decembrie 4.

Textul dup1l: G. I. Negulescu, O pagină din istoria Bucureştilor. Intemeierea mănăstirii şi spitalului
<< Colfea ''· lnfiinţarea şi istoricul bisericii <• Sf. Ilie, Hanul Colfei ''• în << Bis. ort. rom.>>, an XLIV (19:!G), p. t:n.

54
1786.
Cădelniţă

de

aramă argintată, astăzi dispărută,

de la Biserica

Această cădelniţă s-eţu făcut cu cheltuiala
şi cu fi(ul) să(u) Dimitrie, 1786.

Bulgară.

dumnealui jupîn epitrop

Gheorghe

Textul după: G. I. Nrgulescu, O pagină din istoria Bucureştilor. Intemeierea mănăstirii şi spitalului
<< Colfea >>. In{iinţarea şi istoricul bisericii << Sf. Ilie, Hanul Colţei>>, în << Bis. ort. rom. ''• an XLIV (19:!6), p. 137.

55
1786.
Evanghelie tipărită la Veneţia in 1759, îmbrăcată in argint aurit, astăzi
de la Biserica Bulgară; avea litera săpată pe legătura metalică.

dispărută,

de;

t T o LEpov TOUTOV EUIX-'('(EÂLOV &cr7tEp XEX.()UCiW[J.EVOV <piXLVE[ TIXL] oc<p.LEpw8n
Tov v~X6v Tou Ilpo<p~Tou 'H:A(ou Tov de; x_ocvL T-Yjc; K6AT~IXc; 7t1Xp~ Twv Ev T':l
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OCU't'cîl'J 't'~!J.((J)V 7!p1Xj'!J.OC't'EV't'(J)V, 't'OU Em't'p07tOU 't'OU vocou xup L-r&~pou Xp'l)<1't'OU x( o::t)
't'WV :Am1t&v, 1786.

t Această sfinţită evanghelie,
Ilie de la hanul
Stavru Hristu,

Colţei
şi

de

de

aurită

precum se vede, a fost închinată bisericii proorocului
negustori <de acolo>, de epitropul bisericii, chir

către înşişi cinstiţii

ceilalţi,

1786.

Textul după: G. 1. Negulescu, O paginti din istoria Bucureştilor. Intemeierea mănăstirii şi spitalului
<< Colţea >>. lnfiinţarea şi istoricul bisericii<< Sf. Ilie, Hanul Colţei >>,în << Bis. ort. rom. >>, an XLIV (1926), p. 137.

56
1787.
Clopot de '•2 crn. înftlţimPLa Biserica Bulgar;i.

şi

5', cm. diamrtru; litPrft dP :! cm. în rPiil'f.

Stauu al lui HriRtofor, loanitul, 1787.
HIBLIOGHAFI E: 1. G. 1. "iPguiPsr~u, () paf'illtt din istoria Hurrtrt>ştilor. Intemeierea mtlnlistirii şi
spitalului <<Col( ea>>. 1n(iin(orm şi istoricul biserif'ii << S{. Ilie, Hanul Col(ei >>, în << Bis. ort. rom. >>, an XLIV
(19:!6), p. 137 (text şi trad.); 2. i\. Cazacu, lnsrrip(ii dr pe clopotele unor bist>riâ din But·urt•şti, în <<Glasul
bisericii>>, an XXI (1962), p. 155 (trad.).

XIV
57
1753 (7261) ianuarie 7.
Pomelnic pe o piatră de /:Jj71
'• cm. în relief.
La bis. Ceauş Radu.

•·m.,

fixatrt în zidul din altar; literă de

Stoian, J oiţa, Costandin, H ri ste ... 2 Rada, Petre, Zlata, Mariia, \
Magdalina, Ion, Velica, Dumitru, Theodosie ermona[h], Bunea, Elisafta mo-I 5
nahiia, Radu, Marin, Damaschin monah, Stanca, Dionisie monah, Şărban,
Toma, Ma riia, Ene, Ilinca, Mariia, Nas[tas]eia, ... 2 ria, Păuna, Preda, Zmaranda, S ... 2 , Io[r]dache, Rad a, Iane, Ma[n]da, Dumitrana, Stanca, Do ... 2 10
na, Ilina~, Safta, Stanca, Comana, Ştefan, Io[r] i dache, Nastasiia monahiia,
S( a)lomiia m[ o] nahiia, ierodiacon Dragomir; ghen( arie) 7, 726[ 1] 3 cu tot
niamu lor.
1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

Text grecesc cu caractere chirilice.
Piatra este spartă.

1

3

Sau: (!•] (?)
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XV
58
1795 septembrie 1.
Pisanie astăzi dispărută, de la m-rea Cernica; era scrisă <<pe uşa din
dreapta, care desparte cele două camere de la depozitul de oase •• 1 .

chiliile, după cum să vede, s-au făcut cu
Hogia 2 Procopie monah, în zilele domnului
nostru Ioan Alexandru Costandin Moruz voevod şi a preasfinţ(itului) păr(in
telui) mitropolitului chirio chir Dosithei, prin osîrdia sfinţ(itului) păr(intelui)
stareţului Gheorghie arhimandrit, dinpreună ostenitor fiind şi păr(intele)
Timothei ierom(onahul), pentru a sfinţii sale, a tot neamul sf(in)ţ(ii) [sale]
vecinica pomen( ire) ; 1795 sept( embrie) 1.
toată

în

<•

Această trapeză dinpreună cu
cheltuiala sfinţ(itului) păr(inte)

Textul după: [N. Iorga,] Cronică.
Rev. ist. "• an VI (1920), p. 269.

Inscripţii

de la

măfHistirea

Cernica

şi

de la

mănăstirea

Pantelimon,

*
59
. 5.
1 "',81 sep t em bne
Cruce de argint filigranat de 17/5,5 cm., cu pietre semipreţioase, păs
tratii într-o cutie cu relicve lingă altar; literă de 0,3 cm., săpată pc suport.
La bis. Sf. Gheorghe a m-rii Cernica.

t Nicodim ierod(iacon), sinu

Ştefan

Grecian

şat(rar);

leat 1781 sep(tem-

vrie) 5.

60
1783 mme (?) 17.
Cruce de argint aurit filigranat de 23,5/7 cm.,
de 0,5 cm., săpată pe suport.
La bis. Sf. Gheorghe a m-rii Cernica.

Nicodim ierode(acon), sin
iu(nie ?) 17.
1 După;

[N. Iorga,] loc. cit.

Ştefan

păstrată

Grecian vel
2

ln loc de
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$

in altar;

literă

sluger;

Hagi • (?)

1783ll(ea)t

61
1791.
Potir de argint aurit de 25,5 cm. inălţime,
săpată pe suport. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Gheorghe a m-rii Cernica.

păstrat

in altar;

literă

de

0,5 cm.,

Pomeneşte,

Doamne, pe robul

tău

Nicodim, fiul lui

Ştefan

Grecianu, 1791.

62
(1794).
Cruce din argint aurit filigranat,
a m-rii Cernica.

a

Pomeneşte,
Cernicăi 3 •

Doamne,

ajutătorii

astăzi dispărută 8 ,

de la bis. Hf. Olworghr

breslei argintarilor.

Această sfîntă

cruce

TP:rtul dupr/.: Ath. Mironescu, Istoria miinâstirii Cernica, p. 233.

63
1798.
Icoană

de lemn de 54/40,5 cm., reprezentînd scena răstignirii lui Iisus;
de 0,2-1,2 cm., pictatr1 cu alb pe fond castaniu, în partPa de jos a
icoanei.
La bis. Sf. Gheorghe 4 a m-rii Cernica.

literă

Zugrăvitu-s-a şi

s-a afierosit de Grigorie, 1798.

BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Zugravi de biserici din sec. al XVIII-lea
bisericii», an XVIII (1959), p. 270-2?1.
1 Inscripţia este precedată de textul • t Tot a& e:x
-rwv aou aot 7tpoa<pe:pOfLE11 xot-rot 7totll't"ot Xott 8tot 7totll't"ot •·
(Ale tale dintru ale tale ţie aducem de toate şi
pentru toate]. Textul grecesc de mai sus este urmat
de traducerea românească: << t Ale tale dintru ale
tale ţie aducem, H(ristoa)se, de toate şi pentru
toate. Pomeneşte, D(oa)mne, pre robi(i) tăi Nicodim
ierodiiacon, sin Ştefan Grecean; 1791 ».

8

şi

al XIX-lea, în <<Glasul

Ath. Mironescu, op. cit., aminteşte că mai exista
fel cu inscripţia: «Este a

incă o cruce de acelaşi
mănăstirii Cernica >> ( ?).

3 Textul a fost datat (1794) după Ath. Mironescu,
op. cit.
4
Icoana se găseşte în prezent într-o încăpert>
de la stăreţie.
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64
1800.
Icoană de lemn de 84/60 cm., reprezentînd pe Iisus intre Maica Domnului
sf. Ioan, aşezată in naos in partea din dreapta; literă de 0,2-0,9 cm.
pictată cu negru pe fond roşcat, in partea din stinga, jos, a icoanei.
La bis. Sf. Gheorghe a m-rii Cernicll.

şi

De Grigorie Frujinescul zog(rafJ; 1800.
BIBLIOGRAFIE: 1. [N. Iorga,] Cronică. Inscripţii de la mănăstirea Cernica şi de la mănăstirea Pantelimon, în << Rev. ist. >>, an VI (1920), p. 269; 2. < ldem, > Ci!e"a inscripţii < de la mănăstirea Cernica şi
de la mănăstirea V ăcăreşti >, in « Rev. ist. •>, an VIII (1922), p. 156; 3. V. Brătulescu, Zugra"i de biserici
dirt sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea, în <• Glasul bisericii •>, an XVIII ('1959), p. 2?0-2?1.

*

65
1799 decembrie 6.
Chivot de argint,

astăzi dispărut,

de la bis. Sf. Nicolae a m-rii Cernica.

Acest chivot s-au făcut cu cheltuiala cuviosului arhimandrit Gheorghie
stareţul obştii minăstirii şi s-au afierosit soborului; dech( emvrie) 6, 1799.
Textul

după:

Ath. Mironescu, Istoria

mănăstirii

Cernica, p. 231.

*

66
<Sec. XVIII prima

jumătate.>

Icoană de lemn de ?9/58 cm., reprezentînd pe Iisus intre Maica Domnului
sf. Ioan Botezătorul; literli. de 1,5 cm. pictată cu roşu pe fond auriu, pe
ramă, In partea din stinga.

şi

Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul m-rii Cernica.
1 [acea]stă icoană ... 1

1
2

e

Inscripţie ilizibilli..
Textul a fost datat <sec. XVIII prima

Pătraşco

jumă-

B[re]zoianu 2 •••

1

tate> după grafie şi factură artisticli..
Brezoianu a murit In 1?16).
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(Pătraşco

67
1795 mai 27.
Icoană

de 1 ,:.! cm.

de lemn de 77/62,5 cm., reprezentînd pe Maica Domnului; literă
cu alb pe fond castaniu pe ramă, în partea de jos.

pictată

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul m-rii Cernica.
Această icoană s-au făcut cu cheltuiala dum(nealui) post(elnicului) Grigorie Buj( o )rea[ n]; 1( ea)t 1795 mai 27. De Par[thenie ?p

XVI
68
1770 (7278) iulie 3.
Pisanie

dispărută,

de la unul din pridvoarele bis.

Colţea, astăzi dispărut.

Să se [ştie că acest pridvor l-a făcut din] temelie, [cu zugrăvea]lă cu
tot, dumnialui logofătul Necula Măinesculu, ca epitrop sfintii mănăstiri, cu
toată cheltuiala dumnealui şi I-au înfrumuseţat precum să vede, de zugrăvit,
luna iul(ie) 3 dni, l( ea)t 7278.
Textul după: N. Iorga, Pridvorul de la Colţea, în« Bul. Corn. mon. ist. ••, an XXIV (1931), p. 136.
Vezi şi: H. Teodoru, Un prid~Jor necunoscut, In Omagiu lui George Oprescu" p. 5~8.

*

69
1691 (7200) septembrie 10.

Piatră de mormînt de 172/70 cm., aşezată în pronaos In partea dreaptă,
sub strană; literă de ~.8 cm. în relief, într-un cimp de 142/~0,5 cm., Incadrat
de motive vegetale.
La bis. Colţea.

t

această pia 1 tră odihnescu-se robii lui 1 D(u)mn(e)zeu, jupanu
cupeţul şi cu soţiia dum 1 5 nea(l)ui, Mariia, vieţuind 1 în lume anii ... 2 1 şi
jupăneasa dumneallui anii la ... 2 ; 1 şi lăsăndu-ş aici 110 vecinică pomenire, avănd 1
buna nădejde a învie 1 rii. Şi au răposat la !luna lui sept(emvrie) dn(i) 10, 7200 3 .

Aici suptu

Maxim 1

BIBLIOGRAFIE: Iorga,
1
2

Citeva litere ilizibile.
liber.

Spaţiu lăsat

Inscripţii,

I, p. 273.
3

La

cupeţul

această dată a murit numai
a trăit pînă In 1725.

Maria; Maxim
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70
1698 (7206) ianuarie 20.
l'ialră

de mormint

astăzi dispiirută;

se afla in interiorul his.

Col~ea.

Aici sub această piatră zac o(a)sele robului lui Dumnezeu, Radu Lăvil
neanu 1, şi a copiilor ce au fost ai lui jupîn Mihail neguţătorul, care a fost
ispravnic la facerea bisericei; leatul 7206 ianuarie 20.
Textul după: Al. G. Găleşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, p. 580 nota 1.
Vezi şi: G. 1. N egulescu, O pagină din istoria Bucureştilor. 1ntemeierea mănăstirii şi spitalului << Col{ea ''·
1n{iin{area şi istoricul bisericii << Sf. Ilie, Hanul ColJei ''• în << Dis. ort. rom. ''• an XLIV (1926), p. 86 nota 5.

71
1700 (7208) martie 14.
Piatră

de mormint de 182/80 cm., aşezată în pronaos in partea dreaptă;
de r. cm. In relief într-un cimp de H2/'<6 cm., incadrat de motive
vegetale.
La bis. Colţea.

literă

t Supt această piatră 1 odihnescu-se oasele 1 răposaţilor robilor llui D(u)mnezeu, hagi 1 5 Vasilie staroste 1 de neguţător[i] şi jup(ă) 1 neasa dumnealu[i]
Cerna, 1 şi fii (i} dumnealor ... 2 1 şi jupăneasa du[mneal. .. ] 1 10 ••• 2 coconii 1
dum[neal. .. ] 1 . . . 1 . . . 1 . . . 115 ••• 2 1 luna lui mar(ti)e 14, llet 720[8]. 3
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 274.

72
1733 (7241) iunie 21.
Piatră

funerară,

astăzi

dispărută;

fusese

fixată

în zidul exterior al

Colţea.

his.

Drept acest loc odihnesc oasele robului lui D(umne)zeu, Iorga, bivu întăi
eclisiarh aceştii sf(i)nte biserici, şi a soţiei lui, Mariei, şi mumei lui, Neaga; iunie
21 l( ea)t 7241.
Textul
1

vei

după:

Iorga, 1 nscripţii, 1, p. 358.

G. Negulescu, loc. cit. propune lectura:
căpitanul ~-

~Radu

2

3

1nscripţie ilizibilă.
Data a fost întregită
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după

Iorga, loc. cit.

73
1737 (7246) decembrie 15.
Pialrit de mormînt de 163/71 cm., aşezată in pronaos în partea
de t,,5 cm., in relief intr-un cîmp de 1"1.1•/37 crn.
La bis. Colţea.

stingă;

lileră

t Su[pt aceas]tă piatr[ă] 1 să odihnesc oase 1 le răposaţilor ro 1 bilor lui
D(u)mnezeu, 1 5 dumnealui Neagoe llog(o)fătul şi fiii dumnealui, Ioan şi Trandafir; şi 1s-au săvărşit la 110 luna lui dechem(vrie) 151 zile, l( ea)t 72461 şi nepotul d(u)mn( ea)lui, 1fiiul dumnealui 1jupan Sandului 115 log( o )fetul za vistirie, 1
Iordachie.
BlllLIOGHAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 27lt.

74
1741 (7250) noiembrie 24.
Piatră

de mormînt de 156/70 cm., aşezată în pronaos în partea
de t. cm. în relief Intr-un cimp de 116/30,5 cm.
La bis. Colţea.

stîngă;

literă

Supt această pia tră o[dihn]es[c] oasele robilor lu[i] D(umne)zeu, trei
Stanca, 15 Şărban şi Costan 1din, fe[ci(orii)] Simii zaraful; 1marte 10
d(ni) 7233; 1iar la iulie 20 d(ni), l( ea)t 17247 pusu-s-au 110 oasele S[imi]i 1
zaraful ce ari fost 1 şi epitrop, tatăll numiţilor copii; 1 iar la noem(vrie) 24
d(ni), 115 7250 pusu-s-au şi 1oasele jupănesii 1dum(nealui), Caliţa.
1

1

1

fraţi:

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

l, p. 27lt.

75
1743 (7251) februarie 2.
Piatră

de mormînt de 152/56 cm., aşezată în pronaos în partea
de 4,8 cm. în relief într-un cîmp de 132/32 cm.
La bis. Colţea.

stîngă;

literă

t

Suptu această pi 1iatră odihnescu 1oasele robul lui 1 1Costandin văt( af)
de copii, 16 s(î)nu Chiriul, care au fost 1din pămăntul Moldovei, 1care au sl(u)je(t) mării sale 1stăpănului mieu Io 1Mihai Racoviţ(ă). v(oie)v[o]d 110 ani 23;
la care sfăntă 1mănăstire am lăsat da 1nie tai( eri) 100 ; 1fev( ruarie) 2, 7251.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 274.

' Pentru: «robului lui Dumnezeu & (?).
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76
1748 (7256) aprilie 2.
Piatră funerarft de 32/68 cm., fixată în zidul din partea
ricii, în exterior; literă de 4,5 cm. în relief.
La bis. Colţea.

stingă

a bise-

t Drept acest loc odihnescu oasele robilor llui D(umne)zeu, Ghiorghie
1ere1, ap(rilie) 2 d(ni) (sic), ecl[isiarh şi ... d ... ] 1 ll(ea)t 7256, şi soţia ...
copn lor, M[aria] ... 2 1 Ilinca, Gavriil, Despa; sept(emvrie) 1, 7253.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

2 şi

1, p. :158.

77
1762 martie 10.
Piatră de mormînt deteriorată, de 182/81, cm., aşezată în curtea bisericii,
în partea dreaptă; literă de 5 cm. in relief, intr-un cimp de 86/68 cm.
La bis. Colţea.

[Augustu ... întru. . . s-au 1 pus. . . jupănul. .. 1 mănăstirea.. . Colţi(i),
care 1au ... ]3 15 Io Cos[tandinu Gehan voevod] 1· .. 4 iune 1şi dumin[ecă în zi ... ] 41
îngropatu, iuni[e 10, 1725 ... ]411762 mar[tie 10 au răposatu] 1 10 fiiul nostru
Ioan [de ani 20 şi s-auJ51 pus oasele lui i[ar su]pt acea 1stă piatră grea şi întu[necat]ă; şi 1 Domnu să odihnească sufletu lui în sănu lui Avraam.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 275.

*

78
<Sec. XV II a doua

jumătate>.

Ico<Jnii de lemn îrnbrăcatii în argint aurit, de 76/52 cm., reprezentind
pe sf. Cosma şi Darnian, aşezată lîngă tîmplă, în partea dreaptă; literă
de 1,2 cm. în relief. Text cu majuscule.
La bis. Colţea.

~EELO"YJc; 't"QU oou:A(ou) 't"OU 8zou
Rugăciunea

Inscripţii,

I, p. 275 (text

Textul a fost lntregit după: Iorga, loc. cit.
Inscripţie ilizibilă. Lectura făcută de N. Iorga,
loc. cit. nu este exactă.
3 Pînă aici, separarea r'ndurilor este nesigură,
piatra fiind tocită.
2

AVIXO"'t"IXO"YJ IWIXVOU

robului lui Dumnezeu, Anastasie Ioan din

BIBLIOGRAFIE: Iorga,
1

1

şi

1

KoV"I)'t"~O't"YJ 6•

Coniţa.

trad.).

1nscripţie ilizibilă.
aici textul a fost întregit după: Iorga,
loc. cit.
8 Textul a fost datat <sec. XVII a doua jumătate>
după grarie şi factură artistică.
4

6 Plnă
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79
1714-7222 <ianuarie 1 -august 31>.
Clopotul cel mare,

astăzi dispărut,

de la bis.

Colţea.

Prin foc m-a topit Iohan Baptist Dival din Wiena şi m-a turnat la anul
1714. Sună-1 şi răsună-!. Clopotul ne îndeamnă a slăvi sf(înta) Troiţă; care
clopot s-a făgăduit şi s-a închinat bisericii marilor arhierei de dumnealui jupan
Mihail Cantacuzino marele spătar, întru vecinica pomenirea domniei sale şi tot
neamul. Leatul 7222.
Textul

după:

Al. G.

Găleşescu,

Eforia spitalelor civile din

Bucureşti,

p. 579 nota 2.

80
1776.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 99/73 cm., reprezentînd pe
sf. Trei Ierarhi, aşezată la tîmplă in partea dreaptă; literă de 0,6 cm.,
săpată In partea de jos a icoanei. Text cu majuscule.
La bis. Colţea.

1776. Au't'o 't'o cxcrL!J.lJ e:LvcxL

~cx7tCX'VlJ 't'ou llcxvcxyLo't'L ... 1 't'~cxoum ~e:LcrL.

1776. Acest argint este cu cheltuiala lui Panaiot ... ceauş,
IHBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 275 (text

şi

rugăciune.

trad.).

81
1788.
Icoană de lemn îmbrăcată in argint aurit, de 79/59 cm., reprezentind pe
Maica Domnului cu Iisus, aşezată la tîmplă in partea stingă; majuscule
de 0,6 cm. in relief, încadrînd o stemă a Ţării Româneşti.
La bis. Colţea.

1788 2 1 l(o) N(icolae) 1 P(etru) M(avro)gh(eni) 1 v(oie)v(od).

*

82
1752.
Pisanie,

astăzi dispărută,

de la fostul paraclis al m-rii

Colţea 8 (

?).

Kcx8L~pucrcx't'o 't'6v~e: vcx6v cx~yA'(l 't'OU Kwvcr't'CX'V't'L\Iou ~cx7ttxv'(l, Ooyxpo~Acx:X,L'Y)c;
O''Y)!J.&'V't'O poe;, M7tpcxvxo~&vou, 0e:ou ~eoc;, &8A 'Y) cp6 pcp !J.&p't'U pL cxpcxcrxe:u?j ocy(cx, XIX't'OC
't'o 1752.

n

1
2

Ctteva litere ilizibile.
Cu cifre arabe.

8

Identificarea
p. 62.

Bucureşti,

după

G. D. Florescu, Din vechiul

233
https://biblioteca-digitala.ro

A zidit această biserică în strălucire, cu cheltuiala lui Constantin Brîncoveanu, boier
al Ungrovlahiei, cu frica lui Dumnezeu, în cinstea muceniţei luptătoare, sfintei Paraschivei,
în 1752.
Textul şi traducerea după: N. Iorga, Inscripţie de pe o biserică necunoscută {ăcutii de Constantin vodă
lJrincoveanu, în Hurmuzaki-Iorga, Documente, X1Vj'2, p. 1131, nr. MCIII (text şi Lrad.).
Vezi şi: G. D. Florescu, Din !Jechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 1790-1791,
după două planuri inedite, p. 62 nota 313; (trad. după Hurrnuzaki-Iorga, loc. cit.).

XVII
83
1679 (7187) mai 26.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii din pridvor; literă de t. cm. in
relief, intr-un cîmp de 18'2/71 cm.; în centru este reprezentată stema Ţării
Homâneşti şi o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

t

Această sv(ă)ntă

te 1 meliia ei

pănă

în

şi

săvărşit

d(u)mn(e)dziiască mănăstire

într(u)

zidită

proslăvirea şi mulţimirea

iaste de în
nu 1 melui prea-

Fig. 4

sv(i)ntei şi unii d(u)mn(e)zeeştii firi, Tr(o)iţei, şi întrui 1 slava şi lauda sv(i)ntei
de D(u)mn(e)dzeu Născătoarei Fec(i)oarei Mariei a că 1 5 riia şi hramul Dormirei
acesta iaste, de prealuminatul şi slăvi 1 tul domn Io Şărban voevodu adevă
ratului nepo(t) răposatului Şerbanu 1 Basarabu voevodu, strămoşiloru, moşilor,
părinţilor şi mării sale 1 vecinică şi fericită pomenire, dănd şi laudă nemoartă
marelui şi bătrănului lu(i) 1 nea(m) pre buna faptă, înnesăvărşi(t) lăs(ăn)du ;
începutu-se a se zidi la cursu anilo(r) 7187 maiu 26.
234
https://biblioteca-digitala.ro

BIBLIOGHAFIE: 1. Gr. Musceleanu, J\ilonustirile române administrate de streini (egumeni greci),
în <• Calendarul antic>> pc anul 1862, p. 86-87; 2. Bileiurescu, Monastirile, p. 259-260; 3. M. Dumitrescu,
Manastirea Cotroceni, în<< Consolatorul >>, an II (1899-1900), p. 221-222; 4. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 55;
il. G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 124; 6. Iorga, Inscripţii, I, p. 79-80; 7. E. Enăcescu, Pe urmele
strămoşilor, p. 89 ; 8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.H., f. 43.

*
84
1685 (7194) decembrie 23.
Piatră de mormînt de marmuri:i, de 21:3/109 cm., aşezată în pronaos îu
partea dreaptă; literă de 4 cm., săpată într-un cîmp de 100/57 cm.; în
fruntea inscripţiei este reprewntală o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

t

Supt această marmură zace ţărăna llu Mateiu b(i)v v(e)l agă, feciorul
bătrănului Cos 1 tandin Cantacuzino b(i)v 1 v(e)l pos(telnic) şi al Elinii, fe 1 tei
bătrănului Şerban Basarab voevod, pre 1 5 carele 2 , încă în floarea vărtutei şi
a bărbăţii lui, cruda moarte I-au stins; şi nu puţine lacrăm(i), 1 nu mică jale
tot rodului lm şi la toţi căţ(i) I-au 1 conoscut au lăsat. Căci d-au> ştiut bun,
blănd, mi llosărd şi în toate şi pururea cu frica lui 1 10 D( u )mn( e )zeu, toţi aii
lui 37 ce au a 1vut i-au trecl:lt; şi s-au să văr 1şit <Î >n al şaptelea anu al dom 1nii
frăţine-său Şerban voevod, lla dechemvrii 23, AoR'r Mip.t, 3 115 7194, 11690 4 •

l

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci}, în
<• Calendarul antic,,- pe anul 1862, p. 88; 2. N. Iorga, Documente pri.-itoare la familia Cantacuzino, scoase ln
cea mai mare parte din arhi.-a d-lui G. Gr. Cantacuzino, p. 331; 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la
B.A.R.P.R., f. t,4,

85
1688 (7197) octombrie 29.
Piatră de mormînt de marmură, de 187,5 /110 cm., aşezată în naos
în partea dreaptă; literă de 3 cm., săpată întru-un cîmp de 71 /64,5 cm.,
încadrat de motive vegetale; în fruntea inscripţiei este reprezentată stema
Ţării Româneşti şi o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

t Supt această marmură odihnesc oasele a lumi 1 natului şi răposatului
bun creştin Io Şerban Can 1 tacuzino voevodu, nepotul răposatului 1 Şărban
Basarabu voevodu, pre carele milui 1 5 ndul D(u)mn(e)zeu cu do(m)niia aceştii
ţări, de au 1 domnit 10 ai. Ş-au chivernisit ţeara bine 1 şi vredniceşte cu totu
ln orig. ~ bp >>.
<< varele >>; lapicidul a întrebuinţat frecvent pe • v ~ în loc de << c >>.
1

a Anul lumii.

a ln orig:

4

Cu cifre arabe, - calculat

greşit.
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cinstit neamul lui 1 apărăndu-o de toţi vrăjmaşii; întru ca 1re iară de la D(u)mn(e)zeu i se-au săvărşit viiaţa 110 cu cinste aici la scaunul domnii lui, lă 1săn
du-ş ţeara iară la cinstit şi buni ehi 1vern(i)sitori neamul lui, întreagă şi cu 1
pace bună. A căruia i-au fostu viiaţa de 1 ani 54; şi aşa s-au pristăvit întru 1 15
H(risto)s la octom(vrie) 29 l(ea)t 7197, 1 1689 1 .
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), In
<<Calendarul antic & pe anul 1862, p. 87-88; 2. M. Dumitrescu, Manastirea Cotroceni, In « Consolatorul &,
an II (1899-1900), p. 223; 3. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 58; 4. G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 170;
6. N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, scoase în cea mai mare parte din arhiva d-lui
G. Gr. Cantacuzino, p. 331--332; 6. Viaţa lui Costandin vodă Brîncoveanu de Radu vel logofăt Grecianu,
ed. Şt. D. Grecianu, p. 12, nota 2; 7. N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, p. 15; 8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.H.P.R., f. 45.

86
1692-7200 wme 8.
Piatră de mormînt de marmură
de 187/81 cm., aşezată în pronaos In
partea stîngă; literă de 3,5 cm. In relief,
intr-un cîmp de 106/43,5 cm., incadrat
de motive vegetale; In fruntea inscripţici este reprezentată o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

t Supt

zace 1 ţerăna
lui jupan Iorda 1chie Cantacozino vei spăta-1
riu, feciorul bătrănului 15 Costandin Cantacuzino biv 1 vei postelnic, carele cu cins 1te, cu
bune faceri şi cu to 1ate cele căzute, ce unul 1
bl(a)gorodn(ic) şi de mare neam ca 110 aceluia
s-au cuvenit, toată 1viiaţa lui au trăit. Deci
sosi 1ndu-i ceasul, ş-au plătit şi el 1 datoria cea
de obşte la 1 anul de la spăseniia lumii 115 1692
iun(ie) 8, umplănd 1 vărstă de ani 41 şi ră-i
păosănd în zilele nepotu II(ui) său de soră, Io
Costan 1din Băsărabu voevodu, 120 aice la mănăs
tirea Cotrocenilor aducă 1ndu-(s)e s-au astrucatu lla anul de la zidirea lumii 17200 meseţa
iunie 8.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile române
administrate de streini (egumeni greci), în «Calendarul antic >1
pe anul 1862, p. 88-89; 2. G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor,
p. 171; 3. N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino,
scoase în cea mai mare parte din arhiva d-lui G. Gr. Cantacuzino,
p. 332.

Fig. 5
1

Cu cifre arabe - calculat

această . marmură

greşit.
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87
1715 (7223) februarie 25.
Piatră

de mormînt de 210/97 cm., aşezată în pronaos in partea dreaptă;
de 4,2 cm. In relief, Intr-un cimp de 119/53 cm., incadrat de motive
vegetale; In fruntea inscripţiei este reprezentată, printre alte ornamente şi o
literă

acvilă bicefală.

La bis. Cotroceni.

tFev(ruarie) 25, 7223.[ Radul spătariul, părăsind lumea cea trecătoare [
în floarea vărstii, ş-au ales partea vecuitoare; [ pre stolnecu cel lăudat avănd
firesc părinte, [ 5 pre Costandin Cantacuzino bogatul întru minte. [ Multă întristare au adus a lui 1 jalnica moarte, [lui
Ştefan vod(ă) frăţine-său, celui deplin
în toate, care aici I-au astrucat cu
cinste frumoasă.[ Cu pompă mare I-au
adus, domnilor cu vi o( a)să, [ 10 jale soţii(i)
lui lăsînd şi tănguieli nespuse, [ coconilor
şi neamului suspinuri necuprinse. [ Pre
Dumnezeu dar să-1 rugăm în veci să-1
odihnească [ şi la înpărăţia sa viind să-1
1

pomenească.

In dreptul aPvilPi

hicefale sint
de '• cm. :

săpate următoarele iniţiale,

S. T.
BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, scoase in rea mai mare
parte din arhiva d-lui G. Gr. Cantacuzino, p. :13:1.

88
1729.
Piatră de mormînt de 202,5/73
crn., spartă în două bucăţi, aşezată
in pronaos în partea dreaptă; literă
de 3,2 cm. in relief, intr-un cîmp
de 123/41 cm., incadrat de motive
vegetale; în fruntea inscripţiei este
reprezentată o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.
1

Sau: • acum

Fig. 6

$.

237
https://biblioteca-digitala.ro

t În floarea tinereţilor, în vărsta 1 vomiClei, cumplita moarte au 1 răpit
din cinstea boeriei, 1 pre tinerel Costandin, odrasla 1 5 cea aleasă a Radului
biv vell spatar. Oh jale tănguioasă ! 1 Din rodul Cantacuzinescu tră 1 găndu-ş
nemurirea, aici cu cinste astru cat ca pentru pomenire; 10 de doaă zeci Şi
doi de ai fiindu, 1 pre-alui maică au lăsat pătimindu, lla leatul cel de la Hristos
o mie şapte sute trei întreiţi şi doao zeci, lăsănd suspinur(i) multe 15 neamului
său şi maică-sa în tristăciune mare şi lacrămi de-a puriurea fără de încetare.!
Hristoase Dumnezeule, var să-ţi milostivirea de-i odih 20 neşte sufletul dendu-i tu 1 măntuire; 1729 1 .
1

1

1

1

1

1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, scoase în cea mai mare
parte din arhiva d-lui G. Gr. Cantacuzino, p. 333; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la R.A.R.P.R., f. 46.

*

89
<După

1679 mai 26>.
Anaforniţă

de argint,

astăzi dispărută,

de la bis. Cotroceni.

Acest(ă) nafornicea s-au dăruit de prealuminatul Şerban
s(fă)nt(ă) m(ă)n(ă)stire Cotrăceani 2 •

voevod

Băsă

rabu la a sa
Textul

după:

Iorga,

Inscripţii,

I, p. 81.

90
<După

1679 mai 26>.

Candelă de argint aurit de 21 cm. înălţime, suspendată in altar;
de 0,3 cm. săpată; in cimp este reprezentată o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

O inchin la

mănăstirea

Cotroceni.

In dreptul acvilei, cu
Ş(erban)u
1
2

literă

aceeaşi literă:

B(asarab) v(oievod)

Cu cifre arabe.
Datarea <după 1679 mai 26> se

referă

2•

de zidire a m-rii Cotroceni, amintit in pisanie.
la anul
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91
<După

1679 mai 26>.
Candelă

de argint aurit de 28 cm. înălţime, suspendată in faţa altarului;
de O,fo cm. in relief; in cîmp este reprezentată o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

literă

Ş(erban)

C(anta) 1 c(uzin)u 1 •

92
<După

1679 mai 26>.

Candelă de argint aurit de 28 cm. înălţime,
in dreptul icoanei Maicii Domnului cu Iisus;
în cîmp este reprezentată o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

Ş(erban)u

1

v(oievod)u

suspendată
literă

in faţa altarului
de 0,5 cm. în relief;

2•

93
<După

1679 mai 26>.

Disc de argint aurit de 19 cm. diametru,
0,6 cm., săpată pe revers.
La biserica. Cotroceni.

Io

Şerban

voevod

păstrat

în altar;

literă

de

Băsărabu 2 •

94
1680.
Cădelniţă de argint aurit de 2f! em.
de 0,5 cm. in relief, pe focar.
La bis. Cotroceni.

t
sa

înălţime, păstrată

în altar;

literă

Ace(s)ta candelniţa I-au dat creştin Io Şărban voievod la sv(ăn)ta
o(t) Cotrăd\ni, pentru ve 1 cinica pomenire; m(ese)ţa 1680 3 •

mănăstire

BIBLIOGRAFIE : Iorga,

Inscripţii,

I, p. 80.

1 Datarea: <după 1679 mai 26> se referă Ia anul
de zidire a m-rii Cotroceni, amintit in pisanie. Texte
identice pe lncă două candele suspendate la Umplă şi
pe alte două candele suspendate In naos in partea

sttngă,

de 38,5 cm. înălţime, avînd litera de 0,6 cm.
Datarea: <după 1679 mai 26> se referă la anul
de zidire a m-rii Cotroceni amintit in pisanie.
a Cu cifre arabe.
2
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95
1680.
Potir de argint aurit, de 27,5 cm.
de 0,6 cm. săpată pe suport.
La bis. Cotroceni.

inălţime, aşezat

pe masa din altar;

literă

t Acest

s(fă)ntu potir iaste făcut de prea lluminatul Io Şerban voevod
I-au dăruit la a sa s(fă)nt(ă) m(ă)n(ă)stire Cotr(o) 1 cenii pentru
vecinica pomenire ; 1680 1 .
Băsărabu

1

şi

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,

Inscripţii,

I, p. 80; 2. E.

Enăcescu,

Pe urmele

strămoşilor,

p. 99.

96
1681.
Cruce do lemn sculptat, îmbrrtcatit în argint aurit, de 36,5/tG cm., aşezatit
pe masa din altar; literă de 0,2 cm. săpată pe mîner. Text cu majuscule.
La bis. Cotroceni.

t

Şerban

Cantacuzino al vlahilor

dăruieşte.

..

mănăstirii

Cotroceni, H>81.

97
1701.
Chivot do argint, de 32 cm.
masa din altar; literă de 0,3 cm.
La bis. Cotroceni.

înălţime şi
săpată.

14 cm. diametru,
Text cu majuscule.

aşezat

pe

t ~Loc cruv8pOf1.'Y)c; E:fl.OU M('Y)-r)pocpocvouc; x(ocl.) 'YJ"(OUfl.e:vou 'r'YJc; cre:~OCcrf1.LOCc; [1-0V'Y)c;
-r'Y)c; Kouf1. 'Y)cre:wc; 'r'Y)c; Kup',occ; 'YJfl.OV 8( e:o-r6 )xou T'Y)c; Ko-rp o-r~OCV'YJT'YJcr'YJc; e:yLve: -ro 7tocpov
ocp-rocpopLOV x(ocl.) OCCfl'YJE:p<Ufl'Y) e:tc; OCU'rOV 'rOV 7tE:pLXOCA'YJ, OC~OC.
t Cu cheltuiala mea, a lui Mitrofan egumenul cinstitei mănăstiri a Adormirii Doamnei
noastre Născătoarei de Dumnezeu, din Cotroceni, s-a făcut acest artofor şi s-a inchinat acestei
preafrumoase <mănăstiri >, 1701.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, lnscripJii, I, p. 81 (text
1

Cu cifre arabe.

şi

trad.).

2 ln orig.:
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t

cpJ..pcxaTpov t,

98
1715.
Candelă de argint aurit de 36 cm.
amvon; literă de 0,5 cm. gravată.
La bis. Cotroceni.

înălţime, suspendată

Robul lui Du(m)nezeu, Radul Cantacuzino v( e)l
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,

Inscripţii,

1, p. 81; 2. E.

Enăcescu,

în naos,

spătariu;
Pe urmele

lingă

1715

1

•

strămoşilor,

p. 89.

99
1729 (7237) august 2.
Candeli\ de argint aurit de 40 cm. înftlţimf', suspendată In naos în faţa
canriPiahrului; literi1 dP O,C. crn. săpată; în eîrnp este reprezenta tit o acvilrt
hicefală.

La his. Cotroceni.

t

Această candilă

iaste a rob[ul] 2 ui lui D(u)mnezeu, Constandin C[anJ2-I
tacuzeno vtor(i) log(ofăt); av(gust) 2, 7237.
1

In dreptul acvilei, cu litf'ră grava ti\ de 0,8 cm.:

C( onstandin) C( antacuzino); 11729 1 .

100
1784.
Obiect de cult,

astăzi dispărut,

'Acp~EpOfLOC -r&v aoOA(J,)V
L(e)p~v f.LOV~V 't"OU fLEYOCAOfLCÎ.p-rupo<;

1784.

de la bis. Cotroceni.

't"OU 0eou I(Jj&vou x(ocl) N~&~OUAOC<;
reopy(ou, EV :X.OCVL<p ~Epf.L7t&V ~6aoc.

1784. Danie a robilor lui Dumnezeu, Ioan
mucenic Gheorghie, în hanul Şerban Vodă.
Textul
1

după:

Iorga,

Inscripţii,

şi Neacşul,

la

sfinţita mănăstire

3 EL<; 't"~'J

a marelui

1, p. 80.

Cu cifre arabe.

a Literele sint acoperite de suportul legăturii

de suspensie a candelei.
8
ln ed. Iorga: • NLcil;ouAoc<; •·
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*

101

1680 septembrie 1 - 1681 august 31 (7189 ).
Pisanie pe o piatră de 134/124 cm., fixată în zidul de est al clopotniţei;
de 6 cm. în relief; în part~a de sus este reprezrntatfl stema Ţării
Româneşti şi o acvilă bicefală.
La bis. Cotroceni.

literă

M( HAOC'I'Hno) B( omHfiO ), l( w) III( fpB4H) 1 &( 4C4p4B)

K( OfKoţl,), 1 r( ocnoţl,4pll)

t

uşa mănăstirii

~( rrpo }K( A4XHCKOf) 1

uşă

Veniţi cătră dănăsa ŞI vă veţi

lumina, 1 că

.s( fMAH)

ace ... 2 lui

este. L(ea)t 7189.
BIBLIOGRAFIE: 1. G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 297; 2. Iorga,

Inscripţii,

1, p. 81.

XVIII
102
1722 (7231) septembrie 30.
Pisanie pe o piatră de 166/182 cm., deasupra uşii de intrare în biserică;
de 4 cm. in relief într-un cîmp de 75,5/104,5 cm., încadrat de motive
vegetale.
La bis. Creţulescu.

literă

t

Doamne, cela ce proslăveşt(i) pre cei ci iubescu podoaba casii 1 tale
şi locul lăcuinţei mărirei tale, priimeşte sfăntul lăcaş 1 acesta care întru slava
mărirei tale şi întru lauda şi prăznuirea 1 Adormirei preacurati Maicii tale şi
pururea Fecioară Mariei şi Să 1 5 borului Sfinţilor Arhangheli, I-au zidit den
temelie şi înfrumu 1 seţat cu toată podoaba bisericească cucernicii şi pravo 1 slavnici(i) robii tăi, dumnealui jupan Iordache Creţulescul vei logofăt 1 şi soţiea
dumnealui, doamna Safta, fiica fericitului întru sfăr 1 şit şi deapururea pomenitului Ion Co(s)tandin Basaraba voevod, 110 pentru a lor şi a neamului ve<ci>nică
pomenire; care, după răvna llor eia dumnezeiască cu ajutorul tău I-au săvărşit
în anul de la zi 1 direa lumii 7231, iar de la naşterea măntuitorului Hr(isto )s
1722 lun(a) lui sep(temvrie) 30 dni; 1 şi ispravnici:i Părvani:i logofăti:i Loloesculi:i.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile romdneşti administrate de ţară, in ~Calendarul
antic •> pe anul 1862, p. 39; 2. M. Dumitrescu, Biserica Creţulescu, în<< Consolatorul •>, an III (1900-1901),
p. 8; 8. Dumitrescu, Istoricul, Il, p. 110; 4. Biserici cu averi proprii, seria Il, p. 201; o. Iorga, Inscripţii,
1
Din mila lui Dumnezeu, Io Şerban Basarab
voievod, domnul ţării Ungrovlahiei.

2

Citeva litere ilizibile.
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Fig. 7
1, p. 29lo-295; 6. C. Bobulescu, Lăutarir: noflri. Din trecutul lor, p. 67; 7. Em. E. Kretzulescu, Memoriu
asupra aşezămîntului br:sericii Kretzulescu, ed. a Il-a, p. 7; 8. C. Bobulescu, Lăutari şi hori în pictura bisericilor
noastre, p. 67; 9. [Ghenadie Enăceanu], A 5lo5 {fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 53.

*

103
1724 (7232) august 25.

piatră, fragment, de 90/loB cm., aşezată în pridvor în partea
de 3,5 cm. în relief.
Provine de la: bis. din satul Creţuleşti-Mănăstirea, raion Răcari.
La bis. Creţulescu.

Cruce de

stîngă; literă

[Norodul israilesc dac-au sfîrşit a trece] [noianul Iordanului, pietri două
sprezece], 1 spre pomenire vecinică au rădicat de-adi[ns]u 1 căci au trecut nehumezit, capre uscat pintr-ănsul.l 5 Şi neprimejduiţ(i) aflăndu locul făgăduinţi(i)
neamului să(u) semnu nesmintit le-au pus ho 1 tar credinţii. Precum aciia dar
atunci au 1 pus acea-nsemnare ca să să pomenească-o veci 1 buna a lor scriare,
aşa şi preacucer 110 nicul Iordache Creţulescul, gineri 1 [le] lui Costandin vodă
Băsărăbescul, [au gă]titu casa lui, aici aflănd bună scăpare [de m]oart[ea]
[c]ea năprasnică a ciume[i] cea prea 1 [mare]. Cu multă umilenie, cu mare 115
mulţumire], cruce-au rădicat în se[mn]
1

1

1

1
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Pe una din laturi:

curs de la împărăţie] [şi toată casa-i cum s-au] [zis la linişte
[din] moa[r]te o a[u] povăţ[uit] 5 [a]ici nestrămutate, [a opta, l]ună
do[a]o[zeci] [şi cinci], curgănd vălea[tul] spre doao sute şapte mi[i] [i]-a[u]
miluit prea[înaltul], 10 ca să să pom[enească] dar în veci aceast[ă milă]
ce D(u)mneze[u] a[u] a[rătat] lla casa lo[r] cea p[lină], 1 cruce preasfănt(ă) au
rădi 15 cat la doi şi doa[o] sute şi şapte mii şi cu trei zeci, dănd laude preamulte llui D(u)mnezău celui prea 1 [lumin]at şi vecinic[ă mărire] 2 •
...

curată],

1

1

[

...

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. I. Tuducescu, Din monumentele ridicate de familia Kretzulescu, în <<Literatură
an IX (1905), p. 436; 2. Em. Kretzulescu, Istoricul bisericii din Creţuleşti-Mănăstirea, In
<<Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXVII (1934), p. 190; 8. V. Brătulescu, Biserica Creţulescu din Bucureşti.
Monument de arhitectură, în <<Glasul bisericii , an XXI (1962), p. 730-731.
şi artă română>>,

*
104
1749. (7257) mai ( ?) 13.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 88,5/63 cm., reprezentînd
pe Maica Domnului cu Iisus, între doi ingeri, aşezată în naos în partea
dreaptă; literă de 0,5 cm. săpată pe rama icoanei.
La bis. Creţulescu.

t Robul lui Dumnezeu
mat ( ?) 13 dni, l(ea)t 7257.

şi

al Mai căi Precestii: Toma, Safta

1

şi

cu fii(i) lor;

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, l, p. 295; 2. V. Brătulescu, Biserica Creţulescu din Bucureşti.
Monument de arhitectură, In <<Glasul bisericii>>, an XXI (1962), p. 734 nota 15 şi p. 737; 3. [Giwnadie
Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., r. S'o V.

105
1799.
Clopotul mijlociu,

Bălaşa

astăzi dispărut,

de la bis.

Crcţulescu.

Cretzuleasca, 1799.

Textul după: [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., r. 55 V.
Vezi şi: N. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici din Bucureşti, In <<Glasul bisericii~. an XXI
(1962), p. 156.
1

Piatra este

spartă.

2

Textul a fost întregit după: 1. Tuducescu, loc. cit.
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XIX
106
1715 (7223) august 20.
Pisanie pe o piatră de 132/90 cm., deasupra
4 cm. în relief.
La bis. Curtea Veche.

uşii

de intrare;

literă

de

t

Această sf(ă)ntă şi d(u)mn(e)zeiască beserică, unde să cinsteşte 1 hramul
Bl(a)govcştenia preaslăvitii Născătoarii de D(u)mn(e)zeu şi pururea 1 Fecioarii

Fig. 8

Mariei, din temelia ei iaste zidită de bătrănul Mircea vodă 1 şi în urmă de fiiusău Pătraşco vodă cu fraţii săi, Radul şi Mircea cell 5 Tănăr, o au înfrumseţat
şi o au zugrăvit. Iară cănd a fost acum 1 în zilele bl( a)gocestivului şi 1 creşti
nului domnu lo Ştefan Can tacuzino voevod, domniia sa pentru podoaba
aceştii sf(i)nte 1 beserici, au deşchisu uşa, fiind fost foarte strimtă, făcăn 1 du-o
de piatră precum să vede şi o au înfrumuseţat atăt pe dinlă 110 untru cu
frumoase icoane şi podoabe, căt şi pe dinnafară pre 1 cum să vede, întru slava
marelui şi atotţiitoriului Dum 1 nezeu şi întru pomenirea a lui, a părinţilor
şi a moşilor Jlui, săvărşindu-se de lucrulu ei la leat 7223 avgust 20.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, In <<Calendarul antic •
pe anul 1862, p. 33; 2. Idem, Monumentele străbunilor din România, p. 67; 3. ldem, 7054, Biserica
Curtea Veche, 1546, în <<Calendarul antic>> pe anul1875, p. 67; 4. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 115-116;
1

ln orig. <<şti >>.
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o. Iorga, Inscripţii, I, p. 260-261; 6. St. ~icolaescu, Petru vodă cel Tînăr şi Petru vodă Şchiopul, p.
11.:__12; 7. Em. Elefterescu, Biserica Curtea Veche, în <<Glasul monahilor ••, an X (1932), nr. 298 din 28 feb.,
p. 2; 8. D. Caselli, De cine a fost clădită biserica ~ Curtea Veche ''• în ~ Gazeta municipală ''• an IV (1935),
nr. 176 din 9 iunie, p. 1; 9. I. Sachelarescu, Din istoria Bucureştilor. Plumbuita, p. 46 nota 1; 10. A. C.
Foşlea, Biserica Curtea Veche din Bucureşti, p. 14-15; 11. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409)
de la B.A.R.P.R., f. 34; 12. D. Papazoglu, ms. rom. 729 de la Arh. St. Buc., f. 9.

*

107

1694 septembrie 1 - 1695 august 31 (7203 ).
Anaforniţă, astăzi dispărută,

de la bis. Curtea Veche.

Acestu sv(ă)ntu vas anaforniţă iaste făcut de lo Costandin Băsărabu
voevod şi închinat sv(i)ntelor biseareci domneşti den Bucureşti şi denu Tărgo
vişte; 1( ea)t 7203.
1.

anaforniţă]

om E

1

2. den

Bucureşti şi]

om E

3. leat] la Ietu E

Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 262.;
Vezi şi: 1. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.-Anaforniţe brîncoveneşti-, în $Studii
teologice ''• an XVIII (1959), p. 467; 2. A. C. Foşlea, Biserica Curtea Veche din Bucureşti, p. 57; S. [Ghenadie
Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2lo09) de la B.A.R.P.R., f. 3lo v.

108
1800.
Artofor de alamă de 48 cm. diametru; literă de 0,5 cm.
în cimp este reprezentată stema Ţării Româneşti şi a Moldovei.
La bis. Curtea Veche.

gravată;

Al(e)c(sandru) C(on)st(antin) M(o)r(u)z(i) v(oie)v(od), 11800.
BIBLIOGRAFIE: A. C.

Foşlca,

Biserica Curtea Veche din

Bucureşti,

p. 57.

109
1800.
Ripidă, astăzi dispărută,

1800.

de la bis. Curtea Veche.

'A"A(~I;ocvopoc;) K(wv)cr-r~nr:voc;

(sic)

M(o)p(ou)~l)c; ~(oe:)~(6oocc;).

1800. Alexandru Constantin Moruzi voievod.
1

E

=

Ghenadie

Enăceanu,

loc. cit.
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Pe suport:

leu Ai-.( €C:ocv8 po<;) K( wv )cr-r( ocv·dvou) M( o) p( ou)~( YJt:;)

~( oe: )~( 68oc<;).

Io Alexandru Constantin Moruzi voievod.
Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 261.
Vezi şi: A. C. Foşlea, Biserica Curtea Veche din

Bucureşti,

p. 57.

XX
110
1677 (7185) martie 1.
Cruce de piatră de 370/130 cm., aşezată în curte, în dreapta bisericii;
de 6,5 cm. în relief.
Proveninţa necunoscută; a fost adusă în Bucureşti cu ocazia expoziţiei

literă

din 1906.
La bis.

Cuţitul

de Arginl.

H3B 1 MEHif ~( '1' )U,4 1 H C'h. nocwkw'h.Hit G( lll )H 1" H C'h.Bp'h.lll'h.Hit G( s-k )'1'( o) 1 5 ro
A(~)X"• 4MHH'h.. .G'h.3B 1"""'it lf(llc}'I'H4ro " mHBO'I' 1 sopHlJ.I4ro Kp'h.c'1'4 1 şi o 1 au rădicatu
robul a llui Dumn(e)zeu, pome J10 nie: Antonie voivodu 1 " rocnomA" tro
" c(lli}HHil tro 2 Alexandrel; pom l[enie ?] : Ilina, C[ o 1 standi]na, Neacşa, M 1 15 a-

t

11""

riia, Mariica, Anto nie, Pană, Ioana, Co Jstandinu, Duca, Neagul, Sima,
Dumitra, Mih 1 aiu, Dosp(i)na, Pătru, M 1 20 ihaiu, Dumitru, 1 Antonie, ... 3 1
ina ... 3 J vă leat 7185 m(eseţa) mar(tie) 1 ... 3
1

1

Pe latura din stînga:

Şi

s-au rădilcat
Ra dul zugraful 4.

această

clruce

m(e)s(e)ţal

mar(tie) 1 dni; o al 5

săpatu

1

BIBLIOGRAFIE: P. Popescu, Cruci memoriale in
p. 1097-1098 (foto. la p. 1099).
1 Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîr
şirea Sfîntului Duh, amin. Invocarea cinstitei şi de
viaţă făcătoarei cruci.
2 Şi doamna lui, Ana, şi fiul lui.
8 Ctteva litere ilizibile.
' Pe lingă această inscripţie, in medalionul din
cimpul celor două braţe, este in relief, cu literă de

Bucureşti,

în« Bis. ort. rom.>>, an LXXVIII (1960),

6 cm. şi textul: Xp4Mk G(st)TH HH~OA41 Cs•p(o)u(o)MoWHHK-..,G(ail)TH l'lwprHI BIAHKH M(~)~1HH~ [Hramul sfîntului
Nicolae grabnic ajutător <Şi> al sfintului Gheorghe
marele mucenic].
In cimpul crucii, la intersecţia celor două
braţe, iniţialele de 8 cm. sint in relief: M.I\.P.Ii.fi)T.

0.3.H.
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*
111
<Sec. XV 111

sfîrşit?>.

Pomelnic pe o
de Argint.

piatră, astăzi

dispărută,

de la proscomidia his. Cutitul

Grigorie arhiereu, Dositei arhiereu, Udrea, Pavelu, Stanca
monahu 1 •
Textul

după:

[Ghenadie

Enăceanu], .~1

ŞI

Grigorie

545 (fost ms. ro11t. :!I10!J) de la B.A.H.P.H., f. 2:!8.

XXI
112
<1766

după

decembrie 2-1768 sau

Pisanie,

astăzi dispărută,

după

1774>.

de la bis. Delea Veche.

Această sf(ă)ntă biserică, ce să prăznueşte Sf(ă)nta Troiţă, s-au făcutu de
preotulu Bălaşu înpreună cu jupanu Apostolu, cu căpitan Mateili i cu preotulu
Constandin, în zilele preaînaltului domnului Alecsandri:i v( oie )v( od), în leatul
1743 2 •
Textul

după:

[Ghenadie

Enăceanu],

A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 117 v.

*
113
1792.
Clopotul mic,

Sfînta

Troiţă dă

Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 156.

astăzi dispărut,

de la bis. Delea Veche.

la mahalaoa D(elea) Veche; 1792.
Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

1 Textul a fost datat <sec. XVIII sfîrşit?> după
menţiunea numelui lui << Dositei >>,pe care-I identificăm cu mitropolitul Dosoftei Filitis (1793-1810).
2 Data este greşită. Biserica a fost construită

Bur·ureşti,

în <<Glasul

bisericii~.

probabil în timpul domniei lui Alexandru Ghica
<1766 după decembrie 2 -1768 sau după 1774,>
în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti voievod.
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XXII
114
1769 ... ~e 25.
uşii

Piatră funerară de lt8/50 cm., fixată în zidul din pridvor, în stînga
de intrare; literă de !o cm. în relief.
La bis. Dintrozi.

t

Dreptu acestu locu odi hnescu-se oasele răpo satului robu lui D(u)mne 1 zeu, Ioan log( ofăt) za visterie; şi s-au 15 săvărş'itu în luna lui 1 . . . 1 ie 25
l( ea)t 1769; 1 . . . 2 D(u)mnezeu să-[l] erte.
1

I3IllLIOGRAFm: 1. Iorga, Inscripţii, I, p.

1

~69;

2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5H2 de la B.A.R.P.R., f. 51.

*

115
<Sec. XVII a doua
din

jumătate>.

Evanghelie din 1697, de 31/23 cm.;
plăcile metalice ale legăturii.
Provine de la: bis. Zlătari.
La bis. Dintrozi.

Această s(făntă) ev(an)gh( elie)
li( oropo 1\H)U,t.l 3 den Zl[ăta]r[i] 4.

literă

de 0,/o cm.

da tu-o-au Ion

şi

săpată

pe

două

Rada 1 beserecii

~cmH(i'H)

116
1703 septembrie 1 - 1704 august 31 (7212 ).
Clopot de 40 cm.
în relief.
La bis. Dintrozi.

înălţime şi

56 cm. diametru;

literă

de 2,3 cm.

t Acestu clopot iaste făcut de doamna Mariia a luminatului do 1 mnu
lo Costandin B(răncoveanu) Basarab voevod şi I-au închinat sf(i)ntei bese rîei
unde iaste hramul S(ve)tăi Nicolae, den Bucureşti, care iaste făc 1 ută din temelie
de măriia sa pentru vecinica pomeniri, leat 7212.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Cazacu, Inscripţii de pe cloplitele unor biserici din Bucureşti, in <<Glasul
bisericii>>, XXI, (1962), p. 157; 2. [Ghenadie Bnăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R.,
f. 83-8/o.
1 Cîteva litere ilizibile. N. Iorga, loc. cit., a citit
<• iulie •>.
2
Piatra este spartă. Lectura propusă de N. Iorga,
loc. cit., nu este exactă.

Adormirii Născătoarei de Dumnezeu.
Textul a fost datat <sec. XVII a doua
tate> după grafie şi factură artistică.
3

4

jumă
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XXIII
117
1683.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii de intrare în biserică; literă de 5 cm.,
în relief într-un cîmp de 60/154. cm.; in centru este reprezentată stema
Ţării Româneşti.

La bis. Doamnei.

Fig. 9

t

Această svăntă şi dumnezăiască beserică iaste zi 1 dită şi înălăţată denu
pănă în să văr 1 şitu de luminata domăna Mariia a luminat ului 1
Şărbanu Catacozino Băsărabu voevodu, 1 5 domnu şi oblăduitor
Ţărăi Rumăneşt(i), care au fostu 1 şi mai denainte de măriia sa domăna
făcută de le 1 mnu, întru lauda şi proslăvirea svăntului hramu &Il IIUAEHiE np-k.
CR(ok)TTE RAd,.i,HlJHtţH HdLUEH Ii.oropO,.\HLJ,H H npHCHO,.\(-k)RH 1 il\4p.iH 1 Ca Să le fie măriilor
sale, fiilor şi părinţilor vecinică po 110 menire şi sufleteloru răpaos şi fericire ;

temeliia ei
domnu Io

leat 1683.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musccleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în (<Calendarul antic•
pe anul1862, p. t,J,; 2. Dumitrcscu, Istoricul, 1, p. 136; 3. Iorga, Inscripţii, 1, p. '1.77; 4. C. Bobulescu, Lăutarii
noştri, p. 7'•-76 nota 1; o. Ern. Eleftcrescu, Biserica Doamnei, în (< Glasul rnonahilor >), an X (1932), nr. 331
din 20 nov., p. 2; 6. C. Bobulescu, Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, p. 74., 76; 7. 1. D. Ştefănescu,
L'eglise (<Doamnei>) (de la Princesse) a Bucureşti. Les peintures murales, in (<Bul. Corn. mon. ist. t, an
XXXVI (194.3), p. 10 foto. fig. 2; 8. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 202, foto. fig. 82; 9. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 24.09) de la B.A.R.P.R., f. 31;
10. D. Papazoglu, ms. rom. 729 de la Arh. St. Buc., f. 1 v.
1

Intrarea in

biserică

a preasfintei

stăpînei

noastre de Dumnezeu
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Născătoare şi

pururea Fecioarei Maria.

*

118
1711 ianuarie 15.
Piatră

de mormint, fragment, aşezată in curtea bisericii in partea
de 5 cm. In relief intr-un cimp de 4.2/4.5 cm., incadrat de
motive vegetale; In fruntea inscripţiei este reprezentată o pasăre. Text cu
majuscule.
La bis. Doamnei.

stingă;

literă

1711. Aici odihneşte robul lui Dumnezeu,
a adormit in anul 1711 ianuarie 15.

Chiriţă

al lui Sava, care a

trăit

am 51,

şi

119
1727 (7235) februarie 20.
Piatră

de mormint cu
La bis. Doamnei.

inscripţia ilizibilă.

Supt această piatră odihnescu oasele robului [lui] Dumnezeu, Manta,
zilel[e] Ion Nicolai vo[e]vod s-au prăstăvit, în luna lui fevrua[rie] 20, l(ea)t
7235; şi coconir dumnelur: Gheorghie, Mihaiu, să odihnescu aicea.
şi-[n]

Textul

după:

Iorga,

Inscripţii,

1, p. 277.

120
1727 martie 28.
Piatră

de mormînt de 179/77 cm., aşezată în pronaos în partea dreaptă,
strane; literă de 5,5 cm. în relief într-un cîmp de 137/35 cm., incadrat
de motive vegetale.
La bis. Doamnei.
lîngă

1
2

Cu cifre arabe ca şi data zilei.
Textul, ilizibil azi, a fost reconstituit

după

lectura lui N. Iorga.

251
https://biblioteca-digitala.ro

1-2. ~crw y6vov] 'Ecroy6vov I.
3. Zw~~] ~o~~ I.
XOL'"J~] xoh'Y)'V 1.
4. xoc-r' suppl.
6. -rou ~(ou]-r<}> ~(~ 1.
8. xoct suppl.
Această piatră aici acoperă pe Ioan, fiul lui Ilie, din Chios, cu viaţă fericită în naştere
de prunci şi bine orînduită, cel mai vrednic dintre negustori, care a trăit cu dreptate, cu măreţie
vrednic, cucernic, patruzeci şi şapte de ani, săvîrşindu-se din viaţă de junghi, ucigătoare
boală ; lăsînd copiilor şi soţiei: vai şi ah. 1727 martie 28.

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 277 (text

şi

trad.).

121
1776 ianuarie 3.
Piatră

de mormînt de H0/5\J cm., aşezat<i în pronaos în parlea
de 5 cm. săpată în partea de sus a pietrei.
La bis. Doamnei.

stîngă;

literă

Supti:J. această piatră od 1 ihnescu-să osile răposatul! ui robu lui Dumnezeu,
lor gache Mavrodinu velu vis j 5 tiern; ghenarie 3, 1776 1 .
1

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 278.

*

122
1683 septembrie 12.

Epitaf de catifea roşie, de 106/150 cm., brodat cu fir de aur şi argint,
reprezentind scena punerii in mormînt a lui Iisus, aşezat in naos in partea
din dreapta; literă de 2 cm. ·brodată cu fir in chenarul epitafului; in
cimp, in partea de jos, sint reprezentate chipurile familiei donatorului.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La bis. Doamnei.

t Această sv(ă)ntă pogrebanie făcutu-o-au preluminata domna Mariia
a preluminatului domn lo Şărban C(antacuzino) B(asarab) voevod la beserica
mării sale den Bucureşt( i), 1 care este sv( ă)ntulu hramu C:b.Rf,J,Hiif &(o )ropo,J,HU,H 3
m(e)s(e)ţa septen(v)rie 12, l(ea)t 1683 4.
Cu cifre arabe. Pe această piatră a mai fost
in 1808 dec. 8 o altă inscripţie (Vezi: N. Iorga,
loc. cit.).
2
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 101-102, nr. 6.
3 Intrarea in biserică a Născătoarei de Dumnezeu.
4 Pe celelalte două laturi ale chenarului se află
textul; t liA(4)roW&P43HH JocHijl._ C._ APIB4 CHIM-..
1

săpată

IIPI~(H)CTOI T-kAo TBOI IIA41p4HHI\j10 ~H 1 CTOIO W&BHB._ H &A(•)r~-

~);4HHMH s-.. rpo&:k :i4~PII~ .. IIOAOlKH; H-.. R .. TPITIH A( ... )H._
R ... c~p(-.. )c-..A._ ICH Gn(4)C1 A4P~AI MHpOBH RIAIIO MHAOCT ....

ft Iosif cel cu bun chip de pe lemn luînd preacurat
trupul tău, infăşurlndu-1 cu giulgiu curat şi cu
miresme, in mormint nou l-a pus inchizindu-1; însă
in a treia zi ai inviat, Mîntuitorule, dăruind lumii
mare milă].
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BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în <<Calendarul antic>>
pe anul 1862, p. 44; 2. Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 137; 3. Em. Elefterescu, Biserica Doamnei, în ~Glasul
monahilor >>, an X (1932), nr. 331 din 20 nov. p. 2; 4. Iorga, Arts mineurs, II. Les tissus, pl. I; 6. 1. D.
Ştefănescu, Autels, tissus et broderies liturgiques, în << Analecta >>, an I 1 (1944), p. 126 (trad. în l. franceză a
text. slav); G. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. ZugraPi şi meşteri argintari la biserici
din Bucureşti, in <<Glasul bisericii>>, an XXI (1962), p. 349 (text şi trad.).

123
<1752

după

august 24 - 1753>.

Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 68/55 cm., reprezentînd pe
sf. Elefterie, aşezată lîngă tîmplă în partea stîngă; literă de 0,5 cm., executată
în relief în chenarul de la baza jeţului pe care stil sfîntul. Text cu majuscule.
La bis. Doamnei.

Matei Ghica.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 278 (text).

124
1777.
Pe icoana cu inscripţia de sub nr. 123 se mai află un text cu litera
de 1 cm., s;lpatii pe marginPa boltită ce uneşte ePle două picioare ale jeţului,
pe care str1 sfîntul. TPxt eu majuscule.
La bis. Doamnei.

1777J [BLG-n&p]2 I<.U!Xwou B1Xx!Xpe:crxou a.
1777. Vistier Ioan

Văcărescu.

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 279 (text).

*

125
<1683-1684>.

Pomelnic la proscomidie; literă de 0,4 cm.
fond auriu; Text cu majuscule.
La bis. Doamnei.
1 Textul a fost datat <1752 după august 24-1753>
in perioada domniei lui Matei Ghica.
2 Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.

zugrăvită

cu negru pe

8 Pe această icoană mai este
din 1844. (Vezi: Iorga, loc. cit.).

încă

o

inscripţie
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Mvl)crO llJTL K( upL)e: 1-r&v ~w 1ypoccpwv
T

~vou. P~Kd 1 MHororpEIIIHd lr·o Jwu 3~rp{4Kh.}

J

5

Kwvcmxv-1

1•

Pomeneşte ,
păcătosului

Doamne, pe zugravii Constantin. Mîna mult
Ion zugravul.

niBLTOGRAFIE : 1. C. nohule!'CU, Lăutarii noştri, p. 77 nota (tPxt
trad.); 2. ldf'm, Lriutari şi hori in pictura bisericilor noastre, p. 77
(lPxt şi trad.); 3. ldem, Zugra~Jii Pir~Jul Mutul, Constantin Grecul ( 1682l7,"l/'j) şi Ni{on Udresco stareţul mănăstirii Semlui (1657-1765), in autobiografia lui Ghenadie Plr~Julescu arhimandritul (22 ortombrie 1805-6 septembrie 1873), în <<Arhiva român e as c ă ''• an V {191,0), p. 13:2-133 (trad.);
4. J. D. Ştefănescu, L'eglise <• Doamnei'' (de la Princesse) a Bucuresti.
/,es peintures murales, în ~ Bul. Corn . mon. ist. ''• an XXXVI (19'•3), p 7
(trad .); ». V. Brătulescu, Zugra"ul Constantino.~ . in « Mitropolia Olteniei»,
an XIII (1961) , p. 690 (tr. xt şi trad .).
şi

- - - - - - - - -XXIV
126
1792.
Potir de argint de 22 cm . inălţime, păstrat in altar;
de 0,6 cm. săpată pe suport.
La bis. Cuvioasa Paraschiva din Domneştii-de-Sus.

literă

t Radu, Costandin, Marica, Mariia, Bălaşa cu
tot neamu lor; 1 Răducan Filipescu, Aleco, Ele(n)co,
Grigori, Costache ; 1792.

Fig. 10

*

127
<Sec. XV II

sfîrşit?>.

Portretele ctitorilor reprezentaţi In pronaos pe peretele de la vest;
de 3,5 cm. pictată cu alb pe fond negru.
La bis. Cuvioasa Paraschiva din Domneştii-de-Sus.

literă

Jupan Petru slu[ger]
s(ă)nu Petru sluj(erul) 1 "

H m!Sn4HHU,4 tro 3 , Ancuţa;
m~n4HHU,4 tro 3, Păuna 5•

21

1 Textul a fost datat <1683-1684> după grafie,
in jurul anului de zidire a bisericii, amintit In pisanie.
2 Litere ilizibile.
s Şi jupaniţa lui.
' Greşeală, probabil «vei vistier • ( ?).

1

jupan Matei vei ban 4

' Textul a fost datat <Sec. XVII sflrşit?> după
Matei, fiul lui Petru slugerul din Ciorogtrla. (Vezi:
G. Potra Documente priPitoare la istoria oraşului
Bucureşti,' p. 147 şi 204).
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XXV
128
1743 septembrie 1 - 1744 augllst 31 (7252).
Pisanir, ast:izi rlispi'irut:1, rlr la fostul paradis al his.

Domniţ.a B.-.Jaşa.

Această sfîntă şi dumnezeiască biserică, în care se numeşte şi se prăz
nuieşte hramul sfîntului botez al Domnului Dumnezeu şi mîntuitorului nostru
Iisus Hristos, este zidită din temelie şi înfrumuseţată, precum se vede, de dumnealui Manolache Lambrino vei ban i de soţia dumnealui, măriia sa doamna
Bălaşa Brîncoveanca, pentru a dumnealor veşnică pomenire; leat 7252.
Textul după: E. Virtosu, Din trerutul /lşezămintelor brÎnrol•l'neşti. Cu prilejul a o su/11 de ani de la
lor, 1838-1938, p. 5.
Vezi şi: E. Virlosu şi 1. Virtosu, /lşezămintele brîncoveneşti. O sută de ani de la înf'iinţare. 18.38-1.9.38,
p. IX şi p. &9, nr. 142.

înfiinţarea

129
1751 (7260) septembrie.
Pisanie,

astăzi

dispărută,

de la bis.

Domniţa

Bălaşa.

Întru slava unuia în Troiţă slăvit Dumnezeu, ridicatu-s-au din temelie
acest sfînt şi dumnezeesc lăcaş de măriia sa domniţa Bălaşa, fiica răposatului
Constantin Basarab voevod, întru pomenirea ei şi a tot neamul, nerămîindu-i
fii, unde şi xenodohion 1 au aşezat a fi, înfrumuseţîndu-se cu toată cheltuiala
mării sale precum se vede, orînduindu-i a se prăznui hramul Înnălţarea mare a
Domnului Dumnezeu şi mîntuitorului nostru Iisus Hristos, întru a doua domnie
a mării sale preaînnălţatului nostru domn Ion Grigorie Ghica voevod, cu blagoslovenia preasfinţitului mitropolit chir Neofit Criteanu, ispravnic fiind Sandu
logofăt, săvîrşindu-se la anii de la zidirea lumii 7260, iar de la naşterea 1751,
în luna lui septemvrie.
Textul după: E. Vîrtosu, Din trecutul Aşezămintelor brîncoveneşti. Cu prilejul a o sută de ani de la
fn{iinJarea lor, 1838-1938, p. 6.
Vezi şi: E. Virtosu şi 1. Vîrtosu, Aşezămintele brîncoveneşti. O sută de ani de la înfiinJare. 1838-1938, p.
X şi p. 100, nr. 151.
1

Azil pentru

săraci.
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*

130
1691 septembrie 1 - 1692 august 31 (7200 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, cu aplicaţii de email
multicolor, de 21/7,5 cm.; literă de 0,4 cm. săpată şi picta tii cu negru.
Provine de la m-rea Horezu ( ?), raion Horezu.
La bis. Domniţa Bălaşa, în cancelaria parohiei.

t

Io Costandin B( asarab) voevod cu doamna sa 1 Maria
1 stire au adaos; l( ea)t 7200.

ŞI

aceasta la a

mănă

lor

131
<Cea. 1752>.
Cruce de lemn sculptat, îmlmlcatrt în argint aurit, filigranat, de 23,5/8,5
cm. ; literă de O,t• cm. săpată.
La bis. Domniţa Bălaşa, în cancclaria parohiei.

Domniţa Balaşea

1

•

132
<Cea. 1752>.
Cutie de argint folositrt pentru cult, de 12/'• cm;

literă

de 0,5 cm.

săpată.

La bis.

Domniţa Brtlaşa,

Domniţ(a) Balaş(a)

în cancelaria parohiei.

1•

XXVI
133
1760 (7269) septembrie 1.
Pisanie pe o piatră de 63/88 cm., deasupra uşii de intrare în biserică;
de 4 cm. în relief; cîmpul este incadrat de motive vegetale.
La bis. Dragomireştii-din-Deal.

literă

1

Textul a fost datat <cea. 1752>

după

grafie, in jurul anului de zidire a bisericii, amintit In pisanie.

256

https://biblioteca-digitala.ro

Întru slava unuia în Troiţă slăvit D(u)mn( e)zeu, rădicatu-s-au acest
<s>fănt llăcaş din temelie de dumneaei jup(aniţa) Safta Fălcoianca, dup(ă)
cum să vede, 1 fiind şi mai-nainte biserică de lemnu făcut(ă) de dumnealui
Mihaiu Făl(coianu) biv vei stol(nic), boerul dum(nea)ei, întru pomenirea
dum(nea)ei şi a tot neam(ul) în 1 5 frumuseţăndu-se cu toată cheltuia!( a) dum(nea)ei şi fiicăi dum(nea)ei Marii, pohtind din răvnă d(u)mn(e)zeiasc(ă) a
prăznui hram(ul) Adormirii preci(stei) şi a sf(i)nţilor voevoz(i) Mihail şi
Gavril, în domniia mării sale 1 Scarlat Ghica voevod la (a)nii de la zi 1 direa
1

1

1

lumii 7269 sep(temvrie) 1 d(ni).
BII3LIOGRAFif~: 1. V. Brfttulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, p. 57;
2. E. Copftrianu, Biserica dr:n Dragomireşti-Dl'al, în 11 Glasul bisericii •>, an XIX (1960), p. 504.

*
134
1766 ianuarie 13.
Pomelnic pe o piatră de 17 /'•0 cm.,
lil<'rft de 2,3 cm. săpatft.
La his. Dragomirrştii-din-DC"al.

fixată

în zid ni de la proscomidie;

Ilie, Ana, Nico(l)ae, Ion, Voica, Radu, Opriişa, Manu, Rada, Sora,
Necu llae, Mihai, Gligore; ghen(arie) 1_3; Ion; 1 1766.
1

BIBLIOGRAFIE: E.

Copăcianu,

Biserica din

Dragomireşti-Deal,

în

11

Glasul bisericii >>, an

XIX

(19GO), p. 507.

XXVII
135
1775.
Clopot de 55 cm. înălţime şi 55 cm. diametru;
La bis. Dragomireştii-din- Vale.

Acest clopot s-au
1

dăruit

de Catrina

literă

Bălăceanca,

de 3 cm. în relief.

1775 1 .

Cu cifre arabe.
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XXVIII
136
1776.
Clopot de cea. 35 cm.
cea. 2,5 cm. in relief.
La bis. din Dudu.

t

Mănăstire

Urdu (sic)

înălţime şi

făcută

cea. 30 cm. diametru;

de Stan

literă

logofăt Urlăţanu;

de

1776.

XXIX
137
1786 septembrie 1.
Potir de argint de 22 cm. înălţime, păstrat în altar;
pe suportul obiectului. Text cu majuscule.
La bis. Flămlnda.

literă

de 0,6 crn.

săpată

Tou't'o IX"(~Ou 7tO't''YJP~ 't'O c:z!Xp~crc: ~~cr't'~'YJ!Xp~<:; Kocr't'IXV~~v [.LE 't''YJV cr~vo~~IX,
0'€7t't'C:[.L~ p ~€ 1.

Acest sfînt potir l-a

dăruit

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

vistierul Costandin cu ai

Inscripţii,

1, p. 355 (text

şi

săi,

1786

1786 septembrie 1.

trad.).

XXX
138
1745 (7254) noiembrie 20.
Pisanie pe o piatră de 176/115 cm., deasupra uşii de intrare în biserică;
de 4,5 cm. in relief, intr-un cimp de 120/89 cm.; în partea de jos
este reprezentată stema Ţării Româneşti.
La bis. Foişorul.

literă

·t

s(fă)ntii

Această sf(ă)ntă şi d(u)mn(e)zeiască beserică,
1

stăpănii

noastre

Născătoarei

de D(u)mn(e)zeu
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hramul Naşterea preaşi p(u)r(u)rea Fecioarei

Mariei, iaste din teme lliia ei zidită, zugrăvită şi înfrumuseţat( ă) şi pre dinlăuntru şi pre dinafară 1 pănă în săvărşit pre cum să vede cu toată cheltuiala
prealuminatei măriei 15 sale doamnei Zmaragdei, doamna fericitului şi p(u)r(u)rea
pomenit ului rapoosa 1 tului mări ei sale 1oan Necolae Alexandru v( o )ivo( d ),
săvărşindu-să în zilile 1 preluminatului şi preaînălţatului domnu Ioan Costandin
Necolae v(oie)v(o)d, întru a pa 1 tra domnie a mării sale aici în Ţara Rum(ă)
neasc(ă), pentru vecinica pomenire a m(ă)rii sale şi p(ă)rinţilor mării sale
şi a tot luminat neamul m(ă)rii sale. Şi s-au închinat a fi me 110 toh sf(i)ntii
mănăstiri a Radului v(oie)v(o)d de aici den Bucureşt(i), unde să cinsteşt(e) 1
hramul preasf(i)ntii.[ Troiţe, fi(i)nd şi moşiia iar aceştii sf(i)nte mănă 1 stiri.
Şi au fostu ispravnecu, pănă la săvărşirea acestui d(u)mn(e)ze 1 eseu lucru,
Pascale vei ispravnicu; de l(a) zid(i)re lumii 7254 noem(vrie) 20.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în «Calendarul antic»
pe anul1862, p. 41; 2. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 91-92; 3. Em. Elefterescu, Biserica Foişoru, in<< Glasul
monahilor •>, an XII (1934), nr. 412 din 29 iulie, p. 1; 4. St. Nicolaescu, Sfînta biserică Foişorul din Bucureşti,
in <<Gazeta municipală>>, an IX (1940), nr. 439 din 22 sept., p. 1,; o. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost
ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., r. 201 V.

*
139
1757 (?) ianuarie 18.
Uşă de lemn îmbrăcată cu tablă, de la intrarea In
de 6,5 cm. săpată pe partea din interior a uşii.
La bis. Foişorul.

biserică; literă

Domna S(ma)randa, Sandu vorni(c)u; 118 dn(i) ghen(a)rie 1757 ( ?) ; 15
Stanciu ire(i) ipitr(o)pu ( ?) ot Foişor.! A(n)drei dulgheru.
1

1

1

XXXI
140
1699 (7207) mai 1.
Pisanie pe o piatră de 46/102 cm., deasupra
de 4 cm. in relief.
La bis. din Fundenii Doamnei.

uşii

de intrare în

biserică;

literă

t

a

Această svăntă şi dumnezăiască biserică, căriia 1 hramul să prăznueşte
svăntu marelui Eftimie, den te 1 melia ei este făcută şi înfrumseţată de

259
https://biblioteca-digitala.ro

Mihai Catacu 1 zino v(e)l spăt(ar) întru slava şi lauda atot ziditorului Dumnezău,
5 în buna pomenire părinţilor, moşilor şi a stremo 1 şilor săi şi întru a lui veci1
nică pomană. Şi s-au săvăr \ şit la anul de la zidire lumi(i) 7207 şi de la sp(ă)
s( e )nie 1 ei 1699 m( ese )ţa mai 1.

Fig. 11
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumilrescu, Istoricul, I, p. 72; 2. G. Mandrea, Biserica din Fundenii Doamnei,
pp. 7, 9; S. Iorga, Inscripţii, I, p. 356; 4. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul llfo",
p. 45.

*

141
<După

1699 mai 1 >.

Portretele ctitorilor, reprezentate în pronaos, în partea dreaptă, pe
peretele dinspre vest; literă de 3,3 cm. pictată cu alb pe fond negru, în
dreptul lor.
La bis. din Fundenii Doamnei.

Jupan Mihai Cantacozino vei spat(ar); 1 jupăneasa dum(i)sal(e) Marga 1 •
BIBLIOGRAFIE: 1. G. Mandrea, Biserica din Fundenii Doamnei, p. 13; 2. V.
R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfo", p. 45.
1
Da tarea: <după 1699 mai 1 > se referă la anul
de zidire a bisericii, amintit în pisanie; pictura a

Brătulescu

fost restaurată ulterior, pe la 1756-1757
putul sec. XIX.
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şi

şi

la Ince-

142
<După

1708>.

Portretele ctitorilor reprezentate in pronaos, in partea dreaptă, pe peretele dinspre sud; literă de 3,3 cm. pictată cu alb pe fond negru.
La biserica din Fundenii Doamnei.

Jupan Dumitraşco
sal(e) Binea Cantacozino
R. llie,

Racoviţă

hatman al

hăt(mă)neasa

ţării

Moldovei;

1

jupăneasa

dumi-

1•

BIBLIOGRAFII!:: 1. G. Mandrea, Biserica din Fundenii Doamnei, p. 13; 2. V.
Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, p. t"5.

Brătulescu

şi

143
<Cea. 1756-1757>.
Portretele domnului şi al soţiei sale reprezentate in pronaos, în partea
pe peretele dinspre est şi sud; literă de 3,3 cm. pictată cu alb pe
fond negru.
La bis. din Fundenii Doamnei.

dreaptă,

Io Costandin Nicolae v(oie)v(od); doamna

m(ă)ra(ei)

sale Ecaterina 2 •

BIBLIOGRAFIE: 1. G. Mandrea, Biserica din Fundenii Doamnei, p. 13; 2. V.
biserici din judeţul Ilfov, p. t"5.

Brătulescu şi

R. Ilie,

Mănăstiri şi

144
<Cea. 1756-1757>.
Portretele ctitorilor reprezentate în pronaos, în partea dreaptă, pe peretele
dinspre vest; literă de 3,3 cm. pictată cu alb pe fond negru.
La bis. din Fundenii Doamnei.

Jupan Dumitraşco Racoviţă vei log(o)f(ăt); 1 jup(ăn)easa dum(i)sal(e)
Despa; 1 jupan Dumitraşco Racoviţă vtor(i) spat(ar); 1 cocoana Sultana 3 .
BIBLIOGRAFIE: 1.. G. Mandrea, Biserica din Fundenii Doamnei, p. 13; 2. V.
biserici din judeţul Ilfov, p. t"5.

Mănăstiri şi

1 Textul a fost datat <după 1708 >,posterior anului
cînd Dumitraşco Racoviţă a fost numit mare hatman
al Moldovei şi cind este posibil să fi fost reprezentat
în pictura bisericii Fundenii Doamnei. Pictura a fost
restaurată ulterior pe Ia 1756-1757 şi la inceputul
sec. XIX.
2
Textul a fost datat <cea. 1756-1757> după
factura artistică, portretele domnului şi al soţiei
sale fiind pictate la aceeaşi dată cu al lui Dumi-

Brătulescu şi

R. Ilie,

traşco Racoviţă, care este mare logofăt la 17561757. Pictura a fost restaurată la începutul sec.
XIX.
8 Textul a fost datat <cea. 1756-1757> In jurul
anilor cînd Dumitraşco Racoviţă este mare logofăt;
data corespunde şi perioadei domniei lui Constantin
Mavrocordat, care este reprezentat in pictura
murală. Pictura a fost restaurată
la inceputul
sec. XIX.
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XXXII
145
1797 mai 7.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii de intrare în
La bis. din Gherman <Cioclrlia >.
. . . 1 păstor

Textul

după:

fu

pă ... 1

biserică.

1797 mai 7.

<N. Iorga>, Biserica din Mdgurele·llfov, în

<1

Rev. ist.

1),

an VIII (192:!), p. 19:!.

XXXIII
146
Pisanie,

astăzi dispărută,

de la bis. Ghiorma Banul.

'Op&v !Le: -rhvovl xoc:A:A(!J.opqJov, xocwov -r(c; ~ 1 ye:Lpe !Le:· ~x-ro-re: d~evocL / &e:Ae:Lc;,
1rocyev-roc X.ELpl '!OU 16 !J.7tOCVOU rxo p!J.OC TtocAocL.
Văzîndu-mă, roadă

de-atunci,

<află că>

sînt

nouă,

frumoasă

construită

la înfăţişare, de vrei
de fostul han Ghiorma 2•

Textul după: N. Iorga, FundaJiunile domnilor români în Epir, in
Ist., Seria II, tom. XXXVI (1913-1914), p. 907; in extras p. 27.

<1

să

ştii

cine m-a ridicat

Anal. Acad. Rom.

1) 1

Mem.

Secţ.

XXXIV
147
<Sec. XV III ?>.
Potir de argint aurit, de 26,5 cm.
0,4 cm. săpată.
Provine de la m-rea Sărindar.
La bis. din Giuleşti-Sărindari.
1 Inscripţia a fost acoperită cu tencuială
reparaţi ei făcute bisericii în 1907.

în urma

înălţime, păstrat

în altar;

literă

de

2 Textul, lacunar, şi probabil greşit transmis,
nu poate îngădui decit o traducere aproximativă.
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t

To -3-e:Lov xocL Le:pov 7tO't'"f)pLov ocqne:pw't'OCL 't'"f) cre:~ocO"!J.LOC !J.OV"f) 't'"f)~ ®e:o!-l "f)'t'Opo~
EL~ To ~ocpocv't'CXp"f), 7tocpoc 't'OU 7tOCVOO"LW't'OC't'OU e:v Le:p O!J.Ovocz OL~ xu pwu N "f)X"f)q:>O p ou
Lyou!-le:vou 1.

t Acest dumnezeiesc
la

Sărindar

de

către

şi sfinţit potir se închină cinstitei mănăstiri a Maicii Domnului
preacuviosul între ieromonahi chir Nichifor egumenul.

BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Zugravi de biserici din secolul al XVIII-lea
<<Glasul bisericii», an XVIII {1959), p. 270 {text şi trad.).

şi

al XIX-lea, în

*
148
1768 (7277) noiembrie 15.
Pomelnic pe zidul de la proscomidie, într-un cîmp de 38/4.6 cm.;
de 3,5 cm. pictată cu negru pe fond alb.
La bis. din Giuleşti-Sărindari.

literă

Cucernice preot, 1 să pomeneşti şi pă 1 robii lui Dum(ne)zeu zugravi(i) 1
care au zugrăvit la acias(tă) sfăntă 16 biseric(ă): Gheorghie zug(rav) sin erei
Ioan 1 răposat zug(rav), Radul zug(rav); 72771 noem(vrie) 15.
BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Zugravi de biserici din secolul al XVIII-lea
«Glasul bisericii ••, an XVIII {1959), p. 270.

şi

al XIX-lea, in

XXXV
149
<1761

după

iunie 5 - 1763>.

Cruce de piatră, spartă, de 85/27 cm.,
stînga intrării; literă de 3,5 cm. in relief.
La bis. Gorgani.
Pe partea din

t

fixată

faţă:

Această sfănt 1 ă cruce~ ră 1 dicatu-s-au d 1 ă robul lui Dumn 15 ezeu,

Radul lo 1 gofătul za di 1van, în zilile 1 mării
Mav 1 10 rocordatul, cu 1 blagoslove 1 niia preasfin
2

în zidul din pridvor, în

Textul a fost datat <sec. XVIII?>

după

sale Co 1 sta(n)din vod(ă)
sale părin 1 telui mitro-

1 ţii

J

grafie.
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Pe latura din dreapta:

politului ţării chiriu chir[ Grigorie, spre [cinstea sfăntu[ 5 lui şi mare[lui erarhu[
Neculae, d [e robi(i) lui [D( u )mnez( e )u: Ra [ 10 du, Mira, 1am [andi, Băla [şa, Stoic1

Pe latura din stînga:

a, Petca, Du 1 mitru, Andr 1 onache, Chiaj 1 na, Mariia, Ena 16 che, loniţă, 1-l
linca, < S>andu ( ?), 1 Iana, Radu, 1 Şărbana, Tu 1 dorie i(e)rei, Rad(u), 110 Binea,
Rucs 1 anda, Dum(i) 1 traşcu 1 .
BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Inscripţii de curînd descoperite, în
şi foto. la p. 16-17, fig. 21, 22 şi 23.

<1

Bul. Com. mon. isl. •>, an XXXIII

(1940), p. 17

*
150
1701 septembrie 1 - 1702 august 31 (7210 ).
Clopotul mic,

astăzi dispărut,

de la bis. Gorgani.

Acest clopot iaste făcut de Io Costandin Brtncoveanu Basarab voevod
I-au inchinat sfintei biserici de la Gorgani den Bucureşti; leat 7210 2 •
Textul după: N. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici din
an XXI (1962), p. 162.
Vezi şi: Gr. G. Tocilcscu, ms. rom 5142 de la B.A.R.P.R., f. 88.

Bucureşti,

şi

in «Glasul bisericii>>,

151
1777 aprilie 9.
Clopot de 56 cm. înftlţimc şi 61 crn. diarndru; literă de :! cm. în relief.
Provine de la: m-rca Moldoviţa, raion Cîmpulung.
La bis. Gorgani.

t Acestu clopotu esti a
silinţa

[ arhimandritului
april(ie) 9.
1

In orig.:

datată

celei
dat,

<1

Dum(i)traişu >>.

şi

mănăstirii Moldoviţii şi
m[măstiri

igumenu a a ceştii

Inscripţia a

fost

după iunie 5-1763 > in răstimpul
de a şasea domnii a lui Constantin Mavrocorcorespunzător perioadei in care Grigorie al

<1761

s-au făcutu. cu toată
chir Venedictu, 1777

II-lea a fost mitropolit (1 :760-1787).
2 La Tocilescu, ms. rom. 5142, f, 88 data este
(1

7203)) <1694-1695 >.
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XXXVI
152
1791 noiembrie 4.
Potir,

astăzi dispărut,

de la bis. llagiu.

Acest potir cu discul, cu linguriţa, este făcut de ... Stan lui Ghiţă Postă
varu, dăruit bisericii Hagiu, hramul Adormirea Maicii Precistii, 1791
noemv(rie) 4
Textul

după:

Gr. N. Popescu, Un

colţ

de

oraş şi

un sfînt

lăcaş,

p. 253.

XXXVII
153
1786 septembrie 2.
în

Pisanie pe o piatră de 69/131 cm., fixată în zidul din partea
în exterior; literă de 3 cm. în relief.
La bis. Icoanei.

stîngă

a

intrării

biserică,

Fig. 12
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Această sfăntă şi înfr(u)museţată beserică,

unde să proslăveşte numele
celu(i) în Tro(i)ţă mări(t) D(u)mneze(u),! întru cinstea şi pr(ă)znuirea preasf(i)ntei de D(u)mnezeu Născătoarei şi a sf(ă)ntului prooroc Ioann Botez(ă
torul) 1 şi a marelui ierarh Nicolae, s-au zidit din temelie în zilile înălţatului
domn Mihail Costandin Suţu v(oie)v(o)d, 1 mitropolit fiind preasf(i)nţiia sa
chir Grigorie, la an 1784; care s-au zidit prinprejur chilii ca să fie pe 15 ntru
adăpostirea săracelor călugăriţe şi fămei văduve, scăpătate şi a celor streini,
bolnavi ce vor năzui la a 1 jutorul sf(i)ntei Icoane. Iar preoţi sau călugări sau
mireni însurat cu fămee să nu aibă voe a şedea la 1 chiliile dinlăuntru, după
cum şi cu groaznic blestem s-au făcut acest aşezămănt. Numai ctitorii să 1
aibă voe, de nu să va purta cineva cu bună orănduială sau preot sau din cele
ce lăcuesc în chilii, să -1 dea afară. 1 Venitul ce să va strănge la beserică să ia
preoţii doi bani şi epitropul un ban ca să fie pentru aju 110 torul săracelor şi
la cele ce vor lipsi la sf( ă)nta beserică. Iar celelalte daruri ce vor dărui domni(i),
sau alt pr 1 avoslavnic creştin şi acelea să fie tot în măna epitropului. Totdeauna numai doi preoţi şi un diiacon 1 să fie nelipsiţi. Iar după sfărşitul vieţii
mele las, cu sufletul mieu, ca numai din neamul mieu să rămăe epitropi
peste toate acestea ce mai sus scriu, nepoţi şi strenepoţi. Fost-au cheltuitor
şi o stenitor dumnealui Panait Băb( ea)n vei căpitan za lefecii, avănd ajutor
şi de la alţi pravosla(v)ni 115 ci creştini; şi s-au săvărşit la anul 1786 septem(vrie) 2. Iar cine va strica vre un aşăzămănt dint 1 r-acestea să aibă a da
seama la înfricoşata şii dreapta judecată cerescului înpărat.
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 108-109; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 283- 284;
3. Biserici cu aperi proprii, seria II, p. 5; 4. Em. Elefterescu, Biserica Icoana, în ~Glasul monahilor >>, an
XII (1934), nr. 397 din 8 apr., p. 3.

*
154
1681 septembrie 1 - 1682 august 31 (7190 ).
Icoană de lemn îmbrăcată in argint aurit, de 80/56 cm., reprezentind
pe Maica Domnului cu Iisus, între sf. Mihail şi Gavriil, aşezată la tîmplă în
partea dreaptă; inscripţia cu literă de 1,2 cm. în relief, în partea de jos
a icoanei.
La bis. Icoanei.

P(r)in

osten(eală)

BIBLIOGRAFIE: Iorga,
1

Inscripţia a
îmbrăcat

care a

s-au

zugrăvit această sfăntă icoană

Inscripţii,

la leat 7190 1 .

I, p. 285.

fost săpată, probabil, de meşterul
icoana în argint, pe la 1783, pentru

a aminti data primei
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donaţii.

155
<Cea. 1783>.
Pe icoana cu inscripţia de sub nr. 15t. se mai
1,3 cm. în relief, în partea din dreapta, sus.

află

un text cu

literă

de

La bis. Icoanei.

Constantin, Maria.
In partea de jos a icoanei, cu literă de O,t.-0,6 cm. săpată:

Ioann Văcărescu [vei] spat(ar), Ecaterina [Văc(ărescu)] domniţa, Alexan 1 dru Văc(ărescu), 16 Mariia Văc(ărescu).
Costandin 1 Băbean stol(nec), 1 Costandin Băb(ean), 1 Eleni Băb(ean).
Ştefan Prăş(coveanu) vor(nic), Chiriachi Pră(şcoveanu), Grigorie Bălea(n)
log( o )f( ăt ), Sa( f)ta Bălean( c )a, Grigorie Bălean 1 •
Ioann, Sofiia, Eleni, 1 Mariia, Bălaşa, Mari 1 ia, Ilinca, Tănasie, 1 Catriina,
Alexan(dru), 16 Păuna.
Stiliian, Safta şi tot neamu; 1 A(n)gheli, Chireiachi, 1 Petre, Anna, 1 Alexandru, 15 Maria 2.
Filip Nicolau argintar 3 •
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 28lo-285; 2. C. Bodea şi P. Cernovodeanu, Materiale
noi pentru biografia lui Nicolae Bălcescu (II), In «Studii 9, an XVI (1963), nr. 2, p. 375 nota 2 (text
frag.) şi foto. p. 376 fig. 2; In extras, p. 3-lo.

156

Clopotul mare,

astăzi

dispărut,

de la bis. Icoanei.

Acest clopot <este> hărăzit la această sfîntă biserică a Maicii Precistii
din mahalaua Ciauş David, de Toader vătaful de măcelari, prin osteneala
dumnealui titorul bisericii, Panait slugerul ; 1799.
Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 159.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

In. orig. • Bolean 1>.
2 Numele se repetă mai jos in forma: • Mar(ia) 1>.

1

3

Bucureşti,

în

<<

Glasul bisericii

11,

Textul a fost datat <cea. 1783 > după loan-Enă
mare spătar In jurul acestui an.

chiţă-Văcărescu,
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157
1799.
Clopotul mic,

astăzi dispărut,

de la bis. Icoanei.

Acest clopot <este> hărăzit la această sfîntă biserică a Mai căi Precis ti
de dumnealui Panait biv vei sluger, titorul sfintei biserici; 1799.
Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 159.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din Bucureşti, in • Glasul bisericii»,

158
<Sec. XV III

sfîrşit?>.

Placă metalică de 11,3/47,5 cm.,
5 cm. în relief.
La bis. tcoanei.

Toma

Braşoveanu

aplicată

pe

uşa

de la intrare;

literă

de

1•

*

159
1786 decembrie 6.

Disc de argint, de 16,5 cm. diametru;
La bis. Icoanei, in muzeul parohiei.

t Panai(t), Ioa(n), Sofia,

Bălaşa,

literă

de 0,5 cm.

săpată.

cu tot neamul lor; 1786 2 dechemvrie 6

160
1788 februarie 10.
Icoană de lemn de 61/1•7 cm., reprezentînd pe Maica Domnului
pe cruce; literă de 0,3 cm. pictată cu alb in partea de jos a icoanei.
La bis. Icoanei, în muzeul parohiei.

S-a

zugrăvit şi

s-a închinat de

1 Textul a fost datat <sec. XVII 1
grafie.

către

sfîrşit?> după

şi

Iisus

Grigorie zugravul, 1788 februarie 10.
2

Cu cifre arabe.
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2.

XXXVIII
161
1724 (7232) august 1.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii de intrare In
în relief într-un cîmp de 81,5/154 cm.
La bis. Ienii.

biserică; literă

de 5 cm.

t Doamne D(u)mnezeul nostru, căruia ceriul îţ(i) iaste scaun şi pămăntul
sup picioarele tale, l întăriaşte sfăntul acesta lăcaş al mărirei tale, care întru
slava ta şi-ntru cinstea sfăntului ierarh Nico llae din temelie s-au zidit şi cu
toată pod[oaba bise]I ricească s-au înfrumuseţat din drepte ostenelele ră 1 posatului robul tău, jupan Pană Negoe[scu vei log(ofă)t, n]I epotul p(u)r(u)rea
pomenitului Io Antonie voivod şi 1 5 frate doamni(i) fericitului şi deap(u)r(u)rea
pomen[itului, I]I o Costandin Basarab vo(ie)vod, cu sărguiala cucernicii roabei, 1
jupaniţii Saftii, soţiia pomenitului boiariu, du(pă) pristăvirea lui. Şi priimeşte
rugăciunile ce ţ(i) să vor adu 1 ce întru el, neîncetat, pentru toată pravoslaviia,
pentru răposaţ(ii) părinţi(i) lor, ctitorilor şi pentru înşiş(i) ei, la preasfăntul
cerescull tău jă(r)tvănic. În zilele prealuminatului domn, Io Nicolae Alexandru
voevod, la anull de la zidirea lumii 7232, iar de la naşterea măntuitoriului
H(risto)s 1724 av(gust) 1 dne.
Pe cadrul de

piatră

din partea drPaptil. a pisaniei, cu

literă.

de t. cm.

săpată:

Mihai

llogof(ă)t,

1

isprav 1 necul.

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 139; 2. Iorga, Inscripţii, 1, p. 265; 3. Viaţa lui Constandin "odă Brîncweanu de Radu "el logofăt Grecianu, ed. Şt. D. Grecianu, p. 348; 4. G. Potra, Biserica Ienii,
In ~ Gazeta municipală ''• an XI {1942), nr. 529 din 12 iulie, p. 1 ; o. Idem, Din Bucureştii de altă dată, p. 39;
6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 60.

*
162
1703-7211 <ianuarie 1- august 31>.
Potir de argint aurit, de 21 cm.
0,5 cm. gravată.
Provine de la: bis. Dintrozi.
La bis. Ienii.
1

Textul a fost întregit

după:

înălţime, păstrat

in altar;

literă

de

Iorga, loc. cit.
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t

Acestu potiru făcut iaste 1de doamna Mariia a prealumin 1atului nostru
domnu Io Costan 1din B(rîncoveanu) B(asarab) voevod şi datu la a ei bise-1 6
rică de aici den Bucureşti, hra 1mul S( ve )ti N eculae; Il a leat 7211, 1703 1 .
ZugraPi

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 270; 2. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare.
şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, in <<Glasul bisericii», an XXI (1962), p. 345.

163
1776.
Clopot deteriorat, de 57 cm.
2,2 cm. in relief.
La bis. Ienii.

t
raşu şi

înălţime şi

58 cm. diametru;

literă

de

Acestu clopotu s-au făcu tu <d >e robi(i) lui Hristosu, Zanfirache
de Tudoranu Ciunguh1; 1776 2 • l(ohann) W(entzel) 3 •

cămă

164
1782.
Cununie de argint aurit, păstrată in altar, de 22 cm.
diametru; literă de 0,3 cm. săpată.
Provine de la: bis. Dintrozi.
La bis. Ienii.

t
1782

înălţime şi

19 cm.

Biserica Dintrozi, date de dumnealui vei vister Scarlatu

Grăcean;

2•

BIBLIOGRAFIE : V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnclri documentare. Zugravi
biserici dr:n Bucureşti, în <<Glasul bisericii.), an XXI (1962), p. 345.

şi meşteri

argintari la

*

165
<1724

după

august 1 >.

Pomelnic pe o piatră de 62/43 cm., fixată în zidul de la proscomidie;
de 2 cm., 2,5 cm. şi 4 cm., în relief.
La his. Ienii.

literă

Ctitori: 1Pană, Safta, Costandin vo(i)vod, 1Mari ca domna, 16 Antonie
voivod, 1 Neagul, Binea, Anto 1nie, Neagul, Costan 1din, Bunea, Marica, 1
Vălcul, Ilina, 110 Marga, Matei, B 4 1Mariia, Catri 1na, Tudora, Ca lliia, Stanca.
J

1

d 703 » cu cifre arabe.

2

Cu cifre arabe.
Identiricarea după C. A. Stoide, lucrare în ma-

3

nuscris.
' In orig. : <• a»= 2. Pomenirea numelui
de două ori ( ?)
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să

se

facă

Ce(i) de a aju 1 torat: Mihai, 1 Iana, er(monah) Parthe 1 nie, Neculae, / 5
Enache, Dobre, 1 Gh( e )orghe, Mariia, 1 Panait, Aniţa.
Zamfir, 1 Elena cu totu neamul./ Lucsandra, Păniaca ( ?) / 5 Matei Filişan,
/ cu totu neamu lor 1 .
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 265-266; 2. G. Potra, Biserica lenii, in <• Gazeta
an XI (1942), nr. 529 din 12 iulie, p. 1 - 2; 3. ldem. Din Bucureştii de altă dată, p. 39;
4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 62.
municipală>),

XXXIX
166
1794 septembrie 8.
Pisanie pe o piatră de 174/77,5 cm., deasupra uşii de intrare in biserică;
de 4,5 cm. săpată intr-un cîmp de 190/77,5 cm., incadrat de motive
vegetale.
La bis. Izvorul Tămăduirii.

literă

Fig. 13

t
Izvorul

Această sfă(n)tă şi d(u)mnezeiască beserică, ce să prăznuiaşte 1 hramul
Tămăduirilor, iaste zidită din temelie 1 de Gheorghie lumănărar şi de

1 Datarea:
<1724 după august 1>, după grafie,
referindu-ne la anul de zidire a bisericii, amintit in

pisanie. Ultimele trei rînduri sint adăugate mai
tîrziu (în a doua jum. a sec. XVIII?).
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hagi Miul abagiul şi 1 Petco croitor şi Stroe dulgher, Costandin Ciolac caramidariull5; find de lemnu foarte stricată, au făcut-o dumnealor spre vecini 1 ca
pomenire şi a altora care au ajutatu, întru întăia 1 domnie a prealuminatului
domnu Io Alexandru Costandin 1Moruzu v( oie)v( od), mitropolitu fiindu preasfinţia sa chiriu chir 1 Dositheos; leat 17941 10 septemvrie 8.1 Grăjdan.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 98; 2. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (rosL ms. rom.
24.09) de la B.A.R.P.R., f. 63; 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 514.2 de la B.A.R.P.R., f. 119.

*

167
1794 decembrie 19.
Potir rlc argint,

astăzi dispărut,

de la bis. Izvorul

'f[tmăduirii.

t Acest potir s-au dăruit de Stroe la sfînta biserică Isvor(ul)
Ioa(n), Tudora, Stroe, Anca, Vişa, Neda; 1794 dech(emvrie) 19.

Tămăduir(ii).

Tertul dupti: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 514.2 de la R.A.R.P.R., f. 122.

168
1800 martie 1.
Icoană

îmbriicată în argint, de 82/56 cm., reprezentînd Izvorul
la tîmplă în partea dreaptă; literă de O, 9 cm., săpată
în partea stîngă a icoanei, jos.
La bis. Izvorul Tămăduirii.

de lemn

Tămăduirii, aşezată

t La această sf(ăn)t(ă) iconă au dat argint[ul] 1Apostol arnăut şi
jup(an) Gheorghe lomonar[ul] 1 şi de al besericii dram(uri) 431 totii; şi ne [a]-1
jungănd acest argi(n)t, au înplinit jup(an) 15 Stroe cărci(u)m(ar); şi au săvăr
şit-o cu 1 toată chelt(uiala) dum(nea)lui dup(ă) cum să vede, lla l(e)at 1800
18oO mart(ie) 1.
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 514.2 de la B.A.R.P.R., f. 121.

XL
169
1724 septembrie 15-1725 august 15_(7233).
Piatră

de mormînt de 86/55 cm.,
de 3 cm. in relief.
La bis. Jitniţa.

aşezată

in naos, In partea

literă
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dreaptă;

t

Suptu această piia 1 tră odihne(s)cu-se j oasele răposaţi llor coconilor
dumneaj 5 lu(i) Costandi(n) h(agi): Necull[ae] de vărstă mică,IMariia, Sa[f]ta
Neculae, 1 Mariia, M ... 1 . . . 1 15, l( ea)t 7233.

170
1731 septembrie 1 - 1732 august 31 (7240 ).
Piatră funerară de 39/42 cm., fixată pe peretele exterior al bisericii,
în partea de sud; literă de 4 cm. In relief.
La bis. Jitniţa.

Drept această piiatră [să] odihnesc oasele ro 1 bilor lui D(umne)zeu, părinţii
Ion 1 aba(giul), Ion, Stana, Sava, Bălaşa, Catalin[a], 1 Costandin, AnRadu [A(lexand)r]a 2 , Rad[ a], 1 6 Anghel.! Leat 72[40]2.

jupăn
cuţa, Ion,

lni

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 343.

171
1735 (7243) aprilie 6.
Piatră funerară de 34/49 cm., fixată pe peretele exterior al bisericii, in
partea de sud; literă de 4 cm. în relief.
La bis. Jitniţa.

Odi(h)nescu-se oasele răpos! [atu]lui robul lui D(umne)zeu, jupan 3 Dumitrache 1 [b]e[ cer, c]oconi dumnealui: Costandin, [Il]! inca, Stoică, Mihalache
Scarlat, 16 [a]p(rilie) 6 d(ni), l(eat) 7243 4 •
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 342.

172
1735 (7243) iunie 30.
Piatră funerară
stîngă; literă

La bis.

de 44/59 cm.,
de 3,8 cm. In relief.

fixată

pe peretele din naos, In partea

Jitniţa.

Dre(p )t această piiatră odihnescu-se 1 oasele răposatului robului lui D(umne)z(e)u, 1 popa Calin, protopopul, şi ale pre(o)tesi(i) 1 Mariei şi ale feciorilor lor
erei Radul, Ma 15 riia, Preda; 1 iun(ie) 30, 7243.
1 Inscripţie ilizibilă.
2

3

Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.
Cuvintul este scris cu litere mai mici deasupra

lui • Dumitrache ».
4 Textul a fost întregit

după:

Iorga, loc. cit.
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*

173
<Sec. XVIII>.

Pomelnic pe o piatră de 62,5/57 cm.,
partea sUngă; literă de 3,5 cm. săpată.
La bis. Jitniţa.

fixată

pe peretele din altar, în

t Pome(lne)c(ul) jupan(e)sei Dochiţi(i). Titori: Ana(?), 1 Tudori, Alixandra,
Sanda, Tănasiie, 1 Ilinca, Nica, Toma, Dochiţa, Rizea, 1 Papa, Pană, Negoiţă,
Ma(r)iia, Aviiana, 15 Zanfira, Ilinca, Păuna, Mariia, 1 Vişa, Marica, Gheorghie,
Negoiţă, 1 Ilinca, Negoiţă, Vilae, [Cos(tandin) ?] 1, Gheorghiţă, 1 Istrate, lustina,
Matei 2 •
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p.

3~2.

XLI
174
1787 (7295) august 1.
Pisanie pe o piatră de 60/130 cm., deasupra
de ~ cm. In relief.
La bis. Manea Brutaru.

uşii

de intrare In

biserică;

literă

Fig. 14
Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.
Datat <sec. XVIII> după grafie. (Este posibil
ca pomelnicul să fi fost scris la data cind a fost zidită
1

2

biserica: 1711-1712; vezi: N. Iorga,
p. 341).
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Inscripţii,

1,

Această sf(ă)ntă şi d(u)mnezeiască, înfrumuseţată beserică, unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul preasf(i)ntei stăpănei noastre de D(u)mnezeu
1

Năs 1 cătoare şi pururea Fecioară Maria, sf(ă)ntul marele ierarh Nicolae şi sf(ă)n
tulu 1 purtătorul de biruinţă marele mucenic Gheorghie s-au zidit din temelie
în zilile 5 preaînălţatului nostru domn Nicolae Petru Mavroghene v( oie )v( o )d,
mitropolit fi [ ind preasf(i)nţia sa iubitorul de D(u)mnezeu, arhiepiscop, părintele
nostru l chiriu chir Cozma, de dumnealor neguţătorii: Gheorghie v( ătaf), Ioan
nşt 1 ( ?) şi Manea b(rutar), cu mila şi ajutorul <a> mulţi pravoslavnici creştini.
Anii de la zid 1 irea lumii 7295, iar de la naşterea D(o)mnului, D(u)mnezeu şi
măn j 10 tuitorului nostru l(isu)s H(risto)s 1787; s-au isprăvit la august 11
ca să fie pomenire vecinică şi celor ce s-au ostenit.
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Pocitan, Notiţe istorire asupra bisericii S{. Voe(!o:;r: din Bucureşti, p. 95-96;
2. Iorga, Inscripţii, 1, p. :H 9; 8. Dumitrescu, Istoricul, II 1, p. 65; -l. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor,
p. 95-96; li. Gr. G. ToeilPscu, ms. rom. 5H:! dP la B.A.RP.R, ff. 1~6, 128---1:10.

175
1798.
Medalion cu stPma Ţf1rii Româneşti, de 56 cm. diamPtru, fixat pe zidul de
dpasupra intrării în biserică; literă de 3,5 cm. în rrlief. Text cu majusculP.
La bis. Manea Brutaru.

Io Constantin Ioan Hangerli voievod, 1798.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugral'i şi meşteri argintari
la bisericile din Bucureşti, in <<Glasul bisericii», an XXI (1962), p. 351; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142
de la B.A.R.P.R., f. 1:26.

*

176
<Cea. 1787>.

Pomelnic pe o piatră de 35/65 cm.,
de 3,5 cm. în relief.
La bis. Manea Brutaru.

fixată

în zidul de la proscomidie;

literă

Gheorghie, Mira, Ioan, Stanca, Ioan, 1 Manea, Dragna, Drăghici, Dumitra,
Stane ... 2 1 Tudora, Marin, Stoica, Tudora, Panait 1 proschinit 3 , Stanca, Miul,
Ilinca, Oancea, Călină, 5 Gheorghie, Neaga, Neculae, Sanda, Tudora, Tudo[r]
ierei, Radul, Marica, Ioan ierei, Rada 4 •
1

1
2
8

4

1

Scris greşit, probabil in loc de « m(e)şt(er) •>.
Ctteva litere ilizibile.
Inchinat.
Da tarea: <cea. 1787 > după grafie, se referă la

anul de zidire a bisericii, amintit în pisanie, unde
sint menţionaţi ctitorii: Gheorghe, Ioan, Ma nea
- aceiaşi ca tn pomelnic.
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*

177
1781.
Clopotul mare,

astăzi dispărut,

de la his. Manea Brutaru.

Acest clopot s-au făcut de dumnealui jupînul Iablair 1 sin
1-au afierosit la sfînta biserică Vovedenia ot Focşani; leat 1781.
Textul după: N. Cazaru, InscripJii de pe clopotP-le unor biserici din
an XXI (1962), p. 159.

Bucureşti,

Ioniţă

diac

şi

In <<Glasul hiserieii •>,

178
<Cea. 1800>.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 80/GO cm, rPpre7.rntînd
pe sf. Nicolae, aşezată lîngă tîmplă in partPa stîngă; litPră de 1,4 em. săpată.
La bis. Manea Brutaru.

Aciastă

s 1 f(ăntă) icoană s-au 1 înbrăcat de lrobi(i) lu Dumne 1 5 zeu, haei
Manea, s 1 pre veci(n)ica pom 1 enire 2 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 319; 2. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări docummtare. Zugrapi şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, In «Glasul bisericii•>, an XXI (1962), p. 351.

XLII
179
1733 (7242) septembrie 20.
Pisanie pe o piatră de 80/101 cm., deasupra
de r. cm. In relief.
La bis. Mărcuţa.

uşii

de intrare in

biserică;

literă

t

s-au

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutoriul Fii ului şi al Sf(ă)ntului D(u)hu, 1 zidi tu-·
această sfăntă mănăstire după apa Colintinii, unde să cinsteşte şi să

prăz 1 nuiaşte hramul Sfinţilor Îngeri, întăi den temeliia ei de Dan vei log( ofă)t,
cănd

era cur 1 sul anilor 7095; care după întămplarea vremilor rămăind la
lipsă şi văzănd ctitorii 15 că nu vor putea să o chivernisească, venit-au
jupăneasa Vişana, fata lui Marco vei armaşu, nepoata lui Dan vei log( ofă)t,
la preasfinţ(i)tul mitropolit chir Theodosie de o au închinat-o 1 metoh sf(i)ntei
mitropolii şi sfinţiia sa au învălit-o şi au făcut şi casele. Iar acum în zilel(e) lprealuminattului d(o)mnu Io Grigori Ghica voevod, îndemnatu-s-au den răvnă
mare

1

1 La G.
D. Florescu, Din pechiul Bucureşti,
[Buc.], 1935, p. 23, este amintit «Ioan sin Ioniţă
diac •>, pe clopotul <<fost la Vovidenia din Focşani •>.

2

Textul a fost datat <cea. 1800>

factură artistică.
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după

grafie

şi

d(u)mnezeiască preasfinţitull

mitropolit al U(n)g(rovlahiei) chir Stefan, de o
au înfrumseţat cu slomnul şi cu§ clopodniţa şi cu zu j 10 grăveala pe denlău
ntru şi pe denafară cu ferestri ş(i) cu uşa de piatră şi cu alte 1 multe, precum
să vede, făcăndu-să nou ctitor, ca să-i fie sfi(n)ţiei sale vecinică pomenire;
sep(temvrie) 20, 7242.
1

Fig. 15
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile romdne administrate de streini (egumeni greci),
In «Calendarul antic 1> pe anul 1862, p. 82-83; 2. Idem, Monumentele străbunilor din Romdnia, p. 82-83; 3.
Idem, 7095, Monastirea Mărcuţa, 1587, în <• Calendarul antic 1> pe anul 1875, p. 82-83; 4. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 29; 6. Iorga, Inscripţii, I, p. 83; 6. V. Brătulescu şiR. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, p.
12-13; 7. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii in Muntenia şi in Oltenia, in <• Bul. Corn. mon. ist. 1>, an XXI
(1936), pl. DCVII, fig. 1009; 8. L. N. Gresianu, Monografia mănăstirii Mărcuţa, în<< Glasul bisericii», an XVI
(1957), p. ~28-4.29; 9. [Ghcnadie Enăccanu], A 545 (fost ms. rom. 2~09) de la B.A.R.P.R., f. 258.

*

180
<Sec. XVIII?>.
Piatră

de mormînt de 127/71 cm., aşezată in pridvorul bisericii în partea
de ~.5 cm. în relief. Inscripţia este ilizibilă.
La bis. Mărcuţa.

stîngă; literă

1

Pridvorul.
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'E'V8ocoe: xe:t:no OOUAOL "t'OU 8e:ou Xpucrocr.po, au~uyoc; "t'OU fLOCXocp[L]"t'"f) 8e:ooopocX"f)

••UO<;
, OCUT"f)<;;
, - K O'Vcr"t'OC'V"t'L- 'V O<; 1 .
Il OC7t0C'VLXO ..,,
1\0COU, XOCL' O
Aici odihnesc robii lui Dumnezeu, Hrisafa,
fiul ei Constantin.

şi

soţia răposatului

Teodorachi Papanicolau,

Textul după: Iorga, Inscripţii, l, p. 8~.
Vezi şi: 1. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţulllfo~>, p.13 (trad.); 2. L. N. Gresianu, Monografia mănăstirii Mărcuţa, în~ Glasul bisericii>>, an XVI (1957), p. 429 (trad.).

*

181
1779.

Pisanie pe o placă de marmură albă, de cea. 140/110 cm., fixată pe zidul
dinspre est al clopotniţei; literă de cea. 10 cm. In relief; In cimp este reprezentată stema Ţării Româneşti. Text cu majuscule.
La bis. Mărcuţa.

Fig. 16

lo Alexandru Ion 1psilant voievod, 1779.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 84 (trad.); 2. L. N. Gresianu, Monografia
in ~Glasul bisericii>>, an XVI (1957), p. 429 (trad.).

Mărcuţa,
1

Textul a fost datat <sec. XVIII?>

după

factura pietrei

şi

unele aspecte grafice.
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mănăstirii

XLIII
182
1711.
Pisanie pe cadrul de piatră deasupra uşii de intrare in biserică; litera
de 3,5 cm. săpată intr-un cimp de 3,5/155 cm. Text cu majuscule.
La bis. Mihai Vodă.

t 1594 €X.TLO"'t""t) O voco,:;;, OL 3€ 7tUA"t) €7tL ETOU,:;; 1711 "YJYOU(.L€'\1€~0'\ITO,:;; IWcr"t)cp
Tau Ex. MuJ..ou.
t La anul 1594 s-a
cel din Milos.

clădit

biserica, iar poarta in anul 1711, in timpul egumenului Iosif

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 255 (text şi trad.); 2. St. Nicolaescu, Mănăstirea Simon Petru
din Sfîntu Munte şi metohul său mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, in «Gazeta municipală 11, an IV
(1935), nr. 175 din 2 iunie, p. 2 (trad.) şi an IX (1940), nr. 425 din 2 iunie, p. 1 (trad.); 3. Em. Costescu.
Restaurarea bisericii Mihai Vodă din Bucureşti, în« Bul. Corn. mon. ist. 11, an XXXVI {1943), p. 49 (trad. şi
foto.); 4. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 97 (trad.) ; 6. [Ghenadie Enăceanu], A 646 (fost ms. rom.
2409) de la B.A.R.P.R., f. 17 (text); 6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 153 (text şi trad.).

*

183
1776 septembrie 23 (? ).
Piatră

1776. 'Ev6oc3E

astăzi dispărută,

de mormînt,

x.E~TocL

youvoc,:;;. ~E7t(TE(.L~?(ou)

o 3ouJ..(o,:;;)

xy (?).

1776. Aici zace robul lui Dumnezeu,

de la bis. Mihai

Vodă.

Tau 8Eou x.oc7t(L)Tocv(o,:;;) il"t)!J.~Tp"YJ,:;; Kocpoc-

căpitanul

Dimitrie, Caragunas, septembrie 23 ( ?).

Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 256.
Vezi şi: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 149 (text

şi

trad.).

184
Piatră

de mormînt

astăzi dispărută,

de la bis. Mihai

Vodă.

t

'Ev6oc3E x.dTocL ~ 3oUA"t) 1 Tau 8Eou Mocp(oc, ~<; (.LE'\117tocT~P Boccr(AELo<;,
(J.~T"YJP 1 3€ 8Eo3ocr(oc xocl 7tOCTp(<; 15 Mo/..3oc~loc, €v Tij) dxocrTij) 1 8'~nt T-Yj<; ~Atx(oc<; 1
1

Sigla T

reprezintă

manuscrisul lui Gr. G. Tocilescu.
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----

- - - - - · ······---------

2. M<Xp(<X] om. 1. 2 ~~] 't'~~ T. 3. B<Xcr(Ae:LO~] om. 1; B<Xcr~Ae:to~ T. 4. ~S:] om. 1.
6. ~· f't'e:L 1; ~e ~'t'e:L T. 7. &.v~pl. vofL(fLCjl] om. 1. 8. 'Av<Xcr't'<Xcr(Cjl] om. 1. cro<~uyo~>
conj.] om. 1 T. cru ... T<X ~op<vbx<Cjl >] ~opv(xw (?) T; om 1. 9. BJ. . .. Cjl
't'<j)] BA<XX(~ 1.; om. T. 10. cru ... <X~] cru<~oyw > 1. ... ; om. T. x<Xl. cruv] om. 1 T.
11. <Xlh<j) conj.] ... pCj) 1.; om. T.; <Xup<j) (?)Ta. 12. [BA<XXL<Xv] conjecit 1; ... X't' ... ]
om. 1 T. &:cp~xofL~YJ] &:cp~xofL~VYJV 1. 13. [ ăJ.(ywv] conj. Ta. ~e Y)fLe:pwv] om. 1.
ll<Xp ... ] om. 1; 7t<Xp0' ... T. 14-15: ... v6crCjl ... 81Jcr<X ... &7te:6<X<ve:>?
x<Xl. . . . &:7ttA81J . . . l:rn't'e:fL~p(ou 1.
Aici zace roaba lui Dumnezeu, Maria, al cărei tată <a fost> Vasile, iar mama Teodosia
de naştere Moldova, in al două zecelea an al virstei sale ... soţ legi uit Anastasie ...
vornic ... , cel din Corfu ... şi impreună cu el din Moldova in <Vlahia >... sosind ... <puţine>
zile. . . boală. . . către Domnul s-a mutat.
şi ţara

Textul dupd: O Tafrali, Biserica Domnească din Curtea de Argeş- Răspuns unui raport academic-,
în $Noua revistă română •>, an XVIII (1916), p. 7 şi 34.
Vezi şi: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 256 (text şi trad.); 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la
B.A.R.P.R., f. 149-150 (text ŞI trad.).

XLIV
185
1733 (7242) septembrie 25.
Pisanie pe o piatră de 66/174 cm., deasupra uşii de intrare in
de 6 cm. In relief într-un cîmp de 66/119 cm.
La bis. Mîntuleasa.

biserică;

literă

t

Acea(s)tă sfăntă şi dumnezeiască beserică
sfinţilor îngeri Mihail i Gavriil şi iaste 1 făcută din

unde să cin 1 steşte hramul 3
timelie de jupăneasa Mariia,
sora ju \ păm1 Manta cupeţul i de jupăneasa Stanca, care au ţinut jupănu
Manta; 6 şi s-au făcut in zilele lui Gligorie Ghica v( oie )v( o )d in luna lui sep(temvrie) 25, 1 cănd umbla v(ă) llea(tul) 7242.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 93; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 324; 3. C. Bobulescu,
fala nota 2; 4. Idem, Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, p. fala; o.
ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 191 v.

Lăutarii noştri. Din trecutul lor, p.
[Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost

1
2

Text lacunar.
Siglele 1 şi T

şi

reprezintă

lucrările

lui Iorga

Tocilescu din bibliografie iar Ta,
ln orig. << hrimul •·

3
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ediţia

Tafrali.

*

186
1735 (724.3) mai 20.
Piatră

astăzi dispărută,

de mormînt,

de la bis. Mintuleasa.

Supti:i această piatră odihnescu-se osele răposatului robu lui Dumnezeu,
Frăncul căpitanului. Şi au răposat în zilele lu Grigorie Ghica v(oie)v(od), în
luna lui mar în 20 dea zile, l( ea)t 7243, cu jupăniasa dumnealui, Mariia.
Textul

după:

Iorga,

Inscripţii:,

1, p. 3:!6.

187
1741 (7249) ianuarie 4.
Piatră

est;

de mormînt de 171/66 cm., aşezată în curtea bisericii în partea de
de 5 cm. în relief înlr-un cîmp de 149/40 cm.
La bis. Mîntuleasa.
literă

t Supti:1 această pi 1 atră odihne[scu], 1 se osele răposa 1 tului robului
lu j 6 i Dumn(e)zeu, jupan 1 Dumitru. Şi au ră 1 posatu în zilile pr 1 ealuminatului dom 1 nului nostru Costandin 110 voevod, lun(a) ghen(arie), dn(i) 41 şi
l( ea)t 7249.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 325-326.

188
1757 (7266) decembrie.
Piatră

Supt
Manul vei

de mormînt,

astăzi dispărută,

de la bis. Mtntuleasa.

această piatră odihnescu-se oasele răposatulu1
cămăraşu, m( esi)ţa dech( emvrie) lea tu 7266.

1. odihnescu-se oasele răposatului] odihneste
Mantu D. mesiţa dechemvrie leatu 7266] om D. '

robul lui Dumnezeu,

răposatul

D 1• 2. Manul]

Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 325.
Vezi şi: Dumitrescu, Istoricul, III, p. 94.
1

Sigla D

reprezintă

lucrarea lui Dumitrescu din bibliografie.
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*

189
<Sec. XV 111 mijlocul>.

Pomelnic pe zidul de la proscomidie;
pe fond alb, într-un cartuş de 9j2r. cm.
La bis. Mîntuleasa.

literă

de 1,5 cm.

pictată

cu

roşu

Zugravii; noM(tHH) f(o)c(noA)H 1 :Ierei Bratul, Iane 2... 3

XLV
190
1688 septembrie 20.
Pisanie pe o piatră de H4/95 cm., deasupra uşii de intrare în
de 3 cm. în relief, într-un cîmp de 131/51,. cm.
La bis. din Mogoşoaia.

biserică;

literă

Fig. 17

t Sv( ă)ntă [această biserică, a c] 4 ărie [hra(m)ul (sfîntului marelui muce)nic]'
Ghiorghie 1 den

pajişte

spre slava Domnului celui ce în trei obraze

şi

1

o

fiinţă

Dumnezău să măreşte şi să proslăveşte în veci, o au 1 rădicat şi o au făcutu
Costandin Brăncoveanulu vei logofăt, 1 5 întăi ca preasv( ă.)ntu numele celu de
1 Pomeneşte,

Doamne.
Textul a fost datat <sec. XVIII mijlocul>
grafie.
2

3

după

Cîteva litere ilizibile.
Textul a fost întregit
loc. cit.
4

282
https://biblioteca-digitala.ro

după:

V.

Drăghiceanu,

preste toate numele, alu Du mnezău neprestan să se cănte şi să se slăvească
şi apoi ca bu 1 nă pomenire lui şi părinţilor lui în neuitatu să lase şi 1 să rămăe.
Care s-au zidit în zilele creştinului domn Io Şărban Cantacuzino Băsărab
voevod, de la spăsenie lu 10 mii 1688 sept(em)vrie, dni 20.
1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Viaţa lui Costandin vodă Brîncoveanu de Radu vellogofăt Grecianu, ed. Şt. D. Grecianu, p. 10 nota 1; 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 56-57; 3. Iorga, Inscripţii, II, p. 5; 4. V. Drăghiceanu,
Curţile domneşti brîncoveneşti. II. Mogoşoaia, in« Bul. Corn. mon. ist.,>) an Il (1909), p. 15lo; o. V. Brătulescu
şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, p. 53.

*

191
<Sec. XVIII>.

Piatră de 3lo/54 crn., fixată pe zidul de sud al bisericii, sub
în dreptul pronaosului; literă de 3,5 cm. în relief.
La bis. din Mogoşoaia.

streaşină,

Robi(i) lui Dumnezeu, ispravnici a svinti(i) bis erici: Dumitru
priotesu 1 (sic).
1

BIBLIOGRAFIE: V.
ist., >) an II (1909), p. 15t...

1

Drăghiceanu, Curţile domneşti brîncoveneşti.

II.

Mogoşoaia,

în

<•

1

Petru

Bul. Corn. mon.

192
1793 septembrie 1-1794 august 31 (7302).
Icoană

de lemn de 89/56,5 cm., reprezentînd adormirea Maicii Domnului,
pe zidul ce desparte pronaosul de naos, in partea stîngă; literă de
1-1,5 cm. pictată cu negru pe fond roşcat.
La bis. din Mogoşoaia.
aşezată

7302, [I]on zugravu i

Ghiţe

zugravu.

*

193
<Cea. 1705>.

Portretele ctitorilor reprezenta ţi in pronaos pe peretele de vest;
de 3 cm. pictată cu alb pe fond negru.
La bis. din Mogoşoaia.
Textul a fost datat <sec. XVIII:>

după

literă

grafie.
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Io Constandin Băsărabu voevod; Io Costandin voevod; 1 lo Şerban (sic)
voevod; 1 Io Radul voevod; 1 Io Matei voevod.
Domna Mariia; domna Stanca; Mariia; domna Binea; domna Zmaragda ; domna Balaşa; domna Safta ; domna Ancuţa 1 •
1

194
1705 august 25.
Pomelnic pe zidul de la proscomidie; literă de 3 cm.
pe fond alb, într-un cîmp de '!.5/67 cm. Text cu majuscule.
La bis. din Mogoşoaia.

pictaLă

cu negru

t I1p6eSoc~~e K(up~)e: x.(ocl.) ~f.LWV 'rWV l&.f.Locp-ro'Awv 'rOC ov6fJ.OC'roc::: Kwvcr-rocv 1-r(IJCJU,
Aocfl1tpou x.(ocl.) 'PocSou'A x.(ocl.) $o-roc, TouSop, 1 o~ ~wypocr.po~, 11705 ocuyoucr-rw 25.
t Primeşte, Doamne, şi numele nostru al
Fota, Tudor, zugravii, 1705 august 25.
BIBLIOGRAFIE: V.
p. 693 (text şi trad.)

Brătulescu,

păcătoşilor:

Zugral'ul Constantinos, în

(<

Constantin, Lambru

Mitropolia

Olteniei~.

şi

Radu

şi

an XIII (1961),

195
1743 (7251) februarie 24.
Grafit pe peretele din altar, în partea
reprezentat sf. Simion.
La bis. din Mogoşoaia.

Drăgan logo(făt);

dreaptă, lîngă

firida unde este

fev(ruarie) 24, 7251.

*
196
<Cea. 1725>.
în

Cruce de piatră, fragment de 270/77 cm., spart în patru
pridvorului bisericii; literă de 4,5 cm. săpată.

bucăţi,

aşezat

faţa

Provenienţa

La bis. din

necunoscută.

Mogoşoaia.

1 Textul a fost datat <cea. 1705 > In jurul anului
cind a fost pictat pomelnicul de la proscomidie, în
care sînt menţionaţi zugravii bisericii. Pictura a

fost restaurată apoi la sfîrşitul sec. al XVIII-lea
sau la inceputul sec. al XIX-lea.
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t

Cu vrerea Tatălui 1şi cu ajutoriul\ Fiiului şi cu săvă 1rşirea Sfăntului \5
[Duh, amim1. Rădica 1tu-s-au această sf(ă)ntă 1cruce în zilele] 1 prealumi 1natului
domnu 1 Ion Nicolae voevod.\ 10 lloMoEHH f(ocnoA)H 2 : Voico, 1 Neaga '~"A "X 3 ;
Stoica, 1Despa'-14A Hx 3 ; Ilie, 1Ion, Stoica, Neacşa, 1 Radul, Voica, Radul, \15 Marica
'~"A "X 3 ; Du 1mitru, Muşa \'-~"A HX 3 ; Mariia, Anca, Vo 1ica, Voico, Calina \'~"A "X 3 ;
Dumitru, Anca \'-~"A "X 3 ; 20 Stana, Oprea, 1Voi ca '~"A "X 3 ; M' ... 5
1

197
1729 septembrie 1-1730 august 31 (7238 ).
sud;

Cruce de piatră de 170/50 cm.,
literă de 4,5 cm. in relief.

aşezată

în curtea bisericii pe latura de

Provenienţa necunoscută.

La bis. din

Mogoşoaia.

t Cu vrerea Tatălui 1 şi cu ajutorul F \ iiului şi cu îndem 1narea Sfăntului
Duh, 15 rădicatu-se-au această 1sfăntă şi dă viiaţ(ă) \ făcătore cruce în 1 tru
hramul Preapo 1domnii Paraschivii 110 în zilile domnu \lui, Io Nicolae 1 Alicxa(n)dru voev 1od. Şi se-au rădicatu 1dă robii lui Dumnez( e )u, \15 Colţea i Stoica.
1 Odihne(s)c
osele 1 robilor lui Dumnez(eu):
Rada, Tudo 1ra, Sima, R 1 adul, Zaha 1ria, Mari \5 ia, Stana, M \ arco,
Ghiorghi 1e, Caliţa, 1 Albu, Me ( ?)
Ion, Flore, 1 Ilie, Dobra, 1 Stanciul, Radul, 1Dumitra, R \5 ad'lll, Tra(n)da-1
fira, Zlata, 1 Stan, Marghiita, Pădure, Stana, 1 Stoica, Preda, 110 Tudor, Sanda,
1 Dragoiea, Că \lin,
Ioana, Stan 1 ca, Radul, Cos 1 tandin, Neaga, B 115 arbul;
leatu 1 7238.

*
198
1702 septembrie 20.
Pisanie pe o placă de marmură de 100/70 cm., fixată în zid deasupra
In palat; literă de 3 cm. In relief într-un cîmp de 30/37 cm., înconjurat de motive vegetale; In partea de sus este reprezentată stema Ţării
Româneşti, încadrată de iniţialele ctitorului.
La Palatul din Mogoşoaia.

intrării

1 Piatra este
de noi.
1

Pomeneşte,

deteriorată;

textul a fost lntregit

braţe ale crucii, de
săpat, cu literă

este
Doamne.

G1AHK4 W&JiilTH

a <Cu> copiii lor.

' Textul a fost datat <cea. 1725 > după grafie, In
timpul domniei lui Nicolae voievod, pe care-1 identificăm cu Nicolae Mavrocordat.
1 Pe llngă această inscripţie In cimpul celor două

n,

jur împrejurul unui medalion
de 0,4 cm. şi următorul text:

BIA4(l(-..) TIGt ROEOJIHHK4 CTJI(4)C(TO)T-..-

ajutător te-a aflat pe tine
<lumea>, In primejdii, mucenicule ... ].
Pe laturile crucii mai este săpată o inscripţie
din 1818.

(p)wn'll (sic) .•• [Mare
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lo C(onstantin) 1 B(asarab) v(oievod).l
t Acestu palatu den temelie iaste zi dit şi înfrumuseţatu de prelu minatul, înelţatul domnu Io 1 Costanrlin Băserabu voevod, 15 dăruit şi dat la al
1

1

Fig. 18

doile lui fiiu, llui Ştefan B( as arab), moştenire ohabnică, 1 săvărşind acest frumos
lla anul de la H(risto)s 1702 m(e)s(e)ţa sep(temvrie) 20.

lăcaş

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Curţile domneşti brîncoCJeneşti. Il. Mogoşoaia, în <<Bul. Corn.
mon. ist. >>, an II {1909), p. 155; 2. Idem, Palatele noastre domneşti, p. 16-17; 8. Idem, Curţile domneşti
brîncoCJeneşti. Doiceşti, Mogoşoaia, Potlogi, in <• Monumentele noastre istorice in lecturi ilustrate alese, ortnduite
şi publicate pe seama tinerimei şcolare de A. Lapedatu •· p. 161-162; 4. V. Brătulescu şiR. Ilie, Mdnăstiri
şi biserici din judeţul llfoCJ, p. 54; o. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu·
reşti, p. 52, fig. 17.
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199
1752 (7260) aprilie 22.
Pisanic pc o piatră de 56/154 cm., spartă în două bucăţi, fixată in zid
deasupra uşii de intrare într-o încăpere de lîngă paraclis; literă de 6 cm. în
relief; în partea de jos inscripţia este încadratf1 de un brîu cu motive floralc.
Provine de la: bis. din Corcova, raion Strchaia.
La Palatul din Mogoşoaia.

[Aceas]tă sf(ăn)tă şi d(umne)zeiască bese[rec]ă, care di[n] tem(e)lie s-au
zidi[t] şi cu de toate s-au înpodobit precum să ved[e] înt[r]u cinstea şi slava
marelui D(u)m(ne)zeu 1 şi a sfi(n)ţilor celor făr de trupur(i) mai mar[i]lor voivozi
Mihail şi Gavriil a cărora 1 şi hramul iaste, de dumnealui jupan C[os]tandin
Strămbean biv vei stolnic, în zilele 1 5 preaînălţatului domnu Ion Grigorie
[Ghi]ca voevod şi întru vecinica pomenire dumnealui şi a tot neamului
dum(nealui), l(a) an[ii] de la zidirea lumii 7260 ap(rilie) 22 dn(i) 1 .
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Ghenadic al Rimnicului, Visite canonice însoţite de note istorico-arheologice,
p. 123; 2. Iorga, Inscripţii, 1, p. 212; 3. R. Creţeanu, Bisericile de zid de pe valea Coşuştei (Raioanele Baia
de Aramli, Turnu-Severin şi Strehaia), în <• Milropolia Olteniei ''• an XIII (1961), p. 491.

XLVI
200
1725 septembrie 1 - J726 august 31 (7234).
Pisanie pe o piatră de 110/152 cm., fixată în zidul din pridvor, în stînga
literă de 5 cm. în relief intr-un cîmp de 57/109 cm., incadrat de
motive vegetale.
La bis. Negustori.

intrării;

t

Sfănta şi dumnezeiasca biserica aceasta, care să prăznuiaşte 1 hramul
Sfăntului ierarh Nicolae făcătoriul de minun(i), fost-au mai den 1 ainte vreme
făcută de lemn; şi întămplăndu-se de au arsi:i tărgull şi viind focul şi pe aici
au ars şi biserica, leat 7226. Şi în urmă, cu a 1 5 jutoriul lui Dumnezeu şi den
mila a mulţi creştini, s-au făcut de 1 piatră cu tot săvărşitul, de pre cum să
vede, ca să fie acelor 1 care au miluit spre sufletească măntuire şi de vecinica pomenire, 1 în zilile mării sale Io Nicolae voivod, vă leat 7234.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 92-93; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 321; 3. C. Bobu45 nota 2; 4. ldem, Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, p. 45; o. [Ghenadie
ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 181 v.

Lăutarii noştri, p.
Enăceanu], A 545 (fost

lescu,
1

Textul a fost tntregit

după:

Iorga, oc cit.
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201
1723 (7232) septembrie 21.
Piatră

astăzi dispărutrt,

de mormînt,

de la bis. Negustori.

t

Suptu piatră aceasta odihneşte robul lui Dumnezeu, jupan Stanciul
cojocarul, feciorul jupan Necoli şi a jupîneasii lui, Mariia, carele s-au prestăvit
la sept(emvrie) 21, leat 7232; şi după acesta, carele să vor învrednici la această
odihna, să vor scrie mai jos.
Textul dupd: Iorga,

Inscripţii,

l, p. 322.

202
1725 (7233) iulie 30.
Piatră de mormînt de 155/74 crn., aşrzată în curtea hisrricii;
3 cm. săpată intr-un cîmp de 121/39 cm.
La his. Negustori.

t Suptu

acea(s)tă

literă

de

piia tră odihnescu-se oasele răpos(a)tul(ui) robu lui
Dumnezeu, [ jupan Radului Pi tişteanul, înpreună cu coconii dumn [ealui
anume: Radul[ şi Ilinca, Rada, Des [10 pa. Şi au răposat 1 [în] zilile m[ări]i sa [le
lo Nicolae A[le] [ xandru voevo(d), la [leat 7233 iulie 30 d(ni).
1

1

5

1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: Iorga, Inscriptii, I, p. 323.

203
1725 septembrie 1-1726 august 31 (7234).
Piatră de mormînt de 157/72 cm.,
5 cm. în relief.
La bis. Negustori.

aşezată

In curtea bisericii;

Leat 7[234. 1 [ t Dintru orănduială 1 dumnezeiască
fiice ale lui Simeon cupeţu, anume: Sultana, Sanda [şi]
catu 1 suptu această piatră.
1

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

1

1

Inscripţii,

1 Data lnscrisă ln chenarul fietrei este
de textul: « t Cine iaste 1omu carele va

literă

de

răpo [5 săndu
Ancuţa, s-au

tre(i)
astru-

I, p. 323.

precedată
trăi şi nu

va vedea moartea? Omul fi 1 Intru deşărtăciune
aseamănă; zilele lui ca umbra trecfi 9.
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204
1734 (7243) noiembrie 14.
Piatră de mormînt de 158/69 cm., aşezată in curtea bisericii;
5,5 cm. în relief într-un cîmp de 128/49 cm.
La bis. Negustori.

1
1

t

tie 1
leat

1

După orănăduiala dumneziiască răpos ăndurobullui
căp(itan), s-au ast 5 rucatu suptu acea lstă piiatră;

7243.

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

lileră

de

Dumnezeu, 1Axennoe(m)v(rie) 14,1

I, p. 322.

205
1742 septembrie 1 - 1743 august 31 (7251).
Piatră de mormint de 144/67 cm., aşezată tn curtea bisericii;
7 cm. în relief, în chenar, şi de 5 cm. în cîmpul pietrei.
La bis. Negustori.

literă

de

Leat 7251 2 .1 t Dentru orănd 1uială dumnezeias 1că răposăndu roa 15 ba
lui Dumnezeu, jup(ă) neasa Bălaşa, a dum nealui jup(ănului) Davidul şi s-au
astrucat su(p)tu 1această piatră înpre 110 ună cu coconii 1dumnealoru anume: 1
Costandinu, Mariia, Radulu.
1

1

1

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

l, p. 322.

206
1742 (7251) noiembrie 24.
Piatră

de mormînt,

astăzi dispărută,

de la bis. Negustori.

Supt aceasta piatră odihneşte robu lui D(u)mn(e)zeu, jupan Dumitraşco
cupeţ, snă Alixandru Condra, şi jupăneasa lui, Safta i copii lor: Matei, Arghira,
Aniţa; noe(mvrie)
leat
şi s-au pristăvindu-se (sic) şi jup(ăneasa)

24,

7251;

du(misale) Stana.
Textul

după:

Iorga,

Inscripţii,

1, p. 323.

In orig. ~ Acxennătie t.
• Data înscrisă in chenarul pietrei este precedată de textul: « t Cine iaste 1 omulii carele va trăi
1

şi

nu va vedea moartea? Om ulii inătru deşărtă- 1
ciune să asea 1 mAnA; zilele lui ca umbra trecii. •
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207
1744 (7253) septembrie 26.
Pe piatra de mormînt cu
de 5 cm.
La bis. Negustori.

inscripţia

de sub nr. 203 se mai

află

t

Şi iarăş

sep(temvrie)
cat aici.

un text

literă săpată

cu

pristăvindU-1 să şi unu fiiu anume 1 Iordache
26, pristăvindu-1 5 se şi jup(ă)neasa dumisa lle Mariia

l( ea)t 72531
s-au astru-

BIBLIOGRAFIE: Iorga, lnscripJii, I, p. 323.

208
1747 (7255) august 9.
Piatră

snă

de mormint,

astăzi dispărută,

de la bis. Negustori.

Supt această piatră odihneşte robul lui Dumneazei1, jupan Matei
Alixandru Condrea; av(gust) dnă 9, leat 7255.
Textul

după:

cupeţ,

Iorga, Inscriptii, l, p. 323.

209
1752 septembrie 1- 1753 august 31 (7261).
Piatră

de mormint,

astăzi dispărută,

de la bis. Negustori.

Supt această piatră odihnescu oasele răposatelor roabelor lui Dumnezăi1,
a Lucsandrii; l( ea)t 7250. Şi, în urmă, pristăvindu-se şi logofătul Iane, s-au
astrucat supt ceastă piiatră, leat 7261.
Textul

după:

Iorga, InscriPiii, l, p. 323.

210
1761 (7269) februarie 9.
cu

Pe piatra de mormint cu
de 5 cm.
La bis. Negustori.

inscripţia

de sub nr. 203 se mai

află

un text

literă săpată

t Fe(vruarie) 9 l(ea)t 72691 pristăvi(n)du-se 1şi jup(ăn) Simeon, s-au 1 astrucat aicea.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, 1 nscripţii, 1, p. 323.
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211

1718 septembrie 1 - 1719 august 31 (7227 ).
astăzi dispărut,

Clopotul mic,

Acest clopot I-au
Nicolae; 7227.

făcut

Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 160.

de la bis. Negustori.

dum(nealui) paharnicul

Inscripţii

Iliaş şi

de pe clopotele unor biserici din

I-au dat la S(fîntul)

Bucureşti,

în <<Glasul bisPririi

>>,

212
1749 septembrie 1- 1750 august 31 (7258).
Clopotul mare,

Acest clopot s-au
pentru pomenire ; 7258.

astăzi dispărut,

făcut

Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 160.

de la bis. Negustori.

cu cheltuiala dum(nea)lui jupan Daniil hag(iul ?) 1 ,

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

în << Glasul bisericii>>,

213
1761.
Vas de metal folosit pentru cult, de 27,5 cm.
de 1,1 cm. săpată. Text cu majuscule.
La bis. Negustori.

înălţime şi

53 cm. diametru;

literă

t

Aqm:po!J.IX Lt:; 't'0'\1 IXYL0'\1

't'L'\1 €XALO'LIX 't'0'\1 7tp1X(LIX't'€rp't'1Xao'V,

N't)XOÂIX0'\1 't'OU

:X,IX't'~L

Ko"Vcr't'IX'V't'€'\10'11 2 1Xp:X,O'V IXYIX ucr

1761t.

t Inchinare la Sfîntul Nicolae, a lui Hagi Constantin boierul agă, la biserica Negustorilor, 1761 t.

214
1781.
Anaforniţă

de argint de 40 cm. diametru;
La bis. Negustori.

1

Textul a fost tntregit de noi.

1

literă

de 0,8 cm. tn relief.

ln orig. : « Mova-r<Xvrevov •·
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t Această tipsie dă argint s-au făcut cu ajutorul creştinilor celor care
cu căt s-au înd(u)rat, întru cinstea marelui s(făntului) şi făcător dă mi[nuni
(Nicola)e arhie] 1 piscop dă la Miralichea, iar ma(i) v(ă)rtos s-au isprăvit cu cheltuiala şi silinţa robu lui D(u)mnezeu, Dimitrie Lotaşesc(u), sin Iordache posteinicu, 1781 2_
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 32'•·

XLVII
215
1718 septembrie 1 - 1719 august 31 (7227 ).
Cruce de

piatră, ornamentată,

de 436/141 cm.,

aşezată

in altar;

literă

de

4,5 cm. in relief.

La bis. Oborul Vechi.

t Crucei tale ne

închinăm, Stă 1 păne, şi pre sfinta înviiarea ta 1 slăvim.
Cruce păzitoare a toa 1 tă lumea, cruce a biserecii po 1 6 doab(ă), cruce a înpă
raţilor 1întărire, cruce a credincio 1şilor întemeiare, cruce a 1îngerilor slavă
şi a diavo llilor rană. O buni credincio 1 10 şilor călător(i) care pe aici tr 1 eceţ(i)
şi pre cinstita cruce 1 înainte vedeţ(i), spre a creşt 1 inilor pod(o)abă, iar a dracilor 1 stricare, aşternutul picioare 116 lor lui H(risto)s, ei v(ă) închinaţ(i) cu
dr 1agoste mare şi pre dăn(sa) s-a înălţat 1dătătoriul dă viaţă. Rugaţi-1 pe 1
ţară să o păzească de rele prime 1 jdii, ca s(ă) nu paţu; iar pe acel cu a lui 1 20
chieltuial(ă) cruce-au înălţat, al ţă 1 ri(i) mare sărdariu Mateiu Mog 1 osescul,
aşa că I-au chiemat, pre c 1 are ispiti(t) de cele rele Dum 1 ne[z]ă[u să-I] miluiască
şi spre in 120 [părăţia ce]rească ajute-i să 1o [moştenească]3; lleato 17227.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, l, p. 101-102; 2. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 206-207
desen p. 207); S. Iorga, Inscripţii, I, p. 331; 4. Em. Elefterescu, Biserica Oborul Vechiu, in • Glasul monahilor >), an XII (1934), nr. 405 din 10 iunie, p. 4; o. D. Caselli, Pînă unde se întindeau Bucureştii la miază-zi
şi răsărit, la sfîrşitul veacului al 18-lea, in • Gazeta municipală~. an II {1933), nr. 102 din 31 dec., p. 2;
6. P. Popescu, Cruci memoriale ln Bucureşti, in e Bis. ort. rom.>), an LXXVIII (1960), p. 1086.
(şi

216
1766 august 28.
Pe crucea de piatră cu inscripţia de sub nr. 215 se mai
cu litera de 2 cm. săpată pe partea din spate.
La bis. Oborul Vechi.

Alixandri hagi Marinu ..•
1
2

Textul a fost intregit
Cu cifre arabe.

după:

4

află

j1766 avg(u)stu dn1 28, ot

Iorga, loc. cit.

3

un text

Sviştovn.

Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.
(?)

' In orig.: • sinăm •
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217
1781 aprilie 4.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint, de 107/72 cm., reprezentînd pe
sf. Ioachim şi Ana, aşezată la tîmplă; literă de 0,6 cm. în relief. Text cu
majuscule.
La bis. Oborul Vechi.

t n pe:cr~e:ucroc't"e:

't"<.0\1 KupL<.0\1, ocyLoL, U7t€p 't"<.0\1 OOUA0\1 U!J.<.0\1 AAe:~oc\10 p ou y ~l)
)..ocvJ 't"<O T<O ~oe:~oooc, ALx(oc)Te:pwlJ~ OO!J.VlJ~ xocL 't"<.0\1 nxv<Ov ocUTov, <X~1toc \ oc7tpLALou o.

t

Rugaţi-vă

Ecaterina doamna

la Domnul, sfinţilor, pentru robii
copiii lor, 1781 aprilie 4.

voştri

Alexandru Ipsilanti voievodul,

şi

Pe îmbrăcămintea de argint de la mîna
de 0,7 cm. săpată:

dreaptă

a sf. Ana, cu

literă

A Ecaterinei doamnei.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 330 (text
Ecaterine din Bucureşti, 1577 - 1 oct. 1924, p. 5 (trad.).

şi

trad.); 2. C. Bobulescu, Cronica bisericii Sf.

XLVIII
218
1758 octombrie.
Pisanie pe o piatră de 98/88 cm., deasupra
de 3,8 cm. In relief.
La bis. Olari.

uşii

de intrare în

biserică;

literă

t

Întru numele Tatălui şi a Fiiului şi a Sfăntului / D(u)hu, ziditu-s-au

această sfăntă şi dumnezeiască biserică, J ce să cinsteşte şi să prăznuiaşte Adorm(i)rea presfinti stăpăn(ii) 1 Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara
Marii a şi a celui /5 întru sfinţi părintele nostru Nicolae de la Miralichiia, 1 făcă
tori(u)l de minun(i), şi s-au zidit den temelie, de pre cum 1 să vede, de robul lui
Dumnezeu, dumnealui Dumitraş 1 co Racoviţ(ă) vel vistierU.; şi rămăi<nd>
nişte ban(i) de la robul/lui Dumnezeu, Mihai băcanul, s-au dat l( a) acistă sf( ăn)tă
mănă /10 stire, denpreună cu Iancul căpitanul, ajutorind şi alţi cre 1 ştin(i)

pravoslavnici în zilele d(o)mnului nostru Io Scar Jlat Gh(ica) voe(vo)d, fiind
mitropolitu a U(n)g(rovlahiei) chiriu chir Filaretu, 1 octomăvriie, l( ea)tu 1758.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, II, 'p. 142; 2. Iorga,

Inscripţii,

1, p. 287.
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219
1771 martie 11.
Pialră

de mormînt de 165/73 crn., aşezată în naos în partea
de 5 cm. in relief într-un cimp de 125/36 cm.
La bis. Olari.

dreaptă;

literă

t

Suptu aceas 1 tă piiatră odihne 1 seu-să oasile 1 răposaţilor ro 15 §bilor
lui Dumnez 1 eu, Martin 1 log( ofăt) za 1 vistierie, Ioan !log( ofăt) za vistierie, 1
Chira, Zmaranda, !10 Dumitrache şi 1 cu tot neam(ul) lor; 1 mar(tie) 1 11, 117!71.
l:HBLIOGHAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 288.

*
220
1780.
Clopot de 52 cm.
La bis. Olari.

Acestu clopotu s-au
nainte făcutu de Iancuh1

înălţime şi

prefăcutu
căpitanu.

45,7 cm. diametru;

literă

de 2 cm. în relief.

cu cheltuiala ma<ha>lagiilor, fii(n)du mai
1780 2 l(ohann) W(entzel) 3 •
1

221
1787.
Potir de argint de 23 cm.
pe suportul obiectului.
La bis. Olari.

înălţime, păstrat

in altar;

literă

de 0,5 cm.

săpată

Acestu

s(făntu)

log(ofăt), să să

Marii a, 1787
1
2

potir s-au dat de Stanca, soţiia răp(osatului) Nicăi 3
pome 1 nească cu ctitorii: Nica, Stanca, Andreiu, Mariia, Barbul,

2.

Sau: «Marin • (?)
Cu cifre arabe.

3
Identificarea
manuscris.
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după

C. A. Stoide, lucrare in

222
1799.
Clopotul mare,

astăzi dispărut,

Acestu clopotu s-au
Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 160.

făcut

Inscripţii

de la bis. Olari.

la biserica Olarilor, de mahalagii; leat 1799.

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

în «Glasul bisericii •>,

XLIX
223
1757 (7265) iunie.
Pisanic pe o piatră de 83/145 cm., fixată în zidul din partea dreaptă a
in pridvor; literă de 3 cm. in relief, intr-un cîmp de 83/96 cm.,
încadrat de motive vegetale.
La bis. Oţetari.
intrării

t

Această sfăntă şi dumnezeiască biserică,

unde

[să p]r[ăz] 1 nueşte

hramul

Sfinţilori1 Ingeri, făcutu-s-au [înutăi] 1 de llemnu, în zilile lui Şărbanu vodă la

leat 7189 şi 1 prefăc(ă)ndu-să iară dă lemnu în zili[le lui C] 1 os 16 tandin Basarabu
voivod la leat 7210 şi acumu, prefăcănrlu-să dă piatră, s-au adaosu şi hramulu
ierarhu llui Necolae şi cu ajutorulu şi îndemnarea dumnealoru Măr 1 găritu
staroste şi jupănu Nicolae cupeţu şi jupănu Du 1 mitru cupeţu şi cu a altoru
creştini s-au ziditu şi s-au înfru 110 moseţatu după cumu să vede, cu toate podoabele, în zill Iile lui Ion Costandin vodă Mavrocordatu, ca să fie dum 1 nelori1
vecinică pomenire; iunie 7265.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,

Inscripţii,

1, p. 285-286; 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 58-59.

*

224
1772 (7280) aprilie 15.

Potir de argint aurit, păstrat In altar, de 23,5 cm.
0,4 cm. săpată pe suportul obiectului.
La bis. Oţetari.

t Acestu

înălţime; literă

de

sfă(n)tu

potir de argintu, cu discosu, cu zve(z)da, cu lingurice
<s-au> făcu(t) de th jupănu Neculae cojocar cupe(ţ), titoru bisericii, la Oţe'--'
tor(i); ap(rilie) 15, l(ea)t 7280.
1

Textul a fost întregit

după:

Iorga, loc. cit.
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225
1781.
Potir de argint, păstrat in altar, de 25 cm.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Scaune din Bucureşti.
La bis. Oţetari.

inălţime;

literă

de 0,9 cm.

săpată.

Boccn:AL L-roc~pou, 17811.
Vasile Stavru, 1781.
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., I. 204.

226
1792 august 25.
Clopot

2

,

astAzi

dispărut,

de la bis.

Oţetari.

Acest clopot este făcut de robul lui D(umne)zeu, Radul Nicolau, ctitorul
sfintei biserici ; august 25, 1792. Theresia Scheichelin zu Wien goss mich 3 •
Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 160.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

in « Glasul bisericii

•>

227
1793.
Epitaf de catifea de 120/79 cm. brodat cu fir de argint, reprezentind
Punerea In mormint, expus pe peretele din naos, in partea dreaptă; literă
de 1 cm. brodată cu fir de aur, in registrul de jos.
La bis. Oţetari.

t AcpLEpW8'1) EL~ 't"~\1 ocyLoc\1 EXXA 'Y)O"LOC\1 't"W\1 ocpxocyyEACJl\1 't"OC~Locpxilv MLXOC'Y) A
:ltOCL roc~pL'Y)A XOCL ocyLOU N~xo:Aocou E7t0\IO(.J.OC~(J)(.J.E\1'1)\II 0-r~E't"ocp, EL~ (.L\1'1)(.1.'1)\1 't"OU 3ou:Aou
't"OU @EOU rewpy(ou LAOC~L ('t"OU Ex> T~epvo~L't"~ XOCL ... ~~ cru~uyou OCU'!OU MocpLoc~,
E\1 E't"EL 1793 4 •
t S-a închinat sfintei biserici a arhanghelilor

conducători

de cete, Mihail şi Gavriil,
şi a sfîntului Nicolae, numită Oţetari, pentru pomenirea robului lui Dumnezeu, Gheorghe
Slavi din Cernăuţi şi a soţiei sale Maria, in anul 1793.
BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi
biserici din Bucureşti, tn oGlasul bisericii», an XXI (1962), p. 355 (text şi trad).
1

XIX6

2

ELA lJCIIX<;

Cu cifre arabe.
O inscripţie asemănătoare fusese scrisă şi pe alt
clopot.
8 Teresa Scheichelin m-a turnat in Viena.
' Inscriptia precede textul, brodat pe trei laturi
ale epitafu Ui: 0 &UOJ(lJ!LWV !WCJlJ«p IX7t0 TOU ~UAOU

1EAWV

TO

XIXL

1X)(p1XVTOV

CJOU

şi meşteri

O"W!LIX

IXPW!LIXCJLV EV !LVlJ 1 !LIXTL

argintari la

CJLV80VL
XIXLV(I)

XIX61Xp1X
XlJ8EUCJIX<;

[Iosif cel cu bun chip de pe lemn luind
preacurat trupul tău, cu giulgiu curat lnfăşurlndu-1
şi cu miresme, in mormint nou lngropindu-1 I-au
pus].

1Xxe6e-ro
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L
228
166 ..
Tablou pictat pe pînză, de 155/120 cm., reprezentind diferite scene ale
lui Iisus, aşezat pe zidul din partea stingă a intrării, in capclă; literă
de 2 cm. pictată cu roşu pe fond alb.
La capela Parohiei Parcul Filipescu 1 .

judecăţii

S-au

făcut

de

Ivoniţa

Ghelber; 166. 2 •

LI
229
1716 mai 18.
gpitaf, destinat pietrei de mormint a doamnei Pulheria,
Patriarhiei.

inhumată

la bis.

Tu(-l~oc; IT ou:Ax.e:p~ "l)c;, -r~c; EuyEvE:wv &:7to p~~ "l)c;, 18 6(-l voce; N Lx.o:Aocou x. pocv-ro poe;
Ouyypo~:Aocx.wv, 1AOC(-l7tpov e1t' EUcrE~~?l crx.oucr"l)c; x.AE:oc; ~8' &:pE-roc~crL, 1x.&:v 7t:Adcr-rocLc;
&J.AocLc; ay:AoctocLc; X,OCpL't"WV 15 VUV 8€ &ocvoUcr"l)c; x.6cr{-loc; ~X,EL ~LOV, ~8Eoc -r~cr8E 1~pywv
x.oc1. ~Lo-r~c; 8E~Y(-LOC cpocELv6-roc-rov.l 'A :A :A'
x.&:v ~L6-r<:>, 7tocv6A~LE, x.oc1. (-lE't"cX 7t6't"(-LOV 1
0Upocv68Ev <:ppoUpEL O"OV 7t60"LV ~&€ 't"ExVoc.l1716 (-lOCtou 18.

w

Mormîntul Pulheriei celei din viţă de nobili, al doamnei lui Nicolae, cîrmuitorul
ungrovlahilor, care-şi avea strălucită faimă prin pietate şi virtuţi şi în numeroase alte podoabe
ale graţiilor, iar acum trăeşte renumele celei moarte, iar lăcaşul ei e dovadă prealuminată
a faptelor şi vieţii <sale> dar, ca şi în viaţă, preafericită, şi după moarte păzeşte-ţi din cer
soţul şi copiii. 1716 mai 18.
Textul după: Em. Legrand, Genealogie des Maurocordato, p. 31-32 (s-a ales textul de sub lit. C).
Vezi şi: 1. gm. Legrand în C. Dapontes, Ephemerides Daces, tom. II, p. LXXXV (text); 2. N. Iorga,
Zece inscripţii de mormînt ale Mavrocordaţilor,. în <<Anal. Acad. Rom.>>, Mern. Secţ. Ist., Seria llJ, tom XX
(1939), p. 3 (text şi trad.).

230
1716 wme 27.
Epitaf destinat pietrei de mormint a lui Toma, fiul lui Nicolae Mavrocordat, inhumat la bis. Patriarhiei.

~EX.cXc; 't"E't"poc7tA~ ~{-lEpwv 1tiic; (-LOU ~Loc;, 1X.E~(-LOCL 8€ 7tcXp croi., {-l ~'t"Ep (;) 7tOC(-l<:pLA't"OC't""IJ.)
E>w{-liic; ex.:A~8"1Jv a~c; -rE:AEu-r~c; ~(-LE:p~, 1 NLx.o:Aocou ~yhou Ouyypo~:Aocx.wv.l Iliic;

o

1 Astăzi desfiinţată.
3

Ultima

cifră

este

ilizibilă.

babil

restaurată

ulterior.

Pictura a fost pro-
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T~c; 8ocx.pu a"t'oc:Aoc~ov,
~"t'E~

& ~poc:x.uc; ~(oc;·l 5 x.t~voc; ~poc:x.uc; 11-o~, &cpe~"t'ov !J.EV"t'o~ ~:x.w·l 'Ev
T<j) crW"t'"fJ p(cp oc!.jJ~c; touv(ou 27.

Patruzeci de zile mi-a fost întreaga viaţă şi zac lîngă tine, o preaiubită maică. Toma
m-am numit, în ziua morţii tale, <sînt> al lui Nicolae, domnul ungrovlahilor. Oricine ai fi,
varsă o lacrimă, o 1 scurtă viaţă aceea, scurtă pentru mine. Ci o am <acum> desigur nepieritoare. In anul mintuirii 1716 iunie 27.
Textul după: Em. Legrand, Genealogie des Maurocordato, p. 32-33.
Vezi şi: l. A. D. Xenopol şi C. Erbiceanu, Serbarea vcolară de la Ia,i, p. 352 (trad.) ; 2. Em. Legrand
în C. Dapontes, Ephemhides Daces, tom. II, p. LXXXVI (text); 8. N. Iorga, Zece inscripţii de mormînt ale
Mavrocordaţilor, în <<Anal. Acad. Rom.>>, Mem. Secţ. lst., Seria III, tom. XX ( 1939), p. 4 (text şi trad.).

231
1722 (7230) martie 20.
Piatră funerară

de 25/40 cm.,
de 3,5 cm. săpată.
La bis. Patriarhiei.

fixată

în fundapa bisericii sub

veşmintărie;

literă

t Într-acestu

colţu de zid 1 al Mitropolii odihnescu 1 oasele jup(ă)nesei

Anghelin(ii) 1 şi ale fie-sa Marii, pre c( a)re o 15 ţinut-o
p(olii); mar(tie) 20, 7230.

Ştefan

log( ofăt) Mitro-

232
1726.
Epitaf destinat pietrei de mormint a lui Scarlat, fiul lui Nicolae Mavrocordat, Inhumat Ia bis. Patriarhiei.

'Ev-rocu8oc x.t~-rocL ~x.ocp:Aoc-roc; x.oLpocv(8YJt;, 1 ytWYJ!J.IX AIX!J.7tpov &.y:Aoc&v yc:vvYJ-r6pwv, 1 -rou Ntx.o:Aocou -rljt; Llocx.(oct; ~yt-rou 1 x.oct Mo:A8oc~(oct; x.mpocvou crocpw-rcf-rou, 15
-rou Mocupox.op8oc-rou -rt x.oct Bu~ocv-r(ou 1 !J.YJ-rpot; Kocaacfv8poct; Kocv-rocx.oU~YJv(;)v yevout;, 1
-ro AIX!J.7tp6-roc-rov ~pvoc; -rljc; x.oc:A ljc; pt~ou:x.(occ; 1 Z~crocc; 8' &.p(O"Twc; {x.oct !J.OC8~!J.IXO'L
7tpbtwv) 1 8m:A"ijv 8tx.oc8oc n-rpoc8oc :x.p6vwv !J.LIXV, 110 bt y"ijc; &.7tt7t't"Y) 7tpoc; !J.OVcXc; oupoc,
1 !J.EYLO'
'
1!"'1
"'1 t"IXT<fl,
'
1 X.IXL' cruyytVEO'~V
'
' "'1
'
L .O
V~ouc;,
't"OV rJ.r..yoc;
7t1X't"p~'
T<fl
7t1X!J.<pLr..'
EX.r..L7tCîJV
7te:vvoc;
!J.Eyoc.l 'lwcr~cp, !J."fJ't"p07tOALTYJc; Toupv6~ou, xoc!.jJx.c;.
Aici zace Scarlat, fiul de domn, odraslă strălucită din nobili părinţi, al lui Nicolae, domn
al Daciei şi al Moldovei stăpîn preaînţelept, Mavrocordat, cela ce e din Bizanţ, iar mama Casandra, din neam Cantacuzină, strălucit fiu din neamul cel bun. Trăind preabine şi ales tn învă
ţături, în vîrstă de ani douăzeci şi patru, de pe pămînt zbură spre lăcaşuri cereşti, prea mare
durere tatălui preaiubit şi jale mare lăsînd rudelor sale. De Iosif, mitropolitul Tirnovei. 1726.
Textul după: Em. Legrand, Genealogie des Maurocordato, p. 33-34 (s-a ales textul de sub lit. G).
Vezi şi: N. Iorga, Zece inscripţii de mormînt ale Mavrocordaţilor, In « Anal. Acad. Rom.», Mem. Secţ.
lst. o, Seria III, tom. XX (1939), p. 6-8 (text şi trad.).
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233
1729 septembrie 1 - 1730 august 31 (7238).
Piatră funerară de 31/38 cm., fixată în zidul dinspre sud al bisericii,
în exterior; literă de 3-4 cm. săpată.
La bis. Patriarhiei.

t Dreptii această piia[t] 1 ră odihnescu oasele robulllui Dumnezeu, Nicodimu m onah, care au fost cămăraş 5 aici, în zilei( e) mitropolitulu[i] [Daniil
la] l(ea)t 7238 ... 1 •
1

1

1

234
1780 martie 19.
Piatră funerară deteriorată,

de 55/70 cm., fixată în zidul din exterior,
scara de intrare in pridvor, in partea dreaptă; literA. de 4,2 cm. săpată.
La bis. Patriarhiei.

lîngă

In dreptul aceşti pietre 1 supt picătura streşinii ... 1 1 is odihnescii oasele
ră 1 posatului Athanasie ierodiia 16 conul, icon omul mitr( opoliei), care s-au pris- 1
[tăvit] la l(ea)t 1780 mart(ie) 19 2 •

*

235
<Cea. 1500>.
Anaforniţă
vată

(t

de argint aurit, de 30 cm. diametru;
pe marginea obiectului.
Provine de la: m-rea Snagov, raion Răcari.
La bis. Patriarhiei.

i\1( H)A( OC: )] 3 'J'iAI

s( O)mit Al lw

pd,A,~A~

literă

de 2,5 cm., gra-

ROIRW,A,d H r( OC:OO,A,H )Hh.

R~CIH 31MAH ~rpw.

RAd XiHc:KOH c:( lll )Hh. BA( 4lro )4( h.C: )'1'1llR4lrO H Xp( HC: )'1'WAto&HR4l4lrO lw :C:A4l,A,4l RIAHK4lro RWtRw,A,[4l ] ••• 4

t

Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul binecinstitorului şi de Hristos iubitorului Io Vlad marele voievod ...
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, CîtePa ore la SnagoP în <• Rev. rom. •>, an Il (1862), p. 371 (text
trad. ) ; 2. Idem, Scrieri literare şi istorice, I, p. 409; 8. Al. Lapedatu, Radu cel Frumos, in <• Transilvania •>,
an XXXIII (1901), nr. 1, p. 39; 4. N.l. Şerbănescu, Istoria mănăstirii SnagoP, p. 35 (text şi trad.l;
5. V. Brătulescu, Mănăstirea SnagoP, în, « Bis. ort. rom. •>, an LXXII (1954), p. 278 (text şi trad. ;
6. N. 1. Şerbănescu, Panaghiarul de la Snagov. Cîteva lămuriri asupra panaghiarului şi rostului său liturgic,
in « Bis. ort. rom. •>, an LXXX (1962), p. 544, nota 3 (text şi trad.).
şi

1

Citeva litere ilizibile.
Anul şi data zilei sint scrise cu cifre arabe.
Piatra, de la acest rind in jos, este acoperită de
marginea scării, Ungă care a fost prinsă in zid.
8

3 Inscripţie deteriorată; textul a fost întregit
de noi.
4 Textul a fost datat <cea. 1500> după grafie şi
factură artistică, identificînd pe Radul voievod cu
Radu cel Mare, fiul lui Vlad Călugărul voievod.
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*

236
1698 septembrie 20.

Pisanie pe o piatră de 87/138 cm., fixată pe zidul dinspre vest;
de 6,5 cm. în relief într-un cîmp de 58/112 cm.
La clopotniţa Patriarhiei.

literă

Fig. 19

t

Această clopotniţă den temeliia ei zidită şi rădi / cată iaste de lumi(n)atul
înălţatul blag( o )cestivu 1 domnu, Io Costandin Brăncoveanul Băsărabi:il
voevodi:i, la anul de la naşterea spăsitorului H(risto)s 1 5 1698 m(e)s(e)ţa septevrie 20 de zile, căndu şi ali noaolea ani al oblăduirii şi stăpănii sale era.
şi

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 239-240; 2. Gh. 1. Gibescu, Istoricul Mitropoliei UngroPlahiei, p. 32; 3. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, tn ~Bul. Corn. mon. ist. •>, an V (1912), p. 167
şi foto. la p. 151.

*

237
1723.

Pisanie pe o piatră de 60/70 cm., fixată pe zidul de deasupra uşii de
intrare, în interior; literă de 3 cm. în relief, pictată cu auriu pe fond alb.
Text cu majuscule.
La paraclisul Patriarhiei.

MoJ..3a~(~~, BJ..ax.(~~ -re: xÂe:LTW\1 ~YE:!J.OV~wvl NLx6J..e:w~ ~pvo~ TW\1 -re: 7tCXACXLop6ij) 6e:orppooU\11) ye: &voccrcrwv, 1 IHocrL\1 E\1 7te:3Eotc; t7t7to~6't"OU

ye:vewvl d~ve:L
300
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Nicolae, mlădiţă a stăpînitorilor din
vechime ai vestitelor domnii ale Moldovei
şi Ţării-Romăneşti, în cimpiile mănoase
ale Ţării-Romăneşti, de cai hrănitoare,
spre slava lui Dumnezeu celui mare şi a
sufletului său credincios, cîrmuind în cuget
drept şi in gind dumnezeesc, a ridicat
această biserică spre pomenire. Fiindcă
această sfinţită mitropolie se roagă pentru
invierea trupului înghiţit de pămînt al
celor făcuţi din lut. Iar pentru bisericile
Fig. 20
pe care le-a ridicat din nou intre cele eu
temelii adînci, întreabă-mă făţiş doar pe mine, preasmeritul. Şi lucrările acestea s-au învrednicit de sfinţita supraveghere a lui Daniil cel ce deplin păzeşte <indatoririle> unui bun arhiereu.
In anul de la Naşterea Domnului 1723. Dimitrie Gheorghie Notara a proslăvit.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, lnscripJii, I, p. 242-243 (text şi trad.); 2. Gh. 1. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungro!Jlahiei, p. 35 (text); 3. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în <1 Bul. Com. mon. ist. >),
an V (1912), p. 169 (trad. frag.) şi foto. p. 15?; 4. D. L. loniţă, Biserica cu Sfinţi dir1 Bucureşti, în <1 Bis.
ort. rom.>), an LVI (1938), p. 69 nota 2 (trad. frag.); o. E. Enăcescu, Pe urmele strdmoşilor, pp. 5?, 61 (trad.).

*

238
1722 (7230) august.

Icoană de lemn, in două registre, de 98/72 cm., reprezentind in partea
de sus intrarea Maicii Domnului in biserică, iar in partea de jos opt sfinţi,
aşezată la timplă in partea stingă; literă de 0,5 cm. pictată cu alb pe fond roşu.
La paraclisul Patriarhiei.

Aciaste sfinte 4 icoane săntu 1 cumpărate de preasfinţitulu mitro lpolitu
chim Daniilu şi li-au datu 1 la paraclisulu sfintei Mitropoli(i) 15 denu Bucureşti
leat 7230.
, la-rop~61J
4
ocuyoua-r~ .
,

1

1

ae: ev

-rn ..• 3 ~

In orig.: • y' ci.ya.&ou •
Deasupra primului rind al pisaniei sint in
relief cu litera de 3,5 cm. şi iniţialele: • A.E>.M. $ ( ?)
2

-rau , Iwocv(v)ou; 1~-re~ oc~[x~]' ~ 1JVl

07tO'ru:;(WV

8

Citeva litere ilizibile.
s-a zugrăvit in...
luna august.
4 Şi

Ioan; in anul 1 ?22,
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*

239

1732 septembrie 1-1733 august 31 (7241).
Grafit pe peretele din altar, in partea
La paraclisul Patriarhiei.

Muşat log(ofăt),

stîngă, lîngă firidă.

j7241.

240
1759 septembrie 22.
Grafit pe peretele din altar, în partea
La paraclisul Patriarhiei.

Sofronie iermonahu Mitr(opoliei)

dreaptă, lîngă spălătorul

Bucureştilor,

1

arhieresc.

sept(emvrie) 22, 1759.

241
1772 (7280) mai 21.
Grafit pe peretele din altar, în partea
La paraclisul Patriarhiei.

dreaptă, lîngă spălătorul

Azi Păun log( o)f(ăt), 7280 maiu 21 m-au
la Mitropoli( e ).

preoţit şi

arhieresc.

1 m·o

si(n)ţ(i)t ..

242
1777.
Gralit pe peretele din altar, in partea
La paraclisul Patriarhiei.

dreaptă, llngă spălătorul

R(a)de ( ?) cop(i)ll M(i)t(r)o(po)l(iei); 1777.
1

Citeva litere ilizibile.
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arhieresc.

.11

243
1780 noiembrie 14 (? ).
\

Grafit pe peretele din altar, in partea
La paraclisul Patriarhiei.

dreaptă, Ungă spălătorul

arhieresc.

Anatolie ierodi(acon) Mitrop(oliei); leat 1780 noem(vrie) 14 (?).

244
1785 martie (?) 5.
Gralit pe peretele din altar, in partea
La paraclisul Patriarhiei.

Mihaiu

ceteţ călu(găr?),

dreaptă, Ungă spălătorul

arhieresc.

ll(ea)t 17851 ma[r](tie) (?) 5.

245
1797.
Grafit pc peretele din altar, în partea
La paraclisul Patriarhiei.

1797,

Şărban

dreaptă, lîngă spălătorul

arhiercsc.
'

1[ieromo]nah 11[ u]manar[ar] ( ?) .

*

246
1708 (7216) ianuarie 27.

Stîlp funerar de piatră, ornamentat,
de est; literă de 9 cm. in relief in partea
La Patriarhie.

aşezat

in curtea bisericii in partea
intr-un cimp de 99/38 cm.

centrală,

t Răposat-au în Do 1 mnul preasf(i)nţitull mitropolit chir Theo 1 dosie,
la anul 72161 6 ghen(arie) 27 de zile, la ali 87 p(o)l de ani a vieţii 1sale, în zilele
prealuminatului 1 domntl Io Costa(n) 110 dinti B(asarab) voevod, 1 păstorind
303
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turma llui H(risto )s ani 391 şi 9 luni;
s-au îngropat aice, 15 1708 1 •

şi

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Ghenadie Enăceanu, Metropolia Ungrovlahiei, în<< Bis. ort. rom.>), an V (1880-1881),
p. 4.2; 2. Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 13; 3. Inscripţia
funerară a mitropolitului Theodosie < după un decalc de
V. A. Urechiă >, în <<Buletinul Fundaţiunei Urechiă >),
an 1 (1901), p. 29; 4. Iorga, Inscripţii, 1, p. 24.0; 1>.
G.M. Ionescu, Istoria Mitropoliei U ngrovlahiei, 1359-1709,
I, p. 235; 6. Gh. 1. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungrovlahiei, p. 33; 7. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în <<Bul. Corn. mon. ist. >), an V (1912), p. 172,
fig. 4.8; 8. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 57 ;
9. N. Şerbănescu, Mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti,
în ''Studii teologice>), an IV (1952), Seria II, p. 330;
10. ldem, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în << Bis. ort. rom.>),
an LXXVII (1959), p. 784.; 11. N. Stoicescu, Repertoriul
bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 244,
fig. 102.

247
1738 (7247) septembrie 23.
Pe stîlpul funerar cu inscripţia de sub
nr. 24.6 se mai află un text cu literă de 8 cm.,
în relief în partea de jos, într-un cimp de
24/'•5 cm.
La Patriarhie.

t

Răposat-au

în Domnul prealsf(i)nţitul mitropolit 1chir Stefan; sep(temvrie)
23, 724[7].2
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 13;
2. Inscripţiunea funerară a mitropolitului Ştefan, < după
un decalc de V. A. Urechiă >, în <<Buletinul Funda ţi unei
Urechiă >),an 1 (1901) p. 29; 3. Iorga, Inscripţii, 1, p. 240;
Fig. 21
4. Gh. 1. Gibescu, Istoricul Mitropolitul Ungrovlahiei,
p. 33; o. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în
<<Bul. Corn. mon. ist. >), an V (1912), p. 172, fig. 48; 6. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 57; 7. N. Şer
bănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în « Bis. ort. rom.>), an LXXVII (1959), p. 790; 8. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 244, fig. 102.

248
<După

1738 septembrie 23>.

Pe stîlpul funerar cu inscripţia de sub nr. 2!o6 se mai află un text cu
litera de 8 cm. în relief, în partea de sus, intr-un cartuş de H/71 cm. Text
cu majuscule.
La Patriarhie.
1

Cu cifre arabe.

:a

Data a fost
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tntregită după:

Iorga, loc. cit.

t ... 1

ocvCX(j't'cxm::( oc:;) 2.

Neo r.pu't'cU

,,

E: ...

1

t ... Al lui Neofit. . . ierarhul Ungrovlahiei. . .

iarăşi

în ziua învierii.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 2t.O (trad.); 2. Gh. I. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungrovlahiei, p. 33 (trad.); 3. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în<< Bul. Corn. mon. isl. »,an V (1912),
p. 172, fig. 48; 4. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 24~,
fig. 102.

*

249

1584 (7092) <ianuarie 27- august 31>.
şi

Cruce de piatră, ornamentată, de 446/143 cm.; literă de 9 cm .în relief.
Provine din: satul Sălătruc ( ?), raion Curtea de Argeş; a fost adusă
expusă în Parcul Libertăţii din Bucureşti, cu ocazia expoziţiei din 1906.
La Patriarhie.

llpoH3RO.tfHifMI11 ~(rr )U,4 H C'k nocwkwEHi 1fM G(M)H4 H c'kRIJ!.WfHi'fM G(R-k)rr41 ro Ă(ti)X4,
4MHHI1. .CI13;\R'k~ll\ 15 C'kH 'l( 11 )cTHiliH Kp'kCT!. R!. X'IJ4M H R'k M( O).t &Il\ H R'k 110X'R4.tll\ H<~f>
R'k c( R-fl )rra~(X') WTU,4 1H4Uifr(O) 41JX'Ill..fiJ4(!1 )X'4 H Y( ~ )AOTROIJU,4 tllHKOA4f MHp4 d.( H)KHCK'It.l R'k
A(!.)HH 1&.t(4)ro4(11)crrHR4r(o) H X(pHcrr)'k.t~&HR(o)M Iw llfrrpH ROiR(o);\4! 10 c(M)H!. llETIJ4WKO
ROfRO,&y, tiHU,tî P4,&yti.t41 ROfRW,&y-fl. tH C'kTROIJH C'kH K!)'kCT'k 1~tîi14HI1 E.4.tofl KOMHC H ~ti114HHU,4
fr( o) p4~;\4H4 ; 1p4;\[4], p4[;\]4, [~np-k ?].••3 ~tii14H Ati 1MHTptî H ~ti[ 114HHU,4 fr( o)] lJHK4I 15
....
H M(4TH frO ?] ... 3 pti.t 1AWH ••• 3 H Grr4H('lti.t] 1noe( TMHHK) H &4(;\ -fl ?] ... 3 H p4,&ytî.t; 1R'k .tofl( TO) x3'lR 4•

i

1

r

cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh, amin. S-a ridicat
această cinstită cruce în hramul şi în ruga şi în lauda celui întru sfinţi părintelui nostru, arhierarhul şi făcătorul de minuni Nicolae, de la Mira Lichiei, în zilele binecinstitorului şi de Hristos
iubitorului Io Petru voievod, fiul lui Pătraşco voievod, nepotul lui Radul voievod. t Şi a
făcut această cruce jupan Balca comis şi jupaniţa lui Grăjdana; Rada, Rada, Oprea,. . . jupan
Dumitru şi jupaniţa lui Anca şi mama lui ... şi Stanciul postelnic şi Badea ... şi Radul; în
anul 7092.
Cu voia

Tatălui şi

Pe cealaltă parte a crucii, jos~u literă de 5 cm. în relief:

Meşterul

Manea ( ?) din

Gherţa

(?), lvan.

BIBLIOGRAFm: 1. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, în <• Bul. Corn.
mon. ist. ''• an XXV (1932), pl. CCCXXVII; 2. P. Popescu, Crucii memoriale în Bucureşti, în<< Bis. ort. rom.>>,
an LXXVJII (1960), p. 109'• (trad.).
1

Litere ilizibile.
Texlul a fost datat <după 1738 septembrie 23>
posterior momentului cînd Neofit- pe care-l identificăm cu Neofit 1 Cretanul- a fost numit mitropolit.
2

3
4

Inscripţie ilizibilă.

Textul a fost datat 158t. <ianuarie 27- august 31 > în perioada cînd jupan Bal ea a fost
mare comis.
6 Pe lîngă această inscripţie, în medalionul din

cîmpul celor două braţe est.e. în relief cu litera
de 8 Cffi. Şi textul: t llp~BHAO R"kp-k H W&P4l KpoTO(c)TH
B03i\1PlK4Hii 1I<IBH TO\ CT4.t.)S TBOI[MIS l<llKI Blijlll HCTH jH4 Ci rO
P4.\H cTtlK4<A~>. [t Indreptător credinţei şi chip blîndeţelor, prin cumpătare te-ai arătat turmei tale,
adevăr al faptelor, pentru aceasta ai dobîndit ... ]
In cîmpul crucii, în partea de sus şi de jos sînt
în relief cu litera de 11 cm. şi iniţialele G. 1X. 111.
K.i fi), U. H.l M. 1\. P. &.
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250
1617 (7125) ianuarie.
de 192/8"' cm.; literă de 8 cm. în relief.
a fost adusă şi expusă în Parcul
din Bucureşti, cu ocazia expoziţiei din 1906.
La Patriarhie.
Cruce de

piatră

Provenienţa necunoscută;

Libertăţii

H.sRoAEHif f:.a(T}l\4/ H c'"h. nocnewmie G(M}H4/ H c'"h.R('"h.)pwmie G(Krk}T(o)ro A(S}X4
"'"""· &'"h..s(A}Kimece / 6 c'"h.H 4HC(T}H(H) Kp('"h.)CTb. R'"h. XP4M('"h.) / G(Krk}T4 [&(oropo)A]HiţH;
H c'"h./ TKopH d~ Kp('"h.}CTb./ mSn4H GToHK4/ Aoroljwr H mSn4 1 10 HHI.ţ4 ero Hi[4K]w4 1 Kb. A'kT( o)
,.-....
x3jlKE r(m4piE ] 1•
Tatălui şi

cu ajutorul Fiului şi cu săvirşirea Sfintului Duh, amin. S-a ridicat
cruce in hramul sfintei Născătoare de Dumnezeu; şi au făcut această cruce
jupan Stoica logofăt şi jupaniţa lui, Neacşa, in anul 7125 ianuarie.
Cu voia

această cinstită

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Ghika-Budeşti, EPoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, in <<Bul. Corn.
mon. ist. •>, an XXV (1932), pl. CCCXXVII; 2. P. Popescu, Cruci memoriale în Bucureşti, în<< Bis. ort. rom. •>,
an LXXVIII (1960), p. 1095 (trad.).

251
1643 septembrie 1 - 1644 august 31 (7152).
de 137/95 cm.; literă de 6 cm. în relief.
a fost adusă şi expusă în Parcul
din Bucureşti cu ocazia expoziţiei din 1906.
La Patriarhie.
Cruce de

piatră

Provenienţa necunoscută;

Libertăţii

t

Cu vrerea Ta\ tălui şi cu aju / torul Fiiului şi cui sfrăşirea Sfăntu 1 6 lui
Duh şi cu rădi 1 carea cinstitei 1 făcăto(a)re cruci 1 întru zilele do 1 m(n)u(lui)
nostru creştinu\ 10 Mateiu Băsăra 1 bă voivodăa. Ilo 1 MoRHH focno,4,H 2: j 1 upa[n] ... 3 1
na, Vasilie, Du \15 mitra, Vas il a 1 ehi i Mi tina, H cb. 4E,4,HM ero 4.
Pe latura din partea
••. / . . . / . . . / . . .

3

stîngă

a cruci. cu

ni /5 ... 3 i ...

3

/

literă

de 5,5 cm. în relief:

c'"h. 4E 1 A" ero 6, \leat 715/2 6.

BIBLIOGRAFIE: N. 1. Ghika-Budeşti, EPoluţi& arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, în <<Bul. Corn.
mon. ist. >>, an XXV (1932), pl. CCCXXVII; 2. P. Popescu, Cruci memoriale în Bucureşti, în<< Bis. ort. rom. ''•
an LXXVIII (1960), p. 1096 şi foto. la p. 1097.
1 Pe Ungă această inscripţie, in medalionul din
cîmpul celor două braţe ale crucii este în relief cu
literă de 7 cm. şi textul: t liA(4)rocAOBIH 1cH X(pHcT)•
li( om)• H4w, Hm1 npi:M .. .t.PH AIOBI\H ~o~•wk•<w>. [t Blagoslovit
eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, care te arăţi iubitorilor preaînţelepti].
In cimpul celor două braţe, in partea de sus şi de
jos, sint în relief cu literă de 7 cm. şi iniţialele • M. A.j

P.

li.l A· A· A· A •·

2 Pomeneşte,

Doamne.

8 Inscripţie ilizibilă.

'

Şi

Cu copiii lui.
Pe Ungă această inscripţie, de jur împrejurul
cercului din cîmpul celor două braţe ale crucii este
in relief, cu literă de 5 şi 8 cm. şi textul: t c~
POlKA,IC(T)BI A,i:BCTBO C~XP4HHA4 ICH, B~ tÎCHIHH(1) MHP4 Hl •••
[t Intru naştere fecioria ai păzit, întru adormire
lumea nu <ai părăsit, Născătoare de Dumnezeu>.]
In cîmpul celor două braţe ale crucii, în partea
de jos şi de sus, sînt în relief cu literă de 8 cm.
şi iniţialele 6. 'l.j ffi.K.j A.X.j M.A. 1 P.li.j U.G.
&
8

cu copiii lui.
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252
<1668

după

mai 20>.

Pisanie pe un fragment de piatră de 62/56,5 cm., fixată în zidul de inprejmuire al palatului, patriarhal pe latura de nord; literă de 4,4 cm. şi 7,5 cm. în
relief; in cîmp în partea de sus este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la : Mitropolia din Bucureşti.
La Patriarhie .
. • •

seţat ...
ţi[lor] ...

banu ...

1

Co(s)ta(nd)ini'I, Elini(i), înd.l ... 1 şi o-u în[f]rumuşi mări(ia) mea ctitor n[ou ?] ... 1 6 . . . 1 [mă]rie sale şi a părin1 în zilele mitropolitului ... !
1 [is]pravnicu jupanu Şăr-

cu mi ...

1
1

1

...

1

1
...

2

BIBLIOGRAFIE: O. Velescu, Pisania Mitropoliei din
monumentelor istorice, Buc., 1962, p. 133.

Bucureşti,

în Sesiunea

ştiinţifică

a

Direcţiei

*

253
1793.

Pisanie pe o piatră semicirculară avînd raza de 82 cm. şi diametru} de
202 cm.; literă de 6 cm. pictată cu auriu, în partea de jos. Text cu majuscule.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

După cum această biserică este mai înaltă prin aşezarea ei, tot aşa ea ocupă un loc
de frunte prin rînduiala sa. Cinstiţi pomenirea celor dintîi stă pinitori dreptcredincioşi: a Elenei
şi a înţeleptului Constantin, 1793.

254
1799 (7307) iulie 28.
Pisanie pe o piatră de 111/79 cm., literă de 3,5 cm. in relief, intr-un
cimp de 25/69 cm., incadrat de motive vegetale; în partea de sus sint reprezenta ţi Sf. Constantin şi Elena.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti (a fost fixată deasupra pridvorului nou).
La Muzeul Patriarhiei.
Piatra este spartă.
Textul a fost datat <1668 după mai 20> după
ispravnic, identificat de O. Velescu, loc. cit., cu
1
2

Şerban

Cantacuzino mare

spătar

(vezi

şi

art. cit.,

p. 135).
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t

Învălitu-s-au această beserică de nou,

înfrumseţăndu-se şi înlăun

1

şi

tru cu icoane

1 tencuindu-se afară,
peste tot
altele ce să văd, de preasf(i)nţitu

Fig. 22

mi trop( o )lit 1 chir Dosithie, întru a doa d( o )rnnie a rntlrii sale Io 1 5 Alexandru
Muruz v(oie)v(o)d; iulie 28, 7307.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 239; 2. Gh. 1. Oihcscu. Istoricul Mitropoliei Ungro!Jlahiei, p. 32: 3. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în (<Bul. Corn. mon. ist. », an V (1912), p. 15'o ;
4. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 57 ; o. V. Brătulescu Catedrala patriarhală din Bucureşti, în
« Mitropolia Banatului», an X (1960), p. 45; 6. Idem, Lucrări de restaurare şi împodobire la catedrala şi
palatul patriarhal, în (<Bis. ort. rom.>>, an LXXIX (1961), p. 130 nota :!0.

*

255
<Cea. 1680>.

Piatră de mormînt, fragment, de 23/45 cm. ; literă de 3,2 cm. săpată;
cîmpul în care se găseşte textul era încadrat de un chenar cu motive vegelale.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

vistiie[r] ... 1 . . . 1 1 ambur s-au să [ ... 1 [nep]otullui le 1
banu Cata 1 [cuzino voevod a]ducăndu-i 1 . . . 1 ite aici la 2 .• .1
1

...

1

[Ş]ăr-

256
1704 martie 19.
Piatră de mormînt, fragment, de marmură albă; literă de :1 cm. în
relief într-un cîmp de 90/38 cm., încadrat de motive vegetale; în fruntea
inscripţiei era reprezentată stema ţării Moldovei.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.
1
2

Piatra este spartă.
Textul a fost datat <cea. 1680>

după

grafie în

timpul domniei lui Şerban Cantacuzino voievod,
amintit pe această piatră.
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[Supti:i această m]armură zac oa 1 [sele Radului, f]ecior[u] lui Iliiaş, 1 [ce-au
fost nepo]t lui Alixan [dru voevod, s]trenepot bă :s [trănului Ştefan] voevod,
mai [vărtos gin]ere lui Io Co [standin] B(ăsărab) voevod, care [cu doamna
Sta]nca iubitu sol [ţu ani ... ] p(o)1, bine au trăitj 10 [şi moartea 1-au co]prinsu
în vărstă [tănără, tr]ăindu ani 33; [la car]e pre nimeni nu! [au] luat. Şi coconi
pre [lume n]e lăsănd <di>-întrănsulj 15 [osu] domncscu du]pă ce tră [i ....
ani] încheiat. Şi s-au săvărşit lu [îndu-1 mo] 1 artea, odihnă au dat; iară ce [l]or
dupre urmă, multă jale şi intri stare au lăsat, săvărşăndu-se la j20 anul 1704
mart(ie) 19 într-alj 16 ani al domnii lui Io Cos! tandin Băsărab voevod, 1
socrului său.j
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

In dreptul stemei Moldovei din cîmpul pietrei, cu

literă

în relief de 3 cm.:

R(a)d(ul) b(eiza)d(ea).
1

BIBLIOGHAFIE: V. Brătulescu, Lucrări de restaurare şi împodobire la catedrala
în << Bis. ort. rom. •>, an LXXIX {1961), 126-127.

şi

palatul patriarhal,

257
1731 (7240) decembrie 11.
Piatră funerară de V•/63 cm.; literă de 3 cm. săpată într-un cîmp de
28/4 7 cm. încadrat de motive florale.

Provine de la : Mitropolia din
La Muzeul Patriarhiei.

Bucureşti.

Tot într-această grobn 1 iţă odihnescu-se şi 1 oasele răposatului
Daniilu mitropoll 5 itul Ugrovlahiei(i); leat 7240 dech(emvrie) 11.
BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Lucrări de restaurare
în <•Bis. ort. rom.>>, an LXXIX {1961), p. 126.

şi

împodobire la catedrala

şi

1

chir

palatul patriarhal,

258
1751 noiembrie 28.
Piatră de mormînt spartă în două bucăţi ; literă de 5 cm. în relief
într-un cîmp de 89/37 cm, încadrat de motive florale. Text cu majuscule.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

Tl.~ 7t0TE: e~xe "'(AU~rl~ 1 TOV J...Leov; &.poc ye TOU TOU 1 . . . 2 TU!J-~OV T~~ 1 . . . 2 1 rxLXrl
rp"fJ"'(OpLOLO 1 T6V &.pL~~Aou ~"'(E:!J-OVO~ 1 6.ClXL"fl~·~ rJ...U~e ~' exdvo~ 8v dcro 1 pcXe:L~

7tpo~ !J-V~!J-rlTL J...:jrlv 1 cX.u-rou cru~uyou otSvexrll EucppocrUVYJ~,

1

*' voe:!J-~pLou X"fl.
rl~Vrl

Cine a pus cîndva piatra, după ce a săpat-o? Oare al acestuia ... mormînt,
cine ... al lui Grigore Ghica, strălucitul voievod al Daciei. A săpat, dar, acela
piatra pe care o vezi ca aducere aminte pentru soţia sa Eufrosina, 1751
noiembrie 28.
1

Piatra fiind

spartă,

textul a fost întregit de noi.

2

Piatra este

spartă.
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259
1 <787 > septembrie 18.
Piatră de mormînt de 192/81 cm., spartă în două bucăţi; literă de
4 cm. săpată într-un cîmp de 100/38 cm., încadrat de motive vegetale;
în partea dinainte sînt reprezentate : stema Ţării Româneşti şi insemnele
puterii arhiereşti.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

t

La leat 1[787] 1 sep(ternvrie) 18 zil(e), au răl?os[at întru Do]rnnul prea-\
sf(i)nţitu[l rnitr]opolit al Ungrovlah[iei,chir] Grigorie 15 , carele au pă[storit] turma
epar hiei sale \2[6 ani; viea]ţă plăcu \ tă lui D[urnnez]eu şi noro 1 dului, ani ...
i zile 51.\ 10 Şi i s-au îngr[opat] 2 oasele în grobniţe iereilor rnitrop(oliei).
J

J

J

J

BIBLIOGRAFIE: N.

Şerbănescu, Mitropoliţii

Ungrovlahiei, în

<•

Bis. ort. rom. •>, an LXXVII (1959),

p. 797.

*

260
<După

1679 mai 26>.

Disc de argint de 27,5 cm. diametru, deteriorat într-un incendiu; literă
de 0,5 cm. săpată pe revers; în cîmp este reprezentată o acvilă bicefală. Text
cu majuscule.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.

t

~Lcrxoc;

O 7totpov

t Discul de

faţă

s-a

e:ywe: 7totp'
făcut

E(J.OU

KwvcrTocv·twou MLcrocLocvou ( ?).

de mine Constantin

Misăianu

( ?)

In dreptul acvilei bicefale, cu literă de 0,4 cm. în relief :

Ş(erban)u

\ C(anta)c(uzino)

3•

261
1690 (7198) februarie 18.
Anaforniţă

de argint de 29,5 cm. diametru, folosită pentru cult; literli. de
pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj ; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul Patriarhiei.
O, 7 cm.

gravată

1
Textul a fost datat 1 <787 >după grafie, identificind pe mitropolit cu Grigorie al Il-lea.
2
Piatra este spartă ; textul a fost întregit de noi.
8 Textul a fost datat <după 1679 mai 26> pos-

terior anului de zidire a m-rii Cotroceni, ctitoria lui
Şerban Cantacuzino.
4 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 119, nr. 153.
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t

Această nt'l'ox.ucHHU,f 1 s-au făcutu în zilele mării sa(le) luminatulu
domnu B(răncoveanu) Io Costandinu B(asarab) voevode dintru îndemnarea
părinteluiu chiru Iosifu ig(umenu); înse dinu argintulu răposatei Hristinei

monahii, fata Corui cluc(er)u, şi chelu itu(iala) d(umnezeeştii ?) mănăstirii;
dichemă(vrie), ani(i) lumii l(ea)t 7198, cu bl(a)goslovenie preasfi(n)ţituluiu chim
Theo( do )sie mitropolitul Ţărăa Rumăneşti; WA'h. X(pH)C'1'4 .U'I''h. 2 1690 fevruarie 18.

262
1706 septembrie 1 - 1707 august 31 (7215 ).
Tavă

de argint, ovală, de 51,5/44,5 cm., deteriorată intr-un incendiu;
de 0,4 cm. săpată; In cimp este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul Patriarhiei.
literă

Io Costandin B( asarab) B(răncoveanu) voevod, g( ospo )jda Mariia; 1 7215.

263
1781.
Disc de argint de 24 cm. diametru, deteriorat intr-un incendiu; literA
de 0,5 cm. săpată, în partea de jos a medalionului ce reprezintă Sf. Treime.
Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Mislea, raion Cimpina; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.

K(oc)J..w(L)x( oc;) MLal.occ;, 1781.
Calinic al Mislei, 1781.

*

264
<Sec. XVIII>.

Legătura de argint aurit a unei evanghelii, de 31,5/25 cm., deteriorată
într-un incendiu; literă de 0,4 cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.
1

Vas pentru cinci pîini.
de la Hristos anul.

3 Şi

8

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 119, nr. 161.
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To Le:p0v 't'OU't'O XCXL fe:[rov e:ucxyyeALOV] .•
EO"'t'W e:r:c; fl V"f)fLOcJUV OV 't'WV )'OVEWV 2 .. _1
Această sfintă şi dumnezeiască

.11

xor:c; xupr:ou Xpucrcxv8ou x(cxl)

evanghelie ... chir Hrisant

şi să

fie pentru pomenirea

părinţilor ...

265
1741.
greco-română din 1693, de 32/23 cm., îmbrăcată în catifea
de argint; literă de 0,4 cm. săpată pe două plăci de argint
fixate pe coperta din spate.
Provine de la: bis. Sf. Dumitru Vechi de Jurămînt.
La Muzeul Patriarhiei.

Evanghelie

roşie şi legături

Această sf(ă)ntă

evyanghelie fereca ltă cu argint ias(te) 1 făcută şi afie-[ 5
rosită sf(i)ntei biserici a sf(ă)ntul(u)i marelui m(u)cen(i)cu
Dimitrie den
Bucureşte, 10 den mahalaoa Bălăceanului, de Radul Athanasie 15 viciu log( ofăt) de tain 1 ~ă şi ctitoru a ceştii 115 biserici ; 17 41.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 340; 2. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii Sf. Dumitru
din Bucureşti, in <<Gazeta municipală 1>, an IX (1940), nr. 428 din 23 iunie, p. 1; 3. [Ghenadie Enăceanu],
A 545 (fost ms. rom. 2409), de la B.A.R.P.R., f. 32.

*

266

1733 septembrie 1 - 1734 august 31 (7242).
Lingură

0,6 cm.

de argint, de 19,6 cm. lungime,

folosită

pentru cult;

literă

de

săpată.

Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj ; a a parţi nu t
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.

colccţiilor

S(tanca) G(logoveanca); \ 72! 42.
Pe revers este

săpat:

T(i)s(mana).
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom. 1>, Memorii
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 223.
1 Inscripţie

deteriorată.

2

şi not.iţe,

Seria II, tom.

Textul a fost datat <sec. XVIII>
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după

grafie.

*

267
<Cea. 1590-1599>.
Teplolă

de argint, de 7,5 cm. înălţime şi 4,2 cm. diametru, a:;tăzi defectă;
de 0,6 cm. săpată.
Provine de la: m-rca Tismana, raion Gorj ; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichilăţi 1 •
La Muzeul Patriarhiei.
literă

t

Acest potir l-a

făcut

egumenul Serghie.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocile:;cu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 222 (text şi trad.); 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 147
(text şi trad.).

268
1681 septembrie 1 - 1682 august 31 (7190 ).
Pahar de argint aurit de 18 cm. înălţime şi 8 cm. diametru; literă de
0,4 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.

Partenie ermonah, eg(umen) o1

Bistri(ţa);

7190.

269
1781.
Cupă de potir din argint, de 9 cm. înălţime şi 9 cm. diametru, deteriorată
într-un incendiu; literă de 0,5 cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Mislea, raion Cimpina; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.

t

âe:YJcr~( i;) 3ouAov 't'OU 0e:ou Ko:ALVYJXO Y'YJPW!J.WVO:X o !J.E 't'OV ywve:ov rxv't'ou

YJi; MYJcr Arxi;, 1781.

t

Rugăciunea

robului lui Dumnezeu, Calinic ieromonahul,

şi

cu

părinţii

lui, la

Mislea, 1781.
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 129, nr. 35.
Textul a fost datat <cea. 1590-1599> după

grafie şi factură artistică in perioada în care Serghie
a fost egumen la m-rea Tismana.
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*

270
1775.

Sfeşnic de alamă de 207 cm. înălţime;
medalion, în partea de jos a obiectului.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

literă

de 1 cm.

săpată

într-un

Aceste doao sfe 1şnice sănt făcute 1de răposatul sluge(r) 1Moisi 1 şi date
da 1 nie sf(i)ntei Mitropo! lii din Bucureşt(i) unde 1s-au şi îngropat, pentru 1
vecinica pomenire dumnea llui şi a neamului dumnealui, 110 cu osteneala du(mnealu)i Dumitru 1şi Vasilie Vlad fraţi; 11775 2 •
5

271
1778.
Sfeşnic de alamă de 177 cm. înălţime; literă de 1 cm. săpată în partea
de jos a sfeşnicului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare - Grecesc, din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La Muzeul Patriarhiei.

I(J)OCVV'1)<; XaT~'1J Moaxou 8tcrcrocl-ovLx.tu<; ocvt6t't'o 1 't'OCU't'oc tL<; Tov vocov Tou
AyLou I(J)ocwou 't'ou llpo8po(LOU, 11778 3 •
Ioan Hagi Moscu cel din Tesalonic a închinat cele de
1778.

faţă

la biserica Sfîntul Ioan

lnainte-Mergătorul,

*

272

1646 septembrie 1 - 1647 august 31 (7155 ) . .
Vas de argint folosit pentru cult, de 14 cm. înălţime şi 22 cm. diametru;
de 0,8 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul Patriarhiei.
literă

t

Acea(s)tă crăstelniţă f(ă)cutu-o-au jupan Necula părcălab H mandHHU,d Ero 5
Flori ca , în zilele Io Mateiu Băs( ă)rab voevod; datu la sfănta mănăstir( e)
Ti(s)mana, vă leat
6

7155.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom. >>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 220-221; in extras, p. 72-73; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 122.
In orig.: << Moţsi >>.
Cu cifre arabe.
8 O inscripţie identică şi pe alt sfeşnic din
Muzeului.

4

1
8

colecţiile

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 132, nr. 88.
Şi jupaniţa lui.
8 Numele acesta şi textul slavon care-I precede
este săpat cu literă de 0,3 cm.
o
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273
<După

1679 mai 26>.

Vas de argint aurit de 13 cm. înălţime şi 28 cm. diametru; majuscule
de 0,5 cm. săpate într-un medalion cu o acvilă bicefală.
Provine de la: m-rea Cotroceni; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional
de antichităţi 1.
La Muzeul Patriarhiei.

Ş(erban)u

1

v(oie)v(odţ 2 •

*

274
1613 (7122) noiembrie 5.

Epitrahil de mătase roşie de 150/25 cm., brodat cu fir de argint;
de 1,4 cm. brodată în partea de jos .a piesei.. Text cu majuscule.
Provenienţa

literă

necunoscută.

La Muzeul Patriarhiei.

Fig. 23
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 132, nr. 85.
Textul a fost datat <după 1679 mai 26> după

grafie, posterior anului de zidire a m-rii Cotroceni,
ctitoria lui Şerban Cantacuzino.
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t

To

7tOAL"t'"IJ~

7t!Xpov E1t"'tJ"t'P1XXL 1 AYJOV "IJxo8ofJ.'Yle"IJ! 8L'EfJ.OU Tou
+-

<I>LAm7toc; KA"f)fJ."IJ~ 1 E"t'OU~ x~PX~ VOE(fl.)~p"IJOU

t Epitrahilul de faţă s-a
anul 7122 noiembrie 5.

făcut

de

către

+€.

TIX7t"fJVou fl.("tJT)po-1

mine smeritul mitropolit de Filippi, Clement,

IHBLIOGRAFU~: P. Ş. Năsturel, lJ n epitrachilion inedit de style byzantin: l'etole d" Clement, nu~/ ropolite de Phtlippes (1613), în << Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricac ••, tom. X (1 !!6:!), fasc. 1-:l,
p. 203-20t. (text) şi fig. 2, p. 207.

*
275
1517.
Icoană

O,t. cm.

de lemn de 90/6ft cm., reprezentind pe sf. Nicolae; literă de
cu alb pe fond auriu; în dreptul chipurilor familiei dona-

pictată

torului.
Provine de la: bis. din Ostrov - Călimăneşti; a
de obiecte de la Bis. Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul Patriarhiei.

aparţinut

fondului

In partea dreaptă:

[l]w H -kroe ROEROA~ ;9EwA( o)ele ROEROA; [ll]E'T'p~ ROEROA; Ho4H ROEROA

1•

Io Neagoe voievod; Teodosie voievod; Petru voievod; Ioan voievod.
In partea

stingă:

şi

Doamna Roxanda; doamna Stana
Pe

ramă,

în partea de jos, cu

doamna

literă

Miliţa.

de 1 crn.

pictată

cu alb pe fond

auriu:
+-

,1, "'
• • • 2 x1Xt.p31

... 1517.
BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Icoanele de familie ale lui Neagoe Basarab, în <<Dis. ort. rom. ••,
an LXXIX (1961), p. 776-777 (text).
1

in

Pictura a fost

restaurată

ulterior anului indicat

2 Inscripţie

inscripţie.
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ilizibilă.

276
1707.
lcoanrt de lemn de 76/59 cm., reprezentind patru srinţi;
cu alb pe fond negru, in partea de jos a icoanei.

literă

de 0,4 cm.

pictată

Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul Patriarhiei.

~e:"fjcrL<;

-rou KpYJ-roc;,

-rou -ro:r.e:wou f.L 'Y)'t'p or.o:A(-r( ou)

Ie:p [oc ]r.oAe:(l)<;

w.g.

Rugă('iunca

Moc;Lf.LOU Mocp~ ( ?)

smcritului mitropolit al Ierapolei Maxim Mara (?), rei din Creta, 1707.

277
1742 (7250) iulie 10.
Icoană de lemn de 67/46 cm., reprezentind pe Iisus; literă de 4 cm.
pictall"t cu negru, pe partea din spate a icoanei.
Provine de la: bis. din Buneşti 1 , raion Rimnicu Vllcea.
La Muzeul Patriarhiei.

t

Cu vrerea a Tatălui şi cu ajutor<ul> Fiiului 1 şi cu săvărşirea D(u)hului
aminu.l Indemnatu-s-a de au făcut această icoană l(isu)s H(risto)s;
am scris eu diaconu Părvul de l(a) Gov(o)ra, 1 6 vă leat 7250 inl(ie) 10 dni.

Sfănti:i,
şi

1

278
1762.
Icoanrt de lemn de 108/95 cm., reprezentind pe Maica Domnului incadrată
de doi arhangheli şi doisprezece apostoli; literă de 0,3 cm. pictată cu negru
pe fond alb, in partea de jos, a icoanei.
Provine de la: m-rea Sărindar din Bucureşti, astăzi dispăyută.
La Muzeul Patriarhiei.

'H 7tocpoucroc
~
' ' 't' Y~J<; u, [1te: ] pocyLoc<; oe:cr7tOLV'
~
~
8( e:o-ro1)xou 1 XOCL' oce:mocp'
e:Lxwv
YJ<; 'Y)f.LWV
1

1

'

H

Oevou Mocp(oc<; &vocAWf.LOC<rL f.LEV -r-Yj<; xoc-r~ -r~ 'lw&.vvLvoc f.LOV-Yj<; -r-Yj<; KoL[.J. ~cre:w<; -r-Yj<;
ur.e:pocy(oc<; 8(e:o-r6)xou -r{;)v 1 7tOC't'epwv OVO[.J.[OC~Of.LE]V'Y)c; E7tL<J''t'OC<J'LOC ae: 't'OU -r-Yjc; ocu-r-Yjc;
[.J.ov-Yj<; 1 &.pXLf.LOCva p(-r[ ou ... 2 ] u; &;wypo:cp(cr6YJ xocl &.7te:x:A 'Y) p<il6'YJ 15 de; -r~v €[ v Bouxoupe:cr-r(]w 7tp00''YJAW[.J.EV'YJV ocu-r-Yj f.LOV~V 1 Loc[p]ocv-r&.pLo[ V OVO[.J.OC]~Of.LEVYJV. 'Ev M6crx~oc

1762.
1

Vezi:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 58, nr. 541.

2

Inscripţie ilizibilă.
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Această icoană a preasfintei stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea
Fecioarei Maria, cu cheltuiala părinţilor din mănăstirea numită a Adormirii preasfintei Năseă
toarei de Dumnezeu cea de la Ianina, prin grija arhimandritului acestei mănăstiri. . . s-a
pictat şi s-a hărăzit mănăstirei închinate ei, numită Sărindar, care este în Bucureşti. In
Moscova 1762.

279
1780.
Icoană
pictată

de lemn 128/78 cm., reprezentînd sfînta Treime;
cu negru pe fond verde.

literă

de 0,3 cm.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul Patriarhiei.

De Grigorie zugrav; 1780 1 .

280
1782 martie 28.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 104/90 cm., reprezentînd
pe Iisus între Maica Domnului şi sr. Ioan Botezătorul; literă de 0,5-0, 7 cm.
săpată în partea de jos a icoanei. Text cu majuscule.
Provine de la: paraclisul Mitropoliei din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

pau, ~oUĂ't"(XV(X xe: -rov AA.e:~(Xv3pou, EA.e:v"f)~ xe: -rov K(J.)cr !I.. 't"(XV't"LV(X~
xe: -rov ZoL't"~(X~ xe: -rov Zo"f)'t"~(X~ xe: -rov
t 'AA.e:~(Xv3pou, 1 Ex(X-re:p"f)V"f)~ X(XL 't"(J.)V 1 ALx(X-re:pLV"f)~ xe: 't"(J.)V 1 Ll"f)!J. "f)'t"pLou, M(XpL(X~
xe: 't"(J.)V 15 II(Xvou, Av"f)~ xe: 't"(J.)V
Be:ve:-r~( "f)](XV(X xe: -rov 1 Ll "f)f.LL't"pLou, ~!J.(Xp(Xy3(X~ xe: 't"(J.)V 1 N LXOA(Xou, AvL~ xe: 't"(J.)V
NYJXOA(XOU, E 1 A.e:vL~ ~ xe: 't"(J.)V I(J.)(XVOU, EA.e:vL~ p:; xe: -rov Z(X<pLpL, M(XpL(X~ xe: 't"(J.)V
K(J.)VO"'t"(XV't"Lvou, 1 Z(J.)L't"~(X~ xe: 't"(J.)V Kovm(XV't"Lvou, 1 Ao~(Xv3p(X xe: 't"(J.)V ~X(XpA(X't"OU, 1 Ex(X-re:pLV"fl~ xe: 't"(J.)V ~-re:<p(Xvou, 15 K"f)pL(XXL~ xe: 't"(J.)V
'E!J.(XVOULA, z(J.)"f)Ţ~(X~ xe: 't"OV 1 re:(J.)pyLou, EJ..e:V"f)~, Av3pL(XV(X~ xe: 't"O<V > 1 M(XpLX(X, AvL~ xe: -rov HA."f)VX(X~' 1 M7t(XÂ(XO"(X~ xe: 't"(J.)V H(J.)(XVOU xe: 15 't"(J.)V cX.3e:J..<p(J.)V
H(J.)(XVOU, EA.e:vL~ 1 xe: 't"(J.)V yove:(J.)v, P(X30UX(XVOU, 1 M(Xp"f)(X~ xe: 't"(J.)V re:(J.)pyLou,
~(XU 1 't"(X~ xe: 't"(J.)V 't"e:XV(J.)V, 8e:o3(J.)pou, Z(J.)"Y)'t"~(X~ xe: 't"(J.)V
~X(XpA(X-rou, Ae: 1 X(X't"e:p"f)VL~ X(XL 't"(J.)V 1 M(Xp"f)(X~ xe: 't"(J.)V yove:(J.)v, 1 Ll"f)!J."Y)'t"p"f)ou,
,........,
M(XpL"f)(X~ xe: 't"(J.)V Y(J.) y(J.)ve:ov,
••• 2

~

rpLyopLou, AvL~ xe: 't"OV 1 Ao~(Xv3p(X xe: Ţ(J.)V M7t(XA(XO"(X~, ~OCV't"(X~ xe: Ţ(J.)V re:(J.)p<y >Lou, M(X 1 pL(X~ xe: 't"(J.)V E!J.(XVOU"Y)A, 1 ~ouA't"(XV(X xe: 't"(J.)V
1

Cu cifre arabe.

2

Text acoperit de
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legăturile

metalice ale icoanei.

<P"t):Aocpe't'U ocpx"flepeo~, 1KoO'I.l.IX~ ocpx"flepe(J)~, 1~opo8eou "IJEPOI.l.ovocxou locpxL ... 1 O'oc
X<e >Lp rxLXIX XPLO'o<x6ou >, 1 Ne6cp"t)'t'(J)~ "IJEPOI.l.OVIXXOU, 1 MocVOU"IJA x(ocl) 't'(J)V
nxv(J)(v).l Ncfvou XPLO'oxo~.l1782 l.l.IXP't'LO~ 28 .
. . . ru, Sultana şi cu Alexandru, Elena şi cu Constantin şi cu Zoiţa şi cu Zoiţa şi cu
Alexandru, Ecaterina şi cu Ecaterina şi cu Dumitru, Maria şi cu Pană, Ana şi cu
Veneţiana şi cu Dumitru, Smaragda şi cu Nicolae, Ana şi cu Nicolae, Elena şi cu Ioan,
Elena şi cu Zamfira, Maria şi cu
Constantin, Zoiţa şi cu Constantin, Luxandra şi cu Scarlat, Ecaterina şi cu Ştefan,
Chiriac şi cu
Emanoil, Zoiţa şi cu Gheorghie, Elena, Andriana şi cu Marica, Ana şi cu Ilinra,
Bălaşa şi cu Ioan şi cu fraţii
Ioan, Elena şi cu părinţii, Răducan, Maria şi cu Gheorghie, Safta şi cu copii, Teodor,
Zoiţa şi cu
Scarlat, Ecaterina şi cu Maria şi cu părinţii, Dimitrie, Maria şi cu părinţii,
Grigorie, Ana şi cu Luxandra şi cu Bălaşa, Safta şi cu Gheorghie, Maria şi cu Emanuil,
Sultana şi cu
Filaret arhiereul, Cozma arhiereul, Dorotei ieromonhaul, arhi ...
Cu mina lui Ghica argintarul, Neofit ieromonahul, Manuil şi cu copiii. Nanu argintarul
1782, martie 28.

t

BIBLIOGRAFIE: 1. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în «Bul. Corn. mon. ist. », an
V (1912), p. 170 (foto.); 2. Iorga, Arts mineurs, 1, IcOnes, fig. 15.

281
1799.
Icoană

de lemn de 74/50 cm., reprezentînd pe sf. Nicolaie
de 0,3 cm. pictată cu roşu pe fond albastru.
Provine de la: m-rea An tim ( ?) din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

şi

sf. Spiridon;

literă

S-au

făcut

cu

osărdiia ŞI

cheltuiala zmeritului episcop al

Argeşului,

chir

Iosif; 1799.

*

282

<Sec. XVII mijlocul- sec. XVIII a doua

jumătate>.

Pomelnic triptic de lemn 1 , de 70/35 cm., inchis şi de 70/67 cm. deschis,
scris de mai multe persoane.
Provine de la: schitul Brădet, raion Curtea de Argeş.
La Muzeul Patriarhiei.
Citeva li tere ilizibile.
Textul a fost datat <sec. XVII mijloculsec. XVIII a doua jumătate> după grafie; pomel1

1

nicul a inceput să fie alcătuit la 1645 (7154)data din text - şi a fost continuat pină in a doua
jumătate a sec. XVIII.
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In partea din mijloc, textul cu literă de 1,8 cm. este pictat cu roşu pe
rond alb, dPasupra celor trei coloanP.

t

(}i~ XIJ4M &113H-kcfHi"t I'(ocno,&,H)H-k &(o)r4 H cn4c4 H4UI4ro Hi"c(tk4) X(pHcT)4.

t

Acesta (este) hramul Înălţării Domnului Dumnezeului şi mîntuitorului nostru Iisus

Hristos.

şi

In coloana din dreapta, textul cu literă de
initial!' cu roşu, pr fond alh.

o,t.

cm. este pictat cu negru

t lloM-kHH r(o)c(no,&,)H: 1 Iw MHp'l-k ROfRO,&,, 1 Iw C:~,&,HCA4R ROfRO,&,, 1 Iw P4,&,SAI1
ROfKO,&,, 15 lw &4c(4)p4Bil ROERO,&,, 1 Iw C:.t4,&,S ROfRO,&,, 1Iw P4,&,SA!. ROfRO,&,, 1Iw C:.t4,&,SU,4
ROERO,&,, 1lw H-kroi"o1 ROfKO,&,, 110 lw 9Ew,&,od~c~ ROERO,&,, 1 lw P4,&,SAI1 ROEKO,&,, 1Iw C~,&,HCA4R
ROfKO,&,, 1lw C.t4,&,S ROERO,&,, 1lw CHHTHA~ ROERO,&,, 115 lw lltTpS ROERo,&,, 1Iw illHp'l-k ROERO,&,, 1Iw
B.tH~4H(,&,)!JS ROEKO,&,, 1lw lltT~S ROfRO,&,, 1Iw illHX4~ ROfKO,&,, 120 Iw H-kKSA4 ROERO,&,, 1Iw
GiM-kwH ROfKO,&,, 1Iw III!.pB4Hil ROERO,&,, 1Iw P4,&,SA!. ROERO,&,, 1lw fl.tH~4H,&,PS ROERO,&,, 125 lw
r 4R(JHAI1 ROEKO,&,, 1Iw ili4Tf~ ROfRO,&,, 1Iw KocT4H,&,HH ROfRO,&,.
Pomeneşte, Doamne: Io Mircea voievod, Io V ădislav voievod, Io Radu! voievod,
Io Băsărab voievod, Io Vlad voievod, Io Radu! voievod, Io Vlil.duţă voievod, lo Neagoe
voievod, Io Teodosie voievod, Io Radu! voievod, lo Vădislav voievod, Io Vlad voievod, Io
Vintilă voievod, Io Petru voievod, Io Mircea voievod, lo Alixandru voievod, Io Petru voievad, Io Mihaiu voievod, Io Necula voievod, Io Simeon voievod, Io Şărban voievod, IoRadul voievod, Io Alixandru voievod, Io Gavril;\ voievod lo Matei voievod, Io Costandin
voievod.

ln partea de jos, sub rele trei col<.anP, textul cu litrră de 1,2 cm. este
pictat cu roşu pe fond alb.

"f

Gi"~ cllTROpH noM-kHHK: mSn4H lwH H mSn4HHU,4 <t>ro fiHK4 Rll ,&,(11. )Hil Iw ilf4Tf~

ROHR0,&,4 Rll .t-kT x3~ j 143 rp-kwHHK K4AOXH4 3Srp4zfs.

t Aceştia au făcut pomelnicul: jupan Ion şi
voievod, în anul 7154; eu greşitul Calohna zugrav.

jupaniţa

lui Anca, în zilele lui Io Matei

In coloana din mijloc, textul cu litrră de 0,5 -- 0,8 cm. rste pictat cu
negru şi iniţialele cu roşu, pe fond alb.
: 1 t Stanciul, Mariia, Radul, Iona, 1Costandin, t Mihalce,
:Maria, Radul, Mateiu, t Sofieca, Ilenca, !5 Stan, Năstasie, Todosie, Rada,
Radul, Radu], [E]ftemie, Stan, Ion, i Todosie, t Stana, t Mariia, t Stanciu,
Neagul, Elena, t Cerbul 2 • i

IloM-kHH f(ocno,&,)H

t

1

1

1

1

lloMfH[H] f(ocno,&,)H 1 : 1·. ,3
lloMEH[H] r(o)c(no),&,H 1 : 1 Dobre, ...
41
.
t 1'1... 3 '5
1

1

ă,

Mircea

2

i Muş[a], [Costa]ntin, 1 ...

•.•

Pomeneşte,

Doamne.
Text scris de altă persoană, ulterior datei cind
s-a alcătuit pomelnicul.
2

4

3

4

Text ilizibil, scris de
Text ilizibil.
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altă persoană.

Alipie i mona ...
.
Il mea, 1i • • • 1 se 2 .

şa,

unea,

cap ...

cf1

1

1

5

Dragole, Ion,

1

I vaşco,! P ... 1 , t Sta(n)cul 2 ( ?) ! t Radi, ereiţa Rada. 2 5 Mona ... 1 ie 2 •
1 monah Serahim,
Dat ... 1 Muşa, Rad(u). 2 Mareş 2 ••• 1 mona ... 2
1
10
1
..•
mona(h) Selevestru,
e(re)iţa Rada, ereiţa ...
al, [ Ştefan, ... 1 can,
3
15
2
Flore ; ! 11 rocnom,.t.,d fro H.t-kHd lu rocnom,.t.,d fro &'h.Adllld .1 Coman, Iolia 2. 1
1

1

j

1

1

...

1

j

Negor,! Ana, Anca, V
1

2

•••

1
1

1n coloana din slînga, textul cu lit,•I [t dl'
IH'gru

~i iniţialt•

roşu

ru

0,5-0,7 rm. estt• pictat cu

P<' fond alh.

f1 px• fii (i)cKOII'h. 9fWAH'I'"' dp x• ill (1} CKOWb. .M d~HM'b., dp tm(i'}cKOII'h. AwpW'I'f~, dp x;·m (i )c.
1

1

1

KOII'h. Hljs9HM·:f, 1 5 dpxlm(l }cKOII'b. GipdljsHM, 1 dpxim(i' )CKOrl'h. Hljs9fMif, 1 dpxi'm(i' }cKOWb. ĂHWHicif, 1
dpxim(i'}cKOWb. ASKd, dpxi'm(l}cKOII'h. l'pHropif, 10 "PX'im(l}cKon'h. 9fwzjsHA'I.., ! dpxim(i}cKon'h.
GTfljsdH'h. 4•
1

1

Adliepisrop Teol i <p >t, :uhiepis!'op Maxim, arhiepiseop Dorotei, arhiepiscop Iftimie,
arhiepisr·op Serafim, mhiepisrop Tftemie, arhiepiseop Dionisie, arhiepiscop Luca, arhiepisf:op Grigorie, arhiepiseop Teofil, arhiepiscop Stefan .
1
Sofronie ot Argeş 5 . l J upaniţ.a Anca, I van, Mariia, Stoica; Stoica,
·
1 e, p1 ane
·
}
auna, 1
mona h , . . . 1 d 1.· 2
Gh erg lle, St ancuşe, 15
1 lie. ! t Părvul, Sanfira, Nas2
t Isai ia monah eg( u )m( en) ot Br ăd( et)
5
tea, Catrina, Ma(n)da •
. . .

j

.

•

•

•

1

1

•

1

1

•

1

1

1

...

1

Monah Visarion, 2 o(i), 1 sfit(ă) 1 de coftirie 1· .. 1 tirie 2 ••. 6
lloM-kHH l'(o)c(no,.t.,)H 7 : Voica 2. Monah Vasilii,! Vălsan, Maruşca, Dumitru 2 ••• 1 ; 5 Dobre. 2 ; ••• can 8 •
1

1

i'P aripioara din parlPa slingi1, textul cu
ru nPgru şi ini~iale eu roşu, pe fond alb.

litrră

dt• o,:l-1 cm. este pictat

Coloana din dreapta:

IloM-kHH l'(ocno,.t.,)H: 1 MOHdX' ffHKHljsop, j MOHdX' ÂdHiHA'h., 1 lpMOHdX' C:Hcdpi'WH, [ 5 MOHdX'
illdKdpif, ! lpMOHdX' MoHcH, MOHdX' GwzjspwHif, MOHdX' l'fAKd, j MOHdX' HHKdH,.t.,pS, 10 MOHdX'
AwpoTf~, lpMOHdX' l'dBpiHA'h., MOHdX' ĂdHfHAt., MOHdX' IldHc'if, 15 MOHdX' HHKHljsop, MOHdX' HiljsoH,
MOHdX' HljsTfMif, MOHdX' HHKO,.t.,HM 4•
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pomeneşte, Doamne: monah Nichifor, monah Daniil, ieromonah Viserion, monah
Macarie, ieromonah Moisi, monah Sofronie, monah Ghelca, monah Nicandru, monah Dorotei,
ieromonah Gavriil, monah Daneil, monah Paisie, monah Nichifor, monah Nifon, monah
Iftemie, monah Nicodim.
1

Text ilizibil.
Text scris de altă persoanii, ulterior.
3 Text scris de prima persoană la data cînd s-a
alcătuit pomelnicul: şi doamna lui Ileana şi doamna
lui Bălaşa.
4 Text scris de prima persoană.
2

6 Inscripţie scrisă de altă persoană,
răzuit.
6 Text răzuit.
7
Pomt-neşte, Doamne.
8

peste un text

Text ilizibil, scris peste un altul care a fost

răzuit.
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1751. / Ghenadie / eg(umenul)
erodiiac 3 ; / Nichifor / er(monah) 3 •

B(rădetului),

un stihar 1 ;

•.. 2 ; /

Ioasaf / 5

t

Hrizea das(căl) Argeş(ului) 3 ./ Monah Procopie. 4 / Monah Visarion au
dat o viie; 3 / Nicodim diiaconu. 5 l5 Ermonah [S]ava, Dionisie. 3 / ••• 2 Veniamin,
N( ea)goe. 3 Rafailă. t Samfira.l t Dumitru. 3 Mariia. 3 Oancia monahia, /10
Gheorghe, Mariia, Marin. 3 / t Ermonah Nicodimii au dat 1 1 stehari. Datco. 3 /
Neagoe, Neacşa ... 2 Păuna, / Ancuţa ... 2 Iane, Neacşa. 3 J 15 t Theodosie. 3 lt Ianea,
Neaga, Stanciul, / t Iana, / Mariia, Mariia, / t Ion, /20 Vă ta ţie fămiia, / t Vasilie, /
Dima, Gherghie, Lazar, 1 Enache, Iana, Ilina.l t Dat-a jupăneasa Nega, / 25
oi 6, a lui Iane iuzbaş. 3 / Theofil, Iane. 3 / t Dobrotă, Rafaila, 1 t Manea,
t Tudosiia, 1 t Venătil(ă), t Drăghicl. 3
1

1

Coloana din stinga:

lloMrkHH f(ocnoA)H 6 :

Lithau, Pavla 1 che, Satanina, Cazan,
/ Ianache,
Despa, Mihalachi, / 5 Sofiica, Mateiu, / Şerban, Elina, / Andronie, Smaragda,
Vintel(ă), Stanca, / Neagoe, Maria, 110 Mariia, Catrina, / Costandinu, Elina,
Drăghici, Păuna, Şărban, Elina, llanachie, Anca, Pană, 15 Mariia, Papa, Stanca, Anca, Elina, / Mihai, Vintel(ă), Elin 1 ca, Dumitraşco, / Mariia, Costandin. 3 1 20
Nicoli, ... 1 . . . 2 erei 3 • / Stamatie, Stamata. 3 / Păuna, Gheorghie, Marula, /
Dragot( ă), Maria, t Enache. 3 / 25 Magdilena mon( ahia). 3 Stan, Stana, / Dumitru,
Vladul 3 , / ••• 2 , / Neagoe, Neacşa3 .l 30 Milthi monaha3 .J Radu 3 , ••• 2 J Ionii, Dana,
Stanca. 3 / Sava mănah. 3 l Ierei Oprea monah, 1 35 Vladul, Ionu ere(i),
Mariia. 3 1 t Stanciul, t Necşa.j A dat Mane părcălab / stupi 4 şi o vac(ă); /
i Dobra. 3 /
1

1

1

Pe aripioara din partea dreaptă, textul cu
pictat cu negru şi iniţialele cu roşu pe fond alb.

literă

de 0,3-0,8 cm. este

Coloana din dreapta:

lloMrkHH f(ocnoA)H 6 : 1 Omir, Stanca, ... j... 2 Mariia, Anna.l lloMrkHH f(ocnoA)H 6 :

jupan Mihaiu 1 5 i Dragna, Voda, Vina, 1 Văsio, Iona, Leca, Gheo 1 ca, Voda,
Malcoce, 1 monah Paisie, 1 monahie Marta, /10 . . • 2 tan ... 2 erei, Mihaiu, 1 i Despa,
i Tudor, Crăstia, M 1 aruca, Gherghina, Elin a, 1 Mihail. 3 1 . . . 2 15 erei Pătru, 1
Dumitra, Voico, Stanca, 1 Rafail, Stana, Băluşu, 1 Stănislav, Neagoe, Trifa,
Neculcia, Dafina, Teodor, 1 20 Neacăşa, erei Radul, Neacăşa, 1 Mihail, Neaga, erei
Oancia, 1 Oprişa, Ilina, Mărina, 1 Neagul, Crăstea, Tudosie, 1 Mihaiu, Rada, Staico,
Coman. 25 lloMIHH f(ocnoA)H 6 : Fera log(ofăt), Stalna, Voica, Voico, Mijtrea,
Stana, Papa, Op / rişa, Alecsie, Elina, Pro /dana, Sărbul, Vladul, / 30 Dumitru,
J

1
2
3

Text scris de
Text ilizibil.
Text scris de

altă persoană

la data

amintită.

4
6

altă persoană.

Text scris de o altă persoană.
Scris de aceeaşi persoană ca la nota 4.
Doamne.

6 Pomeneşte,
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Neacşa, Muşa,

1Muşat, Samfira, Vasilie, 1 Maria, Aanca, Iane, Ma 1 ria, Teodor,
Dima, 1 Gherghie, Despah, Păuna, 135 Drosa, Despa, Necula, 1Dima, Stanca,
Nechi 1ta, Stafie. 1 1 t Vlad, Ana, Crăst(i)an, 1 ... [40 . . . 2 1 Negoe, 1 Oprea, ... 2
Coloana din stinga:

t

JISM(E)HE l'(ocnoA)E 3 : Antuni(i), Muş(a) 1 i Viş(a), ... 2 Ivan 1 • 1 IloM-kHH
l'(ocnoA)H 3 :1 ... 2 15 Stanciul, Dima i Voloş, 1 Mitrea, Fota, Neaga, [ Radulu,
Barbul, 1 Badea, Staico, Odochiia, 1 Vlaicul, Neacşa, 1 10 monahiia Agripina, 1
[V]oica ( ?) 1 ... 2 1 Dumitru, 1Simion, Andronie, Voica. 1 1 ... 115 . . . 2 1 lloM-kHH
l'(ocnoA)H A(Suu) p4&41 &(o)mi~ 4 : 1 Barbul, Vişa, Vrabie, 1 Oprişa, Ion, Stana.I
Părvul.ll 20 Neaga, Pătru, Ion, Vişa, 1Anca. 1 ! IloM-kHH l'(ocnoA)H 3 : 1Mitrea şif(ar),
Sora, 1 Anghel, Dana, Drăgan, 1 25 Ion stol(nec), Vlădae, Mateiu, i Părvul, Ra30
dul, Gheorghie, 1 Ilina, Mateiu,
••• 2 1 Neagul, Stanca, Oprea, Sto-1
iana, Mihaiu, Mariia, Fră 1eia, 1 Mariia, Marin, Rada, 1 Mateiu, Catrina. 1 135
Părasco, Calea, Radulu, IJina, Nicula. 1 Neaga, Ion, Mariia, 1Stoica, Pană. 1 1
Dobral 40 ••• 2 , Varvara. 1 1Tr.... 2 Anca, 1 Petru <aU> dat oi 10. 1 1Mariia,
Ion, Mariia. 1 45 t Radul, Dragna, 1t Dumitru; t Păuna; t Ilinca; t Stefan;/
••. 2, Rada,I .. ·1· .. 2
1

1

...

[

...

[

1

1

BIDLIOGRAFIE: V. flriitulescu, Pomelnicu.l srhitului
Olteniei •>, an XI (1959), p. 365--368.

Brădet

de pe apa Vilsanului, în

(<

Mitropolia

283
1763 septembrie 1-1764 august 31(7272).
Pomelnic triptic de lemn, de 45/22,5 cm., închis, şi de 45/4.5 cm., deschis.
Provine de la: bis. Stelea din Tîrgovişte; a aparţinut colecţiilor Muzeului
de

artă religioasă 6 •

La Muzeul Patriarhiei.
In partea din mijloc, textul cu literă de 0,9 cm. este pictat cu roşu pe
fond alb pe patru coloane.

t
t

Pomenicul ctitor[il]o[r ... 2 vă l]eat 727[2].
Vii: 1 Dragomir, 1 Armenca, 1 Manolache, i 5 Catrina, 1 Enache, 1 Stanca, 1
Dumitru, 1 Dumitrana, 11 Costandin, 1 Ilinca, 1 Manul, 1 Ilinca, 1 Dumitrana, 1 16
Marica, i Ancuţa;
Radul, 1 Stoica, 1 Voica, 1 Mariia, 6 1 Şărban,! Constandin, 1 [D]ima, 1 Vas[ili], 1 Badea, i 10 Mariia, i Mihai zugraf.
Text scris de altă persoană.
Text ilizibil.
a Pomeneşte, Doamne.

1

2

°

' Pomeneşte, Doamne, sufletul robilor lui Dumnezeu.
6 Vezi: Drăghiceanu, Catalogul, p. 113, nr. 750.

323
https://biblioteca-digitala.ro

· . . . 1 1sa
.
1... 1e
. ... ,1 5 An d rem,
.
. · I o l\1 a te (.)
1 v·oe\, od , , El
, ena d oamna,
Morţ1.
s
[o
]
(
?
)
1
o
I
1
1
1
o
o
1
o
Il
o
D[
-]
[
"]
. . .. 1, 1 or. . . a. n ... 1 • • • JIO, • • . n. . . a,
ra go 1 , ... 1
1 to 1an
1
1
1
o ... ,\ Stanci(u), C[atrin]a,\ Mih[aiu], ...
Dobra, ...
Mariia,\ 15 Ir[i]na;
5
Dumitr[u] ( ?) Mari[a] ( ?) Coi[c]a, Chir[ana] ( ?) \ Costa[ndin],: Andreiu,
Zamfi[r], Andreiu,! erei Costandin, \10 Damaschin, Dami[an] ( ?), Tudora,
.. 111
1
D nm1tru, l\1 arna,
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o

1

1

1

'

•••

1

1

Pe aripioara din dreapta, textul cu litrr:i dP 0,7 cm. rste pirtat cu
nrgru P<' fond alb.

Pomeni eul popei! Manului; [vii: \5 erei Manul, \ ere(i)ţă Bălaş(a), Radu]
Ioan, Sanda; morţ(i):! 10 erei Manul, er(e)iţ(a) Gherghina, Chirie, Ioan, :
Vasile, ! Statie.
1

1

1

1

1

1

284
<1777 -1800>.
Pomelnic triptic de lemn a, de 84/54 cm., închis,
scris de mai multe persoane.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul Patriarhiei.

şi

de 84/109 cm., deschis,

Pe partea din faţă şi pe cel!' două aripioare, textul cu literă de 1,8 cm.
este pictat cu alb pe fond albastru, în dreptul portretelor donatorilor.

D(o)mn(ul) Al(e)xandru, domna Rocsanda.\ 7186 3 , 1777.
Pe partea din mijloc textul cu
cu roşu pe fond alb.

literă

de 0,5-1,5 cm. este pictat cu negru

şi iniţiale

Coloana 1-a.

să pomen(e)sci:i! boeri:
5
5
'ld,:\(H) H~ , Simeoni:i, \ Maria

Theodori:i Boul visternic 1 H JKmH fro 4 \ [Aga-]
i Theofana, Ga vriili:i snll ger, Gavriili:i logofia H
4
[făt] H iKrHH Ero \ O[nis]ie n 'ld,\U H~ 5 , Grigorie sulgeri, l[on] prăc(ă)lab, 1 C[os-]
tantinti ... 1 ara H iKmd wo 4 Theo \ fana " '~"An H~ll 5 , Slami, Sul i 10 tana, Condi boheriu, Catrina, Solo moni:i vor(nic), KHnrHHE fro 6 Nas tasiia" 4d,:\(H) H~ 5 , Vasilie,
Melen tie [Ba]li[ca] n iKfHd wo Anna n '~"A(H) H~ 5 , Grigorie, Costantini:i, Pătraş 15
co vornic ot Bo[toşani] n iKfHd fro 4 Antimiia, Gri 1 gorie " KHnrHHf wo 7 Roxanda
n 4d 1 ,'\111 n~ 5 , Mari ca, Gheorghie, Ioanii 1 Condria H iKfHH fro 4 Anastasiia, 1 N echifori:i, Ilie, Ioani:i, Dimi \20 trie Chiruţa postel(nic) H KHfrHHf fro 7 Marica,! ... 1
Aici

1

1

1

1

1

1

1

Text ilizibil.
Textul a fost datat <17?7-1800> după grafie în
intervalul de la primul an amintit în text -17?7cînd a început să se recopieze probabil vechiul
pomelnic al m-rii Slatina - şi 1800, dată pînă in
jurul căreia s-au continuat inscripţiile.
2

3
4

Greşit,

in loc de:
femeia lui.
copiii lor.
Cneaghina lui.
Şi cneaghina lui.
Şi

6 Şi
6
7
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1

<•

7286 ''

Ioanu adru ... \ Crăstiianu, An 1 timiia, Mariia, Gheorghie " KHH rHHE Ero 2 Theofana, Thoma, 1" KHHrHm u·o 2 Iftimia, Di !25 mitrie vei logofet " KHErHHE Ero 2 Mariia 1" 411,\H "X3 , Gheorghie, Grigorie, Va 1silie, Ioanu Romtompan u KHHrHHE Ero 2
ICostanda, Oso ( ?), Ghermani'I, lura şco Băşotă " [KHE]rHHE 2 Ero Ioanna, 30
lordachie visternic, loanu Prodafn], Maria, Ma ria, Simionu, Cornilie Prumescu ( ?) " KHf! rHHf [E]ro 2 Safta, Ioan Cehan, Theodo ru, Gheorghie, Ioa nu
Crastiianu" KHH rHHE Ero 2 Tofana, Andrei Talpă 35 " KHHrHHf ero 2 Mariia" 'M,l, "X 3 ,
Mironu, Maxin Th. osu ... , 1 . . . 1 pan, 1 Grigorie " KHHrHHf ero 2 Eftimie, 1 lani,
Vasilca, Magdalena, Iacov, 1 Theodor, Romanu, Loghin, Zaha 1 40 rie, Ioanu,
Nastasiia, Tomşa, 1 Petru, Toma, loanu, Dragoşe, 1 D(a)v(i)du, Nedelea,
Stanciulu, Chi rilă, Iftimiia, Petrea, Todo ra, Miron, Agathona, Martha, 45
Maria, Mitrea, Lupa, Marica ot Hărlău, 1 Ionaşco Mălai ot laş(i), Maxinu C ...
racal, Erimie vameş, Manoilu sulger, Andrei ghetman " KHHrEH(H) ero 2 Theodosie, Costantin, purcălab ot Hotin " KHHrH Hf ero 2 Cărstăna, Lupulu logofet, 50
Şerbanu, Costandinu vei ban, Safta.l loanu vel vis(tier), Safta, Mariia 1 şi totu
neamul lor, neamul Cantacozineştilor.l Costantinu ban Başot(ă), Grigoraş,
Costa nu 1şi tot neamul lor. 4 \ 55 Ioniţă Başotă llet 1794 săpt( emvrie) 26 5 •
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coloana a 11-a.

Ai ce

să

pomenescu

înpăraţii

moscăceşti:

1 1vanu
Vasilievici RMHKif
1urie Vasileevici cpll'l'b. REAHKII 1 ro u,(11)p·k
8
1vanu U,(11)pERH4,
"t,'J...lf.IH Ero
Evdochie i Theodor ! U,(11)p-kRH(4) 9 • 1
10
Grigorie Alexandrovici, cneaz Potem chin, Tavriceschi, gheneral-feldma-[
reşal a armelor ruseşti au murit la leat 17911 oc(tombrie) 5 la Moldova. 10
Mogăldea vel ceaşnicu 1 Niculai}!" KHErHHE Ero 2 Alexan l15 dra 11 411A(H) "X 3 , Vasilie,
Ionaşco, Gri gorie, Irina, Tofana, Todosiia, Saule vameş, Irina i Ianu,
Ioanu Cara capitan r'h mHTEAHHI\11 Ero 11 Ioana 1 " '111,\lt "X 3 , Grigorce, Ana,
Alexan 20 dru, Dumitru, Samfira, Dumitru, Axana, Gheorghie Roşea visternicu, Ana" 411,l,(H) "X 3 Irina, Grigorie Cociul ceaşnic" KHErHIU wo 2 Anteniia" 411,.1,
"X 12, Ioanu postelnic " KHE 1 rHHf wo 2 Mariia, Ioan vel stolnic " KHfrHHf 1 25 wo 2 Nastasia, Gheorghie Corostan" KHfrH 1 Hf Ero 2 Ioană, Varvara" 411,l,(H) "X 3 1 Elina, Theodoru cupeţ, Costantin, 1 Zmaragda, Clomiia, Costantin, 1 Vasilie, Andrei,
Alexandra.

u,(11)p'h 1 MocKoRCKH "
" cHH Ero 7

u,(11)pHU,II

1

6

N astasia,

1

1

5

"

1

1

1

1

1

1

I

1

Coloana a III-a.

Aice să pomen(e)scu pravoslavnicii d(o)mni ctitorii: monah PahorniP
carele s-au chemat Alexandru voiavodu H ro(cno)m,l,f Ero 13 \ 5 Roxanda" 411,l,(H) "X 3 ,
Bogdan, Petru, Cos 1 tan[d]in, Ionaşco, Anghelina, The 1 odora, Theofana " Rfc
po"t, 14 .1 Ioanl't, Nastasia, Petru voevod, Vlad 1 v(oie)v(o)d, Alexandru v(oie)vod,
1

1

1

1

Text ilizibil.
cneaghina lui.
copiii lor.
Text scris de prima persoană la '17?7.
Text scris de altă persoană la '179lt.
Marele ţar al Moscovei şi ţarina.
Fratele marelui ţar şi fiul lui.
Ţarevici, şi fiica lui.

Şi
3
Şi
2

4
5
6
7
8

9
Ţarevici. Textul este scris de prima pcrsoanii
la '17?7.
10 Text scris de altă persoană la 1791.
11 Cu soţia lui.
12 Şi copilul lor.
13 Şi doamna lui.
u Şi întreg neamul.
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Aron v(oie)v(o)d, !10 Eremia v(oie)vod H M(~t)T(E)pH Ero H r(o)cno 1 a<AE Ero H 44AHX Eroi,
Costantin, Ale xia, Irina, Maria, Caterina, Sta na, Samfira, Stefan v( oie )vod
H 1 r(o)cnoa<AE Ero 2 Axenia H wT(E)u,H Ero ]15 H M(4)T(E)pH Ero H r(o)cn(o)a<AE Ero3 Thenevra 1
H 44A HX 4 Lebiin "r(o)cn(o)a<AE 5 Roxanda 1" 44AH HX 6 Bogdanu, Radul v(oie)vod 1
H r(o)cnoa<AE Ero 2 Archirie H c(H)H~ Ero 7 ] Alexandru v(oie)vod " r(o)rn(o)mrV Ero 2 ]2o
Marii a, ~iron v( oie )vod, Ioanii Va silie v( oie )vodu 11 r( o)rnoa<,J,E 5 Ecate rina,
Gheorgh1e Stefan voevodul " r(o)cnom,v Ero 2 Elisafta "w(Tt)u,~ Ero ]H ,u(~t)T(E)I'"
Ero 8, Ioan ii Duca v( oie )vodu 1 25 " r( o)cnomţ~,E 5 Anastasia, Petreceico 1 v( oie )vod "
r(o)cnom"v Ero 2 Maria, Dumi 1 traşco voevod, Antonie Ruset voevod.
Ghenadie egumen din copilărie 1 din mănăstirea Slatinii 1 au înoit pomelnicul acesta ]la anii 7286 av(gust) 12.
1

1

1

1

Coloana a IV-a.

Aice să pomenescu 1 mitropolitii şi arhiepiscopi(i): 1 Theofan mitropolit ot
5
1 Gheorghie mitropolit ot Pobrata, ] Theodosie mitropolitii ot Pobrata,
Pobrat \ Anastasie mitropolitii ot Dragom(irna), 1 Theofan mitropolitii Slatin(ii),
Varlaam mitropolitii ot Secu, Sava mitropolitii, ]10 Ghedeon mitropolitii,
Dosotheu mitropolit, 1 Misailu mitropolitii, 1 [G]heorghie [m]itropolitu, 1 [A]ntonie [m]itropolit, ]15 [N]echifor [m]itropolitu, 1 [la]covu [m]itropolitii, 1 [G]avriilu
[m]itropolitu, 1 [A]nanie [m]itropolit.
Arhiepiscopii să pomenescu ai cea şi episcopii: episcop Eu( s )tatie ot
Slatină, 1 episcopii Agathon ot Răşca, ]5 episcopii Ioanu ot Moldoviţ(a), i episcop
Efrim ot Moldoviţ( a), 1 episcopii Spiridonu ot Slatin( a), 1 episcopii Agathonu,
episcopu Anastasie ot Moldoviţ(a), ] 10 episcopu Gheorghie ot Moldoviţ(a), 1
episcop Sava, 1 episcopu Lavrentie, 1 episcop Ioan, 1 episcopii Dionisie ot Slatină, 115 [e]piscopu [Th]eofilu 1, [e]piscopu [V]arlaamu, 1 [e]piscopu [Gh]edeoanu,
[e]piscopu Ionichie, [e]piscopu [L]eon, 20 [e]piscopu Dosotheu, [e]piscopu
Inochentie 9 .] Episcopu Pahomie ot Neamţu. 10 1
Leon mitrop( o )lit ot H uşi. 10 J
Amvrosie arhiepiscop Eca 1 terinoslavei au urmat J în loc la scaonul mi trop( o) Jliei în vremea răzmiri /5 ţii, la anul1789, şi J au păstorit păn' la anul/1792. 1
Gavriil mi trop( o )lit au urmat J în loc la anul 1792 fev(ruarie) ]12 10 .
Răşcă,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coloana a V-a.

Aice să pomenescu c... n ... 11 : [m]onah[l]oanu ... 11 Solomon, e ... 11 / Vasile,
Despa, [N]icolai, ]5 [T]oma, Ileana, 1 [F]ilipu, Catrina, Mariia, J[C]ostantinu ... 11
ahina şi fiii lor, J Grigore, Axinia, J Gavriil [ot] Ghergheleşti, Nicolai" cHH Er(o) 7 ]10
Iordache, Şerbanu, J Alexandru D(a)v(i)del şetrar, monah Athana 1 sie, Aniţa,
Iordache, Andro J nache, Mariia " REc poA "X 12 , 1 Ionu Ciudin paharnicu, Ileana,
Vasilie, /15 Costantinu, Safta, monahii] Climentii, monahiia Eupracsiia, Ileana
" REc pl' A "X· 12 / Ermonah Mă carie ot Voroneţ, 1 monah Ghedeon, Mart~ha 10 . ]20
1

1

1 Şi

7

2
8

mama lui şi doamna lui şi copiii lui.
Şi doamna lui.
Şi părinţii lui şi mama lui şi doamna lui.

8

'

Şi

o

Şi

5 Şi

copilul lor.
doamna.
copiii lor.

9

10

n
12

Şi fiul lui.
Şi tatăl lui şi

mama lui.
Scris de prima persoană.
Scris de altă persoană.
Text ilizibil.
Şi tot neamul lor.
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Pomelnicul răposatului Gri 1 goraş logofătul sfintei 1 Mitropolii Moldavii, 1 slujindu acestii mit 1 ropolii piste 20 ani, 1 25 s-au mutat la veşni 1 cile lăcaşuri la
let ! 1793 ghenari 2 1 •
Morţii: 1 Pentru odihna sufle 1 tilor răposaţilor 1 robilor lui D(u)mnezeu: 1 5
Ilie, Marie, Dimitrie, 1 Ana, Grigori, Istratie, 1 Safta şi tot nea 1 mul lor 1 •
Pe aripioara din dreapta, textul cu
cu negru şi iniţialele cu roşu pe fond alb.

literă

de 0,3-1,2 cm. este pictat

Coloana 1-a.

Aici să pomenesc 1 monaşii şi monahiile 1 [ade]că călugăriţile : 1 monah
Efrimu, 1 6 monah Antonie ot Slatina, 1 monah Mitrofan ot Moldoviţ(a), monah
Arsenie, 1 monah Efrosinu ot Homor, 1 monah Efrosinu ot Moldovi(ţa), 1 10
monah Gheorghie <ot > Vor( o )neţ, 1 monah lftimie ot ... 2 monah Vasilie, 1
monah Efrimu ot Niamţ, 1 monah Efrimu ... 2 115 monah Galerie <ot> Slat(i)nă,
monah Nicolae ot ... 2 monah Ghedeonu ot Slatină, monah Nicolaie ot Moldoviţ(a), 1 monah Patapie ot Slatin(a), 1 25 Ionichie, Lavrentie, Dionisie, 1 Ghedeoanu, ... 2 ăriianu, Agathon, Tofanu, Nicodim, Paisie, Vărnava, Serafim,
Ioniche, 1 Athanasie, Tofanu, Vărnava ot Făcuţi, 1 25 Nicodim stoler 3 , Iosafu, 1
[Se]rafim, Selevestru, Serafim, 1 [Ef]rem, Mihail, Nicodim, 1 S ... 2 a, Teofilu,
Varlaam, 1 Ghedeon, Pahomie, Iorestu, 1 30 Varlam, [lo]nichie, Theofil, Se 1 [le]vest[ru], Thanasie.
Călugăriţili 1 să pomenescu ai cea: 1 Monahia Sai omia, 1 monahia Martha, 1 5
monahia Theofana, 1 monahia Antonida, 1 monahia Theodora, 1 monahia Samfira, 1 monahia Parascheva, 110 monahia Evlampia, 1 monahia Mariia ot Drusca, 1
monahia Irina, 1 monahi a Natalia.
1

1

1

1

Coloana a 11-a.

Aice să pomenescu 1 monaşii: 1 monah Ionichie, 1 monah Gherman, Grigorie, 1 5 monah Parthene, Varlaamu, 1 monah Pavelu, 1 monah Macarie, 1 monah
Theofanu, 1 monah Mathei, 110 monah Theodoru, 1 monah Diodoru, 1 monah Porfirie, 1 monah F Filothei, 1 monahu Isachie, 115 monah Filimonu, 1 monah Iovi1, 1
monah Pangr'a'tie, 1 monah Davidu, 1 monah Visarionu, 1 20 monah Porfirie, 1 monah Mathei, 1 monah Lavrentie, 1 monah Pahomie, 1 monah Savatie, 1 25 monah
lrimie, Samoil, 1 monah Ionichie, Samoil, 1 monah Theofan, Iovu, 1 monah Gherontie, 1 monah Paisie, 1 30 monah Nicodimu, 1 monah Mihailu, 1 monah Theofanu, 1
monah Evloghie, 1 monah Antonie scutar, 4 1 35 monah Chiriiacu, 1 monah Petronie ot Moldoviţ(a), 1 monah Mihailu, 1 monah Ghervasie, 1 monah Silioan, 1 40
monah Nilu, Theodosie [ot] Slatină, 1 monah Paisie <ot> Mold(o)viţ(a), 1 monah
Sava, Sofronie <ot> Mold(o)viţ(a), 1 monah Agathonu <ot> Slatină, 1 monah
Ghelasie, 145 monah Theofil, 1 monah Gherontie ot Moldoviţ(a), 1 monah Nechiforu ot Slatin(a), 1 monah Patrichie ot Slatin(a), 1 monah Misailu, 1 50 monah
1
2

Text scris de
Text ilizibil.

altă

persoană.

Dulgher.
' Baei la

3

stlnă.
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Ghenadie ot Sia tin( a), 1 monah Pahomia ot Vor( o )neţ, ! monah V asiJie mKnţ 1 , i
monah Lavrentie, ! monah Dosothei, 55 monah Arsenie, monah Isaia, [ monah
Cali[s]trat, monah lorestu, Nilu, monah Mitrofan, i 60 monah Achindinu,
monah Grigorie, Hariton,! monah Theodotu, monah Epifanie, monah Nicodimu, 65 monah Mardarie, monah Theo[ct]istu <ot> Pobrat(a), monah Chiril, i
monah Isaia <ot > 1\foldoviţa, monah Thcodosie ot Voroneţ, ! 70 monah Sa va,
monah Palamonu, monah Varlaam, monah Haritonu <ot> Vor(o)neţ,! monah
Theodosie.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coloana a III-a.

Aice să pomenesc ermonaşii şi pr[e]uţii de i miru şi erodiiaconii: ermonah
Ghervasie, 1 5 ermonah Pahomia <ot> Moldoviţ(a), 1 ermonah Ghedeonu <ot>
Solca, 1 ermonah Prohoru <ot> Slatină, 1 ermonah Anastasie <ot> Slatină, 1 ermonah Theofanu <ot> Moldoviţ(a), 10 ermonah Tarasie <ot> Moldoviţ(a), ermonah
Parthenie <Ot> Voroneţ, ermonah Athanasie <ot> Humor, ermonah Iosifu
<ot > Slatine, ermonah Nicolae <ot > Voroneţ, 15 ermonah Selevestru <ot >
Moldoviţ(a), 1 ermonah Ghedeonu <ot> Slatin(a), 1 ermonah Antonie, 1 ermonah
Visarionu <ot > Slatin( a), ermonah Ioachimu <ot > Slatină, 20 ermonah Nicolae
ot Seculu, ermonah Filothei Şold an ot Voroneţ, ermonah Parthenie ot
Vor(o)neţ, ermonah Efrimu <ot> Homor, erodiacon Parthenie ot Slatin(a), 25
erodiiacon Isaia ot Pobrat(a), ermonah Neofit <ot> Slatină, ermonahAntonie,
erodiiacon Ars[en]ie, 1 ermonah Isaia ot Putna ( ?), [30 ermonah Athanasiia
proegumen, ermonah Ghedeoan ... 2 proegumen, ermonah Calistrat d(u)hovnic,
ermonah Calinicu, ermonah Isaie, Ionichie, 35 ermonah Macarie, Zosimu,
ermonah Agathonu, 1 ermonah Grigorie, Galerie, 1 ermonah Athanasie, 1 erodiiacon Veniiamin, 40 erodiiacon Iacov Nicanul, erodiiacon Thoma, ermonah
Macarie, Ghedeoan, 1 ermonah Ghedeoan, Sa va, 1 ermonah Ionichie, Iorestu, 1 45
ermonah Ghedeoan 3.! Preotul Enăchachi, Smaranda, 1 Costandin, Dum(i)tru şi
tot neamu1. 4 Anastasie iermonah, Ilarion iermonah 4 •
Preuţ(i) de mirn: 1 erei Ştefan, Enache, [ er!ei Petru ot Drăgoeşt(i),
[A]nisia, erei Luca, Ana, 5 erei Gheorghie, [erei Ioanu, Mariia, erei Petru,
erei Simionu, erei Dumitru, 10 erei Ignatu, erei Ioanti, Agathona, erei Luca~
Mar[ia], erei Iacovu, Parascheva, erei Niculai, Creaţa, [15 erei Grigorie 4 . • . 2
erei Vasilie, erei Arsache. 4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pe aripioara din stinga, textul cu literă de 0.3-1 cm. este pictat cu
negru şi iniţialele cu roşu pe fond alb.

Aicea să po menescu pravoslavnicii creştini mireni: : Ioanu biv ceaşnicu,
Maria, Vasilie, Pa ! 5 rasca. Theodor ceaşnic Gavriilă H iKEHH fro 5 Maria; Ioanu
1

1

1

1 Cîntăreţ.
2

3

Text ilizibil.
Text scris de prima

persoană.

1

4 Text scris de
sec. XVIII).
6 Şi soţia lui.
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altă persoană

1

mai tîrziu

(sfîrşitul

" a<FHH fro 1 Marina! " 4d,\H wo 2, Petrea, Mihail, 10 Mariia, Ionaşco,! Gheorghie
n mm" wo 1 St<:ma, i Ioanu, Ştefanu, N echita, 1 Simeon o li mm" 1ro 1 Theo i do sia, ]15
Maximl'l H il<fHd ero 1 Il ea 1na, 1Il ea ( ?) li mm" u'o 1 N eacşa, 1loanl'l, Sa va " mm4 ero 1 1
Mariia " 4d,\li W( 2, Ionaşco, 120 Magdalena, Todora, Stefanu H mm" wo 1 Safta 1
•• 4d,\H ".X 2 MRlina, Costantin,! Ghermanl'l, Dumitraşco,! Andronicl'l H iKfH4 wo 1
Ana, 1 25 i Crăstina "44,\ "X' 3 , lacovu 1 " mm4 ero 1 Nastasia, 1 Mihailu Palomid,
Erimia " mm4 wo 1 1 Sofroniia, 1Crăstea, Gheorghie " iKtH4 ero 1 130 N astasiia răpo
sa(tă)" 44A(H) HX 2 Toader,! Mironu, Grăpina,! [Vas]ile Persul, Odochia, Ana, 1
lvanu, Vasile, Toaderl'l, 1 Dumitraşco ot Covasna " mm4 wo 1 \ 35 Crăstina" 44 1\H
HX 2 1 Vasilie, 1 Procopie căp(i)t(a)n ot Hrălău, Gherghina, Grigorie H mm41 wo 1
Salomia, [ Andreica, loanl'l Nuţul "mm4\ 40 wo 1 Nastasia ot Drăgoeşti, 1Ştefanu
So(l)o(mon), Văsilca ot Vamă 1Mihailu "mm4 ero 1 Anisiia 1 [H 4]4;\(H) HX 2 , loachimu
Bulechil ( ?), Nastia,! [L]azori:i "mm4 ero 1 Agafia 145 " 44,\(H) HX 2, Anna, Irimie, 1
Vasilie ot Branişte " mm4 e[ro 1 T]odosie, Marchiianu curălar H iKfH4 tro 2 Ma riia
" tt4,J,(H) "X' 2, Stefanu, Grigoraşco ciobotari, Alexa " no 150 A\)tÎiKH tro 1 Anisiia,
Petrea, Calinl'l posluşnicu, 1 Ioan, Varvara ot Cămp(u)lung, Petrea "1 iKfH4 tro 1
Ana, 1 Ioanl'l, Nechita, Toader, 155 [Ma]riia ... 4, 1 [păr]intele episcop Theofan.!
[To]mşia, Nastasiia, Ma 1 ximu, Marina, Vartholo J[m]ei, Sileonu, Nathanail, 160
[P]arasca, Mihailu " mt 1[ H4] tro 1 Vasilca, Ioanu, 1[D]umitru, Nicolae.
1

1

1

1

1

1

Coloana a 11-a.

Ai ce să pome! nescu pravoslavnicii creşti 1ni mireni: [ Ioanl'l, Andrei "
IIO,\PtÎiKH [5 ero 1 Mariia, 1 Duca H iKfH4 1ro 1 Anna, 1 Dumitru H iKfH4 tro H 44,\ "X' 5,
Ioanu i Soheica" •14,4, W( 3, [ Lupulu "IIOII4,\i4 fro 6 [10 Sofia, Duca" mm4 tro 1 Nas-!
tasia, ! Gheorghie Gheuca ( ?) H mm4 tro 1 Agri 1 pina, 1Ştefanu, Antimia, Enache, \15
Grigorie popa, Anesiia,! Nicoară ot Moldoviţ.(a), Tatiiana, Theodori:i, Parasea, i
[N]astasie, loanu, ... 4 , 120 Mihailu ot Cămpulnngi'1, Nastasiia,! Salomia, Theofana, \ Theodora, Porfira, Samfira, Paraschiva, 1 Evloghie, Irina, Alexan-1 26
dra, Mariia, Dumitra, Sanda, 1 Safta, Zmaragda, Zoiţa, Grigo 1 rie. 7 1 Panaite
[D]ragan, Mariia, 1Catinca, Mariia, \30 Iordachie, Safta, Irimie, 1 Ioana, Enă
cache, Zoiţ.a, 1 Manolachie 135 şi tot niamul lor. 8 \ Gheorghie, Marie, Gheorghi,
Aniţa, Lupul, [l]linca,
Monolach(e), Costan[din], Dum(i)tru, Caterena, i
Catrina d.
1

1

1

1

1

1

Coloana 111 -a.

Catrina

11 •

BIBLIOGilAFI E: V. Brălulest:u, l'omclnicul triptic al lui .-lle:candru
Slatina, in <• Mitropolia Moldovei şi Sucevei •>, an XXXV (1959), p. 180-184..

1 Şi soţia

5

2 Şi
3 Şi

6

4

8

lui.
copiii lor.
copilul lor.
Text ilizibil.

7

Lclpuşneanu

din

nu1năstirea

Şi soţia lui şi
Şi preoteasa

copilul lor.
lui.
Text scris de prima persoană.
Text scris de altă persoană.
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285
<Cea. 1780-1800>.
Pomelnic triptic de lemn 1 , de 70/50 cm., închis,
scris de mai multe persoane.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti.
La Muzeul Patriarhiei.

şi

de 70/?0 cm., deschis,

Pe partea din mijloc, textul cu literă de 0,3 cm. este scris cu
cu cerneală roşie pe fond alb, pe patru coloane.

cerneală

neagră şi iniţialele

·o

x't'~'t'opo~

...

2

Ctitorul. ..
Coloana 1-a.

lwcfvou ~Ep(.L7tcXVOU 1 ~OE~OV't'CX., 1 Mcx.ptcx.c; 't'O(.LVCX.c;, 1 rc:(J)py(ou ~oc:~68cx., 15 Mcx.p(cx.c;,
Kcx.miv8pcx.c;, 1 Mcx.p(cx.~, M7tcx.Acfcrcx.c;, 1 'HJ.~vcx.c;, ~(.Lcx.poc 1 y8cx.c; 86(-Lvcx.c;, 1KoO"t'cx.v't'(vou,
~Ep(.L7tOC l10 vou, Kocr't'CX.V't'Lvou, Avxou 1't'~cx.c;, 'HJ.(vcx.c;, ~cx.u 1't'cx.c;, 1 KwvO"t'CX.V't'Lvou, M7tcfp-l
(.L7tOUA, rpLyop(ou, 116 , HJ.(vcx.c;, HJ.(yxcx.c;, 1, lwcfvou, Mcx.'t'El), 1Bcx.cr'1)ALOU, Mcx.'t'E'1), 1
Mcx.ptcx.c;, M1tc:~ocv, 1 Mcx.ptcx.c;, ~'1)1-L '1)'t'p(ou, 120 Zcx.vcp(pcx.~.
Ioan Şerban voievod, Maria doamna, Gheorghie voievod, Maria, Casandra, Maria,
Bălaşa, llina, Smaragda doamna, Constantin, Şerban, Constantin, Ancuţa, Ilina, Safta, Constantin, Barbul, Grigorie, Ilina, Ilinca, Ioan, Matei, Vasile, Matei, Maria, Bejan, Maria, Dimitrie, Zanfira.
Coloana a 11-a.

lwcfvou Kwvcr't'cx.v't'(vou 1~oc:~68cx., 1Mcx.p(cx.c; 8o(.Lv'1)c;, 1KwvO"t'cx.n(vou, ~'t'ECf)(X.vou, 16
''Avxcx.c;, Mcx.plcx.c;, 'HJ.~ 1vxcx.~, ~cx.,hcx.c;, 1 'Avxoo't'~cx.~, Tipev't'cx.~, 1 Ticx.oovcx.c;, ~'t'cfvxcx.~, 1
M7tcfp(.L7tOUA, 110 'lwcfvou N(cx.ycx. ~ac: 1 ~68cx., ~Ecr7t~V'1)c; 186(-Lvcx.c;, Bc:J.(xcx., 1 'lwcfvou M '1JXCX.'1J 1
~oc:~68cx., 116 llc:Tpcfcrxo ~oc:~68cx., 1 lwcfvou ~Ep(.L7tcfvou 1 ~oc:~68cx., 1'EJ.tvl)<; 8o(.LVCX., 1
Mcx.p(cx.c;, ''Av[ '1)c; ?], 1 20 'EJ.€v'1)c;, 1lwcx.vou Mcx.'t'8 1 dau ~o 1 c:~68cx., 'EJ.ev'1)c; I86(.LV'1)c;, 1I(J)cx.vou
Kovcr't'CX.V't'Lvou 125 ~oc:~o8cx.c;, M7tcx.J.cx.l crcx. 8o(.LV'1)c;, 1 Nc:8ef.Lcx.c; ( ?), lwcx.vou 1 M'1)XCX.~A
Pcx.xo~'1)cr~cx.l ~oc:~68cx.c;, ''Av'1)c; 86(-L 130 V'1)c; xcx.( 't'WV 't'c:xvov 3 •
Ioan Constantin voievod, Maria doamna, Constantin, Ştefan, Anca, Maria, Il inca, Safta,
Preda, Păuna, Stanca, Barbu], Ioan Neagoe voievod, Despina doamna, Velica, Ioan
Mihai voievod, Pătraşcu voievod, Ioan Şerban voievod, Elena doamna, Maria, Ana, Elena,
Ioan Matei voievod, Elena doamna, Ioan Constantin voievod, Bălaşa doamna, Nedelea, Ioan
Mihail Racoviţă voievod, Ana doamna şi copiii.
Ancuţa,

1 Textul a fost datat <cea. 1780-1800> după
grafie; tripticul este probabil o copie după pomelnicul vechi al m-rii Cotroceni, la care s-au adăugat
ulterior şi alte nume.

Text ilizibil.
Textul netranscris de noi, de pe celelalte două
coloane, aparţine unei perioade posterioare anului
2

3

1800.
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Pe aripioara dm dreapta, textul cu literă de 0,3 cm. este scris cu
cu cerneală roşie pe fond alb.

cerneală

neagră şi iniţialele

Coloana 1-a.

Hyoufl-tvov 1-roc ov6f1-0C't"OC: 1 /J.ocvYJ"f.A &piCe: 1ptoc:;, 15 TI&p8e:v(ou te:po 1[fl.ov&Jxou, 1
lwcrYJ<p 1e:pOf1-0 1voczou, 1 rocJ...ocx-r(wvoc:; 110 Le:pOfl-OVtXJ.OU, 1 M "fJ't"pO<ptXVOU 1 &.pzLtFE:O~, 1 Ne:w<p('t"OU cXpX,L le:ptoc;, 115 lw&croc<p Le:p6lf1-0V~J.OU, IA~e:px'Cou Le:po lfl-OVtXJ.OU, 1/J.ocvt~A Le:pOfl-0-1 20
v&x.ou, 1 rpLyop(ou LEpo 1fl-OV~xou, 1lwOCVYJXL LEpo 1fl-OV~xou, 125 Ne:w<p~'t"OU Le:po 1fl-OV~
xou, 1'Hyvoc-rlou Le:po 1 fl-Ov~xou, 1 /J.oc~l8 Le:pofl-O 130 v~x.ou, 1BYJcrOCpYJOV LE 1 pof1-0v~xou.
Nurnele egumenilor: Daniil arhiereul, Partenie ieromonahul, Iosif ieromonahul, Galaction
ieromonahul, Mitrofan arhiereul, Neofit arhiereul, Ioasaf ieromonahul, Averchie ieromonahul,
Daniil ieromonahul, Grigorie ieromonahul, loanichie ieromonahul, Neofit ieromonahul, Ignatie
ieromonahul, David ieromonahul, Visarion ieromonahul.
Coloana a 11-a.

Procopie ieromonahul, Meletie arhimandritul.

Petre, 1 Gherghina, ICostan 1 dinu, Mari( ia), 1 5 Ghica ( ?) 1 Gheorghe, 1 Necolae 1
... 1 ...

2

Coloana a III-a.

De la zidirea 1 biserici( i) ani 1 1701

3•

*

286
<1512-1521>.

Suportul unui obiect de cult din argint aurit, de 7,5 cm. înălţime şi 13 cm.
diametru; literă de 0,4 cm. In relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion llorezu; a aparţinut colecpilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul Patriarhiei.

t iw
t

Hokroe KOEKOA H r(oc)n(o)>t<Ad er(o) ĂECIIHHd H 4E,.t,d HX'"h. 4•

Io Neagoe voievod

şi

doamna lui, Despina,

şi

copiii lor.

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. H (desen
Text scris de altă persoană.
Text ilizibil.
8 Text scris de altă persoană. Pe lîngă acest text,
pe partea din spate a pomelnicului iniţialele de
2 cm. sînt pictate cu roşu, in dreptul unei cruci:
1

2

(<

11.0.1\\.I:.T...

şi

trad.).

0.1'.1 X.X.X.X.I P.P.P.P.I 6.6.6.1

e.e.e.e .e. 1 Cll.X.Cil.D.I T.T.Il.~t. »

' Textul a fost datat <1512- 1521 > după donatori, în timpul domniei lui Neagoe Basarab.
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287
1771.
Rizft de argint de ~9/39 cm., deterior<ttă inlr-un incendiu, d,. ia o ieoană
eu reprezPnta pe Maica Domnului; lileră de 0,1• cm. săpată. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colecţiilor Muzeului national de
antichităţi.

La Muzeul Patriarhiei.

t

Avoca't'OCO"lJ ou, N lJX( o) :Aocou, ve:xoa't'oplJ, 't'OU
Ae:xoc, Pou .• .11 't', 1771.

€;

<' 1 >oOCWlJVOv ZolJ, Zoc~~ plJ,

t Anastasie, Nicolae, negustori ( ?) din Ianina; Zoie, Zanfira, Leca, Ru. . . t, 1771.

288
1775.
Riză

de argint de 47,8/38 cm., deteriorată într-un incendiu, provenind
ce reprezenta pe sf. Gheorghe şi sf. Procopie; literă de 0,5 cm.
săpată. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colectiilor Muzeului national de
icoană

de la o

antichităţi.

La Muzeul Patriarhiei.

n

Au't'lJ lJ ocyLoc lJXOVOC 't'OU ocyLoU re:opyLOu xe:
poxomou 't'lJV OCO'lJ[L08oae: o
't'OU 8e:ou 1 Kocr't'oc~ oc1to 7tOAL't'lJOCV KoVlJ't'~oc, 1775.

8ou:Ao~

Această sfîntă icoană

a sfîntului Gheorghe şi Procopie a
Dumnezeu, Costea, din localitatea Coniţa, 1775.

îmbrăcat-o

în argint robul lui

Lll
289
1793 iulie 6.
Pisanie,

astăzi dispărută,

Această sfîntă biserică
şi Amfiloftie.

s-a

era

aşezată

făcut

la proscomidia bis. din Pipera.

de zid la anulu 170a iulie 6 de

părinţii

Ambrosie

Textul
1 Inscripţie

după:

[Ghenadie

Enăeeanu],

A 5./5 (fost

InS.

rom. :!'.09) de la B.A.H.P.H.,

ilizibilă.
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r.

253

V.

*

290
1793 noiembrie 27.

Ora fi t pP pPrPI.f'IP din alt.ar, lîng:"t sp:"tl;i torul arhierPsc.
La his. rlin PipPra.

În luna lui i noemvrie în 27 zile! s-au cutrămurat părnintul; 1793. 1

Llll
291
1792 septembrie.
Icoană d,~ lemn, de 76,5/59,5 cm., rPpri'Zt'ntind st~ent> ale acalistului Maicii
Domnului, aşezată in naos, in partea dreapl;l; lilPră dt> o,r. t:m., pidală cu
auriu pe fond rnaron. Text cu majuscule.
La bis. Pi tar Moş.

~elJm<; -rau 3ouJ..ou -rau 0e:ou Kup(J..J..ou &.pxLe:peo<; T~( e:)p~e:vou, &v €-re:L 1792
CT(J)T'tJPL(J) (J.lJV6<; cre:7t-re:[J.~p(2:ou.
Rugăciunea

robului lui Dumnezeu, Chiril, ierarhul Cervenului, tn anul mîntuirii 1792,

luna septembrie.
BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi
biserici din Bucureşti, in <<Glasul bisericii•>, an XXI (1962), p. 357 (text şi trad.).

şi meşteri

argintari la

292
.
.
1800 wnuane.
Icoan;i de lemn, de 3'•/28,5 cm., reprrzentind scena
Fecioarr, aşf'zal:i în naos în partra stingă, ling:"\ tîmpli't;
pictatf\ eu galben pe fonrl negru.
La his. Pitar Moş.

~elJcrL<; -r6v 3ouJ..ov

incoronării
literă

sfintei
rle 0,3 cm.,

(sic) -rau 0e:ou 'I(J)vh~oc, 1tocpoc Tiocp6e:v(ou (J.Ovoc:xou ~oypoccpou,

1800 LOUVOCpLOU.
Rugăciunea

robului lui Dumnezeu,

Ioniţă,

de

către

Partenie monahul zugravul, 1800

ianuarie.
1

Anul cu cifre arabe, se

repetă

apoi cu litere chirilice.
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LIV
293
<1694 (7202) aprilie 10, sau 1705 (7213) aprilie 10>.
Piatră de mormînt, fragment astăzi dispărut, de la m-rea Plumbuita;
avea litera in relief, într-un cimp incadrat de motive vegetale.
A servit ca treaptă, sub scaunul domnesc, in biserică.

Aici zac 1 oasele lui Gheo[r] 1 ghie, fiiul lui Ghe[ghe] 1 brăt de la Braşovu,
[ca] 1 5 re vi(i)nd aici cu [fiii] llui iubiţi, în pre[um] 1 blare şi v(î)sli[ndu]! într-o
luntre f[iii, pe a] lpă fiind, pri[mej] 110 die s-au întămp[lat], lde(n) viiaţă s-a
[pres] 1 tăvit marţia [de] 1 Paşte, la apri[lie] 1 în 10 zile, fi(i)n[du] 115 Io Costandinu [B(asarab) B(rîncoveanu)] 1 voevod; anul 72 ... 1
Textul după: o fotografie din colecţiile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.
Vezi şi : P. 1. Cernovodeanu, O inscripţie dispărută de la mănăstirea Plumbuita, în (<Studii teologice>>,
an XVIII (1959), p. '•31.

*

294
1724.

Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, cu aplicaţii de email
multicolor, de 20,5 /8 cm.; literă de 0,4 cm. gravată. Text cu majuscule.
La Muzeul m-rii Plumbuita.

o

t Oo-ro<; 7t()(va-c:~()(a-!LLo<; a--r()(up6<; exoa-1-L~e'fJ j8L'()(\I()(A<U!L()('t"<Uv -rou c:v8o;o-r()(-rou
()(pxono(<;) j !L€j'()(AOU 7t0p't"()(p'fj KUpLOU rc:(J)p"(LOU rp'fJ"(O, 1724.
t Această preavenerată cruce s-a înfrumuseţat cu cheltuiala
dumnealui Gheorghe Grigo mare portar, 1724.
reştilor.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscriptii, I, p. 83 (text
Plumbuita, p. H0-141 (text şi trad.).

şi

preaslăvitului

boier,

trad.); 2. 1. Sachelarescu, Din istoria Bucu-

*

295
1796.

Clopot defect, de 84 cm. înălţime şi 83,4 cm. diametru;
in relief.
Provine de la: bis. din Dumeşti, raion Negreşti.
La atelierul de topit clopote de lingă m-rea Plumbuita.
1

Ultimile cifre sint ilizibile. Marţea Paştilor a
in ziua de 10 aprilie in anii 1694 şi 1705,

căzut

date
pusă

literă

corespunzătoare
tombală.

piatra
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de 2 cm.

timpului in care a putut fi

Mich goss Fillgrader et Hofbauer Comp(anie) in lVien anno 1796.
M-a turnat Fillgrader

şi

Hofbauer

co în Viena, în anul 1796.

BIBLIOGRAFIE: 1. C. Bobulescu. Date cu privire la unele biserici din judeţul laşi, în <<Anuarul
Corn. mon. ist. •>, an II (1928), p. 152 (text); 2. G. Balş, Bisericile şi mllnăstirile moldoveneşti din ''eacurile
al XV II-lea şi al XV II /-lea, p. 152 (text).

LV
296
1719.
Pisanie,

astăzi dispiirută,

de la bis. Popa Nan.

Această sf(ăntă) şi dumnezeească biserică s-au ziditu din temelie la anul
1719, cu toate cele trebuincioase la înfrumuseţarea ei de repausaţi(i) întru
fericire şi anume: Ruse, Ecaterina, Manole, Marula şi Nanu preotu.
Textul

după:

[Ghenadie Enr1ceanu], A 54.5 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f.

~09

v.

297
1764 septembrie 1- 1765 august 31 (7273).
Pisanie pe o piatră de 62/86 cm.,
în relief.
La bis. Popa Nan .

spartă

în trei

bucăţi; literă

de 4,5 cm.

D( u )mn( e )zeu: Dumitrache grămăticul sin Stefan mona[hul] ... 1 . . . 1
pentru a lui vecinica pomenire şi a părinţilo[rJ.I Ş(i) au mai ajutatu cel mult
ostenitor şi rob a lui D(u)mn( e)zeu, 1 chir Dudul zlătarul, pentru a lui vecinică
pomenire 1 5 şi a pă(r)inţilor lui, fiind şi ispravnic la această sf( ă)ntă biser 1 (i)că.
Şi au mai aju<ta>tii şi robii lui D(u)mn(e)zeu: Stanu căpit(anu), 1 Voica prez(vitera), Vişa ceauşoia, Despa i Rada 1 căpit(an)u( ?) ; în zilile lu Io Ştefan Racoviţ(ă) v(oie)v(o)d, cu bl(a)gos(lo)veniial preasf(i)nţitului mitrop(olit) chir Grigorie, 1( ea)t 7273.
. • .1

1

Piatra este

spartă.
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Fig. 24

*

298
<Cea. 1765-1770>.
Pomelnic pe o piatră
La bis. Popa Nan.

spartă,

de 50/52 cm.;

lileră

de'> em. în relief.

Pomedne >cu c[titor]ilor, anume: 1 Rusa, Voica, N(i)culache, Catri(n)a,
Manole, Marula, Stroe, Manda, Grigore, R \ Za(n)! fi(r)a, Catinca, Voie[ a],
O(a)ncea ( ?), [S]tanu, Ra \5 du, l\fanda, Ilina, Marina, Neacşa, Vi 1 şa, Muşa,
Panaita, Mariia, Ionaşco, Preda, Ştefan monah, Dumitru, Marca, Radu, Io(n),
Niac(ş)a, Ilina, Nichifori''I , Mariia, Tu! doru, Vişa, Iorga, Manole 2 , Sto(i)ca, 1 10
Dobra, Dobrişan, Nichifor, Dumitru, Ioan, Radu erei, Ilie, Stoica, Calea,
Petre, ! Stana, Dobra, Vlada, Andreiu, Drosu, Sora, Nis tori:i, cu totu
neamu lor 3 •
1

1

1

1

1

1

In orig. : <<a>> = 2. Pomenirea numelui sit se facă
ori ( ?).
ln orig.: << Manoae >>.
Textul a rost datat <Cea. 1765-1770 > după

două

de
2

3

grafie, prin analogie cu pisania din 1764.-1765.
Lîngă acest text, pe marginea din stînga a pietrii,
iniţialele de 7 cm. sînt în relief : ,, ll.K.11.K. ,,
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LVI
299
1796 noiembrie 2.
Evanghelif',

astăzi disp[trută,

de la bis. Popa Rusu.

Această sfăntă evanghelie s-au făcutu de
danie la Popa Rusu; 1796, noem(vrie) 2.
TP.rtul

după:

jupănu

Polihronie

ŞI

Mariia

1orga, 1 nscrip{ii, 1, p. :!119.

LVII
300
1744 (7253) septembrie 15.
Pisanie pe o piatr:i de 'd/97 cm., dt>asupra
liter[t de 5,5 cm. în n•liPf.
La his. Popa SoarP.

uşii

df' intrare din pridvor;

Fig. 25

Această sfăntă beserică

iaste zidită şi înnălţată din temelie precum să
vede 1 de robul lui D(u)mnezeu, jupan Iane cup( e)ţul de lla Buzău; sep(temvrie) 15, 7253.
1

llinLIOGRAPI E: 1. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 94; 2. Iorga,
A 545 {fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 195 v.

Inscripţii,

I, p. 331; 3. [Ghenadie

Enăceanu],
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301
1791.
Piatră de 62/56 cm.
de 5 cm. in relief.
La bis. Popa Soare.

fixată

pe peretele din pronaos, in dreapta;

literă

Cu ajutoru lu D(u)mnezeu, 1făcutu-s-au această pardoseală 1 de jupăneasa
fi(in)dul şi jupan Toma Braşovean os! 5 tenitor. Caliţa, Radnlu, Năsta-1
se, Neaga, Costand(i)n, Despa, Năst 1ase, Rada, Safta, Dragna, Lic 1sandra,
Zanfira, Enache, Petre, 1 ld(i)ta ( ?), Neacşu, 1791.
Călină,

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 95; 2. Iorga,

Tnscripţii,

1, p. 333.

*
302
1755 (7263) august 16.
uşii

Piatră funerară de 4.5/?0 cm., Cixatft pc peretele din prirlvor, in stînga
de intrare; literă de '• cm. săpată.
La bis. Popa Soare.

Aicea, dreptu acestu loc, odihnescu 1oasele răposaţilor robilor llui D(u)mnezeu, copii pop(ii) Cărsti(i): 1Cărstianu erei, Costandin, 15 Zmaranda, av(gust) 16,
7263.

303
1757 (7265) ianuarie 20.
Piatră funerară, fixată pe peretele din pridvor, in dreapta uşii; literă de
3,5 cm. in relief, intr-un cimp de 4.5/63 cm., incadrat de motive vegetale.
La bis. Popa Soare.

Aicea, dreptu acestu loc, odihnescu! oasele răposaţilor robilor i lui D(u)mnezeu, copiilor pop(ii) 1Lazări1: Muşatu, Păuna; 15 ghen(arie) 20, 7265.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 332.
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304
1757 (7265) ianuarie 30.
Piatră funerară

de 61/61 cm.,
de 4 cm. în relief.
La bis. Popa Soare.

fixată

pe peretele din naos, în partea

dreaptă; literă

t

Aici dreptu acestu llocu odihnesc oase lle roabei lui D(u)mn(e)zeu:
Iane ierei, Voica prezvitera, 1 5 Gheorghie, Muşat, Păuna, 1 Elena, Maria; 1
ghen(arie) 30 d(ni), leat 7265.
Păuna,

1

305
1760 aprilie 27.
Piatră funerară

de r, 7/63 cm., rixatii pe peretele din pridvor, în stînga
de '•,5 cm. în relief.
La bis. Popa Soare.

intrării; literă

făt)

t Dreptu acest loc odihnescu oasele robulllui Sandul, fiiul Nicăi log( oza aproz(i), care net răindu-i copii, dar numai aceşti 1 copii i-au trăiră
1

1

Fig. 26
1

In orig.: • aceeti •·
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zile 15. Iară trei copii au născut 1 5 totu morţi, care cu voia lui Dumnezeu,
s-aul îngropat aicea. Şi pomeneşte, Doamne, Sandul cu tot 1 neamul lui; apral(ie)
27' 1760.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 332.

306
1760 (7268) mai (? ).
Piatră funerară

de 62f65 cm.
de 3,5 cm. în relief.
La bis. Popa Soare.

fixată

pe peretele din pronaos, în stînga;

literă

t Drept acestu loc odihne 1 seu oasele robiilor lui 1 D(u)m(ne)zeu, fii
dumnealor jupă(n) Socol Calofirescul, 5 Dimitrie, care s-au săvăr<şit> lla luna
lui mai 1 ( ?) 7268.
1

1

In.~cripţii,

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

1, p. 332.

307
1771 aprilie 1.
Piatrii funerarrt spartă, de 37,5 /53 cm.,
3 cm. în relief.
La bis. Popa Soare.

aşezată

în cafas;

literă

de

t Dre(p)tu acestu locu odihne(s)cu oselle robilor lui Dumnezeu: Mog(o)~,
Mira, Nec ulae, Cheţa, C(a)zan, Parascheva, Ilinca, Păuna, Voica, Dospina,
Gheorghe, Necula, 15 Ianache; ap(rilie) 1, 1771.1 Şi s-au făcut prin osteneala,
[lui] 2 1 Cazan ceauş.
1

1

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

l, p. 332.

*

308

1759 septembrie 1 - 1760 august 31 (7268).
Potir de argint de 22,5 cm. înălţime,
bisericii; literă de 0,6 cm. săpată.
La bis. Popa Soare.

t Stancio iereia,

Călina

BIBLIOGRAFIE: Iorga,
1
2

prezvitera,

Inscripţii,

păstrat

în biblioteca din pridvorul

c(~I)H~ M~ 3

l, p. 333.

Iorga, loc. cit., a citit: $ mart >).
Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.

3

Fiul lui.
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Gherghi; l( ea)t 7268.

LVIII
309
1798 noiembrie 21.
Potir de argint aurit,

Acest s( fîn)tu potir s-au
21. Iema(n)di starostea.

astăzi dispărut,

făcut

de la bis. Popa Tatu.

di hr( e )as(l)a

işlicarilor.

1798 noe( mv)r(ie)

Textul dupii: Ur. U. Todlescu, ms. rum. 51!.:! de la B.A.H.P.H., f. :.!03.

LIX
310
1676 (7185) septembrie 25.
Pisanie pe o

piatră

de 169/?9 cm., deasupra

uşii

de intrare;

literă

de

G cm. în relief.

La bis. din

Popeşti-Lcordcni.

t Cu vreria Tatului şi cu ajutoriulu Fiiului şe cu săvărşitull Sfăntului
D(u)hu, zidetu-s-au acea(s)tă sfăntă şi dumnezeiască beserecă 1 întru censtia

Fig. 27
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şe

slava Sfăntei Troiţă, dentru ostenial(a) robului lui 1 Dumnezeu, Hriza v(e)1
vistiiar Ec'b.upoiKEHELJ,d Ero 1 Mariia, care si-au i5 început în zi]e(le) răposatului Ion
Gligorie voiivodu şi s-au 1 săvărşltu acumu în zelele luminatului domnu Ion
Duca voivod.IIIHc 2 sep(temvrie) 25 dn(i) 1676, l(ea)t 7185.

*
311
<Cea. 1785>.
Icoană

de lemn de 100/67 crn., reprezentind pe Iisus, aşezată la limplă;
de 0,8 cm. pictată cu negru pe fond galben. Text cu majuscule.
La bis. din Popeşti-Leordcni.

literă

~

, ,...

M

1'\

•

1

A

1

~1

~

(.1.

-

1

1

1

•

1

"""OU't'.."OU
~XOO)/\ lJY€flOVOt:;
uiXX~Ott:;, OOflV"t)t:; """€1-'IXO''t'"t)t:;, 't'€X.VWV 't'Ott:; ~X.EO'~IXt:;
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• XOtptcriXt
Wt:;
€U0'1t/\IXY
y~cr"l)t:; AOt't'pc:u't'occ; 't'ouc; crou &J...)\oc 't'ljc; oclwv([occ;] xmvovouc; &~(wcrov cr"l)c; ~oc-1
m"Adocc; 3 ••• 4
Rugăciunile

cu
ei

bunăvoinţă şi
invredniceşte-i

lui Mihail Suţu, domnul Daciei, ale doamnei Sevastia, ale copiilor, primeşte-le
ca un îndurător slobozeşte-i de datorii. Nu te minia pe cei ce te slăvesc,
să fie părtaşi împărăţiei tale celei veşnice ...

LX
312
1773 august 15.
Pisanie pe o piatră astăzi dispărută; era fixată in zidul bis. Precupeţii Vechi.

Această sf( ăntă) şi dumnezeească biserică din îndemnul Duhului Sfînt
a început-o popa Gheorghe călugăru şi cu ajutorul creştinilor, iar a isprăvit-o
Năstase Simneanul [Mojucul] 5 şi cu soţia lui, Milcea, i sine ego Tudor, Iona,
Tudora şi Petre, pentru veşnica pomenire a sufletelor lor. Iar ostenitori au
fost popa Grigorie şi cu popa Gheorghe, [av(gust) 15] 5 leatul1773. Ce este prasnic
Toţi Sfinţii. Popa Radu şi Maria.
1 Şi soţia

lui.
Am scris.
8 Textul a fost datat <cea. 1785> după grafie şi
factură artistică, in perioada de la mijlocul primei
2

domnii a lui Mihail Şuţu voievod.
4 Text acoperit de o altA. inscripţie mai nouA..
5 Textul a fost întregit după: N. Iorga, loc. cit.
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1. îndemnul] îndemnarea 1 1 Sfînt] om 1 2~ ajutorul] ajutoru a 1 iar] ia 1
3. Simneanul] Siimeanul Mojucul 1 Milcea] Milca 1 sine] snă 1 Iona] Ionna 1
4. Tudora] Tudoru 1 şi Petre] om 1 a] om 1 4.-5. Iar ostenitori au fost] i
au roste (sic) i ctitori 1 5. leatul] av 15 leat 1 5.-6. Ce este prasnic Toţi
Sfinţii. Popa Radu şi] om 1 6. Maria i Estera ad 1.
Textul după: Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 106.
Vezi şi: 1. Iorga, Inscripţii, l, p. 302-303; 2. [Ghenadie
de la B.A.R.P.R., I. 91 (rezumat).

Enăceanu],

A 5fo5 (fost ms. rom. 2fo09)

LXI
313
1724.
Pisanie,

astăzi dispărută,

de la bis. din Prund.

Această sfîntă şi dumnezeească biserică

s-a fondatu şi s-au îmfrumuseţatu
cu toate obiectele necesare cu cheltueala iubitorulur de D(umne)zeu, repausatului întru fericire Theofan erishimonachu în zilele d( omnu)lur Ion Nicolae
voevodu şi a preasfinţitului arhiepiscopu şi mitropolitu chiru Daniilu, la leatulu 1724.
Textul

după:

[Ghenadie

Enăceanu],

A 545 (fost ms. rom. 2fo09) de la B.A.R.P.R., I. 171 v.

LXII
314
1614 (7123) <septembrie 1- decembrie 31>.
Pisanie pe o piatrţt de 22/151 cm., deasupra
de 5,5 cm. în relief. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

uşii

de intrare în

biserică;

literă

t d&pov 8&xE "t''Îj Tp'YJCÎ.8t 'At..e;cxv8poc;; o7tCXfL(J.CÎ.xcxp vcxov "t'OU"t'OV 7tcxl..cxt68Ev, 1
'I(J)CÎ.VV'Y)c;; ov cxu8€v"t''Y)c;; ~(J.WV ''Pcxv8oul..cxc;; ~o·r:~68cxc;; ACX(J.7tp&c;; ~Y'YJPEV Ex ~ocep(J)V 1
&.qnEp(J)O'EV 8e "t'OU"t'OV de;; (J.OV~V "t'~V "t'WV 'I~~p(J)V, t EV e"t'EL x~pxy 2 •
1 Sigla 1 reprezintă lucrarea lui
Iorga, din
bibliografie.
2 Textul a fost datat 16H (7123) <septembrie 1-

decembrie 31 >, in perioada de la sfirşitul anului,
corespunzătoare văleatului 7123, ctnd s-au terminat
lucrările de refacere a mănăstirii.
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t Preafericitul Alexandru a dat de demult în dar Treimii această biserică, pe care
Io Radul voievod, domnul nostru, cu. strălucire a înălţ.at-o din temelie şi a închinat-o mănăs
tirii lvirilor, în anul 7123.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, l, p. 245-24.6 (text
Biserica Radu Vodă, în<< Raze de lumină ''• an Il (1930), p. 12:! (text

şi
şi

trad.); 2. C. Săndulescu-Verna,
trad.); in extras, p. 7.

315
1624 septembrie 1 - 1625 august 31 (713.3 ).
Pisanie, astăzi
bis. Radu Vodă.

dispărută;

fusese

aşezată

deasupra

u~ii

de intrare la

Această sf(ăntă) şi de Dumnezeu biserică, care este hramul Sf(intei) Troiţ.i,
din temelie e zidită de luminatul domnu Io Alecsandru v(oie)v(od), feciorul
Mirci(i) v(oie)v(od), nepotu lui Mihnea v(oie)v(od) celu bătrînu, cînd au fost
cursul anilor, 7076, ş-au fost cu pace pînă în zilele lui Mihai v(oie)v(od) la
cursul anilor 7103, pînă au venit Sin an paşa cu oaste asupra lui Mihai v( oie )v(od). Şi după aceea, bătînd pe Mihai v(oie)v(od) băgat-au iarbă de tunu în
sf(ănta) biserică. Iar după aceasta pogorît-au Mihai cu Batăr Jicmon craiul
ungurescu cu oaste asupra lui Sinan paşa, iar Sinan paşa a dat dosul a fugi ;
şi aprinse iarba de tunu în biserică şi s-au sfărîmat din temelie. Şi au trecut ani
27. Daca s-au sfărîmat, stătut-au pustie pînă au dăruit Dumnezeu de au venit
prealuminatul Io Radu v(oie)v(od), feciorul Mihni(i) v(oie)v(od), nepotul lui
Alecsandru v( oie )v( od) şi stătut-au a fi domnu Ţării Româneşti în cursul anilor
7122; deci iar au început de a o zidi din temelie pînă o au săvîrşit, ce, de cînd
s-au sfărîmat pînă o au făcut şi o au săvîrşit a doua oară, au trecut ani 31.
Iar după ce au dăruit Dumnezeu domniea Radului v(oie)v(od) în ţara Moldovi(i)
ş-au stătut a fi iubitu fiu-său Alecsandru v(oie)v(od) domnu Ţării-Româneşti,
ce, cît a rămas nesăvîrşită de zugrăvit de Radu v( oie)v( od) săvîrşit-au feciorul
săO. Alecsandru v( oie )v( od) la cursul anii or 7133.
Textul după: A. Pelimon, Bucur. Istoria fundării Bucureştilor, p. :!09-210.
Vezi şi: 1. D. Berindeiu, Bucureştii, în << Rev. rom.>>, an 1 (1861 ), p. :n1-33:!; 2. Gr. Museeleanu,
Monastirile romdne administrate de streini (egumeni grer.i), in] <<Calendarul an li<:>) pe anul 1862, p. 111;
3. Idem, Monumentele străbunilor din Romdnia, p. 72; 4. Irlem, 7076, Monastirea Radu Vodă, Bucureşti,
1568, în <<Calendarul antic'' pe anul 1875, p. 72; 5. Th. Codrescu, l1ricariul, XIV, p. 29-30; 6. D. Berindeiu, Bucureştii, în <• Analele arhitecturei •>, an Il (1891), p. 100; 7. Bilciurescu, Monastirile, p. 138;
8. G. 1. Ionnescu-Gion, Mănăstirea Radu Vodă, în <<Literatură şi artă română •>, an Il (1897-1898), p. 438;
9. Idem, Istoria Bucureştilor, p. 243-245; 10. M. Durnitrescu, Manastirea Radu Vodă, în <• Consolatorul »,
an II (1899-1900), p. 299-300; 11. Idem, Istoricul, l, p. 69-70; 12. C. Sănduleseu-Verna, Biserica Radu V odă, în ~ Raze de lumină •>, an 11 (1930), p. 122-123 ; în extras, p. 7-8; 13. Em. Elpfterescu,
Biserica Radu Vodă, in <<Glasul monahilor >>, an X (1932), nr. 314 din 26 iunie, p. 3; 14. St. Nicolaescu,
Istoricul mănăstirii Sfînta Treime (Radul Vodă) din Bucureşti, în <<Bucureştii>>, an III {1937), nr. 1-2,
p. 115-116; in extras, p. 3-4; 16. ldem, Istoricul mănăstirii Sf. Treime ( Radul Vodă), in <<Gazeta munieipală >>, an VIII {1939), nr. 386 din 20 aug., p. 1; 16. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 117; 17. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 22 v.; 18. D. Papazoglu, ms. rom. 729
de la Arh. St. Buc., f. 6.

*
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316
<1589(7097) > ianuarie 8.
Piatră de mormînt de marmură, de 92/70 cm. aşezată în pronaos, în
partea dreaptă; literă de 10,5 cm. în relief. Partea inferioară a pietrei nu se mai
păstrează.

La bis. Radu

Vodă.

t

flpokCTdRH C~ BA( d )roR-kpHddrO 1 H BA( d)ro4( Il )CTHRO~ r( O)cn( O)»e;l,d 6AIHHdd npok • , ·1
••• j •• ,1 [R~ A-kTo x;;;] etMtAH~ ÎZP; m(d)KTd i; M(-kct)U,d rt(Hdpif) H ,4,Ht 2•

t A răposat bincredincioasa şi binecinstitoarea
temelia 23, epacta 2, luna ianuarie 8 zile.

doamnă

Elena, prea ... în anul 7097,

BIDLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. ~.!lt6-2'•7 (text şi trad.); 2. C. Săndulescu-Verna,
Biserica Radu Vodă, în ~· Haze de lumină •>, an II (1930), p. 191 (text şi trad.); in extras, p. 16; 3. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii Sfinta Treime ( Radul Vodă) din Bucureşti, în ~Bucureştii», au III (1937), p. 125
(trad. şi foto.); in extras, p. tH; 4. N.·Iorga, Istoria Bucureştilor, p. t.7 (foto.); o. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii Sf. Treime (Radul Vodă), în 1< Gazeta municipală>>, an VIII (1939), nr. 387 din 27 aug.,
p. 2 (trad.).

317
1590(709<8>) iunie 22.
Piatră de mormint de marmură albă, de 128/62 cm. aşezată in pronaos,
in partea dreaptă; literă de 9,5 cm. in relief; cimpul este ornat cu motive
decorative.
La bis. Radu Vodă.

t

flpokCTdRH c(t) BAdr04(11)CTH / HdrO lw CAd;l, HOIHO;l, c(lli)Hil Hli\HKdrW lw iliHXH-k
HOt/ H0,4, 1 H~ A[tT x.S~> 1 Kplir CA(OH)U,(li)] 3 ;l,i, Al4H(H) ~~ 91M(IJAif ::\, M(ok)c(t)U,d ~H(if) ~ ;l,Hill,

t A răposat binecinstitorul Io Vlad voievod, fiul marelui lo Mihnea voievod, in anul
7098, crugul soarelui 14, <crugui> lunii 11, temelia 4, luna iunie 22 zile.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 247 (text şi lrad.); 2. C. Săndulescu- Verna,
Biserica Radu Vodă, in ~·Raze de lumină •>, an II (1930), p. 191 ( lext şi trad.) ; in extras, p. 15-16; 3. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii Sfinta Treime ( Radul Vodă) din Bucureşti, in ~·Bucureştii •>, an III (1937), p. 125
(trad.); in extras, p. 15; 4. N. Iorga, Istoria românilor, voi. V, fig. 19; o. Idem, Istoria Bucureştilor, p. t.2
(foto.); 6. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii Sf. Treime (Radul Vodă), In~· Gazeta municipală•>, an VIII
(1939), nr. 387 din 27 aug., p. 2 (trad.).
Piatra a fost tăiată.
Textul a fost datat <1589 (7097)> ianuarie 8,
după: N. Docan, Despre elementele cronologice in documentele româneşti, in« Anal. Acad. Rom. •>, Mem. Secţ.
Ist., Seria II, tom. XXXII (1909), p. 397.
1

2

8 Textul a fost întregit după: Iorga, Inscripţii, 1,
p. 2t.7. Data a fost completată după N. Docan,
Despre elementele cronologice în documentele româneşti, In «Anal. Acad. Rom.», Mem. Secţ. Ist.,
Seria II, tom. XXXII (1909), p. 397-398.
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318
1626 {7134) februariP. 5.
Piatră

de mormint de 202/8!o cm., aşezată in naos, in partea dreaptă;
de 9,5 cm. In relief, in chenarul pietrei; In cîmp sînt rrprezentatc
stema Ţării Româneşti şi a Moldovei.
La bis. Radu Vodă.

literă

t

Această piatră

de pre mormăntu o-u 1
o-u fr(u)mseţat cela ce es<te> binede H(risto)s iubit creştin Alexandru
voevod, născă 1 toriul(ui) dumnii lu(i) celui ce
s-au pri! stăvit intru fericită credinţă, celuia
ce au fost binecinstit şi de H(risto)s iubit
domnu creştin.

făcut şi
cinstit şi

In cîmp, textul cu literă de 5,5 cm. in relief:

Radul voevod ce au fos(t) domnu Ţărăi
Rumă 1 neşti şi Moldovei. Şi mulJ te războe
au biruit; şi iară au 1 venit de la cinstita Portă
ş-au J5 fost al doile răndu domnu Ţăr~i 1 Rumă
neşti şi ş-a lăsat st! eagul fiiu-său, ce e mai
sus scris şi 1 iară se-u dus de au fo(s)t domnu
ţărăi Mo Jldovei; şi acolo se-u pristăvit !10 întru
cetat(e) în Hărlău, în luna Jiu ghenarie 13 zil(e),
sămbătă; şi cu 1 mare cinste I-au adus trupul!
dumnelui şi I-au îngrupat 1 în luna lu feurarie
în 5 zil(e), J15 duminecă. Aicea zac osele 1 dumnealui. Dumnezeul( e) iartă -(1) 1 <În> împărăţie
ceriului adevărat; 1 în ani 7134.

nr. 314 din 26
imediate, p. 7;
Ghid istoric şi
B.A.R.P.R., f.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile romdne
administrate de streini (egumeni greci), in <1 Calendarul antic~
pe anul 1862, p. 113; 2. ldem, Monumentele străbunilor din
Romdnia, p. 73; 3. ldem, 7076, Monastirea Radul Vodă, 1568,
în <1 Calendarul antic>) pc anul 1875, p. 73; 4. M. Dumitrescu,
Monastirea Radu Vodă, în <1 Consolatorul•), an II (1899-1900),
p. 300; 5. ldem, Istoricul, Il, p. 71; 6. Iorga, Inscripţii, 1,
p. 246; 7. Idem, Istoria romdnilor in chipuri şi icoane, p. 13;
8.
C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu Vodă, in <1 Raze de
Fig. 28
lumină>), an II (1930), p. 190; în extras, p.15; 9. Em. Elefterescu, Biserica Radu Vodă, in <1 Glasul monahilor >),an X {1932),
iunie, p. 3; 10. N. Iorga, Conducător istoric la bisericile din Bucureşti şi împrejurimile
11. Idem, Guide historique de la Roumanie, ed. a 11-a, p. 72; 12. Gr. Ionescu, Bucureşti.
artistic, p. 290 (fragment); 13. [Ghenadie Enăceanu), A 545 (fost ms. rom. 2409) de la
221 v.; 14. V. Andronescu, Contribuţiuni istorice. 1, p. 69- 70 (text şi desen).
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319
1691 (7199) august 5.
Piatră

de mormînt de 120/66 cm.,
In pronaos, în partea stingă;
litera de 10 cm. In relief. Partea superioară a pietrei nu se mai păstrează.
La bis. Radu Vodă .
aşezată

. . . ltoa ... 2 eanu v(e)l cap(i)-1
tanu, care au fost 1 u fata agăi Jap 15 ei.
Şi s-au prăstăvi 1tu în zilele creşti- 1
nului şi lumina 1tului domănu 1 Io
Costandi 110 nu Brăncovea 1 nul Băsă
rabu voe 1 vod, vă l(ea)t 7199 a(v)g(ust) 5.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Ins c ripţii, I,
p. 252; 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu
Vodă, in ~Raze de lumină •>, an II (1930), p. 19ft;
tn extras, p. t 9.

320
1693 (7202) septembrie 8.
Piatră

de mormint de 175/73 cm.,
în pronaos, in partea stingă;
literă de 4 cm. in relief, într-un cîmp
de 144/41 cm.
La bis. Radu Vodă.

aşezată

Fig. 29

t Suptu

această pi 1 atră înfrumus 1 eţată, află-s(e) oa 1 sele jupănesii 1 5
Chiajnii, jup(ă)neasa llui Mateiu v(e)l por 1 tar, fata Radu llui postelnecull
Dudescul, care 110 prestăvindus(e), de a 1 ni 24, cu mare cinste şi cu mulltă
jale s-au astr 1 ucatu întru 115 acestu sfăn 1 tu lăcaşu, lla anul de la zi 1 direa

lumii 1 7202 septem 120 vrie, dni 8.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 250; 2. C.
c Raze de lumină~. an Il (1930), p. 193; tn extras, p. 18.
1

Piatra este

spartă.

1

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu

Vodă,

în

Citeva litere ilizibile.
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Fig. 30

Fig. 31

321
1698 (7206) iunie 23.
Piatră

de mormînt de 180/73 cm. aşezată în pronaos, în partea
de 5,5 cm. în relief, într-un cîmp de 156/~9 cm.
La bis. Radu Vodă.

stîngă;

literă

·.

Suptu această piatră o! dihnescu-se oasele rohiior llui D(u)mn(e)zeu,
Matei Comăneannl biv vell căp(i)t(an) za seimeni şi a jup(ă)nesi(i) !5 lui, Caliţii,
ce au fostu 1 fiică lui Matei b(i)v v( e)l cluce(r), 1 care întăi, ia, de tănără văr 1 stă
ş-au dat datoriia cea de ob 1 şte la iunie 23 l( ea)t 7206.J 10 Iar dup(ă) ce au

t
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trecut ani ... 1 lla luna lui ... 1 în ... 1 zil(e) 1 ş-an dat şi boiarinul ei Matei 1
căp(i)t(an) datoriia dup(ă) orăndu ială; căt li să odihnescu o 15 asele amăndo
rora aici 2 •
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 252; 2. C.
«Raze de lumină *• an Il (19:30), p. 195; în extras, p. 19.

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu

Vodă,

în

322
<Sec. XVIII>.
Piatră de mormînt de 176/60 cm. aşezată în pronaos, în partea stîngă; litPră de 5 cm. în reliPf. Text
cu majuscule.
La bis. Radu Vodi"t.

Eveocae: xe:L'!IXL o aou:Ao~ '!0\J 1 8e:ou A8ocvoca-LO~
!J.€ 1 ae:AVLG'!LIXP"YJ~ 0"\JV '!OL~ '!e:X 1 VOL~ IX\J'!O\J XIXL "YJ
ao\JA"Y) '!0\J 15 8e:ou XIXL 0"\J~Uyo~ '!0\J [p1)8€] 1 V'!O~, MocpLIX
"YJ'!L~ ocvoc[7toc081J] 1 e:v KupL(J) <e >T"YJ 89 3 •
Arwpoc~

Aici zace robul lui Dumnezeu, Atanasie Amiras medelnicer, cu copiii, şi roaba lui .Dumnezeu şi soţ.ia celui numit,
Maria, care a răposat în Domnul, de ani 89.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 253 (text şi trad.);
Biserica Radu Vodă, în <<Raze de lumină •>, an Il
(1930), p. 194-195 (text şi Lrad.); în extras, p. 19.

2. C.

Săndulescu-Verna,

323
1716.
Piatrrt de mormînt de 165/67 cm. aşezată în pronaos, în partea stîngă; literă de r, ,5 cm., In relief,
într-un cîmp de 130/43 cm. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodrt.

, Enocueoc xe:Î:'!IX[ L 7tpe:] 1 0"~0'!0\J 0"€7t'!OU ae:!J.OC~ 1 '!OU
Koca-TpLW'!O\J e:u 1 ye:vou~ re:(J)pyLoU 15 EX Koca-Top(oc~ '!U 1
Fig. 32
YX.OCVOV'!O~ 7t1X'!p(ao~ 1 G€7t'!(;'>V yove( (J)V) <pOV 1 TO~ e:ua-e:~o<ppov 1 lSG7te:p aLaocx8e:~~ 110 7tOCO"IXV e:G7te:Lpocv !J.OCAIX 1 7tOAe:L~ Te: 7tAELGT(oc~) XIX 1 ~ ~8V1J
XIX'!07t'!e:\JO"IX~ 1 OCYX.LG'!pO<p(J)~ '!€ 7tp0~ !J.[€] 1 aov'!IX~ 7tpe:a-~e:ua-oc~, 115 €~~~ ae: G€!J.(v)<7>~
~~ 1 a-oc~, e:v 't'~ae: 7tOAe:L 1€v movL y~pe:L xocd 1a-Tpe:~e: Tov ~(ov, 11716.
Loc rămas liber.
Matei Comăneanu, fost mare căpitan, a fost
ingropat posterior datei amintite in text. El trăia
1

2

încă la 1725. (Vezi G. Potra, Documente pri11itoare
la istoria oraşului Bucureşti, Buc., 1961, p. 309.)
8 Textul a fost datat <sec. XVIII> după grafie.
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Aici zace trupul venerabilului bătrîn, al nobilului Gheorghe Castriotul, avtnd drept
patrie Castoria, născindu-se fiu cucernic al unor părinţi venerabili, care, după ce a căpătat
învăţ.i\tură, a eereetat întreg Apusul şi preanumeroase cetăţi şi neamuri şi a Indeplinit solii,
îndreptîndu-sc de la un stăpînitor la altul, apoi trăind cu demnitate în acest oraş şi-a Rfirşit
viaţa la adînci bătrîneţ.i, 1716.
HIBLIOI111AFIE: t. Iorga, ln.~cripţii, 1, p. 250-251 (text şi trad.); 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica
Hut·ureşli, în <•Haze de lumină•), an II (1930), p.193-19'• (text şi trad.); in extras, r. 18.

Radu l'odti din

324
1720 septembrie 1 - 1721 august 31 (7229 ).
Piatră

de mormînt de 1 B2/72 cm.
de '• cm. săpată.
La his. Radu Vodrt.

aşezată

in pronaos, în partea stingrt;

lit.eră

Fig. 33

t

această piiatră odih 1 neşte robul lui Dumnezeu, log( o) 1 fătul Preda
şi 1 s-au prestăvit în zilele lumina tu 16 lui domnului Ni cola( e)

Suptu

Mer(i)şanul;

voevod; lleat 7229.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 251; 2. C.
o Raze de lumină», an II (1930), p. 19t.; in extras, p. 19.

Săndulescu-Verna,
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Biserica Radu Vodd, In

325
1723 (7232) octombrie 26.
Piatră

de mormînt de 195/78 cm.,
de 5,5 cm. săpată.
La bis. Radu Vodă.

aşezată

în pronaos, în partea

drraptă;

litrră

Fig. 34

Suptu această piia 1tră odihnescu oa 1sele robului lui Du 1mnezeu, Iordache
bivu 15 velu cap(itan) za cazaci ot Tăr 1govişte, sin Dragomir cap(itan) 1
Băncescul; şi s-au pristă 1vitu în zilile prelumi 1natului domnu Io 110 Nicolae
voivod, lla leat 72321 oc(tomvrie), den 26.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 248; 2. C.
• Raze de lumină t, an II (1930), p. 193; tn extras, p. 18.

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu

Vodă,

tn
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326
1726 (7234) februarie 17.
Piatră

de mormînt de 199/88 cm. aşezată în pronaos, în partea dreaptă;
de 5,5 cm. in relief, într-un cîmp de 126/51 cm.; in medalionul din
fruntea inscripţiei, de 19/37 cm., literă de 5 cm. în relief. Textul grec cu
majuscule.
La bis. Radu Vodă.

literă

'AJ.€ţocv3p(J)c; 1 Moucre:A~!J. l)c;. 1 11726.

1 t
Suptu această pia 1 tră odihneşte ră
posa tul robul lui Dumne zeu, Alexsandrache ceauşul sin Bala sache Muselimul.j10 Domne Dumnezeul! tuturor, odihneşte su 1 fletul întru înpă 1 răţiia ta
cea de veci, 1 amin. Fev(ruarie) 17, l15 leat 7234.
1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 248; 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu Vodă, în
<<Raze de lumină •l, an Il (1930), p. 193; in extras, p. 18; 3. M. Branişte, Patriarhi de Constantinopol prin
ţiirilP române în a doua jumritate a secolului al XVII-lea, în « Mitropolia Olteniei >l, an X (1958), p. 58-59.

327
1733 (7242) octombrie 7.
Piatră

de mormînt de 167/75 cm. aşezată în pronaos, în partea dreaptă;
de 5 cm. în relief, într-un cîmp de 13'•/'•3 cm., încadrat de motive
vegetale.
La bis. Radu Vodă.

literă

t Suptu aciastă 1 piiatră odihnescu 1 se oasele răposa 1 tului robu lu Dumne j5 zeu, Mant(a) Fărcăşanull vei stolnecu, îngropăn 1 du-se 2 în sfănta mănă-l
stere Radului Vodă, ră 1 posănd în zelele lumenatu 110 lui domnu Ioan Grigorie j
Gheca voevod, fiind cursul! anelor leat 72421 la luna lui octonvrie dni 7,
scriindu-se pen !15 tru vecineca pomenere.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 249-250; 2. C.
în «Raze de lumină•, an II (1930), p. 192; în extras, p. 16.

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu Vodri,

328
1737 (7245) mai 20.
Piatră

de mormint de 126/66 cm. aşezată în pronaos, in partea
de 5 cm. In relief intr-un cimp de 101/38 cm.
La bis. Radu Vodă.

stîngă;

literă

1

Alexandru Muselir_nul.

a In orig.: • tngropăn 1 dăn-se •·
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t

Aicea odihnescu, su 1 ptu această piat 1 ră, oasele robu lu 1 i Dumnezău,
Costăndinj 5 biv v(e)l pos(telnic),sinu Petru el [upeţ?] ţărigrădean ... 1 j mai 20
d(ni), leat 7245.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 251; 2.
<<Raze de luminft •>, an 11 (1930), p. 19'•; în e.Ttras, p. 18.

r..

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu

Vodă,

in

329
1742 (7250) iulie 20.
Piatră
litrră

de mormînt de 120/81 cm. aşezată in pronaos, in partea dreaptă;
de 3,5 em. săpată, într-un cîmp de 101/t.t. em. O parte din piatră

lipseşte.

La bis. Radu

Vodă.

t Suptu această 1 piatră odihn 1 eseu oasele
rob 1 ului lui D(u)mnezeu, j5 Preda căpita / nulu 2
i jupănea sa dumnealui, Dumitrana, în zi! lile
pria lumin j10 atului d( o )mnului nostru Ion
Mih 1 aiu Racoviţă voe 1 vodu; 1 iul(ie) dni 20,
1( ea)t 115 7250. ·
1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscriptii, J, p. 2'•8-2tt9; 2. C.
Biserica Radu Vodtl, în <<Raze de lumină •>,
an TI (1930), p. 192; in extra.~, p. 17.
Săndulescu-Verna,

330
1757 iulie 7.
Piatră de mormint de 182/67 cm. aşezată in
pronaos, In partea dreaptă; literă de 5 cm. în
relief, Intr-un cimp de 155/40 cm., incadrat de
motive vegetale. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

o

o

'Ev6&.8e xe~T<X.L
8au:Aac; 1-rau E>eau
!J.Eyotc;
O'AaUT~L&.I p't)t; re(J)py&.x't)t; KotvEAat; 1 8a-rLt; E7tA't)p(J)O'€
-ra xa< L>vov 15 xpeac; E7t< b T(J) 17 47 ETEL, 115 j.Lotp( -r(au ).
Ke~T<X.L O!J.au 1 xotL 'tJ 8au:AlJ -rau E>eau 1 (.Ley&.:AlJ 7t<X.X<X.PvL-r~eaot 1 ''Awot ~ vu!J.cp't) -rau 110 pl)6ev-rac;, <JU~uy~ac; 1
-rau otu-rot8e:Acpau &.u-rau 1 BotaLAOCKlJ Kotve:Aau 1 (J.Ey&.:Aau
7t<X.X<x.pv(xau, 1 ~TLt; €v TW 1757 ~TEL, 115 7 lau:A(au,
&7t~:t..ee l7tp6c; KupLav.
1

Loc

rămas

liber.

2

Fig. 35

ln orig. : <• căcita 1 nulil ~.
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Aici zace robul lui Dumnezeu, marele sluger Iordache Canelos, care şi-a plătit datoria
de obşte în anul1747, 15 martie. In acelaşi loc zace şi roaba lui Dumnezeu, marea păhărnieeasă
Ana, cumnata lui, soţia fratelui său numit Vasilache Canelos mare paharnic, eare în anul
1757, 7 iulie a plecat către Domnul.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,

ln.~cripţii,

1, p. 2lt8 (text

şi

trad.); 2. C.

Săndulescu-VPrna, Ri.<rrirn Rnd11

l'odri, în<< Ha7.P de lumini\ •>, an II (19:10), p. 19:~ (tPxt şi lrad.); în e.rtra.<, p. 17-1!1.

331·
1761.
P1atril de mormînt de 164/68 cm. aşpzat;l în pronaos, în partPa dreaptă;
dP 5 cm. în relier, într-un cîmp de 1115/59 cm., incadrat de motive
vegetal!'.
La bis. Radu Vodă .

literă

. .

.

1

...

1

15

răp ... 1 [odih]lnesc oasele roabei llui D(u)mn(e)zeu, Saftei
soţiia răposatului i Grigor[ie] ... 1 1 driia sosan ... 1 e ... 1 rele

de

stol(niceasa),
'l 110 . . . 1 aceas t-a vna,a
.. t- r... 1 . .. u . . . 1 ce l d'm urma,
l a ceri:i 1 ... ve . . . 1 ma
Pl entru pomenire 1 . . . ico ... 1 17612
p. 193

BIBLIOGRAFIE: C. Săndulescu-Verna, Biserira Radu
(menţionează numai data); în extras, p. 17.

Vodă,

în << Haze de

lumină

•>, an II (1930),

332
1765.
Piatră

de mormînt de 166/68 cm. aşezată în pronaos, în partea
de 5 cm. în relief. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

dreaptă;

literă

t HV EL8E(.LEVCXL (.LE(.LCX 1 cxc; ·de; 't'OU't'OVL U7t0 Aii 1 cxv e:u8e:L, 'lxov(mo cX.p 1 x.e:eu't''t)c;, 7tOL(.L~V 't't::I 5 :AoyLXOCWV OLWV E't)<V>, 'IWCXXEL(.L XCXAEU(.LEVOc; CXU't'ocl p {;) ye: 7tCX't'p~(c;)
~UAL~p(cx.

j1765.

Dacă doreşti să ştii

cine zace sub această piatră, arhiereu al Iconiului am fost
al oilor celor cuvîntătoare, Ioachim numit, a cărui patrie e Selimbria. 1765.
BIBLIOGRAFIE: C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu
p. 192 (fragment); în extras, p. 17.
1

Text ilizibil.

2

Vodă,

în

<•

Raze dt>

Cu cifre arabe.
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lumină

şi păstor

•>, an II (1930),

333
1765 septembrie 26.
Piatră

dl) mormint de 11 0/5R rm. aş<>zatrt în pronaos, in partea dreaptă;
de !,,5 cm. săpată intr-un cimp 1lt' R5':v,,;, 1'111., inl'adrat de motive
vPgetalr. Text ru majuseule.
La bis. Radu Vodă.

literă

t

'Ev-r:xuO:x XEL't":XL 1 't":X7tELvoc; aou:Aoc; 8(E)ou Y·l;aou 1 M:xvoA:XX"t)c; 't"OUVO(.L:X 1
u6c; 't"OU Kwva't":XV't"LVOU l5 uou x.:x-r~·~ M:xoupL:xvou, :xvap6c; 1 't"E't"YJ(.LYJ(.LEVOU, 1 EX Z:xyopocc;
x:xL de; 1toA 1 :Aouc; &v8p6mouc; E<y >vC:>a(.!Evou 1 ov7tEp :A:x~wv, C:> KopLE, 110 ""YJ YJALx(:x
-4-o

VEOV, 1 a6c; ELe; :XLwv:xc; 't"Ep7tE(j 1 O:xL EV x.wp:x 't"WV~ aLX:XLWV, 1 :x·~~E crE7t't"(E(.L~ptou) x:.
Aici zace smeritul robul lui Dumnezeu Iisus, cn numele Manolache, fiul lui Constantin
care a fost fiul lui hagi Maurian, om preacinstit, din Zagora şi la mulţi oameni cunoscut, pe
care luîndu-1, o Doamne, tînăr de vîrsti"l, fă să se desfetc în veci, în ~ara drepplor, 1765
septembrie 26.
Vodă,

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 249 (text şi trad.); 2. C. SftndulPSI'U-\"Prna, Bism'l'(( Rad11
în '' Razt> de lumină, an II (1930), p. 19:! (text şi trad.); în e.rlm.~, p. 17.

334
1768 aprilie 21.
Piatră

de mormînt de 160/68 cm. aşezată in pronaos, în partea
de 5 cm. in relief. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

stingă;

literă

Ev-r:xuO:x :XVOC7tOCUOV 1 't":XL 't"OC ocr-roc 't"OU (.!:X 1 x:xp(-rou M YJX.:X~A x:xf.l -r~c; cru~uyou
:xu-rou 15 M:xya:x:ALv~c; oL-rLv 1 Ee; €v ~:xOd y~ p:x crE 1 :Aoccr:xv-rE.;, -ro ~~v €~E 1 (.LE't"pYJcrocv 't"EO:x7tn 1 ae x:xf. ~ :XU't"W'I Ouyoc"t / 10 YJP Atx:x't"EpLVYJ ~ ~(j(X(j(X 1 :x[ u-rt]I ~'t""t) 7tEV't"E 7tpoc; 1 -rouc;
ELXOcrL. :X~~YJ 1 :X7tpLAA((ou) X:X.
Aici se odihnesc oasele răposatului Mihail şi ale
la adinci bătrîneţe, s-au săvîrşit. E îngropată
aproape douăzeci şi cinci de ani. 1768 aprilie 21.
pină

Vodă,

1

soţiei
şi

lui, Magdalena, care trăind
fiica lor Ecaterina, care a trăit

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 252 (text şi trad.); 2. C. Săndulcscu-Verna, Biserica lladu
in «Raze de lumină ''• an II (1930), p. 195 (text şi trad.); în e:rtras, p. 19-20.

Textul a fost întregit

după:

Iorga, loc. cit.
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335
1786 ianuarie 24.
Piatră

de mormint de 208/108 cm. aşezată in pronaos, in partea dreaptă;
de 5 cm. In relief, intr-un cîmp de 160/60 cm., incadrat de motive
vegetale; in partea superioară este reprezentată o acvilă biccfală, iar in
partea inferioară, doi lei. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.
literă

t 171861 tocvouotp{(ou) 24.1 Ta oa-rii -r1jc; 8oUÂ1J<; 15 't"OU ®e:ou ltAw1J<; Kt!J-1tLVotV10
Xot~, 1au~uyou -roti e:uyeve:a-rchou cX.px.o 1v-roc; !J.&ycXÂou !J-7tavou 1llavou <DtAt7t7ttcrxou, 1
imo T6v AL6ov -rou-rov 1xpu7t't"ov't"ott, 1~ 8e ~ux.1) &v 1!J.otxap<Uv 1x.d>poc.
t 1786 ianuarie 24. Oasele roabei lui Dumnezeu, Ana Cimpineanca, soţia preanobilului
boier, marele ban Pană Filipescu, se ascund sub piatra aceasta, iar sufletul in ţara feriri\.ilor.
BIDLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 249 (text şi trad.); 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica RtLdu
<• Razp de lumină *• an Il (1930), p. 192 (text şi trad.); In extras, p. 16-17.

Vodti, în

336
1796 august 8.
Piatră

literă

fost

de mormint de 82/61 cm. aşezată In pronaos, in partea stîngă;
de 5 cm. săpată intr-un cîmp de 68/97 cm. O parte rlin piatră a

tăiată.

La bis. Radu

Vodă.

Supt această piatră să
ghina, 5 1795 avgus( t) 8. Să
1

1

~

1

odihneşte
odihneşte

ro bi(i) lui Dumnezeu: Petre, Gherfeciorul, jupu 1 nu Todoru Velico.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 252; 2. C.
Raze de lumină •>, an II (1930), p. 19'•; in extras, p. 19.

1

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu

Vodă,

în

*

337
<1679-1688>.
Candelă de argint
stingă; iniţialele 1 de

de 35 cm. înălţime, suspendată In naos în partea
cm. sint In relief, In trei medalioane cu cite o acvilă
candelei.

o,t.

bicefală,

pe suprafaţa
La bis. Radu Vodă.

Ş(erban)

C(antacuzino)

2.

1 C.
Săndulescu-Verna,
in articolul Biserica
Radu Vodă, tn • Raze de lumină&, an II (1930),
p. 198 (in extras, p. 22) a citit: << Ş(erban) B(asarab)

C(anta)c(uzino), • ( ?)
1 Textul a fost datat <1679-1688> tn timpul
domniei lui Şerban Cantacuzino voievod.
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338
1693 mai 1.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de cea. 75/52 cm., reprezentînd Sf. Treime, aşezată la tîmplă în partea din dreapta; litera este pictată
pe lemn, sub îmbrăcămintea metalică 1 . Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

t ... 2 1 Jw~WOU

'tOU €X x[wp(ou ?] y~Â~VTLOU ( ?) T"Y) LW'tL ( ?) x(~L), aL~ OUVapOfL"Y)V 'tOU fJdou ~UT[ ou ~you] 1 fLEVOU 't"Y)~ ~U't"Y)~ fLOV1)~ 'tOU P~aouÂ Boa~ 1t~1t~
XUp ll~pflevLOU eL~ ~UX1JV x( ~t) W 1 <pEÂEL~V x( ~L) ~LWVLOV fLV"Y)fLOOUVOV &.fL<pW'tE: pwv,
l'teL ~x~Y fL~(w ~.

t ... al lui Ioan din satul ( ?) ... şi cu ajutorul unchiului său, egumenul acestei mănă
stiri a lui Radu Vodă, preotul chir Partenie, pentru folosul sufletesc şi pomenirea veşnică
a amîndurora, în anul 1693 mai 1.

339
1693 zume 17.
Candelă

de argint de 18 cm.lnălţime, suspendată In naos în
de 0,5 cm. săpată. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

faţa

timplei;

literă

t

AU't"Y) 1) 7t~poua~ X~Va"Y)Â~ E'tEÂOLWfi"Y) aL,e~oaou x(~t) a~7t~V1)~ TOU 7t~V~
YLW't~'tOU x(~t) oLXOUfLEVLxou 7t~'tpL~pxou xupLou [.1-L]ovuaiLou TOU Bu~~V'tLou
x(~t) ~<pLepw61J ev 't"YJ ae~~GfLL~ fLOV1J Tau 3 P~vaou:A~ ~oe~ova~ v~ oLV~L eL<; <pw't~
ywytot~, LOUVLW 17, 1693.

t Această candelă de faţă s-a săvlrşit cu cheltuiala şi cu ajutorul a-tot-preasfinţitului
a toată lumea patriarh chir Dionisie Vizantiul şi s-a dăruit la sfinta mănăstire a Radului
voievod, ca să fie spre luminarea <bisericii>; iunie 17, 1693.
şi

BIBLIOGRAFIE: 1. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu Vodă, în ~Raze de lumină», an Il (1930),
p. 197 (text şi trad.); In extras, p. 22; 2. M. Branişte, Patriarhi de Constantinopol prin ţările române in a
doua jumătate a secolului al XVII-lea, In <• Mitropolia Olteniei», an X (1958), p. 57-58 (trad.).

340
1718.
Candelă

de argint de 22 cm. înălţime, suspendată în naos în partea
de 0,5 cm. gravată. Text cu majuscule.
Provine de Ia: m-rea Stelea din Bucureşti, astăzi dispărută.
La bis. Radu VodA..

stîngă; literă

1

Text comunicat de P.

2 Inscripţie

ilizibilă.

Ş. Năsturel.

a In orig.: «ou ouT».
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t

Aqm:pW't'IXL "Il 7t1Xpoucroc XIXV8YJAIX 7t1Xp1X 1 rEopyLoU
1XYL1XV (.LOVYJV 't'"l)~ 1 8(EO't'O)x( ou) 't'OU ~'t'EALIX, 1718.

t Se închină candela de faţă de
Domnului, a lui Stelea, 1718.

către

't'OU KpYJ't'YJXOU EL~ 't'YJV

Gheorghie din Creta la sfinta

mănăstire

a Maicii

341
1719.
Candelă de argint de 24 cm. înălţime, suspendată la tîmplă;
0,5 cm. gravată. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Stelea din Bucureşti, astăzi dispărută.
La his. Radu Vodă.

literă

de

t

AqnocLpW't'IXL 't'W 7t1Xpov xocv8LALOV 1tocpoc 't'OU xup llocvocyLw't'OU 't'OU YJ xo'J ••• 1
EL~ 't'YJV ocyLocv f.LIXVIX (sic) 't'YJ~ E>Eo't'oxou, 't'OU ~'t'EAEoc, 1719.

t Se închină candela de faţă de
Maicii Domnului, a lui Stelea, 1719.

către

domnul Panait. . . la sfinta

BIBLIOGRAFIE: C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu
p. 197-198 (text şi trad.); în extras, p. 22.

Vodă,

in <<Raze de

mănăstire

lumină~.

a

an II (1930),

342
1719.
Candelă de argint de 23 cm. înălţime, suspendată la tîmplă;
0,5 cm. săpată. Text cu majuscule, pînă la dată.
Provine de la: m-rea Stelea din Bucureşti, astăzi dispărută.
La bis. Radu Vodă.

literă

de

t

Aqm:pw't'IXL 't'O 7t1XPO'J xocv8LALov EL~ 't'"l)(v) ocyLocv f.LOV~v 't'-Yj~ 8eo't'6xou 't'OU
~'t'ZALIX 7t1Xp1X 't'( o)u 7tiXVOO'LW't'OC't'OU x(up()ou LW 8EOXA"I)'t'OU, 1719, 1 XOCL 8LIX O'YJV't'pO(.L~I:;
..-ou xup r(E)opyYJ KpLxxop.
t Kupou ~'t'E!f'IXVou. 2
1

t

către

Se închină candela de faţă la sfînta mănăstire a Maicii Domnului, a lui Stelea, de
preacuviosul chir Teoelit, 1719, şi cu ajutorul lui chir Gheorghe Cricor.
t Chir Stefan.

BIBLIOGRAFIE: C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu
p. 197 (text şi trad.); în extras, p. 22.
1

Text ilizibil.

3

Vodă,

în <<Raze de

In orig.: << E-rcpe:atvou •>·
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lumină

•>, an II (1930),

343
<Cea. 1720-1730>.
Candelă

de argint de 53 cm. înălţime, ~uspendată în pronaos, în dreptul
de intrare; majuscule de 0,6 cm. în relief, într-un scut cu stema Ţării
Româneşti şi a Moldovei.
La bis. Radu Vodă.
uşii

Io N(icolae) 1 A(lexandru) v(oievod) 1 M(avro)c(ordat) 1 .
BIBLIOGRAFIE: N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii in Muntenia
Com. mon. ist. ••, an XXIX {1936), pl. DCXL, fig. 1076.

şi

Oltenia, IV, in <• Bul.

344
<Cea. 1721>.
Ripidă de argint, astăzi dispărută, de la bis. Radu
in cimp chipurile familiei donatorului.

Vodă;

avea

săpate

Io Nicolae A(lexandru) v(oievod), r(ocno)mA4 Ero 2 Smaranda, Alixandru
v(oie)v(od), Constantin v(oievod), Iani:icul v(oievod). 3
Textul după: Iorga, 1 nscripţii, [, p. 253.
Vezi şi: C. Săndulescu- Verna, Biserica Radu
extras, p. 21.

Vodă,

in «Raze de

lumină

••, an Il {19:!0), p. 196; în

345
1734 august 22.
Candelă de argint de 27 cm. înălţime, suspendati\ în pronaos în partea
slîngrt; literă de 0,7 em. srtpatft. Text cu majuscule.
La his. Radu Vodrt.

t

Kwcr-roc(v)'t'l)VOc; Tioc:Aevu !J.Eyocc; XO!J.l)crwc; 4 , 1734 oc(u)y( oO)cr-rou 22.

t

Constantin

Băleanu

mare comis, 1734 august 22.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 357 (text); 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu
în<< Raze de lumină ••, an II {1930), p. 197 (text şi trad.); în extras, p. 21.
1 Textul a fost datat <cea. 1720-1730> după
grafie în perioada de după întoarcerea lui Nicolae
Mavrocordat din prizonieratul petrecut în Transilvania.
2 Doamna lui.

Vodă,

3

Textul a fost datat <cea. 1721 > in perioada ananului cind a murit Alexandru voievod,
fiul lui Nicolae Mavrocordat, amintit in inscripţie_
'Constantin Băleanu nu este atestat In alte izvoare ca mare comis la această dată..
terioară
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346
1747.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 74./51 cm., reprezentind pe
sf. Atanasie, aşezată la tîmplă în partea dreaptă; literă de 0,3 cm. săpată
într-un medalion de 4.ja,5 cm. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

t

17471 ~ou):rcxvcx 13o!J.'VL't'~CX NL 1xoJ..cxou ~oe: 1~o3cx Mcxup( o) 1 xop3cx't'ou.

t 1747 Sultana,
Radu

domniţa

lui Nicolae voievod Mavrocordat.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripfii, 1, p. 254. (text şi Lrad.); 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica
in • Raze de lumină>), an II (1930), p. 196 (text şi trad.); în extras, p. 21.

Vodă,

347
1786 august 1.
Sfeşnic de alamă, de 210 cm. inălţime, aşezat in faţa tlmplei; literă de
1,8 cm. gravată pe marginea de sus a obiectului. Text cu majuscule.
La bis. Radu Vodă.

Llcx7tcx'V1J 't'ou cxpXL!J.cxv3pL't'ou Xpuacxv6ou xcxL auv3powiJ 't'OU cxpxov't'o<; XCX(.LI(U( <Xwou) X( cx't'~ lj) Moax ou, e"V e:'t'e:L cx'f7t<; cxuyouO"'t'ou cx 1 •

~cxpcxa1J

Cu cheltuiala arhimandritului Hrisant
Moscu, în anul 1786 august 1.
Radu

şi

cu ajutorul dumnealui

cămăraşului

Ioan Hagi

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscriptii, 1, p. 254. (text şi trad.); 2. C. Săndulescu-Verna, Biserica
in <• Raze de lumină», an II (1930), p. 196 (text şi trad.); in extras, p. 21.

Vodă,

348
1790 decembrie 20.
Chivot de argint, astăzi
pe partea din spate.

dispărut,

de la bis. Radu

Vodă;

avea litera

săpată

t

'Ey(€)ve:'t'o 't'O 7tcxpov &p't'oţp6pLov 3Lcx auvl3po!J.(lj)c;; xcxt 3cx7t<lv1Jc;; €!J.oti 't'ou
't'CX7te:Lvou 1Llcx~t3 cXPXL!J.cxv3p('t'oU 'Pcx3ouALW't'OU 1b<. v(aou 'H6<Xx1J<; xcxt &ţp(L)e:p681J
e:vl 6 Bouxoupe:a't'((U €v 't'lj le:poc (.L0'\11) 't'OU 'P<X 13ouJ.. Bo3cx. 1790-?J 3e:xe:(!J.~)p((ou) 1

20-1)2
1

inscripţie asemănătoare
faţa timplei.

O

din

şi

pe alt

sfeşnic

2

In elementele datării s-au folosit minusculele.
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t S-a făcut acest artofor cu ajutorul şi cheltuiala mea, a smeritului David arhimandritul
de la Radu Vodă, din insula Ithaca, şi s-a închinat în Bucureşti, la sfînta mănăstire Radu!
Vodă. 1790 decembrie 20.
(text

şi

Textul după: o fotografie din colecţia Muzeului de artă al R.P.K, Secţia de artă feudală (clişeul nr.1002).
Vezi şi: C. Si\ndulescu-Verna, Biserica Radu Vodă, în << Haze de lumină>>, an Il (1930), p. 197
trad.); în extras, p. 21.

349
<Cea. 1791 >.
Candelă, astăzi dispărută,

fusese

Dăruit

preasfintei biserici Radu
pentru pomenirea sa 2 •
Textul după: C.
in extras, p. 22.

Săndulescu-Verna,

aşezată lîngă

Vodă

Vodă.

amvonul bis. Radu

de marele ban

Biserica Radu V udă, in <<Raze de

Pană

lumină>>,

1

Filipescu,

an Il (1930), p. 198;

*

350
<Sec. XVIII>.

Stîlp de lemn de 145 cm. înălţime, fixat pe una din laturile mormîntului din naos, în partea dreaptă; literă de 0,6 cm. pictată cu alb pc fond
albastru, intr-un medalion cu chipul lui Radu Mihnea voievod şi al lui
Alexandru Mircea voievod.
La bis. Radu Vodă.

Io Radull vo(ie)v(o)d; Io Alecsandru 1 v[oievod] 3 .
Vodă,

BIBLIOGRAFIE: 1. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 56 (foto.); 2. C.
in <<Raze de lumină>>, an II (1930), p. 190; în extras, p. 15.

Săndulescu-Verna,

Biserica Radu

LXIII
351
1732 (7241) noiembrie 27.
Piatră

de mormînt de 167/67 cm. aşezată in pronaos, în partea
de 4 cm. in relief intr-un cimp de 129/35 cm.
La bis. Răzvan.

dreaptă;

literă

La Săndulescu-Verna, loc. cit.: • Panu D.
Textul a fost datat <cea. 1791 > in jurul ultimului an clnd Pană Filipescu a fost mare ban.
1
1

1

şi

Textul a fost datat <sec. XVIII>
facturA. artistică.

după

grafie
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t Suptu această piiatră [ odehnescu-se oasele 1răposatului robo lui Dumneizeu, Bărcă Coj(escu) biv vellog(ofăt),[ 5 în zelele pre(a)lumi(n)atuluildomnului no(s)tru Ion Costandenl Necolae voivo(d), în lunai lui noem(vrie) 27 d(ni),
leat 72411 i oasele maicei dumnel 10l(u)i jupănesei Vlădailea, jnpănusei dumnellui
Mareei, care s-au 1prestăve(t) în zilele 1prealumina(t)ului do(m)n Ion 15 Costaudin Basarabu voelvod, în luna lui fev(ruarie),lleat7217.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Neguiescu, O pagină din istoria Bucureştilor, in <• llis. orL rom. ''• an XLIV
(1926), p. 85 nota 3; 2. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi şi meşteri argintari la
biserici din Bucureşti, în << Glasul bisericii>>, an XXI (1962), p. 358-359.

*

352

1705 septembrie 1 - 1706 august 31 (7214).
Clopot,

astăzi dispărut,

de la bis.

Răzvan.

Acestu clopotu făcut iaste de lanache Văcărescu vei agă şi dat la biseriCa noastră la Răzvan, hram Uspenia B( ogorodi)ţă. Leat 7214.
Textul după: Gh. Negulescu, O pagină din istoria Bucureştilor, în <• Bis. orL rom. ''• an XLIV (1926),
p. 85 nota 3.
Vezi şi : N. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici din Bucureşti, în <<Glasul bisericii •>, an
XXI (1962), p. 161.

LXIV
353
1761.
Cruce de lemn îmbrăcată în argint aurit filigranat, de 19/5,5 cm., cu
pietre semipreţioase; literă de 0,5 cm. gravată pe suport.
La Muzeul m-rii Samurcăşeşti-Ciorogîrla.

t Această

cruce s-au
Jianu ot Craio(va); 1761.

făc(u)tu

de rob(ul) lui Dumnez(eu), h(a)gi Stanu

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Comunicări. 1~1ănă~tirea Sămnrc<tşeşti-ll{o<', in <• Bul. Com. mon.
ist. ''• X rX (1926), p. 123; 2. V. RrătuiPSCII şi R m•. , Mttniistiri şi biseriâ din jude(nl Ilfov, p. 11; a. E. Enă
cescu, Pe urmele strămoşilor, p. 120.

LXV
354
<Cea. 1710>.
Anaforniţă

de argint,

astăzi dispărută,

de la m-rea Si'trindar.
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Acest sf(ă)nt diseu de anaforă I-au inchinat Şerban Cantacuzmo vei
vornic şi soţiea lui, Andriana, sf(intei) monastiri Sărindarul, ea să le fie pentru
pomenire, leatu(l) 7253 1 •
Tt•.rt!tl dupâ: [Giwnadil' Enăceanul, A .54.5 (fost ms. rom. 2't09) de la B.A.R.P.R., r. 36 V.
Vt!zi ~i: :-iL. Nicolaeseu, Sfinta mănâstire Sărindar din Bucureşti, în« Gazeta municipală •>, an IX (19't0),
nr. f,:!6 din !l iunie, p. 2.

355
1798.
Candelă

de argint,

astăzi dispărută,

de la m-rea

Sărindar.

Lucsandra Angerliu, 1798.
Textul după: [Ghenadie Eniiceanu], A 54.5 (fost ms. rom. 2'·09) de la B.A.R.P.R., r. 36 V.
Vezi şi: St. Nicolaescu, Sfinta mănăstire Sclrindar din Bucureşti, în<< Gazeta municipală>>, an IX (1940),
nr. 426 din 8 iunie, p. 2.

LXVI
356
1705 (7214) septembrie 8.
Pisanie pc piatra de deasupra uşii de intrare în biserică; literă de 4 cm.
în relief, într-un cîmp de 30/86 cm., încadrat de motive vegetale.
La bis. Scaune.

Fig. 36
1
Greşit în loc de << 7218 >> corespunzător anului
1710, dată la care Şerban Cantacuzino este mare
vornic. (Confuzia se datorează lecturii greşite a

cifrelor zecilor şi unităţilor: s-a citit ...
de ... HI
""" adică ... 53 in loc de ... 18.)

u,·
""" în loc
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Această sf( ă)ntă biserică, hramul Adormirea Precistii, făcută ia 1 ste den
osteneala răposatului Tănasie de la Tărnova; datoriia 1 cea de obşte vrăndu
a-ş da, lăsat-au cheltuială dentru a sa osten_!!ea llă la nepotu-său Stavro, de au

făcut această zidire cu cele ce 1 6 să văd, ca să-i fie întru
lui 1 său în veci; m(e)s(e)ţa sept(emvrie) 8 zile, 7214.

pomenire

şi

a tot neamu-

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, l, p. 319-320; 2. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 100; 3. C.
Nicolescu, Biserica Scaune, în • Analecta >>, an III (1945), p. 1•9.

*

357
<Sec. XVIII mijlocul>.
Piatră funerară de !•5/66 cm.
rului; literă de 3,5 cm. în relief.
La bis. Scaune.

fixată

în zidul dinspre nord al pridvo-

t Această piiatră este pusă de Vasile 1 cojocar, Iane, Ghitana, Necolae,
Ion, Gheorghe, 1 Stanca, Toader, Dum(i)tru, Ene, Năstase, Mariia, 1 Vasile,
Ion, Iane, Vălcia, Chirana, Vasile, 1 5 Despa, Dum(i)tru. Mariia, Petre, Marinu, 1
cu tote neamu lor. 1

*

358
1795 martie 1.

Trei plăci metalice fixate în partea de mijloc a
exterior, au litera decupată, de 4 cm.
La bis. Scaune.

1795

2

uşii

de la intrare, in

.1 D(umi)t(ru) Lere(scu) ll(ă)c(ă)t(uş), 1795 2 mart(ie) 1.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,
an III (1945), p. 51-52.

Inscripţii,

l, p. 320; 2. C. Nicolescu, Biserica Scaune, în

<<

Analecta >>,

LXVII
359
1726 (7235) octombrie 1.
Pisanie pe o piatră de 112/164 cm., deasupra uşii din pridvor; literă
de 4 cm. în relief, vopsită cu negru, într-un cîmp de 87/102 cm., încadrat
de motive vegelale.
La Schitul Maicilor.
1 Textul a fost datat <sec. XVIII mijlocul>
grafie.

după

2

Cu cifre arabe.
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t În zilele prealuminatului şi preaînălţatului domnu, Io Nicolae Alexan-1
dru voevoda Mavrocordatu, întru al optulea anu dentru a doo domnie a 1măriii
sale, dinu dumnezeiască răvnă, roaba lui Dumnezeu, smerita a 1ci (sic) Tatieni
monahiia care au fost din neamu rusescu, du pe măntuinţa ei din rob \ 5 ie fiindu
pornitu spre multă evlavie, au înnălţatu den temelie această sfăntă şi dumnezeiască biserică întru cinstea sfintei Bunii Vestiri a prea bl( a)go 1slovitei stăpănii
noastre Născătoarii de Dumnezeu, pururea Fecio(a)rii Marii, înfrumuseţăndu-o
pe dinlăuntru şi pe dinafară dupre cum să vede, 1 cu chilii înprejur pentru
lăcuinţa călugăriţiloru, ajutorindu şi 110 dumneei jupănesa Zmaranda, ca să-i
fie în veci pomenire, fiindu isprav 1nicu dumnelui Pashali vei cap(itan) za
seimeni, săvărşindu-se la luna llui octomv(rie) v dni 1, l(ea)tu 7235.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, Il, p. 138; 2. D. Stănoiu, Mănăstirea Ţigăneşti, p. 2223; 3. E. Enăcescu, Pe urmele strămo#lor, p. 139; 4. St. Nicolaescu, Schitul Maicilor din Bucureşti, metohul
mănăstirii Ţigăneşti, în <<Gazeta municipală 1), an IX (19't0), nr. '•33 din 28 iulie, p. 1; 1), Gr. G. Tocilescu,
m.~. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 212.

*

360
1777.
Clopot de 3'• cm.
în rf'lief.
La Schitul Maicilor.

înălţime

şi

30 cm. diametru;

literă

de 2,3 cm.

t Acest clopot este a(J) sf(ă)nti(i) 1măn(ă)stir(i) a Bunii Vestirii a Schitului
Maiciloru. Ana monah(ia), popa Voico 1777

1

l(ohann) W(entze])

2•

LXVIII
361
<1756 (7265) octombrie 5>.
Pisanie pe o piatră de 79/161 cm. fixată în peretele exterior al naosului, In partea stîngă; literă de 4 cm. în relief într-un cîmp de 51/129 cm.,
încadrat de motive vegetale.
La bis. Schitu Măgureanu.

t Întru

mărirea şi slava marelui Dumnez~u carele în Troiţă să proslă

veşte, 1 ziditu-s-au dinu temelie această svăntă şi dumnezăiască biserică 1de
răposatulu şi pururea pomenitulu Costandinu Văcăresculu velu lo 1gofătu ;
1
2

Cu cifre arabe.
Identificarea după C. A. Stoide, lucrare In

manuscris.
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dari:i rămăindu neisprăvită, după prestăvirea dumnealui s-au is 5 prăvitu şi
s-au înfrumusăţatu cu toată podoaba ei precumu să vede 1 de ginerile dumisale,
dumnealui Mihai Cantacuzino velu vistier, cinstindu-să cu hramulu Vovedenii
a (p(r)easvintei Născătoare de 1 Dumnezeu şi a sfăntului, sfinţitului mucenicu
1

1

Fig. 37

Visarion, 1 spre pomenirea vecinică ctitoriloru, în zilele preînălţatului 1 10 domnu
Ion Costandinu Mihai Racoviţă voivodu şi fiindu oste 1 nitori sfinţiea sa părin
tele chir Sofronie, egumenu de la Sărindar, l[oct(om)vr(ie) 5 z(ile, v leat) 7265]1.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Biserica Sdtitu Mtigureanu, în" r:alendarul antic,, pe anul18fi6,
lnscripţiunea bisericei <<Schitul Mrlgureanul ,, din /Jw·uN?f;ili, in << Bis. ort. rom. ,,, an V (18801881), p. 67't; :l. M. DurnilrPs<:u, Biserica Schita lllâgurt'anu, in "Consolatorul ''• an Il (1899--1900), p.
333; 4. Pisania bisericii Vovidenia a V ăcăre!;'tilor < după un de~·alc de V . .-1. li rechiri >,în<< Buletinul Fundaţi unei Ureehi:l•l, 1 (1901), p. :!9; o. Dumitrt>scu, Istoricul, Il, p. J()!,; (1, Iorga, Inscripţii, 1, p. 297; 7. Gr.
G. Toeilescu, ms. rom. 5tlt:.! de la B.A.R.P.R., f. :W9; S, [Ghenadie Emlceanu], "·1 ;)45 (fost ms. rom. 21,09)
de la H.A.RP.R, 1'. '•9.

p. 7'2; 2.

LXIX
362
1728 (7236) aprilie 1.
Pisanic pc o piatrft de 1 0:!/ 18:1 cm., dPasupra uşii de intrare din pridvor;
de '•,5 rm. în rPlid, intr-un cîmp dP 58it:!6 crn., îneadrat de motive
vegetale.
La Biserica cu Sfinţi.

litPră

1
Textul, in prezent acoperit cu tencuială, a fost
întregit după: Iorga, loc. cit. Data citită de Iorga nu
corespunde perioadei domniei lui Constantin Racoviţă, care pleacă din scaun în 1756 februarie 8.

Biserica a fost isprăvită în timpul lui Constantin
Mavrocordat, dacă admitem lectura lui N. Iorga.
Gr. Musceleanu, loc.cit. a citit << 7266,> = 1757.
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t De(n)tru ale tale ţie, spăsitoriule, şi preacuratii Maicii tale aducemu,
cu vre rea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu îndemnarea Sf(ă)ntului D(u)hu,
care o Dumne / zeire în Troiţă să proslăveşte, aminu. t Ziditu-s-au această
sf( ă)ntă şi dumnezeia / scă beserică den temeliia ei şi s-au zugrăvit şi s-au înfru1

Fig. 38

museţat

precum să ve 5 de cu toată cheltuiala pr_!'lasfinţitului mitrop( o )lit al
Ungrovlahiei, chir Daniil, 1 întru slava şi cinstea Intrării în beserică a preasfintei Născătoarei de Dumne / zeu şi pururea Fecioarei Mariei, în zilele prealuminatului domnu Io Nico(l)ae Alexandru voevod, ca să fie în veci pomenire
sfinţii sale 1 şi a totu neamului sfinţii sale şi celoru ce au ajutatu şi celor 1 10
ce vor mai ajuta; şi s-au săvărşitu în zioa dentăi a lunii lui aprilie /leat 7236.
1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile român~şti administrate de ţară, în <<Calendarul antic •>
pP anul1862, p. '•5; 2. G. Popescu-Postovaru, lstoriwl bisericei cu Sfinţi (Sibilele) din Bucureşti, în ~ Consolatorul•>, an I (1898-1899), p. 109; 3. < Pisania bisericii cu ,l,'finţi din Bucureşti, după un decalc de V.A.
Urechiă >, în <<Buletinul Fundaţiunei Urechiă ''• I (1901), p. 30; 4. Durnitrescu, Istoricul, II, p. 146-147;
o. Iorga, Inscripţii, I, p. 279; 6. 1. Bianu, lnsemnări autografe scrise intr-o carte veche de Dosofteiu
mitropolitul Moldovei (1663-1686 ), în <<Anal. Acad. Rom. •>, Mern. Secţ. Lit., Seria Il, tom. XXXVI
(1913-19H), p. 158; 7. P. Y. :'liiisturPI, Biserica cu Sfinţi sau Sibilelor din Bucureşti, calea Moşilor
şi str. Sfinţilor, în <c Albina •>, an XI X (1915-1916), p. 1248; 8. Em . Elefterescu, Biserica cu Sfinţi sau
<<Popa Fierea ''• în <<Glasul monahilor ••, an XI (1933), nr. 3r.8 din 26 martie, p. 2; 9. D. L. loniţă, Biserica
cu .S'(inţi sau Sfinţilor din Bucureşti, în << Bis. ort. rom. », an LVI (1938), p. 68; în extras, p. 7; 10. Gr. G.
Tocilcscu, ms. rom. 51'12 de la B.A.R.P.R., f. 215.

*

363
1728 (7236) februarie 1.
Piatrit de mormînt, astitzi

dispitrută,

de la Biserica cu

Sfinţi.

Supt această piiatră odihnescu oasile răposatului robu lui Dumnezeu,
Chiriazi biv vei cupar t, şi care s-au săvîrşit în zilele mării sale domnu
1 Greşeală,

probabil: << biv vtori cu par >>.
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nostru
7236.

Nicolae

v(oie)v(o)d

Textul după: D. L.
90; In extras, p. 29.

Ioniţă,

Alexandru

Biserica cu

Sfinţi

din

v(oie)v(o)d,

Bucureşti,

fevr(uarie)

in • Dis. ort.

rom.~.

1, leat

an LVI (1938), p.

364
1736 (7245) octombrie 20.
Piatră de mormînt, astăzi dispăruf.ă; era aşezată in pronaosul Bisericii
cu

Sfinţi.

Supt această 1 piiatră odi 1 hnescu-se oas 1 ele robu lui 1 6 Dumnezeu, Ena-1
che ot Cirnavodă; 1 au răposat in zill el(e) mării sale d(omnulu)i 1 Io Costandin
Ni 110 colae Alexandru 1 voivodu, fii 1 ndu cursu an 1 ilorn l( ea)t 7245, Il una lui
octomvrie 20.
Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 280.
Vezi şi: 1. D. L. Ioniţă, Biserica cu Sfinţi din Bucureşti, în • Bis. ort. rom. o, an LVI (1938), p. 90;
in extras, p. 29; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., r. 218.

365
1758 martie 5.
Piatră
dreaptă,

de mormint,
la Biserica cu

astăzi dispărută;

era

aşezată

in pridvor, in partea

Sfinţi.

Suptu 1 această piiatră odihneşte-s 1 e robul lui D(u)mne 1 6 zeu, Drăghici
zaraf 1 i Anica, carele s-au 1 pristăvit în zile(le) 1 prealuminatu llu1 domnu(lu}i
nostru, l1 o lo Costantin 1 Nicolae v( oie )v( o )d, 1 mart(ie) 5, leat 1758.
Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 280.
Vezi şi: 1. D. L. Ioniţă, Biserica cu Sfinti din Bucureşti, in« Bis. ort. rom. •>, an LVI (1938), p. 8990; în extras, p. 28-29; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 511.2 de la B.A.R.P.R., f. 217.

*

366
1727 (7235) august 17.
Clopot de 55 cm. înălţime
La Biserica cu Sfinţi.

şi

49 cm. diametru;

literă
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de 2.'• cm. in relief.

t

Acestu clopotu al sfintei mănă stiri, ce iaste hramu Ovedenii, [ di(n)
1-au făcut chir Daniil l mitropolitul, av(gust) 17, l(Pat) 7235).[ 5
G(oss) m(ich) H(endric) L(amp) I, 1727 2 •
1

Bucureşti,

RIBLJOGI1AFIE : 1. D. L. loniţ;'i, /Jiserira rn Sfinţi din llru· nreş ti, în ~ Ris. ort. rom. •), an LVI
(·tY:38), p. /6 no i a :~; în e:rtras , p. ·t5 nota :1 ; 2. [GhcnadiP Enă e Panu] , A .545 (fost m.<. rom . 2 409) de la
H.A.R.P .R., r. :!9 v.

LXX
367
1715 (722:3) iulie 10.
Pisanie pe o pi a tr ă d e 68 / 1:!9 cm., d easupra
de 7 crn. în relief.
La bis. Sf. Apos toli.

u ş ii

din pridvor;

literă

Fig. 39

t Această beserică a sf(i)nţilor ap( o )stoli Petru [ şi Pavel, fiind întăi
de lemn, s-au zidit de piatră de răposatul[ Matei voevod şi acum s-au înpodobit şi pe dinlăuntru şi [ pe dinnafară cu adaosul clopotniţii şi cu a [5 ltele, de
preaînălţatul domnu Io Stefan 1 Cantacuzino voevodu, în anul celu dintăi
1 M-a turnat Hendric Larnp Identificarea
C. A. Stoide, lucrare în manuscris.

după

2
Cu cifre arabe. Iniţialele
sînt scrise încă odată.

meşt e rului

şi

data
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alJ domniei lui, fiindu enoriiaş la dănsa prea lluminatul
Cantacu 1 zineştiloru, la leat 7223 luna lui iulie 10.

împărătescul

neam al

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), în
<<Calendarul antic•> pe anul1862, p. 93; 2. ldem, Monumentele străbunilor din România, p. 90; 3. Idem, 7141,
Sfinţii Apostoli Bucureşti 1633, în <<Calendarul antic •> pe anul 1875, p. 90; 4. Bilciurescu, Monastirile, p.
252; o. Dumilrescu, Istoricul, J, p. 140; 6. Iorga, Inscripţii, 1, p. 266; 7. Em. Elefterescu, Biserica Sfinţii Apostoli, în << Glasul monahilor •>, an XI {1933), nr. 351t din 7 mai, p. 2; S. D. Caselli, Mahalaua şi biserica Sfinţii
Apostoli, în << Gazeta municipală>>, an V {1936), nr. 246 din 18 oct., p. 2; 9. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 272, fig. 111; 10. [Ghenadie Enăceanu], A 545 {fost ms.
rom. 2409) de Ia B.A.R.P.R., f. 24.

*
368
1787 wme 23.
Piatră

de mormînt,

astăzi dispărut:l,

de la bis. Sf. Apostoli.

Mormîntul ce-l priveşti ascunde corpurile neamului Dudeştilor răposaţi,
ale căror suflete au zburat la cer. Cuprinde pe Antioh, bărbat celebru, virtos,
pe Maria ce a fost soţia gloriosului boer Cantemir, cu ceva mai înainte pe
Niculae şi pe soţia sa, care era podoaba blîndeţei; iar din copii pe Smaranda
şi pe Andronic, pe cari, Dumnezeule, iartă-i pentru ca neîncercaţi să se mîntuească. 1787 iunie 23.
Traducerea după: Bilciurescu, Monastirile, p. 253, {trad. din limba greacii).
Vezi şi: 1. O. G. Lecca, Familiile boereşti române, p. 210 {trad.); 2. Em. Eleftercscu, Biserica
L1postoli, în<< Glasul monahilor •>, an XI {1933), nr. 35'• din 7 mai, p. 2 {trad).

Sfinţii

*
369
1800.
Clopotul mic de cea. 40 cm. înălţime şi 35 cm. diametru;
3 cm. în relief, în partea de sus a clopotului.
La bis. Sf. Apostoli.

Acest [clopot s-au noit de a doua
chir Cal[inic Stavronichiteanu; 1800.] 1
BIBLIOGRAFIE: Ghenadie
1

Textul a fost întregit

Enăceanu],

după: Enăceanu,

oară]

1

literă

de cea.

de preacuviosul arhimandrit

A 545 {fost ms rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 26.

loc. cit., unde s-a citit

greşit: ~de
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a dobora •>

şi

<< Stronichiteanu

>>.

LXXI
370
1785 septembrie.
Pisanie pc o piatră de 138/100 cm., deasupra uşii din pridvor; literă
de t,,5 cm. săpatr1 într-un eîrnp de 101,/90 em., încadrat de motive vegl'tale.
La bis. Hf. Constantin şi Elt;na.

Fig. ltO

t

Întru mărirea celui în Troiţă un D(umne)zeu proslăvit şi de noi într-o
1

fiinţă mărturisit, acest 1 d(u)m(ne)zeesc lăcaş, întru acoperemăntul sf(i)n 1 ţ,ilor
înpăraţi Constantin şi Elena, s-a afierosit 5 de robii lui D(umne)zeu, Constantin cojocar beşleaga, 1 Costantin croitor Melcescu, hagi Panait şălar, cu a însuş 1
cheltuială din temelie zidit spre a loru-ş pomeni 1 re şi a celor ce au ajutat:
Pătraşco croitor, Ion Coica, 1 ca în veci să fie pomeniţi ei şi tot neamul lor. 1 10
Şi s-a săvărşit în zilele preaînăl(ţ)atului nostru 1 domnu Mihail Suţu v(oie)v(od),
mitropolit fi(i)nd 1 preasf(i)nţiia sa chir Grigorie, 11785 1 septem(vrie).
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 131,; 2. Iorga, Inscripţii, J, p. 298; 3. D. C.asrlli,
Mahalaua << Livedea Gospod ''• în <<Gazeta municipală ''• an IV (1935), nr. 195 din :lO oet., p. 1 ; -l. [Glwnadie
Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 77.
1

Cu cifre arabe.
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*

371
1786.
Clopot,

astăzi dispărut,

de la bis. SC. Constantin

şi

Elena.

In laudem Dei fusa a Io[han]n[e] 1 Pauli Livini, an(n)o 1786.
Intru lauda lui Dumnezeu, turnat de către Ioan al lui Paul ... in anul 1786 1.
Textul

după:

[Ghenadie

Enăceanu],

A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 78.

LXXII
372
<Sec. XV 11 Î>.
Potir de argint aurit,

lo Radu voevod.

astăzi dispărut,

de la bis. Sf. Dumitru de

Jurămînt.

2

Traducerea după: l. C. Filitti, Biserica Sf. Dumitru din.
p. 4.19 (trad. din limba slavă); in extras, p. 29.

Bucureşti,

in

<<

Bis. ort. rom. •>, an L (1932),

373
1793.
Chivot de argint de 18/2!o cm.; literă de 0,5 cm. în relief.
La bis. Sf. Dumitru de Jurămînt.

t Ace(st) artoforion s-au făcut 1 de sf(inţitul) păr(i)ntele episcop
chir 1 Dositheos de la Ioanina 1 5 şi s-au dat sf(in)t(ei) Ep(iscopii)
1793. 3

1

Buz~(ă)u

Buz(ău);

1

BIBLIOGRAFIE: 1. 1. C. Filitti, Biserica Sf. Dumitru din Bucureşti, în <• Bis. ort. rom. >>, an L
(1932), p. H 9; în extras, p. 29; 2. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii Sf. Dumitru din Bucureşti, în « Gazeta
municipală>>, an IX (19!o0), nr. !o28 din 23 iunie, p. 1; 3. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom.
2!o09) de la B.A.R.P.R., f. 33.
1 La Enăceanu, wc. cit.: «In. laudem dei Fusea
A ION PAULI Li~Jin.i ano 1786 t.
2 Textul a fost datat <sec. XVII?> după menţiunea numelui • Radu voevod •>, care, după zidirea

bis. Sf. Dumitru de Jurămînt, unde obiectul în
a fost dăruit, mai este atestat numai în
veac. XVII.
8 Cu cifre arabe.
cauză
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'

374
1795 iulie 10.
Cutie de arginl, de 26/12/11 cm.; literă de 0,4. cm.
La bis. Sf. Dumitru de Jurămînt.

gravală.

t KL~W't'l)OV cX.y(cuv AEL~ocvcuv, X't'~IJ.CX 1 Toti 't'CX7teLvou E7tLGX07tou xupou KcuvO''t'CXV't'(ou II ou~!X(ou 1 't'OU €!; 'Icucxvv(vcuv, 1795 LouA(ou 10.
t Chivot de sfinte moaşte, proprietatea smeritului episcop chir Costandie al
cel din lanina, 1795 iulie 10.
BIBLIOGRAFIE: 1. C. Filitti, Biserica Sf. Dumitru din
p. 4.20 (text şi trad.); in extras, p. 30.

Bucureşti,

Buzăului,

In « Bis. ort. rom. •l, an L (1932),

LXXIII
375
1733 (7241) martie 27.
Candelă de argint de 24. cm. înălţime,
dreapta; literă de 0,3-0,5 cm. săpată.
La bis. Sf. Ecaterina.

Păuna Fălcoianca,

suspendată

m(a)rt(ie) 27 d(ni) 7241

în naos, in partea din

1•

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, Cronica bisericii Sf. Ecaterine, p. 22.

376
1778.
Clopot, de la bis. Sf. Ecaterina, distrus In timpul primului
mondial.

război

S-au făcut acest clopot cu cheltuiala părintelui egumen o[t] Sfănta Ecaterma, chir Ioanichie 2 Sinaitul şi Criteanul, 1778. I(ohann) W(entzel) 3 •
Textul după: C. Bobulescu, Cronica bisericii Sf. Ecaterine, p. 23.
Vezi şi: N. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici din Bucureşti, în (<Glasul bisericii
(1962), p. 161.
1 Aceeaşi inscripţie este săpată încă
odată
candelă, dar fără menţiunea lunei şi a zilei.
1 C. Bobulescu, loc. cit., crede că este vorba

>l,

an XXI

pe

egumenul Ioachim.
8 Identificarea după C. A. Stoide, lucrare în

de

~anuscris.
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377
1780 decembrie 16.
Candelă

de argint de 31, cm. înălţime, suspendati\ la tîmplă, în
de 0,4 cm. săpată. Text cu majuscule.
La bis. 8f. Ecatcrina.

faţa

uşilor Împărăteşti; literă

t A.A 1 •
x(e:{J.~p(ou)

t Al.

Af.e:ţocvopou

re:opytou IlotAOY.'!~ooyf.ou ~cr {J.V'Y){J.Ocr'Y)VOV, 1780 oe:-

16.
A lui Alexandru Gheorghie Balaccioglu (?) pentru pomenire, 1780 decembrie 16.

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, Cronica bisericii Sf. Ecaterine, p. 24 (text).

378
1789.
Chivot de argint de 25,5/11,5 cm.,
0,6 cm. săpată. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Ecaterina.

aşezat

pc masa din altar;

literă

de

t Hyou{J.e:ve:Uov-ro<; '!OU 7totvocrt(J)'!ot'!OU 1 ocytou otpXt{J.otVopt-rou xup xup Me:Ae:'!tOU
Kpt-ro<; ~ 1 ytve:v '!O 7totpov &p-rocpoptov Otot cruvopO{J.'Y)~ '!(J)V 1 e:ucre;~(J)V xptcr'!totV(J)V:
re:(J)pywu, le:cre:,l 5 x(oct), Avoccr-roccr(tou?), x(oct), Iocxw~ou, Bocpcrot{J.t(ou?)IIlo-r~o(?),
MtXOC"fJA, 'E/.e:v'Y)<;, x( ott), ~'!otxoc, 1 rp( 'YJY )(J)( p(ou ?), dtot{J.( OCV'!~ ?), Ilocvocyt( ot<; ?), Boccroc,
Ilotp{J.7touf.o, 1 Mocpxou, x(oct), K(J)cr-rocxt, Kupt'!~"1J, Ayye:f.(, 1 Iloccrx.o, N"f)x( o)f.(ocou ?),
r( e: )(J)( py(ou ?), x( ott ), Hx (sic), Ile:-rpocxt, 110 3ocv8"1) ~ 1tFOcrX UV"1)'!"1j<;, 'I(J)(ocwou ), Pot cpot~A, 1
n, Kp (sic), ~-r(e:)cp(ocvou), ~!.l.(oc)p(ocyo"fJ<;), 1789.
ln egumenia preacuviosului sfîntului arhimandritului domnul, domn Meletie Cretanul,
s-a făcut artoforul de faţă, cu ajutorul evlavioşilor creştini: Gheorghe, Ieseu şi Anastasie şi
Iacov, Varsamiu ( ?) Potzo ( ?), Mihail, Elena şi Stoica, Grigorie, Diamandi, Panaghia, V asa,
Barbul, Marcu şi Costache, Chiriţă, Anghel, Pascu, Nicolae, Gheorghe şi le (sic), Petrache,
Xantha inchinata, Ioan, Rafael, O. Cr (sic), Ştefan, Smaranda, 1789.
BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, Cronica bisericii Sf. Ecaterir1e, p. 25 (text).

379
<Cea. 1790?>.
Pomelnic triptic de lemn 2 de 56/39 cm., închis, şi de 56/79 cm., deschis,
scris de mai multe persoane; literă de 0,3-0, 7 cm. pictată cu negru şi iniţiale
cu roşu pe fond alb, în partea din mijloc, pe patru coloane.
La bis. Sf. Ecaterina.
1
2

şi

Prescurtarea numelui: << Al(exandru) •> ( ?)
Textul a fost datat <cea. 1 ?90? > după grafie
după menţiunea numelor lui Cozma, episcop al

Buzăului, ajuns mitropolit la 178?, şi al lui Meletie
Cretanul, egumen al m-rii Sf. Ecaterina pe la 1789.
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Coloana 1-a.

Ta ov61l~"~ -r&v ~e:L[J.V~cr-rc.uv 1 x-r"l)-r6pc.uv: 1 t 'Ic.u~~crxou, ''AA[J.7tou, 0e:ooc.upou, 1 ~P~YL't"~"IJ, ~u!l~~~c;, -rexvc.uv, yov€ 15 c.uv x~t &.oe:/..qJ&v.[ Ne:o€/..L~c;, llup~ou/..ou,
Nocvou, 1 llhpou, Pocoou/..ou, ''Avv"l)c;, BJ..oc 1 o~c;, ~'t"OCVOU, 'lc.uocvvou, Kwcr-r~, 1 NLx.o/..ocou,
~'t"E:(j)OCVOU, M~p(~c;, 1 10 ~'t"OCV"I)c;, M~p(~c;, n~u/..ou, 1 <l>p~V't"~Lcrx.ou, re:c.upywu, re:p[J.~Vou, 1
NLx.o/..ocou, Zw-rou, 0e:ooocr(~c;, 1 'lc.uocvvou, ~-re:qJocvou, ~e:pyLou, NLx.o 1 /..ocou, ''Avv"l)c;,
'Ic.uocvvou, 'Avopov(l 15 x."l)c;, 8e:oowpou, M~p(~c;, Kwvlcrou, ~U[J.C.UV, n~pee:vwu,
NLX"I)(j)O 1 pou, Z€~"1)c;, Xpucrocve"l)c;, ~'t"OCV 1 't"~ou, rx~'t"~~, M6[.t't"~~c;, Atx~ 1 -re:pLV"I)c;,
lc.uocvvou, B~crLALx=tjc;;, 1 20 ~[J.~pocyo~c;, Aoc[.t7tpou, llocvou, 1 B~m/..dou, NLx.o/..ocou, M~
p(~c;, 1 'Ae~v~cr(ou, ~e:c.uec.u ( ?), ''Ax6p"l)c; ( ?), 1 llocvou, Atx~-re:p(v"l)c;;, B~crL/..[e:]"l)ou, 1
Pocoou, N LX.OAocou, M~p(~c;, 1 25 ~wcr7tc.u, TI p€oc.u, n~ywv"l)c;, 1 re:c.upy(ou, Euye:v(ou,
re:c.upy(ou, ~'t"~ 1 [J.OU, re:c.upy(ou, ~-r~yxocc;, n~xw 1 [J.LV~c;, ''Ax.ep"l)c;, 'Ayxou-r~ "l)c;, 1
N Lx.o/..ocou, Pocoou/..ou, 'A8~v~cr(ou, 1
Coloana a II-a.

~[J.~pocyo"l)c;,
M~-re€ou, 'Ayxou-r~"l)c;, 1 Atx~-re:p(v"l)c;,
NLx.o/..ocou, Ne:od/..L~c;, 1
NLoc/;"l)c;, ''07tpL~, Moucr"l)c;, NLocyou, 1 Poucr"l)c;, Kc.uvcr-r~V't"LVOU, re:c.upy(ou, XocL 15 oc.u.
Ta ov6[J.~'t"~ -r&v cruvOpO[J."I)'t"C.UV: 1 'AA.e:!;ocvopou, Atx~-re:pLV"I)c;;, d"I)[J."I)'t"pLou,
re:c.upy(ou, M~-redou, ~ocvo~c;, 1 M"llx~~A, P~oou/..ou, EAEV"I)c;, BLv 1 5 't"LA"I)c;, M~p(~c;,
re:c.upy(ou, ~ocvo~c;, 1 'Avo pLocv[ ~c;], ~e:p7t~vou, 'Acrocvou, 1 M~-redou, Kc.uvcr-r~V't"LVou,
~u/..-rocv"l)c;, 1 0e:oowpou, Z&"l)c;, 'Ic.uocvvou, 'Aye:v 1 ..~~c;, M~p(~c;, 'lc.uocvv( o)u, 'Awx.-[ 10
m~cr(ou, ~C.UcrOCV"I)c;, EAEV"I)c;, Bw-r( 1 A~c;, 6.e:x.6o(ve:c;;, Pc.u!;ocvop~c;, 1 n~ywv"l)c;, Atx~
-re:pLV"I)c;, NLx.o/..~ou, 1 M~p(~c;, Kc.uvcr-r~v-r(vou, ~-rocyx~c;, 1 M~p(~c;, NLx.o/..ocou, Xpucr~ve"l)c;, 1 15 0e:oowpou, llocu/..ou, 'Ayye:/.."1), 'lou 1 AL~v=tjc;, Kc.uvcr-r~v-r(vou, 'EJ..€v"l)c;,
At 1 x~-re:pLV"I)c;, 0e:oowpou, ~C.UcrOCV"I)c;, 1 ML)'~~A, M~p(~c;, ~[J.~pocyo"l)c;, E 1 AEv"l)c;,
~U[J.E:WV, K~'t"~qJuy=tjc;, re:c.up 1 20 y(ou, 0e:ox.A~'t"OU, MopqJOUA~c;, T~'t"L 1 ~v=tjc;, EuqJpOcrUV"I)c;, 0e:oow pou, 1 P(~ "l)c;;, Ku pocv~, E t pe:Lv"l)c;, 2

Coloana a III-a.

'E[J.[J.~VOU~A,
re:c.upy(ou, MLx~~A, 1 z~[J.(j)dp~c;, Ll"I)[J."I)'t"pLou, 6."1) 1 [J."I)'t"p(ou,
H /..(~, d"IJ[J. "1)-rp(ou, N L1 x.o/..ocou, M~p(~c;, 'lc.uocvvou, 'Ae~ 1 5 v~cr(ou, <l>occr"l)c;, 6.€x.ec.u,
N LXO 1 Aocou, BJ..oco~c;, Be:pe:-r~LV"I)c;, 'Ic.u 1 ~vvou, re:c.upy(ou, Me:/..~zpLV"flc;, 1 'lc.uocvvou,
NLx.o/..ocou, KupL~x.=tjc;, 1 1 c.uocvvou, llhpou, re:c.upy(ou, NLXOAocou, 1 10 0c.u[J.ii, 0e:oowpou, Moc-r~e:, 0e:o 1 owpou, M~pL~c;, NLx.OA~ou, B~crLAdou, 1 M~p(~c;, B~crLAdou,
Aoc[J.7tpou, Kc.uv 1 cr't"~V't"LVOU, x~pL~ocvou, Kc.uvcr't"~V't"LVou, l NLx.OAocou, ~!l~P~Y~~c;,
K~J..~ ..~~c;, 115 MLXOC"IJA, 'Avop€ou, K~/..=tjc;, ~c.u 1 qJpov(~c;, K~/../..(mou, 'Ic.u~vvou,
E 1 AEV"I)c;, Kc.uvcr-r~v-r(vou, ~x~p/..~-rou j7tpocrx"I)V"I)'t"OU. 3
1 Rindurile care urmează în această coloană,
netranscrise de noi, sînt adaose mai tîrziu, probabil
după 1800.
2 Rindurile care preced coloana a II-a şi
a
III-a precum şi acelea care urmează după nota

noastră

de la sfirşitul coloanei a II-a sint scrise mai
tîrziu, de alte persoane, după 1800.
3 Rîndurile următoare notei de la coloana a III-a
sunt adaose după 1800.
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Coloana a IV-a.

Xct't'C< XOCL 1 pouc; C<OLOL[.L(t)V
ctpXLE1tLO'X01t(t)'J:
O'J O[.LC<'
' t'C< 't'(t)'J
~·
'
'
1 t 'A'JC<O''t'C<<HOU,
'
Aocupe:v't'tou, 'l(t)ctcrct~, ! 'Avocv(ou, 'l(t)&wLxLou, Mocxocptou, / 5 'A8ctve<mou, 'l(t)&wLxLou,
NLxu~6pou, 1 K(t)VO''t'IX\ITLOU, KuptAAou, â(t)pO i ee:ou, Ne:o~1hou, Kocr[.LC<.
, rct 't'(t)V
- XC<'t'C'< XOCL / pou~,
, O'Et-'(.l.OCO'[.LLO'
'
,
,
/m'
,
T C(' O'JO[.LOC'
J YJ"(OU[.LEV(t)V:
'VL/\0 O'e:ou, MOCXctpLOU,
'Avctvtou, 1 rE:pctO'L[.LOU, re:p[.LOCVOU, NLXYJ~6pou, / 5 re:pocut[.LOU, re:ve<otou, 0e:o~e<vou, 1
'l(t)ocXd[.L, dLowucr(ou, 0e:o~oc / vouc;, LU[.LE(t)'J, LLA~e:cr-rpou, / dLowucr(c,u, 0e:oxA~
't'ou, 'Av8L/[.LOU, re:poccrt[.LOU, L(t)[~]p(t)'Jtou,/ 10 rpYJyoptou, 'le:pE[.LLOU, Ayoc7tLOU,
dLov / vucrLou, Bcfpvoc~ct, Me:"A( e:)'t'tou, KLpt"Aou, / Me:"Ae:-r(ou.l
Coloana 1-a.

Pomenirea numelor ctitorilor: lovaşcu, Albu, Teodor, Drăghici, al soţiei, cu copiii,
cu fraţii. Nedelea, Pîrvul, Nanu, Petru, Radu!, Ana, Vlada, Stan, Ioan, Costa,
Nicolae, Ştefan, Maria, Stana, Maria, Pavel, Francisc, Gheorghie, Gherman, Nicolae, Zotu,
Teodosia, Ioan, Ştefan, Serghie, Nicolae, Ana, Ioan, Andronira, Teodor, Maria, Consu,
Simon, Partenie, Nichifor, Zeva, Hrisanta, Stanciu, Ghiţă, Momcea, Ecaterina, Ioan, Vasilica,
Smaranda, Lambru, Pană, Vasile, Nicolae, Maria, Atanasie, Deotho, Acthra (?), Pană,
Ecaterina, Vasile, Radu, Nicolae, Maria, Despo, Preda, Păuna, Gheorghe, Eugeniu, Gheorghe,
Stamos, Gheorghe, Stanca, Pahomina Acthra (?) Ancuţa, Nicolae, Radu!, Atanasie,
părinţii şi

Coloana a 11-a.

Smaranda, Matei, Ancuţa, Ecaterina, Nicolae, Nedelea, Neacşu, Oprea, Muşa, Neagu,
Rusa, Constantin, Gheorghe, Haido.
Numele ajutătorilor: Alexandru, Ecaterina, Dimitrie, Gheorghe, Matei, Sanda, Mihai,
Radu, Elena, Vintilă, Maria, Gheorghe, Sanda, Andriana, Şerban, Asan, Matei, Constantin,
Sultana, Teodor, Zoe, Ioan, Aghenţa, Maria, Ioan, Anastasie, Suzana, Elena, Vintilă,
Decthines (sic), Ruxandra, Păuna, Ecaterina, Nicolae, Maria, Costantin, Stanca, Maria,
Nicolae, Hrisanta, Teodor, Pavel, Angela, luliana, Constantin, Elena, Ecaterina, Teodor,
Suzana, Mihai, Maria, Smaragda, Elena, Simeon, Catafighi, Gheorghe, Teoclit, Morfula,
Tatiana, Eufrosina, Teodor, Riza, Chirana, Irina,
Coloana a III-a.

Emanoil, Gheorghie, Mihai, Zamfira, Dimitrie, Dimitrie, Ilie, Dimitrie, Nicolae, Maria,
Ioan, Atanasie, Fasa, Dectho, Nicolae, Vlada, Vereţina ( ?) Ioan, Gheorghe, Melahrina, Ioan,
Nicolae, Chiriachi, Ioan, Petre, Gheorghe, Nicolae, Toma, Teodor, Matze (sic), Teodor, Maria,
Nicolae, Vasile, Maria, Vasile, Lambru, Constantin, Arizan, Constantin, Nicolae, Smaranda,
Caliţa, Mihail, Andrei, Calea, Sofronia, Calist, Ioan, Elena, Constantin, Scarlat închinatul.
Coloana a IV-a.

Numele fericiţilor episcopi care s-au urmat după vremuri: t Anastasie, Lavrentie,
Ioasaf, Anania, Ioanichie, Macarie, Atanasie, Ioanichie, Nichifor, Constantin, Chiril, Dorotei,
Neofit, Cozma.
1

Rindurile care

urmează după

nota 1 de la coloana a IV-a, netranscrise de noi, sint adaose
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după

1800.

Numele cuvioşilor egumeni care s-au urmat după vremuri: Filotei, Macarie, Anania,
Gherasim, Gherman, Nichifor, Gherasim, Ghenadie, Teofan, Ioachim, Dionisie, Teofan,
Simeon, Silvestru, Dionisie, Teoclit, Antim, Gherasim, Sofronie, Grigorie, Ieremia, Agapie,
Dionisie, Varnava, Meletie, Chiril, Meletie.
BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, Cronica biseriâi S{. Ecaterine, p. 28 (text).

380
1799 wme 20.
Icoana Sf. Ecaterina,

astăzi dispărută,

de la bis. Sf. Ecaterina .

. . . 3La E~63wv Kwvmav·dvou AEov-rwu xal &cpLEp~8"t) -rîj EXXA"tJO"(<f -r&v
~wa·,-rwv, a~..
touvLou x ...

e

. . . prin cheltuiala lui Constantin al lui Leontie
mme 20 ...
Textul

după:

şi

s-a închinat bisericii

Sinaiţilor,

1799

C. Bobulescu, Cronica bisericii Sf. Ecaterine, p. 27.

LXXIV
381
1744 (7252) mai (?) 4.
Pisanie pe o piatră de 90/153 cm., deasupra uşii din pridvor; literă de
3,5 cm. în relief, într-un cîmp de 85/100 cm., încadrat de motive vegetale.
La bis. Sf. Elefterie.

t Această sfăntă şi dumnezeiască biserică, care să 1prăznueşte prenumele
marelui mucenic Gheorghie 1şi a sfăntului sfeştenomucenic Elefterie, s-au
ridicat 1şi s-au zidit din temeliia iei şi s-au înfrumuseţat pre 15 cum să vede cu
cheltuiala răposatului jupăn Costandin 1sin Macsin cupeţ, prin osteneala presfinţitului mitropo llitu al Ungrovlahiei chir Neofit şi a dumisale jup(an) 1
Andrei zaraf, unchiul răposatului, pre carele i-au fostu llăsatu epitrop la moarte
dumnelui. Şi s-au săvărşitu 110 această dumnezeiască biserică în zilele prelumi-1
natului şi preînnă(l)ţatului domnu Io Mihai 1 Racoviţă voevod, într-o pomenire
vecinică cti 1 tor(i)lorti; şi ostenitor(i) ce(i) mai sus pomeniţ(i).l Lea[t] 7252,
m(ai?) 1 4.
1

Sau

<<

m(artie)

~-
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Fig. 41
BIBLIOGRAFIE: 1. DumiLrescu, Istoricul, 111, p. 68; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. :H7; 3, Şt. Balş, Biserica
Sf. Elefterie din Bucureşti, în <1 Bul. Corn. mon. ist. ''• an XXVII (1934), p. 13:J; 4. Gh. Ghibănescu, Pisania
bisericii Sf. Elefterie din Bucureşti , în <1 Teodor Codrescu "• an V (19:J5), nr. 9, p. 1:J6; o. D. Caselli, Icoana
de minuni făcătoare din biserica Sf. Elefterie, în <1 Gazeta muncipală ''• an V (19:J6), nr. 231 din 5 iulie, p. 1;
6. 1. M. Neda, Despre biserica Sf. Elefterie din Bucureşti, în <1 Rev. ist. rom. "• an XVI (1946), p. 299; 7.
G. T. Ionescu, Despre pisania bisericii Sfăntului Elefterie din Bucureşti, în <1 Rev. ist. rom. ''• an XVII (19't7),
p. 161-163; 8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 56.

LXXV
382
1698 (7207) septembrie 20.
Pisanie pe o piatră de 267/103 cm., spartă In două bucăţi, aşezată In
pridvor în partea stîngă; literă de 4 cm. în relief; In centru este reprezentată
stema Ţării Româneşti.
La bis. Sf. Gheorghe Nou.

t

Această

curte a ceşti(i) sf(i)nte biserici, hramul marelui m(u)cenic
Gheorghie, ce iaste închinată preasf( ă)ntului şi de viiaţă dătătoriului mormănt 1
378
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al Domnului şi spăsitoriului nostru I(isu)s H(risto)s, care să
zidită şi tocmită într-acesta chip, cu chilii dedesupt şi altele pre

vede înprejur
deasu 1pra, cu
toate odihnele şi trebuinţele lor, întăiu şi den temeliia lor sănt începute şi
pănă la un loc zidite cu cheltuiala lu Pa 1naghiotachi, carele oarecăndu tăi
macin mare la Poarta turcească au fost, domnind pre acele vremi bl( a)gocesti-1 5
vul domnu Io Antonie voevod, fiindu cursul anilor de la H(risto)s 1670 şi ispravnic făcăndu pre dumnealui Şerban 1Cantacuzino vei spă(tar), fiind atunce
au rădicat rănd~ul cel de jos de chilii şi încă nu toate deplin. Dupre 1aceia murindu Panaghiotachi şi cheltuiala de la dănsul s-au curmat. Şi aşa au stătutu
pănă acum în zilele luminatu llui şi înălţatului Io Costandin B(răncoveanu)
Băsărab [vo]evod ; deci iară, s-au început a să zidi şi a să lucra întăiu cele de
jos chili 1i ce rămăsese n<e i>sprăvite dupre aceia şi cas[ele] patrierşăşti cu
tot răndul celor dupre deasupra, pănă s-au şi sfărşit 110 precum să şi văd, [la]
cheltuiala puind parte prea[fe]ricitul, preaînvăţatul şi preaştiutul pări(n)tele
Dositheu patriarhul sfin 1tei cetăţii Ierusalimului, carele patrierşiia încă [din
înce]putul aceştii zidiri, parte şi mai mare înălţatul domnu dăndu. Aju 1tat-au la această mare cheltuială ce s-au făcut şi boerimea ş[i alte] mănăstiri ale
ţării şi neguţătorii cine cu ce au putut şi s-a 1 îndurat pentru sufletele şi bună
pomenirea lor, ca să fie [şi p]reasfintei şi marei a Ierusalimului case această
zidire de 1 mult ajutoriu şi folos, ispravnicu luminatul do(m)nu puindu pre
Ianache Văcărescul vei agă, şi cheltuita 115 riu lucrului acestuia Aposto(l)
neguţătoriul, fiindu egumen Malahia ieromonahul pre acea vreme, pănă o au
şi is 1prăvitu la anul de la zidirea lumii 7207 şi de la spă[s]eniia ei 1699, mesiţa
septe(m)vrie 20, într-al unsprăzecelea 1ani al domnii bl( a)gocestivului şi înăl
ţatului mai su[s] pomenitului Io Costandin B(răncoveanu) B(asarab) voevod,
carele şi astăzi 1 <s>tăpăneşte, a căruia ani şi norocire înmulţească-i atotţii[to
r]1 iul, şi puternicul D(u)mn( e)zeu. Şi am scris eu Isar log( ofăt).
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, l nscripţii, l, p. 305--306; 2. N. f-itoicrscu, Repertoriul bibliografic al monuBucureşti, p. 28:!, fig. 114; 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 51't2 de la B.A.R.P.R.,

mentelor feudale din
r. 68 v-69.

*

383

•
1719 (7227) <februarie 23>.
Piatră

de mormînt de marmură de 213/90 cm., spartă in două bucăţi,
in naos în partea dreaptă; literă de 3 cm. în relief, Intr-un cimp
de 96/V• cm., încadrat de motive vegetale; în fruntea inscripţiei este reprezentată stema Ţării Româneşti.
La bis. Sf. Gheorghe Nou.
aşezată

Sea ( ?) prea creştin, necruţăndu ... 1Supt această piatră ... cu mu[ltă] ...
pe nu. . . cu. . . rudă. . . Ioan împodobit cu voevozia, care cu pravoslavie,
1

Textul a fost întregit

după:

Iorga, loc. cit.
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cu mult(ă) înţălepciune domnu Ţărăi-Rumăneşti cărmuind preabine, pre Alexandru cel numit avănd firescu părinte, pre tainicul împărătescu ['EE&7topp~·nuv] 1 ,
. cela cu multă minte, iar frate bun pre înţeleptul, pre domnul Nicolae voevod,
Ţărăi-Rumăneşti, care m ... n-are pre Dumnezeu dreptul( ?)cuv ... că ... lu 7227 2 •
Textul

după:

Iorga, 1 nscripţii, 1, p. 306.

*

384

1599 septembrie 1-1600 august 31 (7108).
lmbrăcăminte pentru relicve, de argint aurit filigranat de 17 cm. lungime,
cu pietre semi-preţioase; literă de 0,3-0,6 cm. gravată.
Provine de la: bis. Mihai Vodă ( ?) .
La bis. Sf. Gheorghe Nou.

t

Gi10 pliKii c(Brk)ToMii HHKOI\41 WKOB4 "' 3A4TOMit. r(ocnOAH)H 1 It.
H r( ocno }>K,.\4 GT4Hr4 H c( Il! }Hit. HX' 1 i w HtKiiA4 BOIB0,.\4 ; B ArkT 1 5
MHTpon 1 OAHT GB9HM 1 il.

t

Această mină

doamna lui Stanca

şi

iw .MHX'4HA

xsPH:

BOIBOA 1 1t.
Hc( np4BHHK"b..)
·

a sfîntului Nicolaie au imbrăcat-o cu aur domnul Io Mihail voievod şi
fiul lor Necula voivod, in anul 7108. Ispravnic mitropolitul Eftimie.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, inscripţii, I, p. 304 (text şi trad.); 2. Drag. Demetrescu, Mina sf. ierarh
Nicolae, in « Bis. ort. rom •>, an XXXVII (1913-1914), p. 721 (text şi trad.); 8. Em. Elefterescu, Biserica
Sfintul Gheorghe Nou, in« Glasul monahilor •>, an XII (1934), nr. 403, p. 4 (trad.); 4. N. Şerbănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în « Bis. ort. rom. •>, an LXXVII (1959), p. 767 nota 315 (trad.); 6. Gr. G. Tocilescu,
ms. rom. 5H2 de la B.A.R.P.R., f. 70 (text).

385
1709 (7217) aprilie 1.
Ripidă de argint aurit, de 53,50/44,50 cm. aşezată în altar; literă de
1 cm. In relief; în cîmp, în partea de jos, sint reprezentate chipurile familiei
donatorului.
La bis. Sf. Gheorghe Nou.

t .Aceste repide le-au făcut Ion Costandin B(răncoveanu) B(asarah) v(oievod) 3(tMA1) ~rpoBA4XiH 3 şi le-a dat la măn(ă)stirea s(făntul) Ghiorhi m(e)s(e)ţa
apr(ilie) 1, 7217.
In dreptul chipurilor familiei donatorului, cu literă săpată de 0,4 cm.:

Ion Costandin B(răncoveanu) B( asarab) v( oievod) "roc::noA>Kr\4 tr( o) 4 Mariia; 1
Io Costandin v(oievod);[Io Ştăfan v(oievod); 1 Io Radul v(oievod); Io Matei!
v(oievod) 5
1

Exaporitul.
Textul a fost datat 1719 (7227) <februarie 23 >,
In luna şi ziua cînd a murit Ioan Mavrocordat voievod.
3 Al ţării Ungrovlahiei.
2

Şi doamna lui.
O inscripţie asemănătoare şi pe altă ripidă din
altar; în textul ei apare însă in locul numelui lui
<• Radul v(oievod) •> numele: « Costand(i)n ».
4

6
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Pe suportul uneia din ripide,

iniţialele meşterului

sint

săpate,

de 0,2 cm.:

G(eorg) M(ay).
BIBLIOGRAFIE: 1. Monumente naţionali. Monastiri şi biserici ortodoxe, p. 157; 2. Dumilrescu,
Istoricul, 1, p. 110; 8. Iorga, Inscripţii, J, p. 304-305; 4.. ldem, Arginturile lui Constantin Brîncoveanu, în <• Bul.
Corn. mon. ist.», an VII (1914), fig. 13 la p. 104 şi fig. 14 la p. 105; o. N. M. Popescu, Viaţa Si faptele domnului
Ţării-Romdneşti Constantin vodă Brîncweanu, p. 40; 6. Em. Elefterescu, Biserica sf. Gheorghe Nou, în
• Glasul monahilor », an XII (1934), nr. 403 din 27 mai, p. 4; 7. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, in «Glasul bisericii>>, an XXI (1962), p. 361;
8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 71.

386
1720 (7228) iulie 12.
Candelă de argint de 50 cm. lnălţime, suspendată în naos, deasupra
mormîntului lui Constantin Brîncoveanu; literă de 0,9 cm. gravată.
La bis. Sf. Gheorghe Nou.

t Această candelă, ce s-au dat la s(ve)ti Gheorghie cel Nou, luminează
unde odihnescu oasele fericitului domnu Io Costandin Brăncoveanu Basarab
voevoda 1 şi iaste făcută de doamna mării sale Mariia, carea şi mă riia sa nădăj
duiaşte în Domnul, iarăş aici săi să odihnească oasele. 1ulie în 12 zile, leat 7228.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Mormîntul lui Constantin Brînc9VI!f1nu Basarab voevod, în <• Bul.
Corn. mon. ist. >>, an VII (1914), p. 122 şi foto. la pp. 120-121, 123; 2. Idem, In amintirea lui Constantin
Brîncoveanu, p. 27; 8. < N. Iorga '• Mormîntul lui Brîncoveanu; o descoperire a d-lui Virgil Drăghiceanu, in
• Drum drept», an II (1914), p. 455; 4.. N. M. Popescu, Viaţa şi faptele domnului Ţării-Romdneşti Constantin
11odă Brînco11eanu, p. 39; 5. 1. Chiriţă, Papa postelnicul Brîncoveanu, in • Arh. Olt. •>, an XI (1932), p. 188;
6. T. Bratu, Osemintele lui Constantin Brînco11eanu, in • Ingerul >>, an IV (1932), nr. 12, p. 30; 7. Em. Elefterescu, Biserica Sf. Gheorghe Nou, in • Glasul monahilor », an XII (1934), nr. 403 din 27 mai, p. 4; "· Constantin C. Giurescu, Istoria romdnilor, voi. III/1, ed. II, p. 178-179 şi voi. III/2, p. 1027; 9. Şt. Gr. Berechet,
O precizare mai mult în legătură cu mormîntul lui Constantin Brînco11eanu voevod. Un act de danie din 20 iulie
1742, in • Bis. ort. rom. >>, an LXIV (1946), p. 326; 10. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare.
Zugra11i şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, in • Glasul bisericii>>, an XXI (1962), p. 362.

387
1745 (7254) septembrie 15.
Candelă

de argint de 45 cm. inălţime,
de 0,4-1,2 cm. gravată.
La bis. Sf. Gheorghe Nou.

suspendată

în naos, în partea

dreaptă; literă

t Această candilă, ce s-au dat la s(ve)ti Ghiorghie cel Nou, luminază
unde odihneascii oasele robu lui Dumnezeu, Manolache Lambrino ce au fost
mare banii şi iaste făcută de soţiia dumisale, măriia sa doamna Bălaşa 1 Brănco
veanca, care şi măriia sa nădăjduiaşte in Domnul, iarăş aicea să i să od(i)hnească
oasele; sept(emvrie) 15 dn(i), leat 7254.
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BIBLIOGRAFIE: 1. N. M. Popescu, Viaţa şi faptele domnului Ţării-Româneştr: Constantin vodă Brînroveanu, p. t.O; 2. <N. Iorga>, Mormîntul lui Brîncoveanu; o descoperire a d-lui Virgil Drăghiceanu, în <<Drum
drept•>, an II (19H), p. t.55; 3. V. Drăghiceanu, Comunicări, in <• Bul. Corn. mon_ ist. •>, an XIX (1926),
p. 88; 4. E. Vîrtosu, Din trecutul Aşezămintelor brîncoveneşti. Cu prilejul a o sută de ani de la înfiinţarea lor_
1838-1938, P- 5-6; il. E. Vîrtosu şi 1. Vîrtosu, Aşezămintele brîncoveneşti_ O sută de ani de la înfiinţare_
1838-1938, p. IX-X şi p. 79, nr. 119; 6. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi şi meşteri
argintari la biserici din Bucureşti, în « Glasul bisericii>>, an XXI (1962), p. 362.

388
<Cea. 1791>.
Candelă de argint de 35 cm. înălţime, suspendată în naos, în
stînga; literă de 0,9 cm_ săpată. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Gheorghe Nou.

T ou

ocpx O'V't'Oc;

A boierului

part<~a

din

!l-7t&.'VOU ll&.'VoU <I>LAL7t7tEO'XOUAOU 1 •

Pană

Filipescu, banul.

LXXVI
389
1759.
Pisania casei în care a funcţionat
Sf. Gheorghe Vechi, astăzi dispărută.

şcoala

de limba românii, dela bis_

Şcoala aceasta s-au făcut cu cheltuiala prealuminatului nostru domn Ioan
Scarlat Ghica v(oie)v(od), cu blagoslovenia p(reasfinţiei) s(ale) mitropolit al
ţerei, chiriu chir Filaret, cu mijlocirea blagorodnicului, domnului banu Const(antin) Brîncoveanu, vellogofăt, cu osîrdia popei Florea, dascăl slovenesc, 1759.
Textul după: V. A. Urechiă, Istoria şcoalelor, I, p. 2? notă_
Vezi şi: St. NicBlaescu, Mănăstirea Sf. Gheorghe Vechiu, în« Gazeta
din 7 iulie, p. 1.

municipală

•>, an IX (19'•0), nr. t.30

LXXVII
390
1743 septembrie 1-1744 august 31 (7252).
Clopotul mic,

astăzi dispărut,

de la bis. Sf. Ilie-Rahova.

Ace(st) clopo(t) s-a făcut cu che(l)tuiala dum(nealui) Zguri
s-a dat biserici(i) S(fe)ti Ilie, leatu 7252.
Textul după.: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 163.
1

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Textul a fost datat <cea. 1791 > in ultimul an tn care

Pană

Bucure~ti,

in <<Glasul bisericii •>,

Filipescu a fost mare ban.

382
https://biblioteca-digitala.ro

cupeţul Şl

LXXVIII
391
1776.
Clopotul mic,

astăzi dispărut

de la bis. Sf. Nicolae-Tabacu.

S-au făcut acest clopot de dum(nealui) ...
( ?) ; anul 1776. l(ohann) W(entzel) 2 •
Textul după:· N. Cazacu,
an XXI (1962). p. 164.

Inscripţii

1

Dana, Ioan sm banul brat

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

în <<Glasul bisericii •>,

LXXIX
392
1750-7258 <ianuarie 1- august 31>.
Pisanie pe o piatră de 132/190 cm., deasupra uşii din pridvor; literă
de '• cm. în relief, într-un cîmp de 62/124 cm. încadrat de motive vegetale;
în partea de jos este reprezentată stema Moldovei şi a Ţării Româneşti.
La bis. Sf. Pantelimon (fostă mănăstire).

t În slava

şi lauda unuia în Tr( oi)ţă slăvit D(u)mnezău şi întru cinstea

ăntulu marelu m(u)cen(i)cu şi tămăduitoriu fără de argint Pan 1 deleimon,
rădicatu -s-au acestu d( u )mn( e )zăescu lăcaş de prea lluminatul şi preaînălţa
tul d(o)mnu a toată Ţara Rumănească, Io Gri l5 gorie Ghica v(oie)v(o)d, întru
a doaoa domnie a măriei sale, unde şi spital pent ru bolnavi au aşezat a fi
cu toate înprejurelile căte să cade, înfru museţăndu-le pe cum să vede cu toată
chieltuiala măriei sale ca să 1 fie pentru vecinică pomenirea măriei sale şi a
to(t) neamului mărie sa lle, ispravnic fiind Sandul Bucşănescul ve(l) clucer

sf

1

1

1

za arie, la lea tu de 1 10 la zidirea lumii 7258, iar de la H(risto )s 1750.
în cîmpul stemei, cu majuscule de 5 cm. în relief:

Ion 1 G(rigorie) G(hica) 1 v(oie)v(od).
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în ''Calendarul antic>>
pe anul 1862, p. 35-36; 2. Idem, Prima fondaţiune a ospiciului slntului Panteleimon şi reedificarea lui,
p. 3-'•; 3. Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 20-21; 4. Al. G. Găleşescu, Eforia spitalelor cifJile din Bucureşti,
p. 631; o. Iorga, Inscripţii, 1, p. 70; 6. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul IlfofJ, p. 15;
7. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 261.
1 Inscripţia

este

ilizibilă.

2 Identificarea
manuscris.

după

C. A. Stoide, lucrare In

383
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 42

393
1751.
Pisanie pe o piatră de 90/173 cm., fixată în zidul dinspre est al foişorului
de lîngă fosta fîntînă; literă de 3, 7 cm. în relief; în cîmp este reprezentată
stema Ţării Româneşti şi a Moldovei.
·
La bis. Sf. Pantelimon (fostă mănăstire).

t

1-

Kp~VYJ T€U~€ 7tEAW T~V XOLpotvo~ u8pox_oe;o~ 1 rpYJy6pL( o~) LlotXLYJ~ ~ye;
(.LOV(J)V -ro x"Aeo~ ~M.. ou~ 8pocr6e:v-ro~ VcX(.LotTot -re; &.pyupoe:L8~ AOL(.LO~ ljJu:x,ou~ 1 x"f)
"Aeou~ ţprx€6e:L ~(.Le:8rx7to~o-L -re; x[&.]"A"Ao8ot7to~o-L vrxou~ &.~p[o]-ro~crw &ţp6ov<ot> pe:~6poco-L l
~OL(.LOLOO"YJ (.L' ~8 Fot~ 2.
In orig.: ~ u3poxtou~ •>.
« t Sint fîntîna vărsătoare de apă, pe care a
făcut-o domnul Grigorie, slava voievozilor Daciei,
1

2

cu curgere răcoritoare şi valuri argintii ... •
Pentru rest nu s-a putut da o traducere coerentă.
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Şi

s-au făcut şi fuişor 1 5 cu toate cele ce trebuesc, dupe cum să vede,
pentrlu odihna celor însetoşaţi şi osteniţi şi pentru veci 1 nică pom(e)nire mării
sale, fiind ispravnec dum(nealui) Sandull Bucşănescul, 11751.

Fig. 43

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musce\eanu, Prima fondaţiune a ospiciului sint ului Panteleimon şi reedificarea
lui, p. 7; 2. Al. G. Găleşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, p. 633; 8. Iorga, Inscriptii, I, p. 72;
4. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 240, fig. 99.

394
1751.
Cruce de piatră astăzi
telimon (fostă mănăstire).

dispărută;

era

aşezată

în

grădina

bis. Sf. Pan-

Întru slava marelui Dumnezeu care în Troiţă să proslăveşti şi întru lauda
sfăntului marelui m(u)cenic Panteleimon rădicatu-s-au această cinstită cruce
în zilele preaînnălţatului nostru d(om)nu, Io Grigorie Ghica v(oie)v(od), întru
a doaoa domnie, lăngă această făntănă, de dum(nealui) Sandu Bucşănescul
vei cluce(r) za arie, fiind ispravnec la toată zidirea aceşti sfinte mănăstiri cu
toată împrejmuirea ei, precum să vede, şi au făcut şi fuişor(ul) de-asupra
crucii, pentru adăpostirea şi odihna călătorilor, şi întru pomenirea dumisale,
la anul de la H(risto)s 1751.
Textul după: Iorga, Inscripţii, 1, p. 72-73.
Vezi şi: 1. Gr. Musceleanu, Prima fondaţiune a ospiciului sîntului Panteleimon
2. Al. G. Găleşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, p. 633.

şi

reedificarea lui, p. 7;
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395
1752 (7260) august 26.

Piatră de mormint de marmură, de 221/95 cm. aşezată in pronaos,
In partea dreaptă; literă de 3,5 cm. in relief, tntr-un cimp de 120/36 cm.
incadrat de ornamente; In fruntea inscripţiei, Intr-un medalion, este reprezentată stema Moldovei şi a Ţării Româneşti.
La bis. Sf. Pantelimon (fostă mănăstire).

Datoriia cea obştească 1 de pre firea omenească, 1
împlinind preafericitul, deapururea pomenitull 5 Grigorie cel preaînalt, Ghica vodă încoronat, domn în
Ţara Rumănească şi în cea Moldovenească, care cu
minte-naltă domnind 10 şi cu dreptate cărmuind de
pre vrem(i) aceste ţăr(i), cu înţelepte îndreptăr(i) lla a
doaolea domnie dată de la-mpărăţie 15 di(n) scaunul
cel strămoşăsc lla lăcaşul cel ceresc 1 s-au mutat făr'de
prihană cu pace şi cu pohvală.l Iar trupul său cel de
om, 20 cu cinste ca de un domn, aicea s-au astrucat
şi îngropării s-au dat lla a sa domnească zidire, spre
vecinică pomenire; 25 avgust 26 d(ni) leat 7260.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti adminisţard, in «Calendarul antic • pe anul 1862, p. 36-37; 2. Idem, Prima
fondaţiune a ospiciului sîntului Panteleimon şi reedificarea lui, p. 4-5;
3. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 21; 4. Al. G. Găleşescu, Eforia spitalelor civile
din Bucureşti, p. 632; o. Iorga, Inscripţii, I, p. 70-71; 6. Idem, Istoria românilor în chipuri şi icoane, p. 28; 7. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri
şi biserici din judeţul Ilfov, p. 15; 8. N. Iorga, Istoria românilor, voi. VII,
p. 166-167.
trate de

396
1759 martie 14.
Pe piatra de mormînt cu inscripţia de sub
nr. 395 se mai află Wl text cu literă de 3 cm.
in relief, pe laturile ne angajate în zid.
La bis. Sl. Pantelimon (fostă mănăstire).

t

1759 mar(tie) 14 pristăvi(n)du-să întru fericire
sa doamnă Zoiţ a, s-au pus oasele toot întraceastu 1 mormănt al răposatului întru fericire domnu
Fig. 44
Grigorie Ghica voivod, iubitu soţul mării sale, întru al
şaptelea an după răpo 1 sarea mării sale viindu de la ţara Moldovii, cu preaiubitul fiiul mării sale Ion Scarlat Ghica 15 voivod, cu domniia Ţării Rumăneşti
şi măriia

1

1

1

In orig. • lntr-aceaseii ».
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şi însuş(i) măriia sa viindu cu alaiul[ şi cu toată boerimă şi cu toată orăindu
ia(l)a domnii şi cu sfinţia sa mitrop( olitul) ţării 1 chir Filared şi cu amăndo(i)
episcopii şi cu alţi zece arhierei străin(i) aducăn 1 du-să din Bucureşti pănă
aici s-au aşăzat într-acest mormănt cu mare cinste şi cu mult( ă) adunare 1 dă
norodu, pă cum măriia sa 1 10 au pohtitu pinetru vecini 1 ca pomenire.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musccleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în • Calendarul
antic 1) pe anul 1862, p. 37; 2. ldem, Prima fondaţiune a ospiciului sîntului Panteleimon şi reedificarea lui,
p. 5; 3. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 22; 4. Al. G. Găleşescu, Eforia spitalelor ciPile din Bucureşti, p. 632633; o. Iorga, Inscripţii, l, p. 71; 6. ldem, Istoria românilor în chipuri şi icoane, p. 28; 7. V. Brătulescu
şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici di11 judeţul Il(oP. p. 15-16; 8. E. Enăcescu, Pe urmele strămoŞilor, p. 107.

397
1673.
Cădelniţă

de argint de 19,5 cm.

înălţime;

Hteră

de 0,4 .cm. în re]jef.

Provenienţa. necunoscută.

La his. Sf. Pantelimon

(fostă mănăstire.)

t Acestă cadelniţa I-au fecutu doamna Maria, doamna preluminatului
domnu Io Grigorie voevoda, a( nul) D( omnului) 1673.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de
pe anul 1862, p. 37; 2. ldem, Prima fondaţiune a ospiciului sintului Panteleimon
[N. Iorga], Croniră., în << Rev. ist. 1), an VI (1920), p. 269.

ţară, în <•Calendarul antic»
şi reedificarea lui, p. 6; 3.

398
1673.
Potir de argint, cu aplicaţii de email,
·Pantelimon (fostă mănăstire).

astăzi dispărut,

de la bis. Sf.

Provenienţa necunoscută.

t Acestu potiro I-au fă( cu)tu doamna Maria, doamna prealuminatului
domnu Io Grigorie voevoda, a( nul) D( omnului) 1673.
Textul după: Iorga, Inscripţii, 1, p. 72.
Vezi şi: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile 1·omâneşti administrate de ţară, în <<Calendarul antic 1) pe anul
1862, p. 37; 2. [Ghenadie Eni\ccanu], A. 545 (fost ms. rom. 21,09) de la B.A.R.P.R., f. 261.

399
<Cea. 1750>.
Potir de argint, astăzi dispărut, de' la bis. Sf. Pantelimon-( fosti't mănăstire).

Grigorie Ghica voevod 1 •
Textul după: [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de Ia B.A.R.P.R., f. 261 v.
1

cu

Textul a fost datat <cea. 1750> prin analogie
de pe obiectul următor, dăruit in

acelaşi

an de Grigore Ghica voievod.

inscripţia

38't
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400
1750 septembrie 23.
Relicvar de argint de 22 cm. lungime; literă de 0,4 cm.
cu majuscule.
La bis. Sf. Pantelimon (fostă mănăstire).

t

ÂE~L<i~ (l)AEV"Y)

*'

1

săpată.

Text

IlotVTEAE"YJ(.L(&v)o~.l Av<th6l)(.Lot 8e l)"(E(.L 1 ovo~

rpl)yOpLOU jli

rt<

rxLXot ~OE~08ot.l xottJN O"E7t(TE(.L~p(ou) X"(.
Braţul drept al <Sf. > Pantelimon. - Inchinarea domnului Grigorie Ghica voievod.
1750 septembrie 23.

BIBLIOGRAFIE: V. BrA.tulescu, Inscripţii şi fnsemnilri documentare. Zugra!'i
la biserici din Bucureşti, in (t Glasul bisericii>>, an XXI (1. 962), p. 356 (text şi trad.).

şi meşteri

argintari

401

Clopotul mare,

astăzi dispărut,

de la bis. Sf. Pantelimon (fostă

mănăstire).

Acest clopot este al spitalului Sf(ăntul) Pantelimon turnat cu griJa
prm epitropul Dimitrie medelnicerul ; 1799 1 ~
Textul după: N. Cazacu, /nscripjii de pe clopotele unor biserici din
an XXI (1.962), p. 1.64.

Bucureşti,

ŞI

tn • Glasul bisericii»,

402
1796 iulie 21.
Pe relicvarul de argint cu inscripţia de sub nr. 400 se mai află un text
cu litera de 0,8 cm. săpată pe una din păr~i. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Pantelimon (fostă mănăstire).

t

'Aa-L(.L08€6l) w~ cpot(L)vETtX(L) 7totpcl TOU ~opVLX.OU 1 l(l)otWOU

<1>/..(l)pEGXOUAOU

*'
E7tl)Tp07tOU TOU 1 otUTOU (.LOVotGTl)pLOU 8Lot ~UX"YJ(X~)v 2 TOU 0"(1) 1Tl)pLotV XotTot T(J) "ot~4~
LOUA(Lou) xotTII 5 €7tL otu6EVTLot~ TOU U~LAOTcXTOU otu6ev 1 TOU AJ..e~otv8pou Moupou~ou
~( oe)~( 6)8( ot).
1 Greşit

tn loc de: «1779 ».

1

ln orig.: « 4roX.7JV >>.
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S-a ferecat in argint, după cum se vede, de vornicul Ioan Florescul, epitropul acestei
pentru mintuirea sa sufletească, la 21 iulie 1796, sub domnia preainălţatului domn
Alexandru Moruzi voievod.

mănăstiri,

BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi şi meşteri argintari la
biserici din Bucureşti, in <<Glasul bisericii 1), an XXI (1962), p. 356 (text şi trad.).

*
403
<Cea. 1751 >.
Postament de piatră cu un suport de lemn pentru lumînări, aşezat in
pronaos in partea din dreapta; literă de 5 cm. in relief, intr-un cimp
de B/45 cm.
La bis. Sf. Pantelimon (fostă mănăstire).

Io G(rigorie) G(hica) v(oie)v(od) 1 •

LXXX
404
1790.
Pisanie pe o piatră de 72/150 cm.,
de 3,8 cm. in relief.
La bis. Sf. Pantelimon.

fixată

în zidul din pronaos, in partea

dreaptă; literă

t D( oa)mne, cela ce cu puteria ta proslăveşti pre cei ce iu 1 bescu podoaba
casii tale şi locul lăcaşului măririi tale, priimeşte acestu sf( ă)nt lăcaş carele
întru slava ta şi întru cinstia şi prăznuiria marelui mucenic şi 5 tămăduitoru
Panteleimon; prin osteniala robi dor> llui D(u)mnezeu, părintele popa lvan ot
Silives[tru] i Costandin log(ofăt) Bor[ă]nesc[u] i jup(an) Costandin Caramzulia
i jup(an) Ene 1 Mănciulescul i cu alţi pravoslavnici creştin(i) care cu ce 1 s-au
îndurat. Şi s-au făcut în răzmiriţă 110 leat 1790. 2
1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 92-93; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 329; 3. Em.
Elefterescu, Biserica Sf. Panteleimon lîngă Foişor din Bucureşti, în << Glasul monahilor 1), an XII (1934),
nr. 413 din 2 sept., p. 3.
1 Textul a fost datat <cea. 1751 > după grafie, in
jurul anului de zidire a m-rii Sf. Pantelimon, amintit
in pisanie.

2 Data este
arabe.

scrisă

de

două

ori,

odată

cu cifre

389
https://biblioteca-digitala.ro

*

405
1791.
Clopotul mare,

astăzi dispărut,

Ace(st) clop(ot) I-au
anul 1791.

făcut

de la bis. Sf. Panteleimon.

dum(nealui) C(on)sta(ntin)

Bo(ră)nescu

la

Textul după: N. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici din Bucureşti, In • Glasul bisericii»,
an XXI (1962}, p. 16la.

LXXXI
406
1766 decembrie 2.
Piatră de mormînt de marmură de 2Vt/96 cm. aşezată în pronaos, In
partea dreaptă; literă. de 4,5 cm. în relief, într-un cîmp de 118/51 cm.,
Incadrat de motive vegetale; fn partea superioară. este reprezentată. stema
Ţlirii Româneşti şi a Moldovei. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Spiridon Nou.

1& ~x(rxp:Achoc;) 1 rp(L)y(o)p(tou) 1 r(xl)x(rx) ~(oe:)~(63rxc;) 1 .1 t Tov f.Leyrxv €v x6:A7tOLcrL 16 Krx:AU7t<T >e:L ~8e: ~prxx_e:~rx 1 •Af.Lrxup~ -re: x6vLc; 1 ~xrxp:Arx-rov ~ye:f.L6vrx 1 1\ov

rpl)yop(ou 1 rxLxrx8(a)V f.Le:y&:Al)c; cX7tO cpU't"Al)c; 110 Noucrcp :AeuyrxAEl) 1 <l>Ol.f.LE\10\1 E\1
Llrxxll) 1 M6:A8rx~Ll)c; &p;rxv-rrx 7tplv, 1 'H 8e -re: 8e:u-re:pov &O:Aov 1 'Apx_~v -r~v Llrxxtl)c; 115
~x.ov-r &pe:-r!fic; t31.l)c; 1 IIiicrL'J 8c; &px.of.LevoLcrL 1 Lllxl)V 7trx-rpoc; ~mac; ~e: 1 Tot)ve:x' E7t1.
xprx-re:pw 1 Ilev6e:L 0Uf.LOV e3ov 1 20 Llrxxpum -reyyov-re:c; 1 Tuf.L~0\1 TOV y' OL &veye:Lpe: 1
Ku3Lf.Loc; \noe; ~6e:vl K:Al)pov6f.Loc; -re: xprx-rouc; 1Krx1. yoe:poîc; f.Le::Aee:crcrL 125 IIe:pLcr-rrx3ov
&:A:Ao6e:v rx:A:Aoc; 1 MupOf.LE:\1 OLX.Of.LE:\IOU 1 A!fj;w &c; oup&'nov. 1 'E-rm ( ?) rx~;c; 3e:XE:f.L~pLOU ~·
Io Scarlat Grigorie Ghica voievod. t Această smerită şi întunecată pulbere ascunde
în sînul ei pe marele Scarlat, domnul, fiul lui Grigoric, din marca stirpe a Ghiculeştilor, care
a pierit de boală vrednică de plîns, în Dacia, după ce domnise mai întîi în Moldova şi ca a doua
răsplată pentru virtutea lui avînd cîrmuirea Daciei. Care pentru toţi supuşii era ca un părinte
blînd. Pentru aceasta, de mare jale, ei şi-au dat suflarea, scăldîndu-i cu lacrimi mormintul, pe
care i l-a ridicat slăvitul său fiu şi moştenitorul domniei, şi cu cîntări de jale, stînd în jur,
fiecare din parte-i, să plingem sfîrşitul celui plecat spre cer. In anul 1766 decembrie 2.
şi

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, l, p. :!62-26'• (text şi trad.); 2. Idem, Istoria românilor in chipuri
icoane, p. 29 (trad.); 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 230-231 (text şi trad.).
1 Iniţialele

sint de 7 cm.
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407
1712.

Clopotul mare, astllzi dispărut, de Ia bis. Sf. Spiridon Nou.
Provenea de la bis. Curtea Veche.

Acest clopot iaste făcut pentru slava Domnului nostru Hristos de Io
Costandin Basarab Brincoveanu voivoda şi inchinat sfintii beserici domneşti
din Bucureşti, unde iaste hramul Blagoveştenii B( ogorodi)ţe t, la 24 de ani ai
domniei lui; leatul de da> Hristos 1712.
Textul duptl: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 16'<.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

tn • Glasul bisericii •,

408
1766.
Văi de tîmplă din pluş roşu, de 290/17'< cm.;
brodate cu fir de argint In dreptul stemei Moldovei
La bis. SC. Spiridon Nou.

majuscule de 2 cm.
a Ţării Româneşti,

şi

lo Sc(arlat) 1 Gr(igorie) Gh(i)c(a) 1 voevod, 11766 2 •
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 51'<2 de Ia B.A.R.P.R., f. 233.

409
1767.
Candelă de argint de 38 cm. înălţime, suspendată In faţa altarului;
majuscule de O,t. cm. in relief In dreptul medalionului cu stema Moldovei
şi a 'fării Româneşti.
La bis. Sf. Spiridon Nou.

Io Sc(arlat) 1 G(rig)o(rie) Gh(i)c(a) 3 1 v(oie)v(od); 11767.

4

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, 1 nscripţii, I, p. 26'<; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5H2 de la B.A.R.P.R.,
f. 233.

Bunavestire a Născătoarei de Dumnezeu.
Cu cifre arabe.
8 Scarlat Ghica a murit în anul 1766 decembrie 2.
Candela care-i aminteşte numele la 1767 a fost
1
2

dăruită

probabil de familia sa.
' Cu cifre arabe. O inscripţie identică şi pe altă
candelă suspendată in faţa altarului, de t.6 cm.
înălţime.
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410
1767.
Chivot de argint, de 29/14 cm.; majuscule de 0,8 cm.
La bis. Sf. Spiridon Nou.

săpate.

C(onstantin) S(carlat)l A(lexandru) Gh(ica);l1767 1 •
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 26'•·

411
<1767>.
Clopotul mic,

astăzi dispărut,

de la bis. Sf. Spiridon Nou.

Ace(st) c(lopo)t e(ste) a(l) mă(năstirii) Sf(întului) Spir(idon) car(e) e(ste)
de răposaţii domni Scarlat i sin ego 2 Io Alexandru Ghica; 1776 3 •

făcută

Textul după: N. Cazacu,
an XXI (1962), p. 164.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

în • Glasul bisericii>>,

412
1768.
Anaforniţă de argint cu diametru! de 38 cm.; majuscule de 0,8-1,2 cm.
în relief.
La bis. Sf. Spiridon Nou.

Io Al(exandru) 1 Sc(arlat) Gh(i)c(a) 1 v(oie)v(od); 11768. 1
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de Ia B.A.R.P.R., f. 234.

413
1768.
Ripidă de argint, de 182 cm. înălţime şi 29 cm. diametru,
altar; majuscule de 0,8-1 cm. în relief în dreptul stemei Tării
La bis. Sf. Spiridon Nou.

păstrată

in

Româneşti.

Io Al(exandru) 1 Sc(arlat) Gh(i)c(a) 1 v(oie)v(od); 11768 4 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,
B.A.R.P.R., C. 232.
1

Inscripţii,

1, p. 264; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom.

Cu cifre arabe.
Şi fiul lui.
3 Eroare, probabil <1767> cind Alexandru Ghica
este domn şi dăruieşte şi alte obiecte Ia bis. Sf. Spiri2

don Nou.
4 Cu cifre arabe. O
ripidă din altar.
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5142 de la

inscripţie identică şi

pe

altă

414
1768.
Sfeşnic de argint, de 25 cm./11 cm.
de 0,7 cm. gravate in dreptul stemei
La bis. Sf. Spiridon Nou.

aşezat

pe masa din altar; majuscule

Ţării Româneşti.

Io Al(exandru) 1Sc(arlat) Gh(i)c(a) 1v(oie)v(od); 11768 1 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscriptii, 1, p. 264; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R.,
f. 232.

415
1768.
Vas de argint folosit pentru cult, de 28 cm. înălţime şi 32 cm. diametru;
majuscule de 1 cm. gravate intr-un medalion cu stema Ţării Româneşti.
La bis. Sf. Spiridon Nou.

Io Al(exandru) 1Sc(arlat) Gh(i)c(a) 1v(oie)v(od); 11768. 2
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 236.

416
<Cea. 1768>.
Evanghelie greco-română din 1693, de 37/28 cm.; majuscule de 0,4 cm.
in dreptul stemei Ţării Româneşti, pe o plăcuţă de argint aurit fixată
pe coperta din spate.
La bis. Sf. Spiridon Nou.

săpate

Io Al(exHndru) 1 Sc(arlat) Gh(i)c(a) 1 v(oie)v(od)

3•

417
1787 mai 21.
Potir de argint aurit, de 31 cm.
Text cu majuscule.
La bis. Sf. Spiridon Nou.
1 Cu cifre arabe. O inscripţie identică
nicul aşezat pe masa din altar in partea
1 Cu cifre arabe.

şi pe sfeş
stingă.

înălţime;

literă

de 0,5 cm.

săpată.

8 Textul a fost datat <cea. 1768 > după grafie,
prin analogie cu inscripţia de pe obiectul anterior.
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t

AuT'Y) 'Y) XIXTIXuxe:~~ Tou IXy(ou 7tOT'Y)p(ou 1Xcp'Y)e:p66l) 'Y)<; !J.OVIXCTt'LpLov 't'OU
IXy(ou l::7tLp(8ovo<;, !:x!XpAoc't'ou ~(oe:)~(68ou) e:L<; !J.V{"YJ)!J.OuLvov 't''Y)<; 8oOAl)<; Tou E>e:ou
Ku pLIXX 1)<;, !J.E:YIXA'Y)<; ~o pV'Y)T~e:uiX<; TI p!XuxW~IXVXIX<;, 1787 !J.IXLOU 21.

t Această lucrare a sfîntului potir s-a închinat mănăstirii Sfîntului Spiridon a lui Scarlat
voievod, pentru pomenirea roabei lui Dumnezeu, Chiriachi, mare vorniceasă, Prăşcoveanca,
1787 mai 21.
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 23t.-235 {text

şi

trad.)

LXXXII
418
1747.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii; literă de 5 cm. în relief, într-un
cîmp de 66/138 cm.; în mijloc, Intr-un medalion este reprezentată stema
Ţării Româneşti şi a Moldovei. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Spiridon Vechi.

Fig. t.5

o

t Oiho<;
E>e:~oc;; x(!X)l. 7tOCVuE:7tToc;; V!Xo<; e1t' oVOfLIX't'L uE:fLVUVOfLe:Vo<; 't'ou €v
&y(oLc;; 7t(1X't')p(o)c;; ~fL(wv) l::7tup(8wvoc;; 1TpLfLL6ouvToc;; Tau 61XUfLIXToupyou <jlxo86fL'YJTIXL
!J.E:'t'a 7t0CO''Y)<; T:rjc;; IX1JTOU 7t€pL 1ox:rjc;; E7tL T:rj<; ~YE:fLOVLIX<; 't'OU U~'Y)AO't'OC't'OU x(!X)l. cpLAOxp(mou ~ueev't'OU x(!X)l. ~YE:fLOVO<; l1tOCO'"I)c; Ouyypo~AIXXLIX<; x{up(o)u x(up(o)u 'Iwocvvou KwvcrTowT(vou NLxoA.ocou ~oe:~61 5 81X 8LIX 81X7tOCV"IJ<; x(IX)l. &.viXAWfLIXTwv T:rj<; IX1hou
u~'YJAOT"IJTO<; ~uxLx:rj<; IXUTou cr(wT"IJ)p(!Xc;; ~ve:xiX 1x(1X)l. &.cpLepoTIXL T(j) &yLwTocTw &.7tocrTOALXW Te: x(!X)l. 7t(1XT)pL1XPXLX(j) 6p6vcp T:rjc;; fLE:YOCA"IJ<; E>e:ou1t6A.e:wc;; 1 'AvTLOXE:LIX<;
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7t((XT)pL(XPXEOO'VTO~ TOU !J.(XX(XpLWTCXTOU 7t((XT)pLocpxou x(up(o)u ~LA~EO'Tpou X((X)l
Em Te: ·nl~ OLxoool IL~~ (XUTou n(Xpoucrt(X~ovTo~ Te: x((X)l e:mO"T(XTouvTo~. Ev S:-re:L (X~!L~

&.1to X(pLO"t'o)u.

t

Aceastil dumnezeiaseă şi preaeinstită biserieil, slăvită sub numele celui întru sfinţi
nostru Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni, s-a clădit împreună cu toată
împrejurimea sa sub domnia preaînălţatului şi de Hristos iubitorului domn şi cîrmuitor a
toată Ţara Românească, domnul domn Ioan Constantin Nicolae voievod şi cu cheltuiala
înălţimei sale, pentru mintuirea sa sufletească şi s-a inchinat preasfîntului Scaun apostolic şi
patriarhicesc al marii cetăţi a lui Dumnezeu, Antiohia, sub patriarhia preafericitului patriarh
domnul Silvestru care a fost de faţă şi a priveghiat şi la clădirea ei. ln anul de la Hristos 1747.
părintelui

1n dreptul stemelor reprezentate în medalionul din centrul pietrei,
cu

iniţiale

de 5 cm. în relief:

'I((J)ocW'YJ~) K((J)VO"t'(X'VT~vo~)

1

N(txoJ..ocou) ~(oe:~6o(X~).

lo Constantin Nicolae voievod.
In partea de jos a pietrei, cu literă de 1,5-5 cm. în relief:

~ ~ iY. (;u.JJ~\ ~ţ • ~~~ ~)1..;:; J' ~"'4 "')
t.V,1, • ~~~~~'1 ~\) ~~-)zJ' LfA'f " ·~~... ~.)' • ~-

.~>el~ ~-~'.J~~r-~ 1~-" .rJl' }'· .Jht.l ~fJ
• ii:?J>l' _}).).) u•,._~.(olwL...I _,.b, ~1

•

~ J\,p ',J/

r ('.1

l:, l.

Fig. ft6
~i kenisetu

muessesetu 'alii taka ar-rabb al-mutedeyyin 1 Binăha al-bei al-muftterem bin N i~olii
Silbestres al-baţrirek ?:ăk al-bosţola~in 1Va a(.!kafuhă likursi Anţăkia ma~arr
Baţras 'an yakin 1 Bi-ismu Sbiridun al-'agăibi bi'l-~uddisin 1 Fa i~ă kare'tum nazm }Jarer(.!a
şărihin 1 Allahumme (.!aţad asăsăt kenisetuke lidahr ad-dahirin.

bei

~osţanţin 1 Va d'uă

Această biserică, întemeiată în cinstea Domnului celui milostiv, a fost zidită la rugă
eiunea lui Silvestru, patriarh apostolic, de fiul lui Nicolae voievod, de preacinstitul Constantin
vodă, care a închinat-o Scaunului Antiohiei, cetatea de reşedinţă a lui Petru, cu hramul celui
întru sfinţi <părintelui nostru> Spiridon făcătorul de minuni. Voi care veţi citi aceste stihuri,
cădeţi la pămînt strigînd: lntăreşte, Dumnezeule, temelia bisericii tale în vecii vecilor.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 267-268 (text şi trad.); 2. Dumitrescu, Istoricul, III,
p. 76 (trad.); S. N. Iorga, O biserică siriană în Bucureşti, in ''Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXII (1929},
p, 97-98 (text şi trad.); 4. Idem, Inscripţia arabă de la Sf. Spiridon din Bucureşti, în «Bul. Corn. mon. ist. >>,
an XXIV (1931}, p. H2-H3 (trad.); li. V. Radu, Mănăstirea Sf. Spiridon şi patriarhul Silvestru al Antiohiei,
în • Rev. ist. rom.>>, an III (1933}, p. 15-18 (foto., text şi trad.); In extras, p. t.-10; 6. G. D. Florescu,
Din istoricul bisericii sfintului Spiridon cel Vechiu din Bucureşti, in «Glasul bisericii *• an XXI (1962), p. 139HO (text şi trad.); 7. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 514.2 de la B.A.R.P.R., f. 222-:!23 (text şi trad.); 8. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 47 (rezumat).
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*
419
1745 iulie 28.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 66/50 cm., reprezentînd
pe sf. Spiridon, aşezată in naos, in partea stîngă, in faţa tîmplei; literă
de 0,4 cm. săpată. Text cu majuscule.
La bis. Sf. Spiridon Vechi.

Sultana,

domniţa

lui Nicolae Mavrocordat; 17 45 iulie 28.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 268 (text şi trad.); 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 77
(trad.); 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 225 (trad.).

420
1748 aprilie.
Icoană de lemn, de 127/92 cm. reprezentind pe sf. Spiridon, încadrat
de scene din viaţa lui, aşezată în pronaos, in partea din dreapta; literă de
0,3-1,3 cm. pictată cu roşu pe fond auriu.
La bis. Sf. Spiridon Vechi.

Bism-i ăl-abb CJa al-ibn al-ru!J, al-Kuds. Ea'lem ayyuha al-lfări lemmă kiăne
fi senetu alf CJa seb' amăiete CJa seb' ate CJa arbain M esihie ateină ilă hăyi
al-bilăd al- Afla~ie fekiăne haini~ djălis' ală kursiyyuhă CJa Zfibiţ zimăm CJilăyetu
amirtuhă ha~ret ~osţanţin bei ibni Ni~olă bei Sekerlaţ-zăde radjula CJa ra'ă
'ălimă muttaki Allah dăresă el-kutiib ăl-ilăhie CJă adă li-kenais. Mukira li-kuhnet
falammă ~azara inna kdrsiyyună al-rasuli dftn al-ş_uluş_e al -kerăsi al- baţririkieh
leyse lehu deir CJa/ţf ma!!:şu~ bi-ismuhu kebăki al-kerasi fi ha~ al-bilăd aCJ~af'
lehu ha~ă al-dezr al-mu~addes alla~i huCJa 'ală ismu al-gelil fi al-lţuddisin Sbiridunos al-adjăibi maCJki' a şarkz al-nahr al djărt fi al-bilăd mulasyka li-l-gesr CJa.lţad
umra' hu gediden ~ikrăn lehu CJa li-CJalideyyahu binăe ieskunuh' ruesă CJa ruhbăn ibn
al' arab CJa al-umair allati dă!!:ilehu CJa kiăffetu al-kilăli ~ad ta' mirat bihuzur nă
CJa lahu IJăridj aCJ/ţăf CJa arăzi CJa hie masţurehu fi defter al-deir făl-mă' mfll bălă
ieşir ihmăl be~ikran ism-al-bei al-mezkiir CJa CJălideyyehu 'ală al-deCJăm li-ennehu
far~ 'aleină CJa rabbenă beşefa 'atu şăhibehu al-kuddzs Sbiridun al' adja 'ibi yakCJiyekum 'ală hizmetehu CJa siyănetehu CJa yadj 'alahu 'amir ilă anlţaiţaal-dehr CJa
az-zikrună bimă ennenă sa' yină be ha~ă al-CJakf be săir al-şalaCJăt CJa al-ţalebăt CJa
al-kaddăsăt al-ilahie al-fakir Silbestres al-baţrirek al-Anţaki CJa-CJalideyyahu
Djurdjes CJa Fotin esălăhu ta'ălă yuhlenă CJa eyyăkum fi. melekiltu al-semaCJie CJa
~ăke fi senetu semăni CJa arba'in ba'de al-seb'a 'maiete CJa alf.
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Sawarna luiză ăl-ăykunete al-mubarakatu C~a C~ada'nă aykunet al-aşl[e almuzeyyenehu ba' l-fi4c[aţ fi C~asatului li-agal ziyăde gemăl pa pakăr sahibuha
aleyhu af4al al-selăm.
Mu~arrir ~alik Baţras Nofal ibni Djurges al-Trablusi be-hizmetu al-deir
al-mukaddes senetu 1748 Mesihie fi şehr Nisan al-mubarak.
In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh.
la aminte, cititorule, că în anul1747 de la Hristos, am venit în Valahia. In această vreme
era pe tron şi conducea ţara măria sa Constantin voievod, feciorul lui Nicolae voievod, urmaş
al lui Scarlat, om cucernic, tnvăţat, temător de Dumnezeu, cercetător al sfintelor cărţi, iubitor
de biserici şi cinstitor al preoţiei. Cind a aflat că al nostru Scaun apostolic se află mai prejos
decit celelalte trei Scaune patriarhiceşti şi că nu are nici o mănăstire care să-i fie închinată
deosebit, ca pentru celelalte Scaune patriarhiceşti, in această ţară, măria sa i-a făcut danie
această sfîntă mănăstire cu hramul celui între sfinţi slăvitului Spiridon, făcătorul de minuni.
Această mănăstire este aşezată la răsărit de riul care curge prin oraş şi este lipită de
pod. El a zidit-o din nou pentru pomenirea părinţilor săi şi a sa, făcîndu-o lăcaş pentru
ierarhii şi călugării arabi. Clădirile şi toate chiliile cele dinlăuntrul mănăstirii au fost zidite in
vremea şederii noastre acolo. In afară, mănăstirea are domenii, aşezăminte şi moşii, înscrise
in condica mănăstirii.
Nădejde avem că niciodată nu va fi lăsată la o parte pomenirea măriei sale domnului,
căci aceasta este o datorie pentru noi.
Cu mijlocirea sfîntului Spiridon, al cărui hram il poartă această mănăstire, să vă întă
rească Domnul in slujba sa şi să o păstreze înfloritoare in vecii vecilor. Aduceţi-vă aminte
şi de noi, smeritul Silvestru, patriarhul Antiohiei, care ne-am străduit să căpătăm această
danie, pomenindu-i numele lui şi al tatălui său Gheorghe şi al maicii sale Fotini, in toate
rugăciunile, ecteniile şi sfintele liturghii. Rog pe Dumnezeu cel preaputernic ca şi pe noi şi
pe voi să vă invrednicească cereştii sale împărăţii.
In anul o mie şapte sute patruzeci şi opt.
Noi am zugrăvit aceasta icoană iar la mijloc am aşezat icoana cea veche, împodobindu-o
cu argint nu numai ca să fie mai frumoasă dar şi pentru a prilejui mai multă cinstire patronului ei, căruia se cuvine deosebită plecăciune.
Scrisu-s-au aceasta de Petru Nofal, feciorul lui Gheorghe din Tripoli, scriitor in slujba
sfintei mănăstiri, in anpl 1748 luna aprilie cea binecuvîntată.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, O biserică siriană în Bucureşti, In <<Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXII (1929),
p. 100 (foto.); 2. V. Radu, Mănăstirea Sf. Spiridon şi patriarhul Sil11estru al Antiohiei, în << Rev. ist. rom.>>,
an III (1933), p. 20-22 (text şi trad.); In extras, p. 13-15; 3. G. D. Florescu, Din istoricul bisericii sfîntului
Spiridon cel Vechiu din Bucureşti, In • Glasul bisericii &, an XXI (1962), p. H0-141 (trad.).

421
Anaforniţă

Au't"o~

o ~(axo~

Acest disc se

de argint,

astăzi dispărută,

de Ia bis. Sf. Spiridon Vechi.

cX.cpLep6v1)'t"E &7to 't"~v 7tp~al..1)v 't"~~ XPLaoxo[i:x]lj~ 1 •

dăruieşte

de breasla argintarilor.

1 Textul lui Iorga a fost îmbunătăţit. Inscripţia
poate fi datată de la mijlocul sec. XVIII şi plnă

spre mijlocul sec. XIX.
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Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 268.
Vezi şi: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5H2 de la B.A.R.P.R., f. 226 (text

şi

trad.).

LXXXIII
422
1768 septembrie 25.
Pisanie pe o piatră de 55/103 cm. deasupra
in relief.
La bis. Sf. Ştefan.

uşii

din pridvor;

literă

de 4 cm.

Fig. 48

D( oa)mne, cela ce sfinţeşti pre ceia ce iubescu podoba casii tale \ şi-i
cu dimnezeiasca puterea ta, priimeşte acestu sf( ă)ntu lăcaş 1 ca rile
întru slava numelui tău s-au înălţa tu şi întru cinste şi prăznuire sfin 1 tei
Inălţării Domnului şi a sfăntului arhidiiacon Stefan, de 5 robul tău Stoica
clucer. Şi s-au săvărşit în zilile preînălţatului nostru domnu, Ion Alecsandru
Ghica v( oie )v( od ), purtăndu cărma pravosl( a)vii preasfinţi 1 tul mitropolit
al Ugrovlahii chiriu chir Grigorie; septemvr(i)e 25 dn(i) 1768.j llHc(t)u, 2
Radu log(of)ăt. Ioan petrar 3 •
proslăveşti

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 334.; 2. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 96; 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5H2 de Ia B.A.R.P.R., r. 24.2; 4. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 24.09) de Ia
B.A.R.P.R., f. 175 v.

1
2

ln orig.: o Iăcaţ »
Scriitor.

8 Urmează

scris de

altă

persoană:

• avg(ust)

25, 1839 •.
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*

423
1790 aprilie (?) 30.

Piatră funerară de 36/42 cm., fixatrt în zidul dinspre sud al bisericii,
în exterior; literă de 3 cm. în relief.
· La bis. Sf. Ştefan.

[Într-acest]I loc să odi(h)neşte ro [bullui]I D(u)mnezeu, Barbul, Sul[ta]- 1
na, Zoiţa, Apostol, Nedelco, Dumitru er( e)i, Neacşa prez(vitera), 5 Zmaranda,
Ion, Cărste, Rada, Tănase, Sora, Dumitru, Neacşul, Consta(n)din, Mihai;
ap(rilie ?) 30, 1790.
1

1

1

1

1

1

1

LXXXIV
424
1795.
Potir de argint de 24 cm. înălţime; literă de 0,3 cm.
Provine de la: bis. Sf. Visarion Vechi.
La bis. Sf. Visarion Nou.

t

Acestu sfăntu potir cu totu tac(ă)mul,
răposatul Ioniţă rachier, Catinca, Ionu, Manda

gravată.

danie la Sf(e)te Visarion
( ?) ... 2 1795. 3

dă

LXXXV
425
1797 <7306> septembrie 21 (? ).
Pisanie pe o piatră de 70/77 cm.,
de 3 cm. şi 5 cm. in relief.
La bis. Sf. Visarion Vechi.

fixată

deasupra

uşii

de intrare in bise-

rică; literă

1

Text ilizibil, lntregit de noi.

8

Cu cifre arabe.

2 Inscripţie ilizibilă.
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t Acea(s)tă sf(ănt)ă ş(i) d(u)mneze(i)ască bise<rică> ce prăznueş<te> hram(ul) sfăntu Jlui Visarion 1 arhi( e)pi(s)co(p) Larisi(i) şi sfăntu mucen(i)c Harala(m)pie şi sfăntu mucenic 2 Mina, este zidită din temelie, 1 după cum să vede,
pănă în <s>fărşit prin o!sărdiia şi cheltuiala părin J5 tedui> chir popa Petre
J

Fig. 49

I

Referindarie, prot( opopul) Buc(u)reştilor, şi a dumnealui An 1 ton Berhicean
za taină, aj (u)tăndu la cheltuială şi ali ţ(i) pravoslavnici 3 creştini spre
vecinica lor pomenire, în zile(le) p 1 reaînălţatului domnu Io Alexandru Io
Ips(i)lantu v( oie)v( od), în 1 tru a doo v( e)nire, păstorindu cărma pravoslavii
preasf l 1 o inţit(ul) 4 mitropolit al O(n)grovlahii chir chir Dositheiu 5 i lătu de la
zidire 6 7305 7 , iar de la n(a)şte(reJ 1797 8 sept(emvrie) 21 (?).
logofăt

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 62; 2. N. Iorga, Cronică, in <•Rev. ist.>>, an VI
(1920),p. 123; 3. Fotografie in «Boabe de griu•>, an III (1932),p. 249; 4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142
de la B.A.R.P.R., f. 255-256.
1

In
In
• In
4 In
1

orig.: «Visaralon &.
orig.: • ta ucenic&.
orig.: • pravostavnici •>.
orig. : «preasfinşit ».

1 In orig.: « Dositheui o
• In orig. : • zidore ».
7
Greşit tn loc de: • 7306 ».
1 Cu cifre arabe.
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426
1797 iunie 9 (? ).
rică,

Pe cadrul de piatră, ornamentat, de deasupra uşii de intrare In bisese mai află o inscripţie cu literă de 5 cm. In relief.
La bis. Sf. Visarion Vechi *.

Sa(f)ta Berh(i)ceanca t, 1797

2

iun(ie) 9 2

BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, Din vechiul

Bucureşti,

(

?).

p. 56 nota 267.

LXXXVI
427
1743 iulie 15.
piatră spartă, de 36/44 cm., ce se află în curtea unei case
(str. Silvestru nr. 36); literă de 4 cm. săpată.
Provine de la: bis. Silvestru.

Pisanie pe o
de

lîngă biserică

[Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Duhului Sfănt,
ziditu] 1-s-a această sf(ă)n(tă) şi d[umnezeiască biserică şi s-au înfrumuseţat] 1 cu
toate după cum se ve[ de în ziua Adormirei preasfintei Născ]ătoare de Dumnezeu
[şi pururea Fecioarei Maria, şi s-au zidit în] zilile prea[luminatului domnitor 5
Constantin v(oie)v(od) cu to]ată chel[tuiala robului lui Dumnezeu, jupăn Părvan
şi de jupăneasa 1 dumnealui Stanca. Să fie vecinică pomenire dumnealor şi
părinţilor lor în veac, în anull 1743 iulie 15]. 3
1

J

BIBLIOGRAFIE: Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 104.

*

428

1789 septembrie 1-1790 august 31 (7298 ).
Piatr;i de mormînt,

a~tăzi dispitrută,

de la bis. Silvestru.

Aici dedesuptul a ceştii pietri odihnescu oasel( e) robilor lui D( u )mn( e )zeu,
jupanului Părvan boiangiu! i ale jupănesii dumnealui Stanca, ctitorii acestii
1

ln orig.: • Berhiceanpa •Cu cifre arabe.
* In pronaosul bisericii, In partea stingă se gă
seşte o piatră de mormint de 198/77 cm., cu literă de
5 cm. In relief, Intr-un cimp de 160/45 cm.,
Incadrat de motive florale. Ea poate fi datată după
grafie şi conţinutul inscripţiei In timpul celei de
a doua domnii a lui Alexandru Moruzi voievod
2

t

<1799 după febr. 28-1801 oct. 8> • Suptu ace{a)stă
piiatră 1 <o>dihnescu-se ose(le) răp 1 [ osa]tulu1 robu luiD(u)mn(ezeu), Mihăilă, ce au rălposatln zilele
domnul! (u)i nostru Io Alexand 1ru Moru(zi) v(oie)ved
(sic); şii era 1 mitropolit preasf 1 inţia sa părintele
D 1 osith[ei] ... \ma ... •
8 Textul a fost intregit după: Dumitrescu, loc. cit.
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sfinte besearici şi a copiilori:i dumnealori:i Dumitrana, Ilinca, Scarlat, Ioana,
Mănăilă, Mari ia, Costandin; veacinica lor pomenire, D( u )mn( e )zeu să-i iarte.
Ni ca.
Alăturia cu această piatră să odihnesc şi oasele popi(i) Ioan, Mariia prez(vitera); 7298.
Textul

după:

Iorga, lnsaip{ii, I, p. 303.

*
429
1760.
Pialri"t dt> ~9/57 crn., fixali"t în zidul easPi de pe Rlr. Silveslru nr. :lfi.
dPasupra uşei; lilPră dP :l,5 cm în rPiid.
Provine dP la: bis. Hilveslru.

Cele ce las e[u] Stanca, soţiia lui Părvan boiangiu, [Ia sfănta mănăstirea
aceasta: 4 răzoare de vie 1 în dealul Lupeştilor; 4 prăvălii cu pă <mă >ntul lor 1
din Uliţa ce·a Mare, s[ upt o] prăvălie o pimniţă [5 de piiatră; 1 cazan [ oca 50 cu
ţev]ile lui; 3 prăvă [Iii cu pim<ni>ţă sănt de la părinţii mie; pe loc sănt alte 31
case; 1 cruce de argint; 1 prăvălie din sus, lungu[l] ţine pănă în zidul domnescu
şi cu o pimniţă şi 21 căşcio(a)re în dos; 1 policandru; 2 tocur(i) tipsi{i), talere, [10
să fie la p(o)m(e)lnic(u) b(isericii); 5 candele de argint; 1760. 1
1

BIBLIOGRAFII~:

Dumilrrseu, Istoricul, I, p. 105.

LXXXVII
430
1692 (7201) septembrie 1.
Pisanic pc o pialri"t de 7?/113 cm. deasupra uşii de intrare în bisPricii;
Jilprfl de 5,5 cm. siipaLft şi piclati"t cu auriu pe fond alb.
La bis. din Sirbi.

t

Această sf(ă)ntă şi d(u)mn(e)zeiască beserică, căriia iaste 1 hramulsf(ă)n
t(u)lui ierarh şi de minuni făcător Nicolae de la Miralicheia, 1 iaste zidită din
temeliia ei şi înpodobită cu toate cele trebuincioase 1 precum să vede, de dumnealui jupan Vasilii Pociteanul cupeţ şi de jup( ă) [5 neasa dumn( ea)lui Sanda
1

Textul a fost întregit

după:

Dumitrescu, loc. cit.
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şi

de fiiul dumnealor jupan Ghinea prin numele preasf(i)n 1 ţit(u)lui mitropolit
chir Ioanichie Stavropoleos şi ŞI prin puţinii ajutor, întru lauda şi mărirea
lui Dumnezeu celui în Troiţă proslă 1 vitii şi întru vecinica pomenire a dumnealor şi a totii neamulii 1 dumnealorii, isprăvindu-se [ 10 la lun(a) lui sep(tembrie) 1
la li(a)tii 7201.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 87; 2. Iorga,

Inscripţii,

l, p. 3'•3.

*

431
1800 decembrie 15.

Cutie relicvar de argint aurit, de 95/15/9 cm., aşezată lîngă
partea din dreapta; literă de 0,8 cm. săpată pe una din laturi.
La bis. din Sîrbi.

t

timplă,

în

Această

cutie s-au făcut de dumnealui 1 jupăn Anastase cotar 1 şi de
socia durnnealu(i) 1 Zahara şi s-au dăruitu nurniti(i) biserici Sărbilor, ! ce se prăz
noeşte sf(ăn)tii Nicolae; 1800 dech(em)v(rie) 15.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 344.

*

432

1731 septembrie 1-1732 august 31 (7240 ).
Pomelnic pe o piatră de 31/33 cm.
de 3 cm. în relief.
La bis. din Sîrbi.

fixată

în zidul de la proscomidie;

literă

Lea(t) 7240. t Porn(elnecul) ctitor[ilor]: 1 loanichie arhiereu Sta[vropoleos], [Aspra, Necola, Panait, Necol. .. 2 [ Vasile, K a, Sanda, Ghinea, Dragomir ... 2 [ 5 Dobra, Gherghe, Pracsiia, Cuciul, Mu ... 2 1 Voica, Andrei, Mina, K a,
Marco, Lupul, Arion e ... 2

433
1765.
Pomelnic pe o piatră de 33/53 cm.
de 3 cm. in relief.
La bis. din Sîrbi.

fixată

în zidul de la proscomidie;

literă

1 Slujbaş,

controla capacitatea vaselor şi a unită
de măsură folosite de negustori lji percepea
taxele respective.
ţilor

2

Text acoperit cu mortar.
In orig.: t a t = 2. Pomenirea numelui să se facă
de două ori (?).
8
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t

Pomenecul ctitorilor. lloMmH f( o)c( no )AH 1 • Vii: Costandin, Mari ca,
Martha mon(a)h(ia), Mariia, Ion, Evpra 1 csiia mon(a)h(ia). Morţ(i): Ghinea,
Dragomir, Neculae, Panait, 1 Ilinca, Radul, Stancea, Ilinca, R 2 , Stana, Hristea, 1 5
Arsenie, R 2 , Catrina, Bălaşa, Despa, Gheorghe, 1 Mateiu, Bogoslova mon(a)h(ia),
Zmaranda, Şărban, 1 Neculae, cu tot neamul lor l( eat) 1765.
1

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p. 344.

LXXXVIII
434
1743 (7252) septembrie 8.
Pisanie pe o piatră de 104/76 cm.
de 5 cm. în relief.
La bis. Slobozia.

fixată

pe peretele din pridvor, în partea

stingă; literă

Fig. 50

t

zeu

Această sfănt(ă) şi d(umne)zeiască bis(e)rică cu ajuto 1 riul lui D(umne)s-au făcut den temelie şi s-au înfrumuse! ţat precum să vede, prăznuindu-se
Doamne.
2. Pomenirea numelui să se facă

1 Pomeneşte,
2
<<a>) =

ln orig.:

de

două

ori {?).
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hramulNaşterii

prea[ sf(i)nte(i) Născătoarei de D(umne)zeu şi p(u)r(u)reaFecioarei
Mariei şi a sfănt(ului) şi ma [5 relui m(u)cen(i)cu Dimitrie M(H)po'I'o4(H)Bdro 1
cu toată chieltuiala dum 1 nealui jupan Constandin Năsturel biv vei vistiiariu 1
şi cu jupăneasa dumnealui Ancuţa, pentru pomenirea suf lletelor dumnealor
şi a tot neamul dumnealor, în zilele prealumi 1 natului domnului nostru Ion
Costandin Nicolae v(oie)vod Mavrocordat, [10 la luna septem(vrie) 8, leat 7252.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Biserica Slobozia, în <• Calendarul antic>> pe anul 1866, p. 70;
2. M. Dumitrescu, Biserica Sloboziea, în << Consolatorul >>, an II (1899-1900), p. 350; 8. P. V. N;lsturel,
Contribuţiuni la istoria Bucureştilor, în <<Noua revistă română •>, an 1 (1900), p. 424-425; 4. Dumitrescu,
Istoricul, Il, p. 102; o. Şapte biserici cu a!Jerea lor proprie, seria I, p. 102; 6. Iorga, Inscripţii, I, p. 258259; 7. P. V. Năsturel, Genealogia Năsturdilor, în~ Rev. ist. arh. fii. •>, an XV (1914), p. 118-119 şi foto.
la p. 117; 8. Em. Elefterescu, Biserica Slobozia, în <<Glasul monahilor •>, an XI (1933), nr. 349 din 2 apr.,
p. 2; 9. D. Caselli, Biserica Dobroteasa, în <<Gazeta municipală •>, an III (1934), nr. 151 din 9 dec., p. 2;
10. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 438; 11. [Ghenadie Enăceanu], A 515 (fost ms.
rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 177.

435
1632-7140 februarie 20
de 305/103 cm. aşezată în curtea bisericii, în partea
de 6 cm. în relief; în cîmpul braţului transversal, într-un
medalion, este reprezentată stema Ţării Româneşti.
La bis. Slobozia.
Cruce de

piatră

stingă; literă

t

Io Leon voevod.

1

t

În numele Tatălui 1 şi al Fiiului şi Sfă(n)tului 1 Duh,

adecă eu robu lu Du(m)ne [5 zeu, Io Leon voevod, feciorul[lu Ştefan voevod,
rădicat-am această 1 cinstită cruce în numele [lu s(ve)ti Gheorghie, pentru să
se [pomenească de războ(iu) ce am avut 1 10 într-aceastu loc cu pribegii, 1 căn(d)

au venit de priste munte 1 asupra domniei mel(e) în ani 1 7139 în luna lu avg(ust)
23, 1 marţi; şi milostivul Dumne 115 zeu, cu rugăciunea lu s(ve)ti 1 Gheorghie,
supusu-i-au suptu 1 sabiia domniei mele şi 1 i-am biruit; şi căţ(i) au căzut în 1
război zac suptu această 1 20 moghilă, iar crucea se-au ridi 1 cat în lu(na) lu
fev(ruarie) 20, vă leat 1 7140, de la H(risto)s 1632 2 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Pelimon, Bucur. Istoria fundării Bucureştilor, p. 212-213; 2. D. Berindeiu,
în << Rev. rom. •>, an l (1861), p. 335; 3. Gr. Musceleanu, Biserica Slobozia, în <•Calendarul antic•>
pe anul1866, p. 71; 4. Ulysse de Marsillac, De Pesth a Bucarest. Notes de !Joyage, p. 125; 6. Gr. Musceleanu,
Monumentele străbunilor din România, p. 88-89; 6. Idem, 7139, Crucea lui Leon Vodă, 1631, în <•Calendarul
antic>> pe anul 1875, p. 88-89; 7. < G. Stratilat >, Notiţe istorice, în << Bis. ort. rom. •>, an VIII (18841885), p. 624; 8. D. Berindeiu, Bucureştii, în ~Analele arhitecturei », an II (1891 ), p. 101-102; 9. C.
Busuioc, I nscripţiunea de pe crucea mare de piatră ce se află în curtea bisericii Slobozia din Bucureşti, in
<• Teologul •>, an II (1898), nr. 15 din 1 nov., p. 3; 10. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 61-62 şi desen la p. 63;
11. 1. Bogdan, <recenzie> la <<Istoria Bucureştilor •> de G. I. Ionnescu-Gion, in <• Conv. !it.>>, an XXXIV
(1900), p. 247; 12. M. Dumitrescu, Biserica Sloboziea, în<< Consolatorul •>, an II (1899-1900), p. 349-350;
18. Gr. G. Tocilescu, Manual de Istoria românilor, ed. II, p. 337; 14. P. V. Năsturel, Contribuţiuni la istoria
Bucureştilor, în <<Noua revistă română •>, an 1 (1900), p. 423; 16. Dumitrescu, Istoricul, II, p. 101 ; 16. Şapte
Bucureştii,

1

Izvoritorul de mir.
Pe lîngă acest text, de jur împrejurul medalionului cu stema Ţării Româneşti, mai este scris cu
litera În relief de 5 Cm: t IIO,!,RHroM AOGPHH(M) DOARH2

CI, c(TP)4(C)TO(TP) ... n~l l'owprlo, M(S)~(H)T(I)AIM
w&AH'I(H)A~ ocH, :Kp~TR4. >> [
Cu strădanie bună te-ai
străduit, purtătorule de chinuri, Gheorghe, pe chinuitorii tăi i-ai ruşinat, jertfă ... ].

34(A)
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t

bi.~erici cu averea lor proprie, seria 1, p. 111; 17. Iorga, Inscripţii, I, p. 259-260; 18. P. V. Năsturel,
Genealogia Năsturelilor, în << Rev. ist. arh. fii. •>, an XV (19H), p. 114; 19. Em. Elefterescu, Biserica Slobozia,
în ~Glasul monahilor•>, an XI (1933), nr. 349 din 2 apr., p. 2; 20. D. Caselli, Lupta de lîngă mănăstirea vistierului Pană, în << Gazeta municipală •>, an V (1936), nr. 237 din 16 aug., p. 2; 21. P. Popescu, Cruci memoriale în Bucureşti, în <1 Bis. ort. rom. •>, an LXXVIII (1960), p. 1080; 22. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142
de la B.A.H.P.R., f. 440.

436
1665 (7173) <februarie 22- august 31>.
Pe crucea cu inscripţia de sub nr. 435 se mai
de 5,5 cm. în relief, pe latura din stînga.
La bis. Slobozia.

află

o

inscripţie

cu

literă

Puternecul[ Dumnezeu înv 1 rednecind pre noi 1 Io Radul voevod [5 cu
domniia Ţării 1 Rumăneş(t)i1 1 în an(ii) de la Adam [7173 2 văzui 1 această ci(n)stită [10 cruce făcută 1 de părintel(e) mieu 1 Io Leon voevod 1 şi aflăndu-se 1 stricată
domni [15 ia mea o înnoiiu 1 şi făcuiu şi 1 sfăntă beserică 1 în numel( e) sfăntu [lui
m( u )cenicu s( ve )tîi [20 Dimitrie.
BIBLIOGRAFIE: 1. D. Berindeiu, Bucureştii, în <<Rev. rom.», an I (1861), p. 335; 2. Gr. Musceleanu, Biserica Slobozia, în <1 Calendarul antic •> pe anul 1866, p. 72; 3. Ulysse de Marsillac, De Pesth a
Bucarest. Notes des poyage, p. 125; 4. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din Romdnia, p. 88-89;
o. ldem, 7139, Crucea lui Leon Vodă, 1631, în ~Calendarul antic•> pe anul1875, p. 88-89; 6. <G. Stratilab,
Notiţe istorice, în ~ Bis. ort. rom. •>, an VIII (1884-1885), p. 698; 7. D. Berindeiu, Bucureştii, în «Analele
arhitecturei •>, an II (1891 ), p. 102; 8. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 62 şi desen la p. 216; 9. M. Dumitrescu,
Biserica Sloboziea, în ~ Consolatorul•>, an Il (1899-1900), p. 349-350; 10. Gr. G. Tocilescu, Manual de
Istoria romdnilor, ed. Il, p. 337; 11. P. V. Năsturel, Contribuţiuni la istoria Bucureştilor, In ~Noua revistă
română•>, an 1 (1900), p. 423; 12. Dumitrescu, Istoricul, Il, p. 101-102; 13. Şapte biserici cu aPerea lor
proprie, seria I, p. 111; 14. Iorga, Inscripţii, 1, p. 260; 16. P. V. Năsturel, Genealogia Năsturelilor, in « Rev.
ist. arh. fii. •>, an XV (1914), p. 118; 16. Em. Elefterescu, Biserica Slobozia, in ~Glasul monahilor •. an XI
(1933), nr. 349 din 2 apr., p. 2; 17. D. Caselli, Lupta de lîngă mănăstirea Pistierului Pană, In ~Gazeta
municipală», an V (1936), nr. 237 din 16 aug., p. 2; 18. P. Popescu, Cruci memoriale în Bucureşti, In
«Bis. ort. rom.•>, an LXXVIII (1960), p. 1082; 19. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 441.

437
1742 (7251) decembrie 21.
Pe crucea cu inscripţia de sub nr. 435 se mai
litera de 1,5-7,5 cm. săpată pe latura din dreapta.
La his. Slobozia.

Rad(ul)

cănt(ă)r(e)ţ

află

o

inscripţie

cu

snu Apost(ol); 1 d(e)ch(emvrie) 21, 7251.

BIBLIOGRAFIE: 1. P. V. Năsturel, Contribuţiuni la istoria Bucureştilor, In «Noua
an 1 (1900), p. 423; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 442.
In orig. ~ Rumăneşe "·
Textul a fost datat 1665 (7173) <februarie 22august 31> In perioada de la sosirea domnului la
1
2

revistă română•>,

llucureşli, după numirea sa In scaun, şi pînă
lună corespunzătoare văleatului 7173.

In

ultima
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*

438

1761 septembrie 1-1762 august 31 (7270 ).
uşii

t

Piatră funerară de t,0/37 cm. fixată pe peretele din pronaos, în dreapta
de intrare; literă de 3 cm. în relief.
La bis. Slobozia.

Dreptu acestullocu odihnescul robi(i) lui D(u)mn( e)zeu, 1 Marin erei,
1 Stana,
Dum(i)tru, Rad(u); 7270.

Ancuţa 1 5 prez(vitera), Bălaşa, Şărban,

LXXXIX
439
1800.
Clopot de 4lo cm. înălţime şi 51 cm. diametru;
în partea superioară a clopotului.
La bis. Spirea Nouă.

t

Acest clopot s-au

făcut

BIBLIOGRAFIE: N. Cazacu,
ricii )) 1 an XXI (1962), p. 165.

literă

de 2 cm. în relief,

în laude lui Dumnezeu, anul 1800.

Inscripţii

de pe clopotele unor biserici din

Bucureşti,

în <<Glasul bise-

XC
440
1750 iulie.
Piatră de mormint de cea. 167/70 cm. fixată pe peretele din pronaos, in
dreapta; literă de '• cm. in relief, foarte uzată, intr-un cimp de cea. 127/37
crn., incadrat de motive vegetalc.
La bis. Spirea Veche.

Supt această piatră odihnesc oasele răposatului robului lui Dumnezeu,
Spiridon doftoru, ctitoru bisericii, căruia sosindu-i chemarea la Dumnezeu, s-au
mutat, numai aceasta rugîndu-să celor din urma sa, pentru neuitarea şi pomenirea
lui, să zică toţi: Dumnezeu să-I ierte. Luna iulie lea tu 1750.
Textul după: Dumitrescu, Istoricul" III, p. 79.
Vezi şi: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 336; 2. [Ghenadie
B.A.R.P.R., f. 27.

Enăceanu),
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A 545 (fost ms. rom. 2409) de la

441
1797 iulie 25.
Piatră de mormint de 138/71 cm. fixată pe peretele din pronaos, in
stinga; literă de 5 cm. in relief, într-un cimp de 98/40 cm., încadrat de
motive vegetale. Text cu majuscule.
La bis. Spirea Veche.

, ,
1....
o
1(
,
"1 - 't'IX'1
eXS:LV"I)
.!:!.IXVV"I)
't'OvVOfLIX
€UX/\e"l)
. • • 1 C: 't'W
6
OfL6~uyo~ xA "IJ't'~ )..(ocv E7totLve[ 't'~].
1 ocv8poc; euyevou~ fL7tocvou eua-e~ou~ 1 llocvocyt6l't'ou
8oul.ou 7tOCV't'WV 8"1JO"t'"IJ[X]ou~ 1 ••• 1 fLot]xp66ev 't'o 8&pov o1toOev 1~w~ ~fLtpot~ ~w"l)c;
€0"7ttp 1 ••• 1 eua-e~&c; 't'(J) 5v't'L IXA "fje&c; 1 ~&a-ot dx6vot otpE't'lj~ xop&vot 1 10 ot0"7tEp
't'O 1tVEUfLIX 't'o 0e'Lov ~ eu cre ! ... 1 Xot't't~ "Il 8txoc(wv cr't'ot.e 1 ..•1 't'ot ~OV't'(J)V 7totv6o 1
.....
'AVot. . •1 't'"l)~ IXU't'OUc;
,
,
't'ou~ cr't'(xou~ 1 ... 1 E't' ~xou~ 116 ev ent O'W't'"IJPLCfl xot~4~, 1
.....
't'"IJ XE LOUALOU.

t

'EVvotoe
o,~

-

xe~'t'IXL

'

fLIXXotp~'t'L~

.. 1

t

Aici zace răposa ta, aceea, cu numele de Xanthi, slăvită. . . soaţă ( ?), aleasă, preaa unui bărbat de bun neam, cucernicul ban Panait, robul, între toţi nefericit ... 2•
ln anul mîntuirii 1797, 25 iulie.

lăudată,

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 336 (frag. de text).

XCI
442
1724 octombrie 30.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii de intrare; literă de 3,5 cm. în
relief, într-un cîmp de 100/50 cm. pentru textul grecesc şi de 100/50 cm.,
pentru textul românesc. Text cu majuscule. Piatra are pe laturi un chenar
cu motive vegetale.
La bis. Stravropoleos.

t

'O ovetoc;
,
•
, ·j IXVWXOOOfL"Y
,
~
, oV"f) EX
•
ovEfLEALWV
"1'
•
~
l
OU't'Oc;
XIXL' 7tiXVO'E7t't'Oc; Votoc;
ELe;
oO1

~IXV 0eou xoc1 de; 't'LfL "I)V xoc1 fLV"f)fL "I)V 't'OV 1 7tiXVfLey(cr't'ov xoc1 7tuptfL6pcpwv 't'ot~tocpx&v 15
Mtxoc~A xoc1 roc~pt"I)A E7tL 't'ljc; 8eu't'tpocc; 1 ~yefLOVtotc; 't'OU U~"IJAO't'OC't'OU XIXL crocpw-1
't'ot't'OU ocu6tv't'ou x(up(o)u x(up(o)u lwocv(vou) NtxoJ.ocl ou AJ.e~ocv8pou ~oe~o8(oc)
7t0CO'"I)c; Ouylypo~AotXLotc; ocpxtepot't'S:UOV't'Oc; 't'OU 7t1X l10 vtepW't'IX't'OU fL"I)'t'p07tOAL't'OU xup

docvt"I)A 1 ocvotAWfLotcrtv t8Eotc; 't'ou 7totvocrtw 1 <'t' >oc<'t' >ou €v tepofLovocxotc; xoc1 ocpxt15
fLotvl8pt't'ou ~ xup lwotWLXLOU
,.... IX'7t0 e7totpjx(occ; llwywwtocvlj~, ex x6ll potc; f!cr't'otV-

VL't'~otc; 1 ev S:'t'eL O'W't'"IJPLW xot~x8.

t
slava
1
2

Această sfăntă şi dumnezeiască 1 biserică s-au zidit di(n) temeliie 1
lui Dumnezeu şi întru cins 1 tea şi pomenirea marilor celor întru 1 5

Text ilizibil.
Restul inscripţiei fiind mutilat nu

îngăduie

traducere

coerentă. Clară rămine

întru
chip

doar data.

o
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şi stăpănitori a cetelor 1Mihail şi Gavril, întru a doa domnie 1a preaînăl
ţatului şi preaînţeleptului [ stăpăn, dom(nul) domnului Ioan Nicolae Al(i)c-1
xandru voevod a toată Ungrovlahia, vlă 110 dici(n)d preasfinţitul mitropo-

de foc

Fig. 51

lit chir 1 Daniil; cu toată cheltuiala preacuviosu 1 lui întru ieromonahi şi
arhi 1 mandrit chir Ioanichie den epar 1 hiia Pogoniani(i) den satul ot O [15 staniţa,
în annul de la spăseniia [lumii 1724 1 octo(m)vr(ie) 30.
BIBLIOGRAFIE: 1. P. V. Năsturel, Biserica Stavropoleos din Bucureşti, p. 85 (textul în lb. română);
2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 71-72 (textul in lb. română); 3. Iorga, Inscripţii, I, p. 356 (textul in lb.
română); 4. Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în <• Bul. Corn. mon. ist. >), an XVII {1924), p. 148-149 (text
paralel şi foto.); o. D. Caselli, Biserica Stavropoleos, în «Gazeta municipală>), an IV (1935), nr. 182 din 21
iulie, p. 1-2 (textul în lb. română); 6. D. Iliescu-Palanca, Istoria bisericii Stavropoleos din Bucureşti, p. 18
(textul in lb. română); 7. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 39 (textul
în lb. română).
·

443
1728 octombrie 3.
Pisanic,

astăzi dispărută, pusă

cu ocazia refacerii bis. Stavropoleos

2

•

'Hye!J.oveoov't'oc;; AIX!J-7tpwc;; 1tcxvcr6rpou NLx.o:Aocou, 1 'A:Ae~ocv8pou 't'ou crorpou 't'ou
&x. 't'WV OC7topp~'t'(J)V, 1 Kcx! ocpxLepcx't'E:OOV't'Oc;; x.up ~IXVL~A 't'OU 7tOCVU, 1 T6v8e 't'OV o!x.ov
1
2

Cu cifre arabe.
N. Iorga, loc. cit., a considerat în mod

că
greşit

este vorba de piatra de mormînt a lui Ioanichie
mitropolitul, ctitorul bis. Stavropoleos.
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n

e:ucpuw~ &v~ye:tpe:v Ex ~cx.e pwv 15
OLXLAW~ XOC't'EXOO'IJ. 1JO"e:, -roi~ 7t~O'LV, &~ op~'t'OCL, 1
Kocl 7tocv~oze:iov -ro &yyu~ 1-Le:-ra -rwv 7te:pt~6"Awv, 1 Kocl -rov vocov €~e:t!Loc-ro 1to"A"A7i 't'7i
7tpo6u!J.(~,! 'Ev (j) ~oţcX.~ov-rocL cre:1t-rwc:; ot 6e:ioL TocţtcX.pzocL, 1 'O Meyoc~ -r' 'A6ocvcX.crLo~, 7tOL!J. ~v 'A"Ae:ţocv~ pe:Loc~, 1 10 ''Ov1te:p xocl xoc-re:x6cr!J. 1Jcre:v, &cr-r6"Atcre: 7tAoucr(w~, 1
•
~ .r.
"1
1
'1 WOCVVLXL0~
'
' , ,
EOCU'
t'OU~ ze:tpL1 oOC'
I'L/\S:O'
't'O'C't'7) 1 1 K"'/\ELVO~
1 O'E7t't'O~ 't' ocpzte:pe:O~ -re: 1 T-Yi~ 7tcXAOCL ~'t'OCUpOU7tOAe:w~, ULOU 't'OU Eucr-roc6(ou 1 lloywv1J, EX IloywVLocv-Yi~, h XW!J.1J~ ~· '00"t'ocv(-r~1J~, 115 Kocl 1tciv-roc &.cptepwcre: -rocu-roc e:ucre:~ocpp6vw~ 1
TocţLocpzwv -rri 't'OC7tS:LV1i -rri "Ae:yO!J.EV7J rxoo p~, 1 Oucr1J EV II oywvLocvri 1tOC't'pL~L -rri
A
'
uOC7tOCVOCL~

olxe:L~.I

'
7tOCO'OCL~

1728

ox-rw(!L)~p(ou

3.

Pe cind domnea cu strălucire preainţeleptul Nicolae, al lui Alexandru Exaporitul, cel
pe cind păstorea chir Daniil cel vestit, a ridicat din temelie, cu indeminare, acest
lăcaş. L-a impodobit în fel şi chip, cu de toate, după cum se vede, a clădit şi un han, în apropiere, cu grădini, precum şi biserica, cu multă rîvnă, în care se slăvesc, cu cinste, Sfinţii Voievozi
şi Atanasie cel Mare, păstorul Alexandriei. Biserica a înzestrat-o, a împodobit-o din belşug, cu
toată cheltuiala sa, dintr-o mînă preadarnică, vestitul Ioanichie, care e şi arhiereu venerabil.
al vechii Stavropole, fiu al lui Eustatie Pogonis, din Pogoniana, din satul Ostaniţa. Şi toate
acestea le-a închinat, cu gînd cucernic, smeritei <mînăstiri > a Voievozilor, numită Gura, care se
află in Pogoniana, ţara sa de obîrşie. 1728 octombrie 3.
înţelept, şi

Textul după: N. Iorga, Fundaţiunile domnilor români in Epir, în <• Anal. Acad. Rom. >>, Mem.
Ist., Seria Il, tom. XXXVI (1913-1914), p. 907-908; în extras, p. 27-28.

<1724

după

Secţ.

octombrie 30>.

Portretele domnului şi ale familiei sale, reprezentate in pronaos în
partea din dreapta; literă de 3,5 cm. pictată cu galben pe fond negru. Text
cu majuscule.
La bis. Stavropoleos.

Ioan Nicolae Alexandru voievod, doamna Smaragda, Maria

domniţa.

In dreptul portretelor copiilor lor, cu literă de 1 cm.:

Kwvcr't'OCV't'L 1VO~ ~oe:~ov 1 ~oc~, rtocvxou"Ao~ 1 ~oe:~ov~oc~,
A"Ae:ţocv 1 ~po~ ~oe:~ov~oc(~), [~]!J.ocpocy8(-r~oc 2.

~OOC!J.VOC ~OUA 1 't'OCVL't'~OC,

Constantin voievod, Iancu] voievod, doamna Sultăniţa, Alexandru voievod,
BIBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos,
1

din

şi: P. V. Năsturel,
Bucureşti, p. 85.

Vezi

Biserica Stavropoleos

în~

Smărăndiţa.

Bul. Corn. mon. ist. >>,an XVII (1924), p. 151, fig. 4.
8 Textul a fost datat <1724
ulterior zidirii bisericii.

după

octombrie 30>,
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445
<1724

după

octombrie 30>.

Portretul mitropolitului, reprezentat In pronaos, In partea din dreapta;
de 3 cm. pictată cu galben pe fond negru.
La bis. Stavropoleos.

literă

Chir Daniil mitropolit 1 .
BIBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în

~Bul.

Corn. mon. ist. ••, an XVII (1924), p. 153,

fig. 6.

după

<1724

octombrie 30>.

Portretele donatorilor, reprezentate în pronaos, în partea
de 3 cm. pictată cu galben pe fond negru.
La bis. Stavropoleos.

Boierul serdar

Grigoraşcu,

stingă; literă

doamna <lui> Ilinca.

In dreptul portretelor copiilor lor, cu literă de 1 cm.:

Constantin,

O

Ioniţă.

!J.E)'O(c; X0(7t€'t"O(Voc; A80(VO(O"Loc;, ~ O(PX. ovt"LO"O( O(U't"OU EA.ev"t) 1 .

Marele

căpitan

Atanasie, doamna lui Elena.

In dreptul portretului copilului lor, cu literă de 1 cm.:

AA.e~O(V

1

opoc;. 1

Alexandru.
fig. 7
1

BIBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în «Bul. Corn. mon. ist. •, an XVII (1924), p. 154,
p. 156, fig. 9.

şi

Textul a fost datat <1724

după

octombrie 30>, ulterior zidirii bisericii.
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447
<1724

după

octombrie 30-1728>.

Portretele ctitorilor, reprezentate în pronaos, în partea din stînga;
de 2,5 cm. pictată cu galben pe fond negru. Text cu majuscule.
La bis. Stavropoleos.

literă

Ot uto~ E( u )o-roc€ (ou IT[oy6]v1J o~ x-r~'t'(l)pe:c; -r1Jc; ocy(occ; fLOV~c; 't"OCU't'1)c; o~ e:x
XWfL1Jc; 'Om-ocv~-r~occ; i 't"1Jc; e:~ E7tocpx.~occ; 't"1Jc; TIOCAOC~iic; IToyo[ \ILOC]VYJc;, 1 ocu-r&8e:J.cpo~ )(OC~ 1 ~01J8ot
-rou X't"YJ't"Opoc;.l 'l(l)ocw~x~oc; te:pof.Lovocx.oc; x(oct) ocpx.~fLocv8pL-r1Jc; 1 €x XWfL1Jc; 'Ocr-rocv(-r~occ;.l
I1ocvocyL(l)'t"1jc;, NLxol.ococ;, 1 ~ ocpx.ov-rLcroc NLxol.ocou 2 •••• 3

t Fiii lui Eustatie Pogonis, ctitorii acestei sfinte mănăstiri, din satul Ostaniţa, din eparhia
vechii Pogoniani, fraţii şi ajutătorii ctitorului, Ioanichie ieromonahul şi arhimandritul din
satul Ostaniţa.
Panaioti, Nicolae 4 , soţia lui Nicolae ...

Chir Ioanichie al Stavropolei
(text
(text

şi
şi

şi

ctitor al acestei sfinte

mănăstiri şi

a toate.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Nedioglu, Sta11ropoleos, in «Bul. Corn. mon. ist. », an XVII (1924), p. 149
trad.) şi fig. 3, p. 150; 2. D. Iliescu-Palanca, Istoria bisericii Sta11ropoleos din Bucure~ti, p. 18-19
trad.).

448
<1724

după

octombrie 30-1728>.

Portretele donatorilor reprezentate in pronaos, in partea din dreapta;
de 2,5 cm. pictată cu galben pe fond negru. Text cu majuscule.
La bis. Stavropoleos.

literă

Boerul mare

cămăraş

Ioan.

1
Inscriptia a fost pictată in <1724 după octombrie 30>, u terior zidirii bisericii.
8 Textul acesta cu literă de 3 cm. a fost pictat
mai tîrziu, probabil in 1728 octombrie 3, dată la
care ctitorii apar menţionaţi şi in pisania pusă cu
ocazia reparaţiilor.
8 Portretul soţiei lui Nicolae, acoperit cu ocazia
unor reparaţii, a fost reprezentat pe glaful uşii, in
partea din stinga (vezi: Gh. Nedioglu, Sta11ropoleos,
in. «Bul. Corn. mon. ist. », an XVII (1924), p. 150,
şi fig. 9 la p. 156). -numele ei nu era lizibil.

Pe glaful din partea dreaptă a uşii erau repredoi copii: « Gheorghachi şi Dumitrachi t probabil fiii lui Nicolae (vezi: Nedioglu, loc. cit.
fig. 10, p. 157).
' Vezi şi: P. V. Năsturel, Biserica Sta11ropoleos
din B!.fCureşti, p. 85.
6 Text cu literă de 3 cm. repictat probabil tot
la 1728;
8 Inscripţia a
fost pictată in <1724 după
octombrie 30>, ulterior zidirii bisericii.
zentaţi
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ln dreptul portretului riului lui, cu literă pictată de 1 cm.:

N ~XOÂcXKl)<;. 1
Nicolache.
ln partea din stinga a portretului marelui cămăraş Ioan Scarlat, cu
de 2,5 cm.:

literă pictată

'l(a)otWOU 1 &.p:x~'t"otf!LOU N~xoÂotOU l"t)yt't"OU otv8po<; :XotpL't"(a)V ev/7tE7tÂl)O"f!EVOU 1
7totveuyevou<; 1 xott 7totveuotpe /O"'t"cX't"ou. 1
Sînt chipul lui Ioan, marele
preanobil şi preaplăcut.

cămăraş

ELXOV U7totp:x(a) LXotp[Aot't"OU 1 • • • 2]

al voievodului Nicolae,
,

l(a)cXWl)<;

bărbat

plin de daruri,

3•

Sint chipul lui Scarlat. . . Ioan.
niBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în

<•

Bul. Corn. mon. isl. ••, an XVfl

(192~).

p. 152, fig. 5.

*

449
<1724

după

octombrie 30-1728>.

Strană de lemn aşezată în naos în partea dreaptă;
relief, în partea de sus a stranei, într-un medalion.
La bis. Stavropoleos.

literă

de 2 cm. în

loanichie al Stavropolei.
şi

BIBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în «Bul. Corn. mon. ist. ••, an XX (1927), p. 32 (text
trad.) şi fig. la p. :~1.

450
<Cea. 1728>.
Pe zidul dinspre sud al bisericii, în exterior, deasupra uneia dintre
ferestrele pronaosului, litera de 17 cm. (r. 1) şi 7,5 cm. (r. 2) este pictată
eu alb pe fond maron roşcat.
La bis. Stavropoleos.

Iordan 1 ştiocatoriul.

6

BIBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos, In «Bul. Corn. mon. ist.>l, an XX (1927), p. 7, fig. 7.
1 Inscripţia a fost pictată la <1724 după octombrie 30>.
1 Citeva litere ilizibile.
8 Textul acesta a fost repictat mai tirziu, probabil
la 1728.
4 Textul a fost datat <1724 octombrie 30-1728>,
In intervalul de la zidirea bisericii, plnă la data

ultimilor refaceri aduse lăcaşului, In timpul egumeniei lui Ioanichie.
6 Textul a fost datat <cea. 1728> după grafie, In
jurul anului cind s-au Incheiat probabil lucrările
de refacere a bis. Stavropoleos, amintite In pisania
din 1728.
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451
1733 noiembrie 8.
Pomelnic pe o piatră de 56/57 cm.,
midie; literă de 2,5 cm. în relief.
La bis. Stavropoleos.

fixată

pe peretele de la prosco-

Fig. 52

1733 voe:~p((ou) 'YJ·I T<X ov61 f.I.OC'!OC '!OU 1X'!~'!Wp(oc;) 15 '!~c; !Xy(occ; 1 f.LOV~c;
-rocu 1-r~c; 1 'IwocwLx.(ou 1 &.pxL€p€wc; 110 , NLx.oJ..ocou ~68(oc), 'Eumoc6(ou, 1''Acmp'Y)c;, 1 llocvocyLW'!'YJ, 1 NLx.oJ..ocou, 115 xoct ot &cpLe:po 1crocv-rocLc; 0u-roL 1 'Iwocvou, ~Uf.Lou, 1 0e:o8wpoc,
.6.€cr7to, 1 rp'Y)yop~ou, 'HJ..~vxoc, 120 'lwocwou, H/.(ot, 1 HA'Y)\IXOC, Mocp(oc, 1 llotyouvoc,
1
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MocpLoc, 1 L't'e:pLou, MocpLoc, 1 Kcuvmocv't'Lv, L't'ocLxo, 125 :I:e:poccp'Y)(l. (l.ov(cf)x( ou), 1 KcuvG't'IXV('t'(vou? ), 1 'Icucfvv( ou), llocviXyL( oc), 1 'Iw1Xvvou, Mocv6ou, ! , Iwocwou, Mocp(IX, 130 NLcfţ ouA.,
rEpy'Y), 1 M7t1XAIXO'LIX, 1 KomiX, lle:'t'pou, 1 BIXO''Y)A'YJ, 1 AA.e:C:ocv8pou, 135 Pcf8ouA., MocpouAIX, 1 M7toc't'~ouA., ~OU(l. 'Y)'t'poc<;, 1 ~OU(l. 'Y)'t'fliXGX( ou), 1 <DA.op'Y)XIX<;.
1733 noiembrie 8. t Numele ctitorului acestei sfinte mănăstiri: Ioanichie arhiereu,
Nicolae vodă, Eustatie, Aspra, Panaiot, Niculaie.
Şi cei care au făcut daruri, aceştia: Ioan, Sima, Teodora, Despo, Grigorie, Ilinca, Ioan,
Ilie, Ilinca, Maria, Păuna, Maria, Sterie, Maria, Constantin, Staico, Serafim monah, Constantin,
Ioan, Panaghia, Ioan, Manta, Ioan, Maria, Neacşul, Gheorghe, Bălaşa, Costea, Petru,
Vasile, Alexandru, Radul, Marula, Baciul, Dumitra, Dumitraşcu, Florica.
fig. 15.

BIBLIOGRAFIE: Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în -Bul. Corn. mon. ist.

~.

an XVII (1924), p. 162,

452
<Sec. XV 111

sfîrşit>.

Icoană de lemn de 82/64 cm., reprezentind pe sf. Haralambie, aşezată
Ia tîmplă în partea stingă; literă de 0,3 cm. pictată cu auriu pe fond negru,
în partea de jos a icoanei.
La bis. Stavropoleos .

. •. 1

Petre iconografu de la mare Rus[ie ?]

2

*

453
1703 (7211) iunie 10.

Pisanie pe o piatră de 190/86 cm., spartă tn două bucăţi; literă de 7 cm.
tn relief, într-un cîmp de 175/78 cm.
Provine de la: m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La bis. Stavropoleos -lapidarul.

t

Această dumnezeiască biserică, căriia hramul i iaste Tăiarea capului
sfăntului Ioan Prediltecea, dentăi făcută au fost de un Andrei vistiiar cu fratele

lui Dumitru, însă foarte întunecoasă e 1 ra. Şi aşa multă vreme fiindu pănă
căndu domnindu lumi(n)atul şi înălţatul Ioan Costandin Băsărab 1 voevod,
carele den dumnezeiasca răvnă şi den ciudele ce într-aceest sfănt lăcaş să
făcea, izbăvind pre 15 mulţi den grele boale, mişcăndu-se şi indemnăndu-se au
1
1

Text ilizibil.
Textul a fost datat <sec. XVIII

grafie
sfirşit>

şi factură artistică.

după
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vrut să-i facă turnu, neavănd întăi, şi să o mai dăşchi ză şi să o lumineze; ce
slab şi vechiu zidul fiindu-i, s-au surpat bolta. Aşa deci măriia sa, şi alalt ce
mai r(ă)mă 1 sese zid au pus de I-au surpat şi den temelie o au făcut şi o au înfrumuseţat precum astăzi tutoror iscusită să vede. Fiind însă ctitor mai denainte
şi jupan Radul Golescul biv vei comis, au dat şi dumnealui 1 parte de cheltuială
1

1

Fig. 53

căt

au putut, ca să nu i să stingă acea pomenire-i. Şi s-au sfărşit la anul de la
zidirea lumii 110 7211 m(e)s(e)ţa iun(ie) 10 zile, la al 15 ani den domniia mării
sale, ispravnic fiind Gheorghie vei căp(i)t(an) de dărăbanţi, s(i)nu Mareş banul.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de streini (egumeni greci),
în <<Calendarul antic>> pe anul 1862, p. 100; 2. D. Pappazoglu, Istoria bisericii sf. Ioan Mare, Bucureşti,
în << llis. ort. rom. •>, an VIII (1884), p. 80; 3. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 120; 4. V. Drăghiceanu, O ctitorie
brîncovenească dispărută: Biserica Sfintului Ion Grecesc din Bucureşti, în <<Inchinare lui Nicolae Iorga •>,
p. 139-HO; 5. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, în « Bis. ort.
rom.>>, an LXXIX (1961), p. 1079-1080; fi. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la
B.A.R.P.R., f. t.2.

454
1705

ma~.

Pisanie pe o piatră de 50/80 cm.; literă de r,,5 cm. în relief intr-un
cîmp de H/74 cm. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Apostoli 1 ( ?)
La bis. Stavropoleos - lapidarul.

·O 1tocpwv auTo~ voc pelJ; &vocx.ocLv(a-6lJ €x ~oce pwv &; t8( wv &vocf..w!J.ocTwv
7tocpa Tau 7tocvLe:pwTocTou !J.lJTpo7tof..(Tou 1 :I:orp(oc~ x.up(ou Au~e:v ..(ou tmocpx.ovTo~

t

1 G. D. Florescu, P. Ş.
vodeanu, art. cit., presupun

1

Năsturel, P. 1. Cernocă pisania provine de

la m-rea Sf. Sava

ex.

(astăzi dispărută).
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7tOAL"t'eLocc; Toup Jvoc~ou e7tocp:x,(occ; Aocp(crcr'Y)c; 3eu"t'epocc; 0E"t'"t'ocAlocc; x(ocl) mxcr'Y)c; 15
'EA.A.oc3oc; wcroc1hwc; "t'E x(ocl) ~ ~3ov "t'OU vocou AL66cr"t'pWcrLc; 1 x(ocl) ~ "t'WV 3e0'7tO"t'LXWV
elx6vwv cr-roA.wv xocr(.LLWcrLc;, cr"t'occrL3(wv 1 "t'e x( ocl) &vocA.oy(wv &vocxoc(v'Y)crLc;, ~u:x. Lx'Yjc;
octrrou crw"t'Lp(occ; ~ 1 vexoc.

.....

x

oc~ew,

+

(.Loc·r:w, lv3LX"t'Lwvoc; L .

Fig. 54

t

Nartexul acesta de faţă s-a inoit din temelie, pe proprie cheltuială, de către preamitropolit al Sofiei, chir Avxentie, de fel din oraşul Tîrnavo, din eparhia Larisei
a celei de a doua Tesalii şi a întregei Elade, precum şi pardoseala de piatră dinăuntru} bisericii
şi împodobirea coloanelor de la icoanele împărăteşti şi înoirea stranelor şi a analoghioanelor,
pentru sufleteasca sa mintuire. 1705 mai, indictionul al 13-lea.
sfinţitul

BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul StaPropoleos, In
• Bis. ort. rom.~. an LXXIX (1961), p. 1068 (text şi trad.) şi fig. 17, p. 1069.

455
1761 august 5.
Pisanie pe o piatră de 177/46 cm., spartă In partea de jos;
5,5 cm. în relief, intr-un cîmp de 127/46 cm.
Provine de la: bis. Măgureanu din Bucureşti, astăzi dispărută; a
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La bis. Stavropoleos -lapidarul.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 37.
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literă

de

aparţinut

Fig. 55

Din temelie acuma s-au înălţat, întru slava
celui înTr( oi)ţă închinat, 1 această beserică dumnezeiască ca 1 în veci aici hram să să prăsnuiască [
a lui H(risto)s D(o)mnul la Faţă Schimbare şi a
Maicii sale la ceriuri mutare, 1 fiind de Şărban
vodă de lemn făcută si iar dintr-al lui neam iaste
prefăcută, [5 de Părv~l Cantacozin vei dvor(nic)
nălţată, din temelie de zid infrumuseţată, [ [fii]nd
Scarlat vodă Ghica stăpănitor şi Ungrovlahiei
Grigorie păstor.[ Avgust 5, 1761.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. l\Iusceleanu, Monastirile româneşti
administrate de {ară, în 1< Calendarul antic'' pe anul 1862, p. 78;
2. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 122; 8. G. D. Florescu, P. Ş.
Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul StaCJropoleos, in 1< Bis. ort.
rom 11, an LXXIX (1961), p. 1091-1092; 4-. [Giwnadie Enăceanu], A
545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 15.

*

456

<1636> septembrie.
Piatrrt de mormînt de 160/80 cm.;

literă

de

G cm. în relief intr-un cîmp de 156/54 cm.,

încadrat de motive vegetalc. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rca Stele a din Bucureşti,
astftzi dispărut<l.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

E t~ &.ta~o'J

!J.'.IYJ!J. Y)'J

1

't'<p eu cre~(;)~ !J.€XJH 't'E: 1 )..ou~

~~CUO'IX'J't'~ 8e:<Xp€G 1 't'CU~ ae: O~IX aYJ X<XAO~ 7t0 15 ~!J. Y)'J 't'O
U7t0 't'OU
1

ln orig.:

X( p~G't'O )u
1<

€!J. 1 mcr't'e:U8e:'J IXU't'<7> a~·,e 1 U'J<X'J't'~

dumnezeiasvă va 11.

Fig. 56
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7t0L!J.VLOV 1 X.CltL ~UX"t)V !J.€V EL~ 1 oupcxvou~ t7t't'Cl!J.€V 110 "t)V ax:ţjvo~ 8'ev6cxl 8e x.pu7t't'O!J.€VOV 1
EXOV't'L rp"t)yopL(a) 1 !J.("t)'t')po7tOAL'tfl 1 7tcXO'"t)~ 1 Ouyx.po~AClXLCl~ 115 cr"t)!J.OC -ro8'e:uvoi:x.-l
(a)~ e:'t'EX.'t'"t)VClV't'O 1 X.Cl't'Cl 't'O Cl • •• 2 1 Cl Lcr't'Cl!J.EVOU ... 2 <Bo"t)8po >! !J.LWVO~ ~'t'O~ cr((a)'t'~)ptov •.• 2
Spre veşnica pomenire a celui ce a vieţuit, cu cucernicie, pînă la sfîrşit, cîrmuind în
chip plăcut lui Dumnezeu 1 ca un bun păstor, turma ce-i fusese încredinţată de Hristos şi sufletul
i-a sburat spre ceruri iar trupul aci il are ascuns, Grigorie mitropolitul a toată Ungrovlahia.
Acest mormint 1-au construit cu bunăvoinţă la ... septembrie, anul mîntuirii ...
BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. Ş.
P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Sta·
vropoleos, In • Bis. ort. rom. 11, an LXXIX
(1961), p. 1083-1084 (text şi trad.).

Năsturel,

457
169... noiembrie 3.
Piatră

de mormînt de 175/75 cm.
în trei bucăţi; literă de
6 cm. în relief.
Provine de la: bis. SC. Ioan cel
Mare - Grecesc ( ?) din Bucureşti,

spartă

astăzi dispărută.

La bis. Stavropoleos-lapidarul.

o

t T€6cx7t't'cxL €v l "t"cxu6cx 8ou)..o~ 1
-rou E>e:ou 'Ap(O"t'cxpx o~ 1 Xpucr6axou)..o~
15 K(a)vcr-rcxv-rLV07to 1 Ah"t)~
x.(cxt)
&.v~p -r:rj~ 1 :v.up(cx~ 'E)..ev"t)~ 1 -r:rj~ Kcxv-rcxx.( o )u~ "Il [v:rj~, 169... 2 vo 110 E!J.~p(ou 3.

o

o

t S-a îngropat aci robul lui Dumnezeu, Aristarh Hrisoscoleu, Constantinopolitanul, şi bărbatul doamnei Elena Cantacuzino; 169 ... noiembrie 3.
BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. Ş.
P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, In • Bis. ort. rom. •, an LXXIX (1961),
p. 1089 (text şi trad.) şi fig. 34.
Nă.sturel,

1
Textul a fost datat <1636> septembrie, după
grafie, In anul in care a murit, probabil, mitropolitul
Grigorie I; In ianuarie 1637 este atestat ca mitro-

Fig. 57

polit Teofil. ·
2 Piatra este

420
https://biblioteca-digitala.ro

deteriorată.

458
1703 (7211) <aprilie 11>.
Piatrft de mormint de 176/7:l cm.; literă de 5 cm. in relief, intr-un cîmp
de 14.3/40 cm., incadrat de motive vcgetale.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La bis. Stavropoleos-lapidarul.

Suptu această piiatră o /dihnescu oasele ale ro/bu lui D(u)m(ne)zeu,
Radul biv / vei stolnic lzvoranul, 1 5 care după orănduiala cea 1 dumnezeiască
datu-ş-au / d[in] datoriia cea de svărşi /t înu zilele prealumin / [atului dom]nu
Io Co /10 [standin] Băsărab Brăn / coveanul voevodu, întă /mplăndu-i-se [la
cursul/ anilor] 7211, Lla luna apriliu / 11, semnîndu-se ca să fie /15 întru pomenirea lui] 1 .
BIBLIOGRAFIE: 1. G. D. Florescu, P. ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, in
Bis. ort. rom. •>, an LXXIX (1961), p. 1061; 2. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la
B.A.R.P.R., f. 43.

<•

459
1725 ianuarie 20.
Piatră de mormint de 167/78 cm.; literă de 4,5 cm. in relief, intr-un
cîmp de 85/66 cm. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc sau de la bis. Sf.Sava ( ?)
din Bucureşti, astăzi dispărute.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

'Ev-rocue' &.x.tcr't'(J) p ~ţ ox. o~ n OC\I't'OAEW\1 1'o Koc:A:A(ocpx. o~ 't'OU7t( ()x.A 't)\1 X.O~'t'OCL
OC7t\IOU~ 1X(ou 7to6e::Lv-Yj~ 7toc-rp(8o~ 1toppw 7t<X\IU 1''07tO') 't't6oc7t't'OCL x.oct 8t1J.Ot~ ~ocx.oc:A
:Ato~ 15 Zw-Yj~ E:ocu-rou cru~uyou -r-Yj~ qn:A-roc(-r)'t)~ 1Lltoc~ yuvocLx.&v Ti;) yeve::L Bu~ocv-r(8o~ 1
llo:A:A&v 6oc\IOUO''t)~ 7tpo X.PO\I(J)\1 't'OU 8'e::u\lt't'OU 1"Aflq>W AL7t0\l't'E:~ q>LA't'OC't'OL~ oc:Ayo~
't'EX.\IOL~ 1 Ot)~ oA~LO'(J)flE::\1 7t0C\I't'E:~ &.t:Lox_pew~ 110 Tov 't'&\1 tX7tOC\I't'(J)\I &.t:LOU\I't'E:~ 8e::cr7t6't''tJ'III Toc 7t\le::U!J.OC't''ocu-r&v €v x_:A6"1J(~) -roct:ocL -r61tw 1xoc~x.e:: locv(vouocp(ou) x..

t

t Aicea alesul tămăduitor Pantoleon, Calliarhos după nume, zace neînsufleţit, foarte
departe de Hios, dorita-i patrie, unde s-a astrucat şi trupul preafrumoasei Zoe, soţia lui
1

Textul a fost intregit

după:

Ghenadie

Enăceanu,

loc. cit.; succesiunea rindurilor este

propusă

de noi.
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preaiubită, dumnezeiască

acestui

soţ. ,

amîndoi
cuviinţă, rugîndu-ne
ianuarie 20.

între fem ei, de neam din Bizanţ, care a murit cu mulţi ani înaintea
durere preaiubiţilor lor copii. Pe ei să-i fericim eu toţii după
stăpînului tuturor să le aşeze sufletele într-un loc de verdeaţă, 1725
lăsînd

Fig. 58

BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Sta11ropoleos, tn
• Bis. ort. rom. •>,~an LXXIX (1961) , p. 1081-1082 (text şi trad.).
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460
1727 februarie 17.
Piatră de mormint de 157/80 cm.; literă de 4,5 cm.
de 128/50 cm., încadrat de motive vPgetale.
Provine de la: bis. Stavropoleos.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

sil.pată

într-un cîmp

t Ev't"otu6ot X€~!J.otL 't""IJ lv8e 't""IJV 7thpotv {J7to 1 'Av~p TiotpoUcr"l)~ {no~ 1 A6otvota-Lou,i5 X6>pot~ BAotO""I)~ !J.€V 1 'Ayp<X.<pov 8'e7totp:XLot~ 1 rewpy(ou O"OVotL!J.O~ 1 't"OU E1tL't"p07tOU 1
'lwotvvou 't"e: xA.eLvou,l 10 OC!J.<flOLV crA.[ou]~otpowiTou NLxoA.<X.ou 't"~~ B ... 1 IZ"I)crot~
3' ocpLO"'t"O~ e~80!J."I)XOV't"ot 1:xpovoL~ 1'0p6o<pp6vo~ 't"e6v"I)Xot 115 ~A"I)6€L~ u8€po.I'Ev ~'t"€L
17271 <peupouotp((ou) 17.
t Aicea zac eu, sub această piatră, bărbatul Parusis ( ?), fiul lui Atanasie, din satul
Vlasi, din eparhia Agrafelor, de-acelaşi sînge cu Gheorghe epitropul şi cu vestitul Ioan, amîndoi
slugeri, ai lui Nicolae ... trăind foarte bine şaptezeci de ani, plin de nădejde am murit lovit
de hidropisie în anul 1727 februarie 17.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XX (1927), p. 19
nota 2 (text şi trad.); 2. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, In « Bis.
ort. rom. •>, an LXXIX (1961), p. 1057-1058 (text şi trad.).

461
1728 (7236) martie 4.
Piatră de mormînt de 166/74. cm.; literă de 5 cm. în relief, intr-un cîmp
de 131/4.6 cm., Incadrat de motive vegetale.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La bis. Stavropoleos-lapidarul.

[Sub această piatră 1 odihneşte oasele 1 fratelui d(umnea)lu Ale leu Stamate bi(v) vell 5 polcomnicul, care 1are şi trei iubiţi 1coconaşi, anume: 1 Ioniţă,
Barbu 1şi Mariuţ]a; 110 şi mutăndu-[se ei] di[n] 1 lume mai nainte [s-au aruncatu] 1tot într-acest morm[înt din] 1preună cu maica lui, [răpo] 1sănd în
zilele prealumina 115 tului şi înălţatul[ ui do]mn 1 Ion Nicolae Alexandru [voevodu] 2
lla [l]una lui mart(ie) 4 dni, leat 17236.
BIBLIOGRAFIE: 1. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, In
• Bis. ort. rom.», an LXXIX (1961), p. 1071; 2. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 24.09) de la
B.A.R.P.R., f. 4.3.
1
2

Citeva litere ilizibile.
Textul a fost întregit

ceanu, loc. cit.
după:

Ghenadie

Enă-
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462
1728 (7237) noiembrie 4.
Piatră de morminl de 180/78 cm.; literă de 7 cm. in relief, intr-un dmp
de 5.')/4.5 cm., incadrat de motive vegetalc.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, as ti! zi
dispărută.

La bis. Stavropoleos-lapidarul.

Supt această piatră odih neşte robu lui D(umne)zeu, Costandin postelnecull Băjăscul, sin Fierii 5 log(ofă)t, care s-au pristă vit noem(vrie) 4 dn(i)
l(ea)t 7237.
1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Şt. D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, 1, p. 85;
2. Gh. Nedioglu, Stavropoleos, in «Bul. Corn. mon. ist. >), an XVII (1924.), p. 16'•, fig. 17; 3. N. GhikaBudeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, IV, in <<Bul. Corn. mon. ist. >), an XXIX (19:16), pl.
DCXXIX, fig. 105lo; 4. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, în • Bis.
ort. rom.)), an LXXIX (1961), p.1065; li. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. lo3.

463
1732 septembrie 13.
Piatră de mormint de 178/78 cm.; literă de t.,5 crn. în relief. Text cu
majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La bis. Stavropoleos - lapidarul.

'Ev6oc8e: xe:~-rotL

o 8ou l /..o~

-rou 8e:ou TLfL66e:o~ 1 te:pofL6votxo~ .Yt(OUfLe: 1 vo~
r
o 7tpo otU't'OU 1 ~you

-r-Yj~ ocy(ot~ fLOV(-Yj~) 15 't'otU't'l)~ x(otl.) Ne:x-rocpLo~
1 e:pofL6VotXO~
fLe:\10~ -r-Yj~ otu-r-Yj~ 1 fLov-Yj~, 1732 (je:7t( -re:fL~p(ou) 13.

Aici zace robul lui Dumnezeu, Timotei ieromonahul, egumenul sfintei mănăstiri acesteia,
Nectarie ieromonahul egumenul cel dinaintea lui al acestei sfinte mănăstiri, 1732 septembrie 13.

şi

BIBLIOGRAFIE: 1. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, în
<< Bis. ort. rom.>), an LXXIX (1961), p. 1070 (text şi trad.); 2. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom.
2lo09) de la B.A.R.P.R., f. t.3 (trad.).

464
1732 decembrie 4.
Pe piatra de mormint cu inscripţia de sub nr. lt60 se mai află o incu literă de 3 cm. în relief, în partea de jos a pietrei. Text cu
majuscule.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

scripţie
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Eve(X8e x&L't'(XL 1J 8oUÂ.1J 't'ou 10eou ••• 1 V1J 7tO't'€ 't'OU
173218&X€!J.~pLOU 4.

Aicea zace roaba lui Dumnezeu. . . cîndva a

căpitanului

X(X 17t&'t'(XVou

0eoqni..ou,

Teofil, 1732 decembrie 4.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Nedioglu, Stavropoleos, in c1 Bul. Corn. mon. ist. ••, an XX (1927), p. 19 nota
2 (text şi trad.); 2. G. D. Florescu, P. ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, In o Bis. ort.
rom. t, an LXXIX (1961), p. 1057-1058 (text şi trad.).

465
1734 ianuarie 2.
Pe piatra de mormînt cu inscripţia de sub nr. 463 se mai află o
cu literă de 5,5 cm. în relief, în partea din mijloc. Text cu majuscule.
La bis. Stavropoleos - lapidarul.

inscripţie

''E't'L €'t'€
' '6 1) )((XL' O• 7t(XVL 1€p0't'(X't'0~ !J.1)'t'p07t0- 1
Â.L't'1)~ ro't'6((X~ x(Xt K(Xcp~ 1 xup II(Xp6evLo~, 17341 5
'
1
L(XVOU(XpLOU

2•

lncă a mai fost pus şi preasfinţitul mitropolit

de Gotia

şi

Cafa, chir Partenie, 1734 ianuarie 2.

BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1.
Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, in c1 Bis. ort. rom. •>,
an LXXIX (1961), p. 1070 (text şi trad.).

466
1739 ianuarie 30.
Piatră de mormînt de 193/94 cm.; literă
de 3,5 cm. în relief, într-un cîmp de 100/41
cm., încadrat de motive vegetale. Text cu
majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Ioan cel Mare Grecesc din Bucureşti, astăzi dispărută.
La bis. Sta vropoleos-lapidarul.

1

Citeva litere ilizibile.

Fig. 59
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t Aici, pe vestitul Ioan al lui Gheorghe pămîntul }-ascunde, pe el care s-a născut în
Grecia şi care in Vlahia cu înţelepciune a trăit, carele, trăind cinci zeci şi şapte de ani foarte
bine şi însemnîndu-se prin vrednicii, căzînd pradă boalei, a murit cu gînd evlavios, lăsînd
durere soţiei şi copiilor lui, aicea zace sub această piatră, împreună cu vornicul Stroe şi cu
Hera banul, 1739 ianuarie 30.
BIBLIOGRAFIE: 1. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul S!ravropoleos,
în • Bis. ort. rom.>), an LXXIX (1961}, p. 1073-107~ (text şi trad.); 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142
de la B.A.R.P.R., f. 301.

467
1740 septembrie 6.
Pc piatra de mormînt cu inscripţia de sub nr. 463 se mai află, în partea
de mijloc, o inscripţie cu literă de 5,5 cm., în relief. Text cu majuscule.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

''E·n €-re6"t)O"OCV 'A6ocv&m 1ot:; i.epofL6voc:x_ot:; x.ocl ~yoo 1 fLEVot:; 't""t)t:; &:y(oct:; fLOV~<; 1
't"OCO't""t)<; x.ocl 'I{J)ocO"oc<p fL6voc 15 X. o<;, 1740 O"t7t( 't"EfL~ p(ou) 6.
lncă au mai fost puşi Atanasie ieromonah şi egumen al sfintei mănăstiri acesteia ŞI
Ioasaf monahul, 1740 septembrie 6.

BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos,
in • Bis. ort. rom.», an LXXIX {1961), p. 1070 (text şi trad.). '

468
1742 februarie 7.
Piatră de mormînt de 144/75 cm.; literă de 5 cm. în relief, intr-un
cîmp de 112/H cm., incadrat de motive vegetale; în partea superioară sînt
reprezentate insemnele puterii arhiereşti. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

'I{J)(ocvv()x.(to}<; 1 L-r(ocu}p( o)1t( 6)J..(t{J)t:;).l t 'Ev6ocoe X.EL't"OCL o 7tOC 1 VLEpW't"OC't"O<; fL"t)-r( p)o7tOAL't""t)<; 15 1:-rocoupo7t6A.eo<; 'I{J)ocvv( 1 x.to<; e~ e7tocp:x_(oc<; ll{J)y{J) 1 VLOCVV"t)<; x.ocl :x.wp<Xt:; 0o-1 't"OCVL't"~OC<; OX.'t"~'t"{J)p exj ~oc6p{J)V 't"OU 7tocp6v-ro<; 110 <O">E~OCO"fLLOU VOCOU 't"WV ocp-l
:;(OC'Y"(EA{J)V X.OCL 7tOCV't"O<; 1't"{J)V 7tept~ Otx.L{J)V 17tOCVO O:;(EL OU 't"E x.ocl 7tocpoc 1X.A"t)O"LOU ~ ~O"OC<;
E:-r"t) E~"t)xl 15 ov-r~ E:voc "t) "t)fLtpoc<; 't"EO"O"ocp(oc)x.ovl-roc -rpett:;. 1742 <peupouocptou 7.
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Ioanichie 1 al Stavropolei. 1 t Aicea
zaee preasfinţ.itul mitropolit al Stavropolei
Ioanichie din eparhia Pogoniana şi din satul
Ostaniţa, ctitorul din temelie al celei de faţ.ă
cinstite biseriei a Arhanghelilor şi a toate,
al caselor de primprejur, al hanului şi al
paradisului, după ce a trăit şaizeci şi unu
de ani şi patruzeci şi trei de zile. Anul 1742
februarie 7.
BlBLlOGRAFI E: 1. Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în << Bul. Corn. mon. ist. ''• an XVII
(1924), p. 155 (text şi trad.) şi fig. 16 la p. 16B;
2. D. Caselli, Biserica Stavropoleos in veacul al
19-lea, în <<Gazda municipală ''• an IV (1935),
nr. 185 din 11 aug., p. 1 (trad.); 3. D. lliescuPalanca, Istoria bisericii Stavropoleos din Bucureşti,
p. 26 (trad.); 4. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel,
P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, în
<< Bis. ort. rom. •>, an LXXIX (1961), p. 1058 (text
şi trad.).

469
1743 august.
Piatră

de mormînt de 166/72 cm.;
de '• cm. Îll relief, Intr-un
cîmp de 129/38 cm., încadrat de motive
vegetale. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.
literă

Fig. 60

t

'Ev6cX.3e 1X€Î:'t"<l~ [o 3] ou[Ao~] 1-rou
0eou Kwv[cr-r<tv 1-r]î:vo~ ... 1 u 3ou~ .. .11 5
ex 7t<t't"pL3o~ ...1 1epwou 't"t)~ K<t 1cr-t-wpL<t~ ex xw[p 1(X~] (j(X~ )((X, • .Il 't"<tp<tfL ... 1 110
ev MoJ-3o~~<t ( ?) 17tA1Jpwcre -r[o xmvJ 16v ev fL"YJV[t <tu] 1youcrTou h[ou~] <t1to Xp(~cr
-rou) 1<t~fLY 2 •

t

ŞI •..

Ai cea zace robul lui Dumnezeu, Constantin ... din patria ... din Castoria din satul ...
în Moldova ( ?) ... împlinind datoria obştească în luna august, anul de la Hristos 1743.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Nedioglu, Stavropoleos, în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XX (1927), p. 19 nota 2
(text şi trad.); 2. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. I. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, in<< Bis. ort.
rom. o, an LXXIX (1961), p. 1056-1057 (text şi trad.).
Text ilizibil.
o altă

1
2 Urmează

inscripţie

In 1.

greacă,

de la începutul sec. XIX.
probabil
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470
1743 noiembrie 2.
Cruce funerară de piatră de 118/45 cm.;
cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

literă

in relief de 4 cm. Text

Mv~a(6"t))'t't 1Kupte: -rau 18ouJ.ou a ou 10e:~J.e:Â~ 15 Zocrpup"fl 1€ţ 'I(J)oc 1v(v(J)v, 11743
vote: 1 !J.~p(ou 1 2.
Pomeneşte,

Doamne, pe robul

tău

Temelis Zafiris din lanina, 1743 noiembrie 2.

BIBLIOGRAFIE: 1. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, in
Bis. ort. rom.~. an LXXIX (1961), p. 1090 (text şi trad.); 2. V. Brătulescu, Inscripţii şi însemnări docunentare. Zugravi şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, în <• Glasul bisericii>>, an XXI {1962), p. 369
(text şi trad.).

<•

471
1751 septembrie 27.
Pe piatra de mormînt cu inscripţia de sub nr. 457 se mai află, în partea
de jos, o inscripţie cu literă de 4,5 cm. în relief. Text cu majuscule.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

t Te6oc7t-roct 7tpoaae-rt 1 €v-r<oc >u6oc xocl o 8ouJ.o~ -rau 10e:ou M(:x.oc"IJÂ XpuaoO"X 1ouJ.oc(o~ 7toc:x.ocpv"t)xa~ 15 uto~ -rau ocv(J)6e:v !J.OCXOC 1p(-rou Apta-rocp:x. ou e:l~ -rau~ 1
~

~

xOC~VOC e:v !J."t)<V >L O'E1t'rE:!J.~pL(J) X~ 1~!J.e:poc 7tOCpOC<O' >XEU"t).

t S-a mai îngropat încă aici şi robul lui Dumnezeu, Mihail Hrisoscoleu paharnicul,
fiul celui de mai sus, răposatul Aristarh, la 1751, in luna septembrie 27, ziua de vineri.
BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, in
• Bis. ort. rom.~. an LXXIX (1961), p. 1089 (text şi trad.):

472
1760 martie 25.
Piatră de mormînt de 200/79 cm.;
Provine de la: bis. Stavropoleos.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

1

literă

de 3,5 cm. în relief.

In orig.: • voLe: 1(LO'p(ou t.
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s-au îngropat la 1 mănăstirea Stavropo llios afară, la strana 1
de-a dreapta, şi Domnul D(u)m 1 nezeu să odih(n}ească sufle 1 tullui denpreun(ă) cu cei 2 dr 1 epţi; şi s-au săvărşit la 1 marte 25, 1760.
... 1

şi

BIBLIOGRAFIE: l. Gh. Nedioglu, Slavropoleos, in« Bul. Corn. mon. ist. >>,an XX (1927), p. 9 notă;
2. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. I. Cernovodeanu, Lapidarul S!avropoleos, in« Bis. ort. rom •>, an LXXIX
(1961), p. 1056.

473
<1761>.
Piatră de mormînt, fragment, de 64/76 cm.; literă de 3 cm. săpată,
într-un rimp de 43/38 cm., încadrat de motive vegetale.
Provine de la: bis. Slavropoleos (Pra aşezată în pronaos, în partea
dreaptă; dimensiunile: 113 /76 cm.).
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

t Supti:i această piatră o dihnescu-se oas[ ele răposa]: ţilor robilor
[lui Dum] nezeu, Daniil monah 5 ce au fostu ceauş agesc[O. şi ale] soţiei
lui, Stane[ a, şi a] 1 fii cii lor, Mari[ a, şi ale] 3 1 nepoţilor săi, Dimi 1 trie, Ioan,
Stanca 4 ••. 5
1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Nedio~lu, Stavropoleos, în« Bul. Corn. mon. ist.•>, an XX (1927), p. 19 nota 2;
2. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, în « Bis. ort. rom.>>, an
LXXIX (1961), p. 1067.

474
1769 martie 12.
Pe piatra de mormint cu inscripţia de sub nr. lo63 se mai află, in partea
de jos, o inscripţie cu literă de 4,5 cm., in relief. Text cu majuscule.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.
~
't: XIXL' 7t€V't'€ fLOVIXoiX<; 1 'E 't'WV
- o€
~' ~,
' 't'OL<;
- oUO'L
~
' O€XIXoiX<;
'\!1
Z 'YJO'IX<; o€XIXoiX<;
Et.,
oUW 7tp0<;
•H "(OUfLEVEUO'IX<;
,
' 't'W
- BIX7t't'LO''t'OU- OLX<j)
" 1 A L7tWV
- IX7t1XV't'IX
"
~· U7tOX€LfLIXL
•
€V
't'Wo
/\Lre W. lo
~u 8' o €1t' EfLOL xiX6(~wv fl.V~cr61J't'~ fl.OU 1 TI po1JyoufL€vou ~otvL ~A. 't'ou Z1J't'~eou. 17691
Motp't'(ou 12.
1

1'\!o

1

1'\!o

1'\!o

1

După

ce am

trăit şaizeci şi

cinci de ani, iar

..

douăzeci şi

doi am fost igumen in casa Botezătorului, părăsind toate, zac sub această piatră. Iar tu care şezi deasupra mea, adu-ţi aminte
de mine, proigumenul Daniil de la Ziţa. 1769 martie 12.
BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P. ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, in
• Bis. ort. rom.», an LXXIX (1961), p. 1070 (text şi trad.).
1 Textul este lizibil de Ia rindul al 16-lea; pe
o parte din rindurile anterioare (11 ?) este o
inscripţie in lb. greacă din < sec. XVIII?>.
2 ln orig.: « nei ».
1 Textul a fost întregit după: Gh. Nedioglu, ari. cii.

Textul a fost datat <1761 > in anul cind Daniil
fost ceauş agesc, probabil a murit
(vezi doc. din 18 mai 1761 la Arh. St. Buc., m-rea
Stavropoleos, XXI/29).
5 Piatra este spartA..
4

monahul-Drăgoi
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475
1798 septembrie 4.
Piatră de mormînt de 203/109 cm.; literă de t, cm. săpată într-un
cîmp de ?3J63 cm., încadrat de motive florale; în partea de sus este reprezentată o acvmt bicefală şi o floare sprijinită de doi lei. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. SI. Ioan cel Mare-GrecPsc din Bueureşli, astftzi
dispăru tft.
La bis. Stavropoleos-lapidarul.

o

t

'Ev6cX.8e: xe:~-roc~
8ou/..o~ 1 -rou 0e:ou 'I(J)cX.w'YJ~ ~cii flOCP'YJ~ [.Leyoc~ ~6 pv~xo~ 1
8cr-r~~ &:ve:7toc061J -rou 1798! 5 cre:1t't"e:fl~( p(ou) 4 x( oct)
&px(J)v [.LEyoc~ /..oyo 1 6h1J~
MiJ.ocvo/..cX.x1J~ '~~'YJAcXVT'YJ~ flE: 1-roc -r~~ cru~oyou -rou Mocp~wpoc~ oh~ve:~ 1 &:ve:7toc061Jcrocv
~ ~E:v -rou 1788 flOCpj-r(ou 8

o

o 8E: -rou

1789 OX't"(J)([.L)~(p(ou) 2.

t Aicea zace robul lui Dumnezeu Ioan Damaris mare vornic care a răposat la 1798
septembrie 4 şi boierul mare logofăt Manolachi Ipsilanti cu soţia sa Marioara, care au răposat:
ea la 1788 martie 8, iar el la 1789 octombrie 2.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. A. Urechiă, Istoria românilor, voi. III al seriei 171:!6-1800, p. 592 şi voi.
VIII (tom. 1 al seriei 11:!00--1829), p. 36 nota 1 (text şi trad.); 2. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos, în~ Bis. ort. rom. •), an LXXIX (1961), p. 1075 (text şi trad).; 3. [Ghenadie
Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. '•3 (trad.).

XCII
476
1763 (7272) septembrie 8.
Pisanie de la bis. Stejarul din Buc\U'eşti, astăzi dispărută; litera de
pictată cu alb pe fond negru, pe zidul de deasupra uşii de
intrare in biserică, intr-un cîmp de 85/83 cm.

3,5 cm., era

Cu vreria T[atălui şi cu ajutorul Fiului] şi cu îndemna[rea Sfîntului Duh
rădicatu]-s-au această sfăntă biserică. . . întru. . . hramul sfintei şi de vieaţă
făc[ătoarei] cruci şi ai Adormirei Născătoarei de [Dumnezeu] şi al patriiarhului
Atha,nasie [al Alexan]drii, [şi] s-au ziditu, s-au pardositu şi s-au înfr[umuseţat
cu] zugrăvie, dupre cum să vede, [de dumneal]u[I] Thanase căp[itanul] i de soţiia
dum[nealui; Sta[nciul văt[a]f de brutari i de ... , ca să le fie dum[nealor] veşnică
[pomenire] şi neamului dum[nealor] şi tutur[or], cine cu [ce au ajutat; şi s-au
făc]utu în zilele pri~luminatului [şi prea]înnălţatului domnului nostru Io
Costandin [Mihail] R[ a ]coviţă v[ oe]v[ o]d; şi era mitropolit a toată [Ţara]
Ungrovlahiia chiriu chir Grigorie. Şi s-au [încep]ut la lun[a] lui iul[ie] 15 şi
s-au tărnosit la sep(tembrie) 8, leat 1763, 7272.
Textul după: Iorga, Inscripţii, I, p. 337.
Vezi şi: 1. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 65; 2. V. Brătulescu, Inscripţii şi tnsemnări documentare.
Zugravi şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, tn «Glasul bisericii t, an XXI (1962), p. 369-370 nota 67.
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XCIII
477
.1700 (7208) august.
Pisanie, astil7.i

dispărut:!,

de la bis.

Şelari.

Această sfîntă şi dumnezeească biserică, întru care să prăznueşte sf(întul)
mare şi de minuni făcător Nicolae, este făcută de Şerban Cantacuzino biv vel
paharnic sin Drăghici Cantacuzino vel spătar, împreună cu Iorgu staroste şi
Apostol Lazăr, spre slava lui Dumnezeu, pentru vecinica lui pomenire, a
părinţilor, moşilor şi strămoşilor, în zilele luminatului domnului nostru Io
Constandin Basarab, la anul de la zidirea lumei 7208 m( e )s( e )ţa august.
Te.rtu.l după: Biserici ru averi proprii, seria TI, p. 86.
Ve:i şi: 1. Gr. Museeleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în <• Calendarul an tie •• pe anul
1862, p. '•:!-t,:l; 2. M. Dumitresru, Biserica Sf. Nicolae Şelari, in <• Teologul••, an Il (1898), nr. 9 din 1 iulie,
p. 3; a. Jdern, lstorintl, 1, p. 1:!7; 4. [Gh. Negulescu,] Monografie asupra bisericii S(. Nicolae Şelari din
Bururcşti, p. r.; o. Em. Eleftt~resru, Bi~erica S(. Nirolae Şelari din T.ipscani, în << Glasul monahi lor ••, an XII
( t9:v,), nr. t,or, din 3 iuniP, p. :!.

*

478
1709 (7218) decembrie 20.
Anafornit;l,

astăzi dispărută,

de la bis.

Şelari.

Acest sfînt discos de anafură l-a închinat Serban Cantacuzino vel vornic
şi soţia sa Andriana sf(intei) mănăstiri Sveti Nic~lae, ca să le fie veşnică pomenire; decemvrie 20, leat 7218.
Textul după: Biserici cu averi proprii, seria II, p. 87.
Vezi şi: 1. [Gh. Negulescu,] Monografie asupra bisericii Sf. Nicolae Şelari din Bucureşti, p. 5. 2. V. Bră
tulescu, Inscripţii şi însemnări documentare. Zugravi şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, tn • Glasul
bisericii •· an XXI (1962), p. 363.

XCIV
479
1731 (7239) iunie 29.
Pisanie pe o piatră de 105/162 cm., fixată In construcţia de zid din
curtea bisericii pe latura de nord-est; literă de 6 cm. In relief, Intr-un cimp
de 102/107 cm., avînd pe laturi motive florale.
La bis. Tabaci.
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t

Cu vrerea Tatălu(i) şi cu ajutoriul Fiiului şi cu în 1 demnarea Duh(u)lui
Sfăntu, ziditu -se-a această sfăntă 1 biserică den temeliia ei de Ştefanu logofă 1 tul
za divan i al mitropoliei şi de soţiia l[ ui An] 1 5 ica, întru cinstea şi lauda Adormiri( i) Preasfintei N ă 1 scători( i) de Dumnezeu şi pururea Feei[ oa rei Mariei, pentru
veci] 1 nica lor pomenire, în zile[le prealu]minatului 1 domnu Io Nicolae voevod,
ţii[nd cîrma] 1 pr 1 avoslaviei preasfi(n)ţitulu mitropo 1 10 litu chir Daniil; iun(ie)
29 l(eat) 7239; p(o)p(a ?) State 2 fiindu ispravnec.
1

('t~)!,4),

BIBLIOGRAFIE: 1. A. SloPnescu, Biserica S(t. Nicolae din Tabaci, în <• Gazela
nr. 611 din 12 martie, p. 1.

municipală•>,

an XIII

XCV
480
17.99.
Clopotul mare,

astăzi dispărut,

de la bis. Tirea.

Acest clopot s-a prefăcut şi înoit prin osîrdia şi cheltuiala cuviosului
arhimandrit şi stareţul obştejitei Căldăruşanilor şi Cernicăi chir Gheorghie,
la anul 1799.
Textul după: D. P. Micşunescu, Istoricul sfir>tei biserici<< ln.ălţarea. Domnului,, numită<< Tircă •• din Capitall'i, p. 42-43.
Vezi şi: N. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici din Bucureşti, In <<Glasul bisericii •>, an XXI
(1962), p. 165.

XCVI
481
1754 (7262) august 1.
Inscripţie pe cadrul de piatră de la fereastra de pe latura de sud a
altarului, în exterior; literă ·de 4 cm. săpată.
La bis. Sf. Nicolae din Tunari.

Măna Radului petraru.
Alec(s)ie ( ?) Miha ilu lo / gof ătu fi(i)nd ispr(a) v(n)icu.
R(ăduc)an ( ?) 1isp(ravnic) l(eat) 172162 av(gust) 11 d(ni). C(ostan)d(i)n 1u
Hr(i)z(ea ?) 1 fi(i)nd 1 ii isp(ravnic).
1

1

Textul a fost întregit

după:

1

1

A. Stoenescu, loc. cit.

1

1

2

1

La A. Stoenescu, loc. cit., este: • Ipstate
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&

(?).

*

482
1756.

Pomelnic pe zidul de la proscomidie, într-un cîmp de 21/34 cm.;
de 3 cm. pictată cu negru pe fond galhen.
La bis. Sf. Nicolae din Tunari.

literă

t Pomeneşte [pre]o[te pe]l 1 robii lui Dumnezeu, zu[gra]lvi(i): 1 Dima erei,
Constandin, Cos 1 tandache i Toma; 1756.

XCVII
483
1735 (7244) septembrie 15.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii de intrare în biserică; literă de r, cm.
tn relief, într-un cîmp de 62/98 cm., încadrat de motive vegetale.
La bis. Udricani.

t Această sfăntă şi dumnezeiască biserică s-au făcu tu cu toat( ă) cheltu-I
iala şi înfrumuseţarea ei, precum să vede, de dumnealui jupanuj Udrecan clucer,
fiindu coprensu de dumnezeiască r(î)vnă pentru mărirea şi slava lui Dumnezeu
şi a sfăntului marelui iera(r)h Necolae şi pentru 5 vecinica pomenire a dumnealui şi a tot neamu dumnealui. Şi s-au săvăr 1 şit în zilele prealuminatului domnu
a toat(ă) Ţara Rum(â)nească lo Grigorie Ghica voievod, fii(n)d arheereu
mitropolit prea 1 sfenţitul chir Stefan, la anul de la ziderea lumei lleat 7244
şi de la H(risto)s 1734J 10 (sic) în luna lui septemvreie zile 15 2 •
1

J

J

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 290; 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 88-89; 3. Gr. G.
Tocilescu, ms. rom. 511,2 de la B.A.R.P.R., f. 247; 4. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la
B.A.R.P.R., r. 2:ll V.

*

484
1764 iulie 8.

Piatră de mormînt de 15'•/79 cm., aşeil.ată în pridvor, în partea stîngă;
literft de 4 cm. în relief, într-un cîmp de 118/4:l cm., încadrat de motive
vegetale.
La bis. Udricani.

t

(ne)zeu,
1

Suptu
jupăn

Text ilizibil.

această piia 1 tră odinescii osele 1
Tudosie iulie 8, 1764.

răposatului

robu lui 1 D(u)m·

1

2

Pe ultimul rind literele sint de 3,1 cm.

înălţime.
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485
1775 (7283) aprilie 8.
Piatră

de mormînt de 152/82 cm.,
de 5 cm. In relief.
La bis. Udricani.

aşezată

în pridvor, în partea

dreaptă;

literă

Suptu această piiatră odihnescu-s(e) 1 oasele dumne(ae)i
Dobriţăi 1 Fărcăşanca şi dinpreună şi 1 ale fiică-sii Marii jupănia~sa 1 5
căpitanul(u)i Ioniţă.l Şi mai pe urmă vori:i odihnie 1 şi oasele
căpitan 1 şi cu totu niamulu lori:i ; apri(lie) 8, 7283.

jupănesei

dumnealui
lui Ioniţă

BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 2'•8.

*

486
<Sec. XVIII

sfîrşit?>.

Pomelnic pe o piatră de 57/59 cm.,
de 3,5 cm. In relief.
La bis. Udricani.

fixată

In zidul de la proscomidie;

literă

Pomelnicu popii Nicolae 1 zogravu, ctitor cel vechiu, 1 care au dat biser(i)ci(i)
ca 1 sele care 1 săntu în dosul 5 oltarului şi o pră 1 vălie în Carăle cu Peşte 1 şi
toate cărţile bi ser(i)cii: Nicolae erei, Ecaterina ereiţa, 10 Theodosie iermonah,
Radu, Mirica, Iane.
Pomelnicu jupăne 1 sii Marii a pitarului 1 Ioan, care au da tu 1 biser(i)cii:
şase p 1 5 ogoane de vie la Cer 1 năteşti: Ioan, 1 Mariia, Iordache, 1 Mari ca, J itco,
Neaga, Manda, Bălaşa, Păt 10 raşco, Ecaterina, ere(i) Iordache, Preda, Conda 2 •
1

1

1

I

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 291; 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 89; 3. V. Brătulescu,
Biserica Udricani din Bucureşti, în • Bul. Corn. mon. ist. ~. an XXXIII {1940), fasc. 106, p. 42;
4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., C. 246.
Comunicări.

XCVIII
487
1722 (7231) septembrie.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii din pridvor; literă de 4 cm. în
relief, Intr-un cîmp de 107/155 cm., Incadrat de motive vegetale; In partea
de sus, Intr-un medalion, este reprezentată stema Ţării Româneşti şi a
Moldovei.
La m-rea Văcăreşti.
1
2

In orig.: ~vare~.
Textul a fost datat <sec. XVIII

sfîrşit?> după

grafie.
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t

Această sf( ă)ntă şi dumnezeiască mănăstire întru care să proslăveşte
preasfănta de viaţă făcătoare 1 şi de o fiinţă Troiţă, ziditu-s-au din temeliia
ei de prealuminatul, preaînălţatu şi bl( a)gocestivul domnu, 1 Ion Nicolae
Alexandru voevod, carele după darul cel dumnezeesc mutăndu-se din domniia
ţării

Moldo jvei în scaunul domniei Ţării Rumăneşti, dent(r)u năstavul sf(i)ntei
au început-o fiind leat 7224, puind temeliile j5 şi zidind pănă la un loc.
Iar apoi, de pe judecăţile lui Dumnezeu, cele nepricepute la oameni, fiind pe
acele vremi războe între înpărăţii şi răzmiriţe în ţară s-au întămplat de
1-au luat oştile înpărăţiei nemţilor cu toată luminată casa mării 1 sale şi I-au
dus de 1-au ţinut în Ardeal pănă ce s-au înpăcat înpărăţiile; iar dup-ace cu
ajutoriul sf(i)ntei Troiţe I-au trimis de acolo 1 cu multă cinste; şi pre aicea
prin ţară trecănd, au sosit cu pace şi cu cinste de către înpărăţie la luminată
casa mă jrii sale. Şi neapestindu-se multă vreme, din pronie dumnezeiască
1-au cinstit înpărăţiia iarăş cu scaunulj 10 domniei Ţării Rumăneşti; şi ajungănd aici cu pace la leatul 7227, îndată iar s-au apucat de lucru mănă 1 stirii,
dupe răvna măriei sale cea dumnezeiască, înfrumuseţănd-o cu toate podoabele
bisericeşti 1 pre denlăuntru şi pre afară precum să şi vede, întru mărirea
şi lauda sfintei Troiţe, pentru vecinica pome 1 nire mări ei sale şi a răposaţiloru.
părinţilor mări ei sale, ispravnic mare fiind d(u)m(nealui) Manolache v( e )li
cluce(r) i Matei Mog(oş) b(i)v v(e)l ag(ă) i pan Iane v(e)l cup(a)r. Şi s-au
isprăvit de tot lucrul în luna lui s(e)pt(emvrie) fiind leatul de la j 15 zidirea lumii
7231 iar de la naşterea lui H(risto )s 1722.
Troiţe

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de streini (egumeni greci),
In <<Calendarul antic Il pe anul 1862, p. 119-120; 2. Bilciurescu, Monastirile, p. 242-24:~; 3. M. Dumitrescu, Manastirea Văcăreşti, în <<Consolatorul», an III (1900-1901), p. 17'•; 4. Dumitrescu, Istoricul, II, p.
62-63; o. Iorga, 1 nscripţii, I, p. 73-7-'.; 6. Al. Fălcoianu, Călăuza istorică a mănăstirii şi închisorii centrale
<< Văcăreşti 1>, P- 12-13; 7. O. Gorescu, << Văcăreştii mănăstire 1>. << Văcăreştii penitenciar >1, p. 57-58;
8. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din Ilfov, p. 28; 9. E. Enăcescu, Pe urmele strămo:jilor,
p. 130-131.

*
488
<Cea. 1725 >.
Epitaf destinat pietrei de mormînt a Mariei, fiica lui Nicolae Mavrocordat, înmormîntată la m-rea Văcăreşti 1 •

NLx6f..e:{J) xpriv't"opo~ cp(f..ov E:pvo~ Ilouf..xe:p("YJ~ 'te:, 1 Act.f.L7tpo't"ri't""YJ Ma.p(a., Act.!J.1
1
l 'I{J)ct.WOU
1
.,...
-. ,
~ 1
,
1
l 'E VVe:ct.
1
~
1
7tp0't"OC't"{J)V
't"OXe:{J)V
~Xct.p/\ct.'t"OU OOCf.Lct.p OCPXL't"OC!J.e:LOU 1
X\t.L, oe:Xct.'t""Y)
7
,
,,
1 ~
(l.l
15
'Et:'
1
<
'
1
,
1
'
2 ~' (l. ~
1
K
~
y e:Lct.O"\l 't"OVoe: I-'LOV 7
sct.XL~ e:7t't"OC O"UV OCXOL't"CJl f.L "Y)mV
oe: 1-'LOUO"ct.,
e:Lf.LOCL ye:L1
,
'
-~
1
3
Vct.f.Le:V"Y)
e:vve:oc
't"cpoe:
't"occpcp.
Odraslă

luciţi părinţi,
1

iubit-a lui Nicolae, domnul, şi a Pulheriei, preastrălucita Maria, din preastră
soţia lui Ioan Scarlat, marele cămăraş, la nouăsprezece ani părăsind viaţ-aceasta,

Vezi: E. Legrand, Genealogie .•• , p. 15.
«VlJa(v 1>.
Textul a fost datat <cea. 1725>, In jurul datei

2 N. Iorga, loc. cit., a transcris:
3

cind a mW'it Maria Mavrocordat, (probabil In 1725
octombrie; vezi şi: N. Iorga, loc. cit.).
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patruzeci
mormint.

şi două

de luni

trăind

cu al meu

tovarăş.

Zac eu,

lăuză,

fără

grai, în acest

Textul după: N. Iorga, Zece inscripţii de mormînt ale MaProcordaţilor, în ~Anal. Acad. Rom. •>, Mem.
Ist., Seria III, tom. XX (1939), p. 6.
Vezi şi: 1. Em. Legrand, in C. Dapontes, Ephemerides daces, tom. II, p. LXXXVII (text); 2. Em.
Legr·and, Genealogie des Maurocordato, p. 34 (text).
Secţ.

489
1730 septembrie 3.
Piatră de mormint de marmură, de 166/108 cm., aşezată in naos in
partea dreaptă; literă de 2 cm. săpată intr-un cimp de 71/43,5 cm., incadrat de motive vegetale; pe piatră este reprezentată, intr-un medalion, stema
Ţării Româneşti şi a Moldovei. Text cu majuscule.
La m-rea Văcăreşti.

t

•opwv a-e: -roccpe: 3e:LALW crou

-r~v 6te(\l 1 Ke:66e:L~ ydtp ~v3ov N Lx6AC(O\I ~ye-r"flvl llptv Mot..3o~("fl~ d-roc
Ouyypo~AOCX,L"f)~ 1 Tov -rov3e: V"f)0\1
-rou -rpLO""f)ALOU cpocou~ 16 @e:(cu~ xoc6L-

a·

3 pOO"C(\ITC( &~ ocu-rwv ~&.6 pcuv 1 Tov
7te(\10"0Cfl0\l
'
' -re: XOCL' cppOV"f)O"E:CU~
'
6po\I0\1
' 1
T o -rwv a-ocpwv ~a-o1t't"pov tX(.Lcpt -rou~
t..6you~ 1 O?i1te:p -ro cput..ov euxt..e:wv
&x ~x(C()pt..cX.-rcuvl Toxe:U~ 3e •At..e~C(v3 po~ lS~ -rwv •0-r(.LcX.vcuv 110 T lj-~
~oca-L:Adoc~ &~· tX7topp"fl't"CUV E"fl\11 •At..t..'
8v ye: fLOUO"C(L ~cr-re:cp6v a--recpe:L xMou~ 1
•0 (.LC(pyocpe:Lo~ \IUV O"'t"tcpe:L 't"OU't"0\1
:AL6o~ 1 Bo(.L~W\10~ &x6ocv6v-roc 7te(\l3dv<p 1toc6e:L 1•H8' &t..yo~ :AL7t6ne(
ou cpop"fl't"0\1 ULta-L 116 'H3' C(U't"~ a-uve:ov<p a-uyye:vwv -re: 1t:A"fl66·c 1 1 ''Ov
ot..~(a-cu(.Le:v 1tocv-re:~ &:~Lox.pecu~ 1 Tov
7te(\f't"E:7t67t't""fl\l tX~LOUV't"e:~ 3e:0"7t6't""f)\l 1
T o 7t\IE:U(.LOC OCO't"OU E\1 x.t..6"f)~ 't"OC~OCL
-r67t<p 1 A~t.. !Le:fLocx-r"flpLwvo~ -rpkn
LO"'t"C((.LtvOU.
Văztndu-te,

morminte, mă tnde priveliştea ta, căci ascunzi
lnlăuntru pe Nicolae cîrmuitorul mainainte al Moldovei, apoi al Ţării Româneşti. Pe cel ce această biserică a
luminei celor trei sori dumnezeeşte a
spăimînt

1

In orig.: • 7tA 1J6ou •·

Fig. 61
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înălţat-o din însăşi temelia ei, pe cel preaînţelept şi scaun al cuminţiei, oglindă a înţelepţilor
cît priveşte studiile, al cărui neam vestit e din Scarlati; părinte-i e Alexandru, care la a otomanilor Împărăţie secretar de taină a fost. Ci pe care muzele I-au încununat cu cununa
slavei, piatra de marmură acum îl încununează, răpus de preacumplita boală a ciumii, lăsînd
o durere de nerăbdat feciorilor şi însăşi soţiei şi mulţimii de neamuri. Să-1 fericim pe dinsul
toţi după cuviinţă, cerînd ca Stăpînul atoatevăzător să-i aşeze duhul în loc de verdeaţă.
1730 septembrie 3.

BIBLIOGRAFIE: 1. Em. Legrand in: C. Dapontes, Ephemerides daces, tom. II, p. LXXXVII (text);
2. Em. Legrand, Genealogie des Maurocordato, p. 35 (text); 8. Iorga, Inscripţii, 1, p. 77-78 (text şi
trad.); 4. ldem, Istoria romdnilor în chipuri şi icoane, p. 26-27 (trad.); o, Al. Fălcoianu, Călăuza istorică a
mănăstirii şi închisorii centrale • V ăcăreşti ''• p. 16-17 ( trad.) ; 6. O. Gorescu, • V ăcăreştii mănăstire''· • V ăcă
reştii penitenciar ''• p. 59-60 (trad.); 7. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul ll(o11,
p. 30 (trad.).

490
1756 noiembrie 18.
Piatră

de mormînt de 207/10lt cm., aşezată In pridvor In partea dreaptă;
de 3 cm. săpată într-un cimp oval cu diametrele de 50/ltO cm.,
Incadrat de motive vegetale şi ornamentale.
La m-rea Văcăreşti.
literă

Kp61t't"E't"(XL -roccp~ -ro crW(.L(X d"r)(.L"'l't"Poccrxou 1 -rou 7tOCT't"eÂ.vExou Âf:yw -rou M7t(XÂ.(Xcrocx"'ll ?t.ÂÂ, ~ ~ux~ ~li x( (XL) 't"O CTW(.L(X ~ ~CTE't"(XL 1 Ev ~ 8eu-rep(X 't"OU X( ptcr't"O )u
7t(Xpoucr((X, 1 6 crU 8e x(6pt)e 8oc; 't"~V ÂUcrtV 7t't"(XLCT(.LOC't"WV.I (XljJvc;' VOE(.L~p(ou L"rj.
In mormînt se ascunde trupul lui Dimitraşcu postelnicul, zic al lui Balasachi, dar
sufletul trăieşte şi trupul va trăi la a doua venire a lui Hristos. Iar tu, Doamne, dă dezlegarea păcatelor. 1756 noiembrie 18.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 76 (text şi trad.); 2. Al. Fălcoianu,Călăuza istorică a
mănăstirii şi închisorii centrale <• Văcăreşti ''• p. 22 (trad.); 8. O. Gorescu, « Văcăreştii mănăstire''· <• Văcă
reştii penitenciar ''• p. 57 (trad.); 4. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Il(o11, p. 29 (trad.).

491
1775 mai 2.
Piatră de mormint de marmură, de 173/82,5 cm., aşezată in pridvor
in partea stîngă; literă de t,. cm. in relief, Intr-un dmp de 90/60,5 cm.,
incadrat de motive vegetale.
La m-rea Văcăreşti.

M7tocp(.L7tOUÂov TU(.L~oc; B(Xx(Xpecrxov #58' 1 ?t.(.Lq>LX(XÂU7t-ret 1 xe8vov ~ouÂeu-r~v eU6u8LxYJv 1 7tOÂL't"(Xtc; 1 ~ ~CT(XV't"' eux.Âeewc; de; ?!.Â(Â) o8(X7t~V 8e 1 6 6(Xv6v-r(X l7toÂÂ, ~'t"Â"rj 7tpac;
-rac; rlÂ.ye(X yap 7t(X-rpE8oc; 1 -rou 8' rlÂo:x,oc; •po~ocv8p(X •Pwacre-rE81 wv yev"r)c; 1tep 1
6~xe Â.t6ov 't"OU't"OV 8ocxpoucrL 'tE)' l10 yo(.Lev"fJ. 1775 (.L(Xtou 2.
1

ln orig.: «e:u6L8bc7Jv ''·
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Această piatră

de mormînt îl acoperă pe Barbu Văcărescu, sfetnic priceput, drept cu
cu slavă a trăit şi a murit în ţară străină; căci mult a suferit pentru durerile ţării sale.
Iar soţia lui, Ruxandra, din neamul Roseteştilor, a pus piatra aceasta, stropind-o cu lacrimi.
1775 mai 2.

cetăţenii,

Fig. 62
şi

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. ?6 (text şi trad.); 2. V.
biserici din judeţul Ilfov, p. 28-29 (trad.) ; 3. E. Enăcescu, Pe urmele

Brătulescu şi R. Ilie, Mănă.stiri
strămoşilor, p. 131 (trad.).

*

492
1684.

Candelă, astăzi dispi\rută, era aşezată în naos în partea din dreapta,
In biserica m-rii Văcăreşti.
Provenea de la: bis. Sf. Gheorghe Vechi.

t

Aceast(ă) candelă

s-a dat la svetu Gheorghe, de Costandin Cantacuzin

vei pah(arnic) 1, 1684.
Textul după: V. Drăghiceanu, Comunicări. Mănăstirea Văcăreşti, în« Bul. Corn. mon. ist. ••, an XXII
(1929), p. 138.
Vezi şi: Al. Fălcoianu, Călăuza istorică a mănăstirii şi închisorii centrale « Văcăreşti ••, p. 16.
1

Al.

Fălcoianu,

loc. cit., a citit

greşit:

<<

voevod ••·
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493
1722.
Candelă,

dispărută;

XtLp TiocvocyLw-rou

1

(

de la m-rea

Văcăreşti.

?) Ltpou KouA1JVOC TitA07tOW1JO"Lou

2,

1722.

Mina lui Panaiot preotul Culina, din Peloponez, 1722.
Textul după: V. Drăghiceanu, Comunicări.
XXII (1929), p. 138 (text cu majuscule).

Mănăstirea Văcăreşti,

In

<1

Bul. Corn. mon. ist.

1>,

an

494
1757 noiembrie.
Candelă, dispărută;

de la m-rea

Văcăreşti.

A<pLtpo81JXE L 7tocpouo-oc xocv81)AOC oxoc ~Loc xoc. 8poc.(~Loc) l)c;; -ro ~VlJ~OC -rou ~oc.xoc
pL-rou 7tOO"'t"tAV1JXOU dL~L-rpoco-xou lloci..oco-oc.x1)c;; 3 , BocxocptO"'t"1) 1)<; AyLoc.v TpLoc.8(oc), 1757
vot~(~pbu).

S-a inchinat candela de faţă, o oca <şi> 21 dram uri, la mormîntul răposatului postelnic
Balasachi, Văcăreşti, la Sf. Treime, 1757 noiembrie.

Dimitraşcu

Textul după: V. Drăghiceanu, Comunicări. Mănăstirea Văcăreşti, în <1 Bul. Corn. mon. ist. *• an XXII
(1929), p. 138 (text cu majuscule).
Vezi şi: N. l<orga>, CîteDa inscripţii, în <1 Rev. ist. 1>, an VIII (1922), p. 156.

495
1762.
Chivot de argint, dispărut; de la m-rea Văcăreşti.
Provenea de la: m-rea Sf. Sa va, astăzi dispărută.

Preasfîntul artofor închinat sfintei mînăstiri a Sf. Sava din
de către Alexandru, profesor, întru veşnica pomenire a sufletului

Bucureşti,
său, 1762.

Textul după: O. Gorescu, <1 V ăcăreştii mănăstire 1>. <1 V ăcăreştii penitenciar 1>, p. 60 (trad. din lb. greacă).
Vezi şi: Al. Fălcoianu, Călăuza istorică a mănăstirii şi închisorii centrale e Văcăreşti •, p. 19 (trad.).
1
a

ln text: « nAHAfll •.
fn text: « HIAOHOHIICOC ••

8

La

Drăghiceanu;

« D4ACI.KHac (? !) •·
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*

496
1730.

Postament de piatră de 71,5/83 cm., aşezat în partea dreaptă a intrării
in pridvor; literă de 5,5 cm. In relief, in partea de sus, pe trei laturi ale
pietrei; in cimp, pe una din feţe, este reprezentată stema Ţării Româneşti şi
a Moldovei.
Provine de la un monument care se afla In curtea mănăstirii.
La m-rea Văcăreşti.

N(icolae) A(lexandru) v(oievod); A. 1. U.; 1730.
BIBLIOGRAFIE: 1. N.Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii in Muntenia şi Oltenia, în «Bul. Corn.
mon. ist. •>, an XXIX (1936), pl. CCCLXII, fig. 617; 2. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409)
de la B.A.R.P.R., f. 252.

*
497
<După

1722 septembrie >.
Pisanie pe un fragment de

piatră, dispărut;

de la

clopotniţa

m-rii

Văcăreşti.

...

şi

Textul

închinat sf. . .. Alexandru mitropolitu 1 (sic).
după:

O. Gorescu,

<<

V ăcăreştii

mănăstire

•>.

<<

V ăcăreştii penitenciar •>, p. 64.

*

498
1736 august.
Pisanie pe piatra de deasupra uşii de intrare în paraclis; literă în
relief, într-un cîmp incadrat de motive vegetale; în partea de sus, intr-un
medalion, este reprezentată stema Ţării Româneşti şi a Moldovei.
La paraclisul m-rii Văcăreşti.

t

'O vcx.o<;; o?.i-ro<;; NtxoÂOCOIJ Mupt(J)V 1 Aot!J.7tp<;lc; huz6lJ ~CX.~LÂotÎ:<;; EV ~CX.7tOCVotL<;; 1
T<;l K(J)vcr-t"cx.v-r(vlJl xmpckvlJl Ouyypo~Aocz(J)v 1 IleAov-rL vuv ye xcx.t 7tpo-rou MoA~cx.
~LlJ<;; [5 lLW 7to6ew<j) NLXOÂOCOIJ 7totV<r6cpou 1 Te-rpcx.a--recpouc; 7tot't"p0<;; 't"E't"potcr't"tcpet
'
1 ''OV7tEp 't"O' 7tpOavEV
' _fl N LXO/\CX.O<;;
'-:~
' Xpot't"(J)p
'
1 K 't"t~ELV
,."
" -:~ -:~
' ' O!J.(I)VU!J.lJl
'
,
1
YOVlJl
O
E!J.E/\1\EV
otyLlJl
1 Textul a fost datat <după 1722 septembrie>
ulterior anului de zidire a m-rii Văcăreşti amintit

in pisanie, cind
mentar.
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clopotniţa

este atestatâ docu-

n 6't'fLOc; 3E: fLOCp~~Xc; 't'6v3' &.vecr't'e~Ae:'V 7t68ou 110 , A ve'

W'V

o7t~Xrc; 't'E: X~Xl 3~oc3ox oc; e p6vou 1

Boce pwv 36[L"1Jc;' EXOCAAU'Ve'V 't'E: 7tAOU(j~(J)c; 1 n potXUA~6'V 't'E: 't'e:~x~cr~Xc; E'V 7tAIX~cr~<p 1 , Em(l''t'!X't'OU'V't'Oc; B"lle).e:e:fL 3' 'Av~Xv~ou 1 Tou 7tp ocr't'~X't'ouv't'oc; 't'=tjc; fLOv=tjc; 't'=tjc; Ev8oc3e: 1 15
''E't'e:~ XIX~Ac;' ocuyoucr't'W 1 .

t

Biserica aceasta a lui Nicolae al Mirelor s-a clădit cu strălucire, cu cheltuieli din
de către Constantin, domn al muntenilor aflîndu-se acum, şi mai nainte al Moldovei,
fiul dorit al lui Nicolae cel preaînţelept, fiu de patru ori încununat al unui tată de patru ori
încununat, pe care mainainte vreme Nicolae stăpînitorul vroia s-o ridice sfîntului cu acelaşi
nume, ci moartea răpindu-1 i-a înlăturat această dorinţă. Fiul şi moştenitorul tronului, in
locul ( ?) acestor temelii a clădit şi a înfrumuseţat, cu bogăţie, zidind şi pridvor in patru
colţuri. Ispravnic fiind Anania al Bethleemului, egumenul mănăstirii de aci. In anul
1736 august.
belşug,

BIBLIOGRAFIE: 1. Em. Legrand: în C. Dapontes, Ephemerides daces, tom. II, p. LXXXVIII
(text); 2. Em. Legrand, Genealogie des Maurocordato, p. 35-36 (text); 3. Iorga, Inscripţii, l, p. 78-79
(text şi trad.); 4. Al. Fălcoianu, Călăuza istorică a mănăstirii şi închisorii centrale « Văcăreşti >), p. 25-26
(trad.); 6. O. Gorescu, << Văcăreştii mănăstire>). << Văcăreştii penitenciar>), p. 61-62 (trad.); 6. V. Brătulescu
şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfo", p. 30 (trad.); 7. N. Ghika-Budeşli, E"oluţia arhitecturii în
Muntenia şi Oltenia, în<< Bul. Corn. mon. ist. >),an XXIX (1936), pl. CCCLXXIII.

XCIX
499
1724 (7233) septembrie 4.
Pisanie pe o piatră de 48/103 cm., fixată în zidul din pronaos, în
dreapta; literă de 4 cm. in relief, vopsită cu negru pe fond argintiu.
La bis. Vergului.

t

Această sfăntă şi d(um)n(e)zeiască biserică unde să cinsteşte hramul
s(făn)tulu(i) 1 marelui m(u)cenic Dim(i)trie izvorătoriul de mir şi sfinţi arhistrati(gi) Mihaill şi Gavriil şi celelalte făr(ă) trup puteri, iaste zidită den
temeliia 1 ei şi înfrumuseţată precum să vede cu toată cheltuiala preasfin-1 5
ţitului mitrop(olit) al Ug(ro)vl(ahiei) chir Daniil, în zilele prealuminatu llui
domnului nostru Io Nicolae Alexandru voevod, ajutorind la 1această biserică
şi jupăneasa Ancuţa, fiica popii Vlad ului, care 1s-au şi îngropat aicea, ca să fie
sfinţii sale vecinică 1 pomenire; şi s-au săvărşit la luna lui sep(temvrie) 4

d(ni) leat 7233.
BIBLIOGRAFIE: 1. Dumilrescu, Istoricul, III, p. 91; 2. Iorga, Inscripţii, 1, p. 3:!6; 3. C. Popescu,
minunile sfîntului mare mucenic Mina, p. 9; 4. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409)
de la B.A.R.P.R., f. 189 v.
Viaţa şi

1

Textul a fost transcris după: o fotografie din
Muzeului de artă al R.P.R., Secţia de

arlă feudală.

colecţiile
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c
500
1606.
Evanghelie

grecească, îmbrăcată

în argint,

astăzi dispărută,

de la bis.

Zlătari.

Prin osîrdia lui chir Teofan ieromonachul şi cu binecuvîntarea preamitropolitu al Filadelfiei chir Gavriil şi 1virului (sic) - exarch patriarhiei, anul1606 1 •
sînţitului

Textul

după:

[Ghenadie

Enăceanu],

A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R., f. 21 v.

501
1780 ·aprilie 10.
Clopot de 57 cm.
relief.
La bis. Zlătari.
Gm

CROHil

npE,.t,llAOmHWE

înălţime

şi

60 cm. diametru;

r( o )c(no ),4,( 4 )pH

GTE<$4H

literă

de 1,5 cm. în

GT4HKORH41l H G'I'OHKO

(;)cTOHI.IIl

ROCTOI.IH~H~ u,epKORil AI~A,4,4RCK~ .34 REI.IHH cnoMEHil. ll4pOXIl Hw4Hil llonoRHllll GHCTil c Tp~,.t,OMil;
r(o)c(no),.t,(4)pll GTE<$4Hil XepHll'l!. C4AH, ~ fp4U,~ 1780 4ni)Hd"ll 10.

Acest clopot I-au dăruit domnii Ştefan Stancovici şi Stoico Ostoici bisericii de
a Moldovei, pentru veşnica pomenire. Parohul Ioan Popovici a fost osteni tor; domnul
Herici. . . la Graz, 1780 aprilie 10.
In partea de sus a clopotului, cu literă de 1,3 cm. în relief:

Martinus Feltl hat mich gegossen in Graz, anno 1780.
Martin Feltl m-a turnat la Graz, in anul 1780.

502
1790 iunie 4.
Cutie relicvar de argint aurit, de 41/16/12 cm.;
Text cu majuscule.
La bis. Zlătari.
1

In ms.

lîngă dată:

«a.xr;' •>, apare

şi

anul

<<

1760 •>.
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literă

de 0,6 cm. în relief.

răsărit
Ştefan

Această

cutie, care cuprinde înăuntru, ca odor de mult preţ şi dumnezeiesc, mina
a sfîntului Ciprian, care sălăşluieşte în cer cu sfinţii mucenici, s-a făcut cu propria
cheltuială a arhiereului şi bunului arhipăstor al Thebaidei, Meletie din Sima, fiindcă în chip
minunat, cu ajutorul ei, s-a izbăvit de boala intr-adevăr nimicitoare a ciumei. In anul
1790 iunie 4.
dreaptă

503
1800.
Candelă de argint de 22 cm. înălţime, suspendată în naos,
labru) mare; literă de 0,6 cm. săpată. Text cu majuscule.
La bis. Zlătari.

lîngă

cande-

t AvotxEV'I)O'e'll 'Il 7totpouO'ot xotv8Li.ot 't'wv otpXotrfEAwv 7totp EfLou 't'ou 't'ot7tLvou
T'ljfL06Eou 'I)YOUfLEVOU 't'OU ~'t'otupou7toÂEw~, 1800.
t S-a înnoit candela de
de la Stavropoleos. 1800 1 •

faţă

a Arhanghelilor, de

către

mine, smeritul Timotei, egumenul

*
504
Pisanie,

astăzi

dispărută,

era

aşezată

in frontispiciul

clopotniţei

bis.

Zlătari. 2

Tou ot7tOO''t'OÂLxou LEpou 6povou Ai.e~otv8pELot~.
Al

sfinţitului

scaun apostolic al Alexandriei.

Textul după: D. Caselli, Biserica, hanul şi mahalaua Zlătari, în <<Gazeta
nr. 96 din 19 nov., p. 3 (text cu majuscule, cu greşeli de imprimare).
1

O inscripţie identică şi pe altă candelă suspenin naos, tot Ungă candelabru.
Pisania poate fi datată din sec. XVIII, a doua

dată
2

municipală

•>, an II (1933),

jumătate (după ce Zlătarii devin metoh la Alexandria) şi pînă in sec. XIX, cind clopotniţa s-a

ruinat.
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CI
505
1715 ( 476) decembrie 6.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

,~U? (,,):l:l :'l.l",~ l(")rJ.l~rJ WM.,rJ ~(,),i':'l ~?Nrr
1

1

.,t:)!J.l~ 1 <rr:l.,:l?>

1

(J~t:)).l (rJ)!J

5

q,.,,)'! (.,!:l)t M,,rr., "::1., (::1),:-r (l):l l":l,,~ (":l), (::1),:-r:;:,
1(:'1.,,,)'! (Ul~~).l (":'1)11 101(lt:))p (t:).,)!J? ,'3711 11.l~ ,,C':l ~,,M:l C'~' '"
·rr?c (J~)N (,.l'~'):l (rr,rr~):l (C'n~)rr (11"'M)n l,l7 lll:l C"'n)rr (,,,'!)::1
1

1

1

1

1

Po nitman 1 Haaluf hacadoş haroş 1 hamanhig mdina CCiod 1 şmo kăharaCI rabi Mordehai 1 6 ben hara CI rabi J ehuda 1 zihron ţadic liC~raha 1 şeniftar iud iamim 1 bahodeş K isleCI 1
şnat taCI ain ClaCI lifrat catan 1 Tehi nişmato ţrura 1 10 biţror hahaiim băgan 1 Eden; Tehiat
hametim 1 bimhera băiameinu. 1 Amen Sela.

Aici se odihneşte şeful cel sfint, martirul, marele staroste. Onoratul său nume e
rabinul rabi Mordehai, fiul rabinului rabi J ehud a - amintirea celui drept e spre binecuvintare- care a decedat la 10 Kislev, anul 476 după era mică 1 • Fie-i sufletul păstrat in
mănunchiul vieţii, in grădina Eden; invierea morţilor in curind, in zilele noastre. Amin in veci
Textul după: o fotografie la Fr. Dame, Bucarest en 1906, p. 555 (text; trad. de H. Bidjarano).
Vezi şi: 1. (<Revista israelită>>, an I (1886), nr. 13, p. 400 (trad.); 2. W. Schwarzfeld, Cercetări epigrafice, in (< Anuar pentru israeliţi>>, an XVII (1895-1896}, p. 51 (text şi trad.); B. M. A. Halevy Comuni,
tăţile epreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la ZaPeră (1821), în « Sinai>>, Anuar de studii judaice, an III (1931),
p. XXVIII, nr. LXX (text) şi fig. 21, pl. V.

506
1719 (479) iulie 23.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraclit,

astăzi dispărută.

(f):l ,,, ("::1), (:l),:-r'J IC~,,~rr ~,?Nrr-,~.,, cn ~"M 1 (l~t:)).l (:-r)!J
!(?)~ :l~ ~,,n? C'~" 't l,t:)!Jl~ (:'l:l,:l)? (v',)'! 51(,:l)T ?N,~~ ("::1), (::1),:'1
·
.(lt:)>P (t:),)o? t:)'l7n n.l~

1

Şmuel
1

Po nitman 1 iş tam văiaşar 1 haaluf hamromam 1 kăharav rabi DaCJid ben haraCI rabi
zihron 1 5 ţadic li Cir aha şeniftar 1 zain iamim lahodeş A CI ş (?) 1 şnat taCI ain tet lifrat catan.

Vineri 6 decembrie 1715.
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Aici se odihneşte un bărbat integru şi cinstit, notabilul rabin rabi David, fiul
rabin ului rabi Şmuel -amintirea celui drept e spre binecuvîntare - care a decedat la 7 zile
ale lunii Av ş ( ?) anul 479 după era mică. 1
Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile epreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pinii laZaverii (1821), în
• Sinai •>, Anuar de studii judaice, an III (19311, p. XXVIII, nr. LXXI.

507
1721 (481) februarie 21.
Piatră

,~::l il,t:)~~

5
1

de mormînt din Cimitirul izraelit,

:J"l7' (':J), 1'1:1 N"M
1

astăzi dispărută.

1'1,~ 1 ill7,~~il

iiWNil

1

il~~t:)~ il~

('~~)::l <nn>n 0''Mill ,,,~:1 ii''W1! iiM~W~ Niln·l N~~n 1'1~W 1 t:):JW W,n? 1 0'~'
.(il~'::lW)il
Şvat

Po nitmna 1 haişa haţnua 1 marat Haia 1 bat rabi Jaaco11 1 6 niftra caf dalet iamim
şnat ta11 pe ale{. 1 Tăhe nişmato ţrura biţror 1 hahaiim tahat canfe haşăkina.

llahodeş

Aici se odihneşte femeia cea evlavioasă, doamna Haia, fiica rabinului Jaacov, decedată
in 24 zile din luna Şvat, anul 481 2 Fie-i sufletul păstrat in mănunchiul vieţii, sub aripile
atotputernicului a.
Textul după: Caietul cu inscripţii păstrat la F.C.E. (ms.), Secţia Documentare, nr. 2?6.
Vezi şi: M. A. Halevy, Comunităţile e!Jreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la Za!Jeră (1821), în <<Sinai>>,
Anuar de studii judaice, an III {1931), p. XXVIII, nr. LXXII {text) şi pl. VI, fig. 25.

508
1721 ( 481) iulie 21.
Piatră

1

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

il,,il, (':J), (:J),il 1 (W,,)i:'il (1'1):1 ?'037~ 1 n,~ iiWNill (il~~t:))~ (il)~
.(U'~'):J (il,il~):l (O'n~)il (n"n)n (lt:))p (t:),)~? N~~n n~n O'~' ,~::l
1

1

Po nitmna 1 haişa marat 1 Pesil bat hacadoş 1 harav rabi Jehuda
tav pe ale{ lifrat catan. 1 Tehiat hametim bimhera 1 băiameinu.

1

16

caf va11 iamim, Tamuz 1

Aici se odihneşte femeia doamna Pesil, fiica martirului rabin rabi J ehuda, 26 zile in
Tamuz 481, după era mică "· Să învie morţii în curînd, în zilele noastre.
Textul după: o fotografie la Fr. Dame, Bucarest en 1906, p. 55 {text; trad. de H. Bidjarano).
Vezi şi: M. A. Halevy, Comunităţile e!Jreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la ZaPeră (1821), în <• Sinai»,
Anuar de studii judaice, an III· {1931), p. XXVIII, nr. LXXIII {text).
1 Duminică
2

3

23 iulie 1 ?19.
Vineri 21 februarie 1 ?21.
M. A. Halevy, loc. cit., a citit:

. Tăhe nafşa 1 ţrura biţror hahaiim.l Tehiat 1hametim
btmhera.
Fie-i sufletul păstrat in mănunchiul vieţii. Invierea morţilor In curind.
' Luni 21 iulie 1 ?21.
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509
1726 (486).
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

,l,),~ (,,:1)~ ,.,cn 'a?.,N IC~,,~i1 ~,(?)Ni1 (?) .,lpt N:l.N

1

(f~t:))l (i1)!J

(p.,,)! (,::l)t (i1).,l7'a1., (.,:1), (i1N),,i1 (i1,,)~ T:l ,tl7.,(?)N (.,:1), (:l),i1
.(,'!Jn) 101 (Jt:))t' (t:),!J)? 1 (?) ,'l'~.,:l i1,i1'~:l ,'lM.,'t%1~ N:l., t:),!J? (i1~,:l)?
5

1

1

1

Po nitman 1 Aba zkenii ( J) haaluf hamromam 1 iş hasid c"od morenu 1 hara" rabi Eliezer
ben more lwraa rabi 1 Jşaiahu zihron ţadic lli"raha lifrat ia"o 1 mşihenu bimhera băiameinu ( J}, 1
lifrat catan 110 ta" pe "a".
15

Aici se odihneşte bunicul meu ( ?) notabilul bărbat evlavios, cinstitul nostru îndrumător, rabinul rabi Eliezer, fiul lnvăţătorului In ale legii, rabi Jşaiahu-amintirea celui drept
spre binecuvîntare-numărînd: Va veni Mesia al nostru In r,urind, in zilele noastre ( ?), după
era mică 1 486.
~Sinai

Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile eiJreieşti din laşi şi Bucureşti,
•>, Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXVIII, nr. LXXIV.

pînă

la Zal'erd (1821), în

510
1728 ( 488) mai 9.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

,~w ,,:1~ c~,,~i1 ~,?Ni1 q~t:))l (i1)!J
w,,ni1 'N 1 c,., c,.,i1 (i1:l,:l)? 1 (p.,,)! q,,:))t .,:1! 1 (.,:1), (i1N),,i1 (i1,),~ 7:1

5

1

:1~37., (.,:1), (:l),i1 (,,:1)~

astăzi dispărută.

1

1

1

.qt:))p (t:),)!J? M'!Jn l1'1l'a1 T,.,c
Ţ"i,

Po nitman 1 haaluf hamromam 1cPod
zihron ţadic lliPraha, haiom iom 1 alef

şmo

c"od hara" rabi J aacM 15 ben more horaa rabi 1
hahodeş Si"an şnat 1 ta" pe het lifrat catan.
1

Aici se odihneşte notabilul cinstitullui nume: cinstitul rabin rabi Jaacov, fiul învăţ:l
torului în ale legii, rabi Ţvi- amintirea celui drept spre binecuvîntare - astăzi ziua întîia a
lunei Sivan, anul 488 după era mică 2•
Textul după: o fotografie la Fr. Dame, Bucarest en 1906, p. 553 (text; trad. de H. Bidjarano).
Vezi şi: M. A. Halevy, Comunităţile eiJreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la ZaiJeră (1821), in <<Sinai&,
Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXVIII, nr. LXXV (text) şi fig. 22, pl. V.
1

1726.

2 Duminică
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9 mai 1728.

511
1729 ( 490) noiembrie 28.
Piatră

(i1),t:)!ll (i1~,:l)?
1

de mormînt din Cimitirul izraelit,

o,.,,)! (,~)t

astăzi

dispftrutrt.

1.,~,,~

(":l), 11<:1> i1,'a1 11,~ (i1'a1Ni1>
.qt:))p (t:),!l)? !'11 11l'a1 ,.,?c::l w,,n? 5I'T c,.,:l
1

1

Haişa

K isler; 1 şnat

1

marat Sara 1 bat rabi Mordehai 1 zihron Jadic lir;raha 1 niftra băiom zain 1 6 lahodeş
tar; ţadi 1 lifrat catan.

Femeia doamna Sara, fiica lui rabi Mordehai- amintirea celui:drept spre binecuvîntare in ziua de 7 a lunii Kislev, anul 490 după era mică 1 •

decedată

Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile e1•reieşti din Iaşi şi Bucureşti,
<<Sinai>>, Anuar de studii judaice, an III (1981), p. XXIX, nr. LXXVI.

pînă

la

Za1•eră

(1821), In

512
1731 (491).
Piatră

,.,'t%137~:1

,1r,

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

,w.,, c11 i1"i1" ,11l,~K:l P",'! W"N ,:lpl, l~t:)l i1!l
(,~)T 1?N,~'a? (":l), (:l),i1 (l):J lf,i1N (":l), (:l),i1 (,,:l)::l 1 C~,,~i1 ~,?Ni1
M11!l.,, ,(.,)11M'l1~ · M~'!", ,~'a? M~'! 'a?"'N 10lft:)p t:),!l? (i1~,:l)? (P",)'!
.(N'!l1) (l,!), ("i1)" (l)~ (f~)N Ci1"11,,:lp
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Po 1 nitman r;nicbar iş IJadic beemunato 1 iihie tam r;ăiaşar 1 6 r;zah bmasaar; 1 haaluf hamromam 1 cr;od harar; rabi Aharon 1 ben harar; rabi Şmuel, 1 zihron ţadic lir;raha 1 lifrat catan 1 10
iş ţemah şmo r;eiţmah mitahtar; 1 r;ăiftah kir;roteihem. 1 Amen ken iehii raton. 1 (Tar; ţadi ale{).

Aici se odihneşte şi e înmormîntat un bărbat drept prin credinţa sa, a trăit integru
cinstit şi curat la faptele sale, notabilul, cinstitul rabin rabi Aharon, fiul rabinului rabi
Şmuel -amintirea celui drept spre binecuvîntare - după era mică 2 (sic). Un bărbat cu
numele de Ţemah va creşte de la sine şi va deschide mormintele lor. Amin. Fie aceasta
voia lui. (Anul 491).

şi

Textul după: o fotografie Ia M. A. Halevy, Comunitătile epreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la Za1>eră
(1821), in • Sinai>>, Anuar de studii judaice, an III (1931), pl. V, fig. 23; text la p. XXIX, nr. LXXVII.
1

Luni 28 noiembrie 1729.

2

1731.
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513
1732 ( 492) aprilie 10.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

tr1M,i1 1 , , , ; , CC,,!l~ 1 ,tr1'i1, Cni1 tr1'Mi1 1 (l~~)l (i1)!l
(,l,,:l)T C'Cl C"M 1 ('l), (l,)i1 (,l,),~ Jl 'l~ 1 ('l), (l),i1 (,l,),~ ,,l:J
(~,)!l? l'~TI Tlltr1 101 MCD ?v; 'K C,, W,p nltr1 C,'l ,~!lltr1 (i1:l,l)?
.(C''M)i1 (,,,~)l (i1,,,)! (,TI~t')l (i1'i1)TI (J~)p
5

1

i1l',~i1 l'i1l~,

1

1

1

Po nitman 1 haiiş hatam Păhaiaşar 1 mfursam hador 1 haroş umanhig hamdina 16 cPod morenu
harafl rabi 1 Ţpi ben morenu harafl rabi 1 Haim Nissim zihrono liPraha 1 şeniftar băiom şabat
codeş 1 iom alef şel Pesah 1 10 şnat tap Jadi beit lifrat 1 catan. Tiie nişmato 1 Jrura bitror hahaiim. 1

Aici se odihneşte bărbatul cel integru şi cinstit, cel mai vestit al generaţiei, marele
staroste, onoratul nostru profesor rabinul rabi Ţvi, fiul profesorului nostru rabinul rabi Haim
Nisim - amintirea-i spre binecuvîntare - care a decedat în ziua şabatului cel sfint, ziua
intiia de Pesah, anul 492 după era mică 1 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul după: caietul cu inscripţii păstrat la F.C.E. (ms.), Secţia Documentare, nr. 237.

514
1733 ( 493) ianuarie 31.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

,tr1l7 i1tr1~M 51 (i1:l,l)? (P',)~I (,:J)T pM!' ('l), (l)~;, ... 2 <?> K,W<'> ... 2
(,l'~')l 1 (;,,;,~)l (C'TI~)i1 (M''M)n 101 (J~)p (~,)!l? l'!TI nltrl 1 ~lt'l
J srael . .. 2 1 harafl rabi Jţhac 1 zihron ţadic liPraha 1 6 ham işa asar 1 bişPat 1 şnat 1 taP
ghimel lifrat catan, 1 tehiat hametim bimhera 1 băiameinu .
••• 2

ţadi

. . . Jsrael. .. rabinul rabi Jţhac- amintirea celui drept spre binecuvîntare. In 15
anul 493 după era mică 3 • Să învie morţii in curînd, în zilele noastre.

<•

Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile epreieşti din laşi şi Bucureşti,
Sinai •>, Anuar de studii judaice, an III (1931) p. XXIX, nr. LXXVIII.
1
2

Joi 10 aprilie 1732.
Piatra era deteriorată.

8

Simbătă
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pînă

la

31 ianuarie 1733.

Zaperă

Şvat

(1821), în

515
1733 (493) aprilie 5.
Piatrft de mormînt din Cimitirul izraelit,

Cl),~
1

astăzi dispărută.

ll:J ':J'! (':J), (:J),~ (,:J'J~)~ (l,,Nm (C)~,,~~ ~,?N~ ... ~
(,31,)~~ (?,m, ,, 'tt c,,:J ,:JP~, (tt?),,p n:Jtt? c,,:J (,)~!J~, :JPl7' (':J),
... ~1 q~p ~-,!J?> ll'l7l1 n~w nos ?tt?
5

1

1

1

1

1

10

haaluf hamromam haadon hanihbad harar rabi Ţri ben i 5 harar rabi J aacM
reniftar băiom şabat codeş rnicbar băiom ale{, dalet dăhol hamoed 10 şel Pesah şnat tar ţadi
1
ghimelllifrat catan
... 1

1

1

1

1

1

1

1

•..

... notabilul, domnul cel stimat, rabinul rabi Ţvi, fiul rabinului rabi Jaacov, şi a decedat
în ziua şabatului cel sfînt şi fu înmormîntat în ziua de duminică, a patra zi de hol hamoed
Pesah anul 493 după era mică 2 •.•
Textul dupii: M. A. Ilalcvy, Comunită{ile evreieşti din laşi şi Bucureşti,
<<Sinai •>, Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXIX, nr. LXXX.

pînă

la Zaverâ (1821 ), în

516
1733 ( 493) aprilie 25.
Pialrft de mormînt din Cimitirul izraelit,

~?N,,
C'~' ''
5

1

astăzi dispărută.

:JNt (':::1), (:J),~ C~,,~~ ~,,N~ ,'a?,, Cl1 'a?'M (!~~)~ (~)9
n:Jtt? c,,:J ,~::~~, p,~,:J)? (P',)'! (,~)r ':1'! (':J), (:J),~ (l):J
101 q~)p (~,)!l? tl?n n~tt? 1
,"N tt?,,n;
1

1

1

1

1

1

... 1

Po nitman 1 iş tam răiaşar 1 haaluf hamromam 1 harar rabi Zeer Wolf 1 5 ben harar rabi
Ţri zihron Ţadic lirraha reniftar băiom şabat iud iamim lahodeş Jiar şnat tar ţadi ghimel
l L·r1rat cat an 1 10 . . . 1 .
1

1

1

1

Aici se odihneşte un bărbat integru şi cinstit, notabilul rabin rabi Zeev Wolf, fiul
rubinului rabi Ţvi - amintirea celui drept spre binecuvîntare - şi a decedat în ziua şabatului
10 zile, în luna Jiar, anul 493 după era mică 3 . . .
TP:rtul dupii: M. A. Ilalevy, Comunitii{ile evreieşti din laşi şi Bucureşti,
<<Sinai •>, Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXIX, nr. LXXIX.
1
2

Piatra era dderioratii.
Duminică 5 aprilie 1 ?33.

3

Duminică

pînă

la

Zaveră

(1821 ), în

25 aprilie 1 ?33.
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517
1737 (497) aprilie 18.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

;,n, \ M c,.,:l ,:l?.l, ::1?31' (:l),il (1)::1 '::1! (:l,)il c~,,~il ~,?Mil
.(c.,.,n)il (,,,!)::1 (il,,,)! (,l"'~tr?).l (il'il)l"' r~!n 5[ nes ?tr? ,31,~il
1

1

1

1

şel

1

Haaluf hamromam 1 harav Ţvi ben harav JaacoPI vănicbar băiom alefl dăhol hamoed
Pesah 1 5 taCI ţadi zaiin. 1 Tiie nişmato ţrura 1 biţror hahaiim.

Notabilul rabin Ţvi, fiul rabinului J aacov,
Pesah, 497 1 . Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

şi

fu inhumat în prima zi de hol hamoed

vieţii.
Secţia

de F.C.E. (ms.),

Documentare, nr. 275.

518
1741 (501) aprilie 4.
Piatrrt de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

:l),il (1)::1 51::1'? ,,, 1('::1), (:l),il (,,::1)~ ,tr?.,, cn tr?'M 1(l~~).l (il)!l
1(!~)? (~,)!)? M1i'l"' l"'lW 1 nes ?tr? (,31,)~il (?),n, l'ltr? c,.,:l ,~!)ltr? 1'::1!
.(C.,.,n)il (,,,!)::1 10 (il,,,)! (,l"'~~)l (Nil)l"' (?)il
1

1

Po nitman 1 iş tam Păiaşar 1 cCiod harav rabi 1 DaPid Leib 1 5 ben harav Ţvi 1 şeniftar băiom
şenii 1 dăhol hamoed şel Pesah 1 şnat tap kif ale{ lifrat catan 1 he (? ). Tăhe nişmato ţrura ! 10
biţror hahaiim.

Aici se odihneşte un bărbat integru şi cinstit, onoratul rabin rabi, David Leib, fiul
rabinului Ţvi, care a decedat în ziua a doua de hol hamoed Pesah, anul 501 după era
mică 2 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul după: Caietul cu inscripţii păstrat de F.C.E. (ms.), Secţia Documentare, nr·. 277.
Vezi şi: M. A. Halevy, Comunităţile evreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la Zaveră (1821), în <<Sinai>>,
Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXIX, nr. LXXXI (text).
1

Joi 18 aprilie 1737.

2

Marţi
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4 aprilie 1741.

519
1743 (503) aprilie 10.
Piatră

l"i1.l~,

de mormînt din Cimitirul izraPlit, astiizi

dispi:irulă.

tt?N.,i1 (.,,,i1) CC.,,9~ (.,tU.,i1,) CMi1 tt!"Ni1 q~~).l (i1)!J
(":::!), (i1N).,,i1 (i1.,,)~ (1):::1 ":J! (":::!)., (i1M).,,i1 (i1.,,)~ .,~:;:, (i1).l",~i1
1 M.ltt? MC9 ?tZ? ".ltt! C,.,
tt11,~ n~tt? C,":J .,~!J.l 10 (i1:J.,:J)? (U,.,~)t ! C,~.,.l,?~
1(;,.,,.,)! (,n~tt?).l (i1"i1)n 1(i~)~ (t?.,~)? l;)I'"':J'! 'n.,~l1? i .,, i1"i1" ,l(,;,,
·l'~n (C""M)i1 (.,,.,!):::!
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Po nitman 1 haiş hatam 1 răhaiaşer mfursam 1 hadar haroş 1 5 umanhig hamdina 1 cmar more
horaa 1 rabi Ţri ben more 1 horaa rabi Klonimos 1 zihrono lirraha 1 10 niftar băiom 1 şabat codeş 1
iom şenii şel Pesah şnat 1 răhn iie li llaateret Ţri 1 15 lifrat catan. 1 Tiie nişmato {rura 1 biţror
hahaiim 1 (tar kif ghimel).

Aici se odihneşte bărbatul cel integru şi cinstit, vestitul generaţiei, marele staroste,
domnul învăţător în ale legii, rabi Ţvi, fiul inv:1ţătorului în ale legii rabi Klonimos. Fie-i
amintirea binecuvîntată. Decedat in ziua de şahat cel sfînt, ziua a doua de Pesah, anul. Şi
el imi va fi o cunună a frumuseţii. După era mic:1 1 (sic). Fie-i sufletul păstrat în mănun
chiul vieţii. (Anul 503).
Te.rtul dupii: M. A. Halevy, Comunitiiţile er•reieşti din Iaşi şi Bucu.reşti, pil11t la Zrwerii (1821), în
<<Sinai ''• Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXIX, nr. LXXXII.

520
1743 (504) decembrie 26.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit, astrtzi disptirulii.

(MN.,)":J i1:J?i1 .,tt?N i1,"CMi1, i1l1,.l!i1 i1:J,tZ?i1 i1TiiN
C"~" M':J i1,~!Jl ~M!" tt?,,~;, n:J C.,.,~ n.,~
1

1

1

1

1

(i1l~~).l (i1)!J

;,.,,,, ;,?,,li1
i

5

(Ctt!)i1
.,,~n nltt? n:J~ tZ?,n?
1

1

Po nitmna 1 işa haşura haJnua 1 răhahasida aşer halha 1 beirat haşem 15 hagdola lădora
marat 1 Miriam 1 bat hacadoş Jţhac 1 niftra ca{ het iamim lahodeş Te,,et 1 şnat tar kif dalet.

Aici se odihneşte o femeie vestitll, evlavioasă şi cuvioas:1, care umbla cu frica lui
Dumnezeu, cea mai mare în generaţia ei, doamna Miriam, fiica martirului Jţ.hac, decedată in
28 zile ale lunii Tevet, anul 504 2 •
Textul dupii: Caietul cu
1

Miercuri 10 aprilie 1743.

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.), SPctia DocumPntarP, nr. 2?:l his.
2

Joi 26 decPrnhrie 17'•3.
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521
1744 (504) ianuarie 13.
Piatrrt de mormînt din Cimitirul izraclit,

l,l7~V1 (U),,~
n:1~

tDN,i1 ,V?.,, t1M :l,V?n V1'N (l~~)l (i1)!J
w,n:l ;,,wl7 'N c,.,:l .,~!JlV? ,~V?' :lPl7' (':l), (,l,,)~ 5 i w,,p;, 1:1
,
.,,pn nlw
1

,.,lli1l'i1l~i1,

astăzi dispărutft.

1

1

1

1

Po nitman 1 iş haşuCI tam Clăiaşar 1 haroş Clăhamanhig hanaghid 1 morenu Şimon ben hacadoş 1 5
morenu rabi J aacOCI J sahar 1 şeniftar băiom ale{ as ara 1 bahodeş teCiet şnat taCI kif dalet.
Aici se odihneşte un bărbat vestit, integru şi cinstit, starostele, şeful, profesorul nostru
Şimon, fiul martirului, profesorul nostru rabi Jaacov Jsahar, care a decedat în ziua unsprezece
a lunii Tevet, anul 504 1.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

SPcţia

Documentare, nr. 2?3.

522
1748 (508) mai 11.
Piatră

5
1

10

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

i1M,11!J i111'i1 i1J1':l ,V?N i1l7,l!i1, i1:l,tDMi1 i1V1Ki1 (ill~~)l (il)!J
1.,.,M w,,n; .,tDl7 ;,w?w c,,:l ;,,~!JlV? l':l! (.,)~ n:1 ll7,,N?c n.,~ ;,n,,;
.(C''M)il (.,,.,!):l (;,.,,.,)! (i1J1~V?)l (il'il)n q~)p (~.,)!:!? n'pn nlw
1

1

1

1

1

1

1

Po nitmna 1 haişa hahaşuCia 1 Clăhaţnua aşer 1 beita haita ptuha 1 5 lirCiaha 1 marat SloCie 1
bat mar ŢCii 1 şeniftra băiom 1 şlosa asar lahodeş ]iar 1 şnat taCI kif het lifrat catan. 1 10 Tiie nişmata
ţrura 1 biţror hahaiim.
Aici se odihneşte femeia cea vestită şi evlavioasă, a cărei casă era larg deschis;!,
doamna Slove, fiica domnului Ţvi, care a decedat în ziua de 13 a lunii Jiar, anul 508 dupil
era mică 2 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul
1

după:

Caietul cu

Luni 13 ianuarie 1744.

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),
2

Secţia

Sîmbătă
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Documentare, nr. 235.

11 mai 1748.

523
1748 (508) august 15.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

(ilM),,il (il,,)~ q):l 1'::1,,~ (':::1), (:l),il il.l.,,~ V1M, C~,,~il ~,~Nil
.n'pl1 l1.lV1 :lM V1,M~ M'::l ,~!J.lV1 ':::1'! 5 (':::1),
1

1

1

1

Haaluf hamromam 1 roş mdina 1 harav rabi Mordehai 1 ben more horaa rabi 1 5
tar caf ale{ lahodeş A" şnat tav kif het.

Ţvi şenif

1

Ţvi,

Notabilul, marele staroste, rabinul rabi Mordehai, fiul
care a decedat in 21 a lunii Av, anul 508 1 •

învăţătorului

în ale legii rabi

Textul după: Caietul cu inscripţii păstrat la F.C.E. (ms.), Secţia Documentare, nr. 245.
Vezi şi: M. A. Halevy, Comunităţile ePreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la ZaPeră (1821}, în <<Sinai •>,
Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXX, nr. LXXXIII (text şi trad.) şi pl. VI, fig. 26.

524
1755 (516) decembrie 17.
Piatră

C.,~., l'' (,~)!J.l

de mormint din Cimitirul izraelit,

(':::1), (:l),il (U,)~ ,v;.,, Cl1 V1'M
.(C''M)il (,,,'!):::1 1 (il,,,)'! (,M~V1).l (Mil)M 1 t't:)i'M l1.lV1 5IJ1::1t:) V1,M~

Jş

1

C,~v; l:l C''M

astăzi dispărută.

1

1

tam văiaşar 1 morenu harav rabi 1 Haim ben Şalom 1 niftar iud ghimel iamim
tav kif tet zaiin. 1 Tăhe nişmato Jrura 1 bitror hahaiim.

lahodeş

Un bărbat integru şi cinstit, profesorul nostru, rabinul rabi Haim, fiul lui
decedat la 13 a lunii Tevet, anul 516 2 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.

Şalom,

Tevet

16

şnat

Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 245 bis.

525
1759 (520) decembrie 30.
Piatrfl de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

il,(,) il'::! ,.,l.lil li''Si'il, 5 V1M,il ,v;.,, Cl'l (:l),V1il V1'M (i~~).l (il)!J
,M C(,)':l ,~!J.lV1 ,::IV1' :Ji'l7' (ilM),,il 10 (il,,)~ (V1,,)i'il (i):J li,l7~V1

1

f

1

1

1

1

1

1

1

1 Joi 15 august 1748; M. A. Halevy, loc. cit.
a citit "n~n n:!t':J. :J.H l:'"li1:J. H':::" caf ale( bahodeş AP
bişnat tap kif he.

La 21 a lunii Av, in anul 505anului 1745.
2 Miercuri 17 decembrie 17 55.

corespunzător
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1

(;,,,,)'! (,n~lr?)l (i1'i1)n

1

;;

1

q~)p ('0,)!:1? 1'Pn

1

nllr? n:J~:J (i1),lr?l7
.(C'"M)i1 (,,,'!):J
1

Po nitman 1 iş haşuv 1 tam vii,iaşar 1 haroş 1 5 văhacaJin 1 hanaghid 1 bihuda 1 Şimon 1 ben
more 1 10 horaa J aacov J sahar 1 şeniftar 1 băiom ale{, . asara 1 btevct şnat 1 tav kif caf
lifrat catan. 1 15 Tiic nişmato ţrura 1 biJror hahaiim.
hacadoş

Aici se odihneşte un bărbat stimat, integru şi cinstit, staroste al evreilor, Şimon, fiul
martirului, învăţător în ale legii, Jaacov Jsahar, care a decedat în ziua de 10 Tevet, anul 520
după era mică 1 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul după: M. A. Halevy, Corn unităţile e<.'reieşti din Iaşi şi Bucurc;;ti,
<<Sinai •>, Anuar de studii judaicc, an III (1931), p. XXX, nr. LXXXIV i.J.

pînă

la

Zaveră

( 18.'!1 ), în

526
1760 (520) ianuarie 17.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraclit, asLilzi

dispărulă.

i1n':J i1n'i1 ,lr?M 5 i1,,CMi1, i1l7,l!i1 (i1):J,lr?M (i1)lr?'M (i1l~~)l (i1)!:1
i1,'0!:llU7 pn'!' (i1M,),i1 (i1,,)~ 10 (lr?,,)pi1 n:J
n,~ ;,n,,? n,n!:l
15
(i1n~lr?)l (i1'i1)n 1 (l~)p (~,)tl?
1'Pn nlt' 1 11:1~ t',,n? 1 C'~' M':l
.(C''M)i1 (,,,'!):J (i1,,,)'!
1

1

1

1

1

1

1

1 ''"

1

1

1

1

Po nitmna 1 işa haşuva 1 h(;ţnua 1 văhasuda 1 5 aşer haita 1 beita patuah 1 lirvaha 1 marat
H aie 1 bat hacadoş 1 10 more horaa Jţhac 1 şeniftra 1 ca{ het iamim llahodeş Tevet 1 şnat tav kif caf 1 15
lifrat catan. 1 Tiie nişmata 1 ţrura biJror 1 hahaiim.

Aici se odihneşte o femeie stimată, cuvioasă şi evlavioasă, care îşi avea casa larg
doamna Haie, fiica martirului, învăţător în ale legii, Jţhac, care a decedat in 28 zile
ale lunii Tevet, anul 520 după era mică 2 • Fie-i sufletul păstrat in mănunchiul vieţii.
deschisă,

Textul după: M. A. Halevy, Cornunităţile evreieşti din Iaşi şi Bucureşti,
Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXX, nr. LXXXIV a.

pînă

la

Za()eră

(1821), în

~Sinai»,

527
1760 ( 521) decembrie 28.
Pialrft de mormînt din Cimitirul izraelil, asLiizi

'',l"rt?~U7 (':1),

dispftrulă.

(i1M,),i1 (i1,,)~ n:J ,nCM n,~ i1l'pt i1lr?M (i1l~~)l (i1)!:1
(i1n~lr?)l (i1'i1)n qo)p (O,)!:l? M':lpn l1llr? n:Jo lr?,n? C'~' M':l ;,,~!:llt'
.(C''M)i1 (,,,'!):1 (i1,,, )'!
1

1

1

1

1

1

1

1 Duminică

30 decembrie 1? GY.

~

Joi 1? ianuarie 1 ?60.
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Po nitmna 1 işa zkeina marat 1 Ester bat 1 more horaa rabi Şimşon 1 5 şeniftra caf alef
iamim llahodeş Tevet şnat tav kif caf alef llifrat catan. 1 Tăhe nişmato ţrura 1 biţror hahaiim.

Aici se odihneşte o femeie bătrînă, doamna Ester, fiica învăţătorului în ale legii, rabi
care a decedat în 21 zile ale lunii Tevet, anul 521 după era mică 1. Fie-i sufletul
păstrat în mănunchiul vieţii.

Şimşon,

Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 252.

528
1761 ( 522) noiembrie 7.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

MU1!l i1'i1 i1J1':J ,tr?N i1,':Jli1 i1,'CMi1, i1l7U~i1 i1tr?Ni1 i1.l~~.l i1!)
o,,:J ;,,n!l.ltr? ,,~,,N (,)~ n:J ;,,,l7T n,~ ;,~~c tl''.ll7 tr?!l.l, 5 ;,n,,,
(i1'i1)n 1q~)p (M,!l)' :J~~pn n.ltr? 10 ll,tr?M,~ tr?,n, tl'~' ,,, 1 tr?,,p n:Jtr?
.(O"nm (,,,~:J) (i1,,,)~ (i1n~tr?).l
1

1

1

1

1

1

1

1

Po nitmna haiişa 1 haţnua văhahasida 1 hagvira aşer beita 1 haia patuah lirvaha 1 6
aniim samha 1 marat Zelda 1 bat mar Elimeleh 1 şeniftra băiom şabat codeş 1 iud iamim
Marheşvan 1 10 şnat tav kif caf beit lifrat catan. 1 Tiie nişmata ţrura 1 biţror hahaiim.

vănefeş
lahodeş

Aici se odihneşte femeia cea evlavioasă şi cuvioasă, matroana, a cărei casă era larg
sufletul săracilor susţinea, doamna Zelda, fiica domnului Elimeleh, care a decedat
in ziua de şabat cel sfint, 10 zile, în luna Marheşvan, anul 522 după era mică 2 • Fie-i sufletul
păstrat in mănunchiul vieţii.
deschisă, şi

Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 236.

529
1762 (522) martie 14.
Piatră

:J~~pn

5
1

,,N

de mormînt din Cimitirul izraelit,

~~ ,~!ll

astăzi dispărută.

Oi1,:JN (l):J pn~' (:J,)i1 (,.l,),~ ,tr?,, on tr?'N
.(tl''M)i1 (,,,~):J (i1,,,)~ (,J1~tr?).l i1'i1)l1 1 (i~)p (~,)!)'
1

1

1

1

1 Duminică

28 decembrie 1760.

2

Sîmbătă

7 noiembrie 1761.
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Iş

tam <.Jăişar 1 morenu hara<.J lJhac 1 ben A<.Jraham 1 niftar ca{ Adar!
lifrat catan. 1 Tiie nişmato Jrura ! bitror hahaiim.

5

ta<.J kif caf beii

Un bărbat integru şi cinstit, profesorul nostru, rabinul Jţhac, fiul lui Avraham, rlecedat
20 Adar, 522 după era mică 1 . Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

s~epa

Doeum('ntarc, nr. :!i'o his.

530
1762 (522) iulie 15.
Piatră

astăzi dispărutfl.

de mormînt din Cimitirul izraelit,

lli'l7' (,)~ fl 'l! (,,l)~ C'~", Pl'i1 l,trini1· ,,nli1 q~~)l (i1)!J
) ,l'1~W)l (i1'i1)1'1 {f~)p (~,)!J? l 1 ~i'l'1 l'1lWl t,~l'1 W,,Ml 1 C,., ,~, ,~!JlW
.(C"M)i1 (,,,!)l (i1,,,)!
5

1

1

1

1

1

Po nitman 1 habahur hehaşu<.J 1 haianek <.Jăhakim c<.Jod 1 Ţ<.Ji ben mar Jaaco<.J 1 5 şeniftar
caf dalet iom 1 bahodeş Ta.muz 1 bişnat ta<.J kif caf beith lifrat 1 catan. Tiie nişmato 1 Jrura biţror
hahaiim.l
Aici se odihneşte tînărul renumit, copil încă, dar înţ.elept, cinstitul Ţvi, fiul domnului
Jaacov, care a decedat în 24 zile ale lunii Tamuz, în anul 522 după era mică 2 • Fie-i sufletul
păstrat in mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 47.

531
1763 (523) ianuarie 11.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit, astlizi dispi"irutii.

(i'',)! (,~)t 1 .,~,,~ ('l), (')~ i1lU~ (l),;-r ,lU.,, cn lU'M l~~l i1!J
(,n~W)l (i1'i1)n q~)p (~,)!J? r~:Jyn nllU nl~ lU,n? ,~~ ,~!Jl 5 (i1:l,l)?
.(C''M)i1 (,,,!)l (i1,,,)!
1

1

1

1

1

1

Po nitman 1 iş tam <.Jăiaşar 1 hara<.J Moşe ben rabi Mordeha~ 1 zihron tadic li<.Jraha 1 5 niftar
ca<.J <.Ja<.J lahodeş Te<.Jet 1 şnat ta<.J kif ca{ zain lifrat catan. 1 Tiie nişmato ţrura 1 biJror hahaiim.
1

Luni 14 martie 1762.

2

Joi 15 iulie 1762.
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Aici se odihneşte un blirbat integi'U şi cinstit, rabinul Muşc, fiul lui rabi Mordehai amintirea celui drept spre binecuvîntare- decedat la 26 a lunii Tevet, anul 523 după era micii 1 •
Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Tt·.rtttl du1ul: Caidul <'Il inscrip(,ii pttstrat la F.C. E. (ms.),

Secţ.ia

DocumrntarP, nr. :l71t.

532
1763 (523) iunie 25.
Piatră

astăzi dispărută.

de mormînt din Cimitirul izraelit,

(U'1,)~ '.l'1,11il ~,?Nil tl'tr?<,>,p ?tr? p:1 '1tr?', Cl1 tr?'M q~r;,).l (il)!l
(i.l'1)~ (tz?N)'1, (i'), (11'):1. (:l)M lil:lil ?N?!:l (U'1,)~ :1'1il (i):l 5 ,il.,YW'
1

1

1

1

1

1

(11.l)tr? t,~n Vl,,n?
':1 c,., ,~r,,y?
,,il, '1r;,!J.ltr? CM'
(11?')ilp,
(111~tr?).l
(il'il)l1 'l':tp'11'il qr;,)p (r;,'1)!J?:l t,~l1il '11'M 11,':l':l'~ C''tr?'.l,
.(C.,.,M)il 15 ('1,'1'!)::1 (il'1,'1)'!
10

1

1 ,,.,

1

1

1

1

1

1

Po nitman 1 iş tam (Jăiaşar bnan 1 şel cdoşim haaluf 1 hatoranii morenu Jşaiahu 1 5 ben
hara(! morenu Btalell H acoen a(J beith din 1 (Jroş mar anan dăkhilat 1 1 aşi şeniftar (Jăhalah 1 lăolamo
iom beith iud dalit 1 10 lahodeş Tamuz şnat: 1 <<V ănaşim m(Jacot et 1 hatamuz '>. Lifrat catan 1 he ta(J
qof ca{ ghimel. Tiie 1 nişmato Jrura bitror 1 15 hahaiim.

Aici se odihneşte un bărbat integru şi cinstit, fiul unor martiri, şeful cel învăţat, învă
ţatul nostru Jşaiahu, fiul rabinului, învăţatul nostru Beţalel Hacoen, preşedinte al tribunalului
rabinic şi căpetenia învăţal.'ilor din comunitatea Iaşi, care a decedat şi a mers în lumea sa,
în ziua de luni 14 a lunii Tamuz, anul: <<Şi femeile îl plîng pe Tamuz)). După era mică 2 523.
Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile e11reieşti din Iaşi şi Bucureşti,
<<Sinai,,, Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXX, nr. LXXXV.

pînă

la

Za11eră

(1821), în

533
1765 (525) februarie 16.
Piatră

de mormint din Cimitirul izraelit,

asLăzi disprtruLă.

(i):l
pM!' (':1)'1 (:1)'1il (,,:l):J '1tl?'il, Cl1il tr?'Mil
q~r;,).l (il)!J
5
1tr?,p 11:l'a1 C,':l '1r;,!J.l l(il:l'1:1)? (P',)'! ('1:l)t :1'? N,,il., 1'1~ (':1), (:1)'1il
il('1,'1)'! (111~tr?).l(il'il)l1 qr;,)p 10 i(r;,'1)!J? il':lpn 11.ltr? r;,:1tr1 tr?,,n:1 c.,~., il'1
.(tl"M)il (:1,'1'!):1
1

1

1

1

1

1

Miercuri 11 ianuarie 1 ?63.

1

2

Luni ( ?) sau

sîmbătă

25 iunie 1763.
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Po nitman 1 haiş hatam Păhaiaşar 1 cCJod haraCJ rabi Jţhac 1 ben haraCJ rabi mar 1 5 Jehuda
Leib zihron 1 ţadic liCJraha 1 niftar băiom şabat codeş 1 ca{ he iamim bahodeş ŞCJat 1 şnat tap kif ca{
he lifrat 1 10 catan. Tiie nişmato 1 ţrura biţror hahaiim.
Aici se odihneşte bărbatul cel integru şi cinstit, onoratul rabin rabi Hhae, fiul rabinului
rabi domnul Jehuda Leib -amintirea celui drept spre binecuvîntare - care a decedat în
ziua şabatului cel sfînt, 25 zile în luna Şvat, anul 525 după era mică 1. Fie-i sufletul păstrat
în mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 177.

534
1767 (527) mai 6.
Piatră

do mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

.M:l i1""i1 Tl,~ 1i1,":lli1 i1,"CMi1, 1 i137,~'!i1 i1tuNi1 1(i1~~~)~ (i1)!J
tu,,i1:l t"t c,., ;,~7,177 1i1:J7i1, ;,,~!J~tu (i1:J,:l)7 q,.,,)'! (,:J)t ~c,., ,,,
,,,'!):l 1 (i1,,,)'! (i1Tl~tu)~ (i1"i1).M 10 q~)p (~,)!J7 1 l""t:Jp.n .Mltu ,.,.,N:
.(C""M)i1
5

1

(,)~

1

1

1

Po nitmna 1 haişa haţnua 1 Păhahasida hagCJira! marat Haiie bat mar 1 5 DaCJid Josef
zihron Jadic 1 liCJraha, şeniftra Păhalha 1 lăolah iom zai in lahodeş 1 J iar şnat taCJ kif caf zai in 1
lifrat catan. 1 10 Tiie nişmata ţrura 1 biţror hahaiim.
Aici se odihneşte femeia cea evlavioasă, cuvioasă, înstărita doamna Haie, fiica domnului
David Josef -amintirea celui drept spre binecuvîntare -care a decedat şi a plecat in lumea
ei în ziua de 7 a lunii Jiar, anul 527 după era mică 2 • Fie-i sufletul păstrat in mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 184.

535
1775 (535) mai 2.
astăzi

Piatrtt du mormînt din Cimitirul izral'iit,

disp<lruti\.

f"'!Pi1, 1 tuN,i1 ~,7Ni1 (,:l:J~)i1 1 (f,,N)i1 ,tu.,, CTl tu"N: 1 (f~~~) (i1)!J
(":1), (:l),;,, 1 (,,:l):J (tu,,pm (,~)tu
(.ntu,,)p (,,:l):J ,.,cn;,, 5 ,.,l~i1
tu,n? C"~" "Jtu 10 l'l C,.,:l ,~!J~tu C"'M 1 (":l), (:l),i1, (,,:1)~ (f:l) 1Ci1,:lM
. (C""M)i1 (,,,'!):li (i1,,,)'! (,.n~tu)l (i1";,)11 q~)p (~,)!J7 i1'7pn .Mltu 1,.,.,N:
1

1

1

1 Sîmbătă

16 februarie 1765.

2

Miercuri 6 mai 1767.
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Po nitman 1 iş tam răiaşar haadon 1 hanihbad haaluf haroş 1 răhacaţin hanaghid 1 5 răha
hasid crod cduşat 1 şmo hacadoş crod 1 harar rabi A rraam i ben crod răharai! rabi 1 H aim şeniftar
băiom ghimell 10 şnei iamim lahodeş J iar 1 şnat tar kif lamed he lifrat catan. 1 Tiie nişmato ţrura 1
biţror hahaiim.

Aici se odihneşte un bărbat integru şi einstit, domnul ecl stimat, starostele, evlaviosul,
cinstire sfîntului său nume, rabinul rabi Avraam, fiul cinstitului rabin rabi Haim, care a decedat
în ziua de marţi două zile ale lunii Jiar, anul 535 după era mică 1 • Fie-i sufletul păstrat în
mănunchiul vieţii.

Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile evreieşti din laşi şi Bucureşti,
<<Sinai •), Anuar de studii judaicc, an III (1931), p. XXX, nr. LXXXVI.

pînă

la

Zareră

(1821), în

536
1775 (535) mai 12.
Piatră

astăzi ,dispărută.

de mormînt din Cimitirul izraelit,

ll"'!i:'il,

lliM,il ~,~Mil (:J,lliM)il (lli"M)il ,lli.,, Cl1 lli"M
(i~~)l (il)!l
5
Cil,:JM (":J), (:J,)il (,,:J):J
lli,,j;'il (,~)lli (Mlli,,)v (,,:J):J (?), ,.,llil
10
Mllli ,.,.,M lli,M~
C,., :J'" "llliil C,":J
,~!lllli :J"~ M,,il.,
(":J), q):J
.(C""M)il (,,,'!):J (il,,,)'! (,M~lli)l (il"il)l1 (i'l~) (~,)!J~ il'~i'l1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Po nitman 1 iş tam răiaşar haiiş hehaşurl haaluf haroş rehacaţin 1 hanaghid ră ( ?) crod 1 5
1 crod harar rabi 1 Arraham ben rabi 1 Jehuda Leib şeniftar 1 băiom haşenii
10
iud beit iom 1 lahodeş J iar şnat tar kif lamed he 1 lifrat catan. 1 Tiie nişmato ţrura 1 biţror hahaiim.

cduşat şmo hacadoş

Aici se odihneşte un bărbat integru şi cinstit, omul cel mai renumit, starostele şi ( ?),
cinste sfîntului său nume, martirul, onoratul rabin rabi Avraham, fiul lui rabi J ehuda Leib,
care a decedat în ziua de luni 12 zile ale lunii Jiar, anul 535 după era mică 2 • Fie-i sufletul
păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 33.

537
1779 ( 539) iunie 10.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărut(t.

ill,., (":J, (:J),il~ 1 ,:J:J Cil,:JM
,lli.,, cn lli"M 1 q~~)l (il)!l
1 il"il11)
l1'~i'l1 (l1l)lli r,~n (lli,m~ C"~" il~lli (lli,)i' (11:J)lli c,.,:J ,~!lllli
.(C""M)il (,,,'!):J 10 (il,,,)'! (,l1~lli)l
5

1

1

1

1

1

1

1

1 Marţ.i

2 mai 1775.

2

Luni (?)sau vineri 12 mai 1??5.
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Po nitman 1 iş tam Păiaşar 1 APraham Băhor 1 meharaP rabi Iona 1 ~> şeniftar băiom şabat
codeş 1 şisa iamim lahodeş 1 Tamu::, 1 şnat taP kif lamed tet. 1 Tăhe nişmato ţrura 1 10 biJror hahaiim.

Aici se odihneşte un bărbat integru şi cinstit, Avram Băhor, al rabinului rabi Jona,
care a decedat în ziua de şabat cel sfînt, şase zile, în luna Tamuz anul 539 1 . Fie-i sufletul
păstrat în mănunchiul vieţii.
după:

Textul

inscripţii păstrat

Caietul cu

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, rubrica

sefardă,

nr. 21.

538
1780 (541) octombrie 12.
Piatră

astăzi dispărută.

de mormînt din Cimitirul izraelit,

W!Jl, i1M,,? M,n!J i11'1''i1 i1n':l ,WM (i1?,,)li1 i1tr?Ni1 1 (i1l~W)l (i1)!J
l'' 'i1 C,.':l i1,i:)!Jltr? ':l! (':l), (:l),i1 (,l,),~ n:l i1K? n,~ 5 i1~~0 C''ll7
(;,,,,)! (i1n~W)l (i1'i1)n 10 q~)p (~,)!J? M'~pn nlw ,,wn w,n? c.,~.,
.(C"M)i1 (,,,!):l
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Po nitmna 1 haişa hagdola 1 aşer beita haita patuah 1 lirPaha Pnefeş aniim samha 1 5
marat Leia bat 1 morenu haraP rabi ŢPi 1 şeniftra băiom he 1 iud ghimel iamim lahodeş Tişri 1
şnat tap kif mem ale{ lifrat catan. 1 10 Tiie nişmata Jrura 1 biJror hahaiim.

Aici se odihneşte femeia cea măreaţă a cărei casă era larg deschisă şi sufletul săracilor
doamna Leia, fiica profesorului nostru, rabinul rabi Ţvi, care a decedat în ziua de joi
13 zile în luna Tişri, anul 541 după era mică 2 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.

susţinea,

Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.), Secpa Documentare, nr. 171.

539
1784 (545) septembrie 30.
Piatrft de mormînt din Cimitirul izraelil, asliizi

dispărută.

(':l), (:l),i1 (U,),~ l1:l l7,l'i1 l1,~ i1:J,tr?Mi1 i1tr?Ni1 (i1l~~)l (i1)!J
G"''i1)l1 q~)p (~,)!J? i1'~pn nlw n,:J,o ?w ln ,.,tJN 1;,,n!JlW .,,,;, ;,w~
.(C"M)i1 (,,,!):J 1 (i1,,,)l: (i1l1~W)l
5

1

1

1

1

1

1

Po nitmna 1 ha işa hahaşupa 1 marat Il inde 1 bat more nu haraP rabi 1 5 M oşe H alePy
şeniftra 1 isru hag şel Sucot 1 şnat tav kif mem he lifrat catan. 1 Tiie nişmata ţrura 1 biţror hahaiim.
1

Sîmbătă

(?) sau

duminică

10 iunie 17/9.

2

Joi 12 octombrie 1780.
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Aici se odihneşte femeia cea vestită, doamna Hinde, fiica profesorului nostru, rabinul
rabi Moşe Halevy, care a decedat prima zi dup:l. Sucot, anul 545 după era mică 1 . Fie-i
sufletul păstrat in mănunchiul vieţii.
Te.rtul dupâ: Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C. B. (ms.),

Secţia

Documpntarc, nr. 71.

540
1789 (549) mai 30.
Piatră

(tl,),~

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

'.l,,l1il (:J,WM)il (C,N)il N,.,, ,W.,, Cn W'N (l~~).l (il)~
1~~~pn n.lW i,'C W,,n? C'~' ,, ,~~.lW :JPl1' (,)~ i:J ,,N~ 5 (':J), (:J),il
.(C"M)il (,,,!):J (il,,,)! 1 (,n~W).l (il'il)n q~)p (~,)~?
1

1

1

1

1

1

Po nitman 1 iş tam CJăiaşar CJăiare 1 haadam hehaşuCJ hatoranii 1 morenu haraCJ rabi 1 6 M eir
ben mar JaacoCJ şeni{tar dalet iamim llahodeş SiCJan şnat taCJ kif mem tet llifrat catan. Tiie
nişmato 1 ţrura biţror hahaiim.
1

Aici se odihneşte un bărbat integru, cinstit şi temător <de Dumnezeu>, omul cel vestit,
studiosul, profesorul nostru, rabinul rabi Meir, fiul domnului Jaacov, care a decedat in a
patra zi a lunii Sivan, anul 549 după era mică 2 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.K (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 72.

541
1790 ( 551) octombrie 5.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit, asti1zi

dispărută.

(,.l,,::))T l1,W,il' 1 (':J), (:J),il (,.l,,)~ '.l:J,il q~~).l (il)~
(il?'il)p~ (,'N)' (,,).l
C"M (':l), (:J),il (U,),~ 5 '.l:l,il (l):J (N,)il (N?)il
n.lW 101',Wl1 ,,:J C,':J ,~~.l,
(l~)K (,.l,')l1
(il.l:J)' i'~M'.lC (ilW,,)p
.(C"M)il (,,,!):J 1 (il,,,)! (,l1~W).l (il'il)l1
q~)p (~,)~? il'~,pn
1 (il::l,:J)?
1

1

1

1

1

1

1

Po nitman 1 harabanii morenu haraCJ rabi 1 J ehoşua zihrono liCJraha 1 halo hu ben harabanii 1 morenu haraCJ rabi Haim 1, nero iair mkhila 1 cdoşa Sniatin ime 1 irenu amen; 1 CJniftar
bă.iom ca{ CJaCJ Tişri 1 10 şnat taCJ kif CJaCJ mem he lifrat catan. 1 Tiie nişmato ţrura 1 biţror hahaiim.
5

1

Joi 30 septembrie 1784.

2

Vineri 30 mai 1789.
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Aici se odihneşte maestrul, profesorul nostru, rabinul rabi J ehoşua - amintirea-i fie
spre binecuvîntare - acesta fiind fiul maestrului, profesorul nostru, rabinul rabi Haim, lumina
lui să lumineze din obştea sfîntă Sniatin, să construiască oraşul nostru, amen; care a decedat
in ziua de 26 Tişri, anul 551 după era mică 1 . Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 36.

542
1792 (552) martie 4.
Piatră

astăzi dispărută.

de mormînt din Cimitirul izraclit,

l1:J. N~ll1" l1,7J '"" l1U'IM
:J. lpn nlU'l 1 ,,N U'l,n,

i1l1U~i1 i1:J.,U'?Mi1 i1~Ni1
1
C"?J" i1,U'1l1 ;,,~EJlU'?

1

1

1

1

5

(i1l7J~)l (i1)EJ
(:J.,)i1 (,l,),?J

I":J.'!

·l~)p

1

(~,)EJ'

Po nitmna 1 haişa hahaşu"a haJnua 1 eşet hail marat lenta 1 bat morenu hara"
şeniftra asara iamim llahodeş Adar 1 şnat ta" kif nun beith lifrat 1 catan.

Ţ"i

1

5

Aici se odihneşte femeia cea vestită, cuvioasă, femeie virtuoasă, doamna Jenta, fiica
profesorului nostru, rabinul Ţvi, care a decedat în 10 zile ale lunii Adar, anul 552 după
era mică 2 •
Te.Ttul dll])(t: Caietul cu

inscripţii

(m.~.J. Secţia

piist.raL la F.C.K

Dorumpntarr, nr. 1?'..

543
1792 ( 553) noiembrie 14.
Piatr:l de mormînt din Cimitirul izraclit,

,n,?J

astăzi

disprtrutrt.

C?J,., 1N,
i1"i1" :J.'!l1 (,?J):J. ,.,,.,N, i1l"p NU'?N, ''?J' n~EJN
i1 t':J. ~,~n~~
::1 l l1,"~EJ ',31
~,U'l N'N ,l"M "::1,, ,M.,l1,i1 "l17J
,,.,?J, pl1,'! i1l~:J.:J. ,.,,EJ :J.tl1", ,,,n?J ,,:J.:J ,.,,,l1l l1U'?N nN
,:;:,r N,,
5
(,,:J.):J (,,,i1)7Ji1 (,,,)li1 (C:J)Mi1
i1i1 l1N ,.,,l7 l",1J,l l"N ,.,l:J. ,NU'?,
~~:;:, "l7<">:J.,i1 c,.,:J. ,~!Jl'a? q,)l7 (,l1?JU'l)l "'N:J. pn!" (":J.), (:J.,m (U,),?J
(,,,~):J.
(,l1U'l)l (:-t"mn q~)p (~,)EJ' ll~pn;, nlU'l?J l,U'?n,?J n,.,,
.(C""M):-t

,.,,,

1

1

1

''

1

1

,.,,'!,

1

,

,tu

1

'li' ''

1

1

o,,,,)'!

Luni 5 octombrie 1 ?90.

1

1

1

1

2

Sîmbătă
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4 martie 1 ?92.

Eftah lmalel "ăesa~kina "ăeilil bmo eţe" iie motar "ăah iomam 1 "alail meai hirtihu "libii
eino ela saraf uJlil al ptirat : Ghe"er 1 şahar ben H elel "lo zahar sar et eşet năura" ca"od măholall
"aiaazo" pirio b"itna Joec umialel uşăar bana" ein gomrin ala" et 1 5 hahalel al hehaham hagadol
hamăhulal c"od morenu hara" rabi 1 ]Jhac Balii, nişmato Eden, şeniftar băiom har"iii 1 ca{ tet
lăierah Marheş"an mişnat he ta" lâf ghimel nun lifrat catan. 1 Tiie nişmato ţrura biJror hahaiim.
Incep să vorbesc şi spun cuvint de jale şi bocesc cu tristeţe mare, însă zi şi noapte
mi-s in clocot şi inima mea e numai ardere şi zbucium din cauză că a decedat
bărbatul, luceafăr strălucitor şi nu şi-a amintit stăpînul de soţia tinereţii sale, fiindu-i onoarea
pîngărită pentru că şi-a părăsit rodul său abia zămislit ţipînd şi bocind ca şi ceilalţi fii ai săi,
care nu pot exprima lauda sa, înţeleptul cel mare, cinstitul nostru îndrumător, rabinul rabi
Jţhac Balii - fie-i sufletul in Eden -care a decedat în ziua de miercuri 29 a lunii Marheşvan
din anul 553 după era mică 1 . Fie-i sufletul păstrat in mănunchiul vieţ.ii.
măruntaiele

Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile evreieşti din Iaşi şi Bucureşti, pînă la
in<< Sinai>>, Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXX, nr. LXXXVII.
Vezi şi: Caietul cu inscrip~ii păstrat la F.C.E. (ms.), Secţia Documentare, rubrica

Zaveră

(1821),

sefardă,

nr. 22.

544
1793 (553).
Piatră

il,t:)!l~W

de mormînt din Cimitirul israelit,

astăzi dispărută.

:::!.'" il',K (,)~ 11:::1 il,W il::l,WMil ilWKil (il~~t:))~ (il)!l
.(C''M)il (,,,'!):::!. (il,,,)'! (ilJ1~W)~ (il'il)J1 l ~j:'J1 '~W ,,K
5

1

1

1

1

1

1

Po nitmna 1 haişa
a" kif nun ghimel. 1 Tiie

hahaşu"a 1 Şara
nişmata

bat mar 1 Arie Leib 1 5
ţrura 1 bitror hahaiim.

1

şeniftra

iud dalet 1 Adar

1

,~,

şenii

1

Aici se odihneşte femeia cea vestită, Sara, fiica domnului Arie Leib, care a decedat
la 14 Adar al doilea 553 2 • Fie-i sufletul păstrat in mănunchiul vieţii.
Tc.Ttul

după:

Caietul cu

inscrip~ii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 57.

545
1795 ( 555) aprilie 24.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

(U,),~ C~,,~il ~,"Kil n::l ilK" J1,~ il::l,WMil ilWKil (il~~t:))~ (il)!l
(t:),)!l" il 1 ~j:'J1 1 J1~W ,,,K W,,n" C'~' ~, 1 il,J1!l~~ Jil:lil Cil,::!.K 5 l(::!.,)il
.(C"M)il (,,,'!):::!. (il,,,)'! (ilJ1~W)~ ('il'il)J1 1 {Jt:))j:'
1

1

1

1

1

Miercuri 14 noiembrie 1792.

2

1793.
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Po nitmna 1 ha işa hahaşuva 1 marat Le ia bat 1 haaluf hamromam morenu harar 1 5 A rraham
H aco hen şeniftra 1 dalet iamim lahodeş J iar şnat 1 tav kif nun he lifrat catan. 1 Tiie nişmata ţrura 1
biţror hahaiim.

Aici se odihneşte femeia renumită, doamna Leia, fiica notabilului, profesorul nostru,
rabinul Avraham Cohen, care a decedat în 4 zile ale lunii Jiar, anul 555 după era micii 1 .
Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul dupâ: Caietul cu

inscripţii

p{tstrat. la F.C.E. (ms.),

Sccţ.ia

DocumentarP, nr. 50.

546
1796 (557) decembrie 15.
Piatră

5
1

de mormînt din Cimitirul izraelit,

,.,,M

astăzi dispărută.

("::1)'1 (:J.)'1rt ,(,l'1),~ n:;,. 1
1'1'1~ rr::nv;n:-r rrv;Nrr (rtl~t))l (ri)!J
. qt))p (t)'1)!J? t'lpn 1'1lVJ 1,.,?O:J v;,,n? C"~" ,,t) r1'1M!Jltr1 Cr1'1:J.N
1

1

1

Po nitmna 1 haişa hahaşuva 1 marat Adill bat morenu harar; rabi 1 5 Avraham
var; iamim llahodeş Kisler 1 şnat tar; 2 kif nun zaiin lifrat catan.

şeniftra

tet

Aici se odihneşte femeia cea vestită, doamna Adil, fiica profesorului nostru, rabinul
rabi Avraham, care a decedat în a cinsprezecea zi a lunii Kislev, anul 557 după era mică 3 .
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 58.

547
1797 (557 J aprilie 11.
Piatr:"t d<' mormînt din \.imilirul izraPiit,

lpM'::t" ("::1)'1
(::1)'1:"1 (,l'1),~ n:J.
(rtn~V1)l (rt"mn
qt))p (t)'1)!J?
5

1

1

"ll7~
1

astăzi

dispi\rutrt.

rtVJN
(rtl~t))l (rt)!J
t'lpn 1'1ltr1 nes ?v; J,V1N'1:J. rt'1t)!Jl
.(C""M)rl ('1,'1'::t):J. 10 (i1'1,'1)'::t
1

1'1'1~

1

1

1

1

şnat
1
2

Po nitmna 1 işa marat 1 Menii bat morenu harar; 1 rabi Jţhac 1 5 niftra
tar kif nun zaiin 1 lifrat catan. 1 Tiie nişmata ţrura 1 10 biţror hahaiim.

.Joi 2'• aprilie 1795.
Tav în loc de: << tet >>.

3

Joi 15 dPccrnhrie 1796.
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barişon

1

Şf'l

Pf'sah 1

Aici se odihneşte o femeie, doamna Menii, fiica profesorului nostru, rabinul rabi Jţhac,
care a decedat în prima <zi> de Pesah, anul 557 după era mică 1 • Fie-i sufletul păstrat în
mănunchiul vieţii.

Textul

după:

inscripţii păstrat

Caietul cu

la F.C.K (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 57 his.

548
1799 (560) decembrie 1.
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

astăzi dispărută.

(,:l)T il'lt'~ :l,il n:l il,.,,!l n,~ 1 il,'CM, ill1,l'S il:l,'lt'Mil il'lt'Kil
(Jf:))p (f:),)!l? C'pnil '?C:l 'l 'N C,.,:l il,f:)!ll'lt' 2 (?)il (?)il (il:l,:l)? (p',)!
.(C.,.,M)il (,,!)::1 (il,,,)! (ilM~'It')l (il'il)Z'l
5

1

1

1

1

1

H aişa hahaşu"a 1 Jnua "ahasida 1 marat Freida 1 bat hara" M oşe zihron 1 6 Jadic li"raha
he( ?) he ( ?) 2 1 şeniftra băiom ale{ ghimel Kisle" 1 he ta" kif sameh lifrat catan. 1 Tiie nişmata
ţrura 1 biţror hahaiim.

Femeia cea vestită, evlavioasă şi cuvioasă, doamna Freida, fiica rabinului Moşe -amintirea celui drept spre binecuvîntare - care a decedat in ziua de duminică 3 Kislev 560, după
era mică ·3 • Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii.
Textul

după:

Caietul cu

inscripţii, păstrat

la F.C.E. (ms.),

Secţia

Documentare, nr. 263.

549
Piatră

de mormînt din Cimitirul izraelit,

Po nitman 1 hara"

Aici se

odihneşte

Jţhac

1

astăzi dispărutrt.

Sa"a ( Î ). Zihrono li"raha.

rabinul

Iţhac

Sava

4•

Fie-i amintirea

binecuvîntată.

Textul după: M. A. Halevy, Comunităţile e~>reieşti din laşi şi Bucureşti,
«Sinai>), Anuar de studii judaice, an III (1931), p. XXVIII, nr. LXIX.
1 Marţi
2

11 aprilie 1797.
Ultimele 2 litere nu au nici un

8

înţeles

aici.

4

pînă

Duminică 1 decembrie
Sau: bătrînul (?)

la

Za~>eră

(1821), tn

1799.
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CII
550
1581 februarie 1.
Teracotă de 23/17 cm., presărată cu mică; literă de 1,3 cm. in relief;
în cîmp este reprezentată o pasăre.
A fost achiziţionată de la un anticar din Sibiu.
ln Colecţia mixtă de artă comparată.

1581 f(e)v(ruarie)

1.J t

Oprea.

ll IBLIOGRAFIE: 1. Trei plăci de ceramică românească Jin .~ecolul al X V !-lea, în << Rev. ist. rom.&,
an V-VI {1935-1936), p. 188 (text şi fig. 3); în extras, p. 5; 2. Ceramica românea.~câ, pl. XIII, fig. c.

551
<Sec. XVII>.
Teracotă deteriorată, de 19/16 cm.; literă de cea. 1 cm. în relief, în
partea de jos a obiectului; cîmpul este ornamentaL cu o acvilă bicefală încadrată de un brîu cu motive vegetale.
A fost achiziţionată din Curtea de Argeş.
ln Colecţia mixtă de artă comparată.

Ceste tipare le-au

săpat Drăgoi j..ttămplar 1 .

BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 5, fig. b; 2. Pitici de ceramică românească din secolul al
<< Rev. ist. rom. •>, an VII 1 (1938), p. 57 (text) şi fig. 1 la p. 60; în extras, p. ''-

X V II-lea, in

552
1666.
Teracotă de 31/25 cm.; literă de 0,7 cm. în relief, în partea de jos
a obiectului; cîmpul este ornamentat cu o acvilă bicefală, încadrată de un brîu
cu motive vegetale.
A fost achiziţionată din Curtea de Argeş.
Jn Colecţia mixtă de artă comparată.

t

Simeon Rus(u) 1 1666 2 •

BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 7, fig. c; 2. Plăci de ceramică românească din secolul
<< Rev. ist. rom.», an VIII (1938), p. 60-61 (text şi fig. 3); în extras, p. 7-8.

al XV Il-lea, în

1 Textul a fost datat <sec. XVII > după grafie.
O teracotă identică cu aceasta, astăzi dispărută, a
fost semnalată de Cegăneanu, loc. cit. la Muzeul
naţional de antichităţi (probabil una din copiile
executate cu acelaşi tipar făcut de meşterul Drăgoi).

Cu cifre arabe. O teracotă identică cu aceasta,
a fost semnalată de Cegăneanu,
loc. cit., la Muzeul naţional de antichităţi (probabil
una din copiile executate cu acelaşi tipar, făcut de
meşterul Simeon Rusu).
2

astăzi dispărută,
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553
1667 noiembrie 19.
Icoană de lemn cu ramă metalică, de 39/32 cm., reprezentînd pe arhanghelul Mihail; literă de 0,8 cm. gravată pe o placă fixată pe ramă, în
partea de jos a icoanei. Text cu majuscule.
A fost achiziţionată din raionul Răcari.
ln Colecţia mixtă de artă comparată.

t

Mihail Panaiotu, Tomaida

şi

Donos, noiembrie 19, 1667.

554
1748 septembrie 1-1749 august 31 (7257 ).
Ieoanrt de lemn, de cea. 95/59 crn., reprezentînd pe Maica Domnului cu
Iisus în braţe, între sf. ~icolae şi sf. Mihail; literă de 1,3 em. pirtatit
ru nrgru pc fond roşcat, în partra de jos a icoanei.
Provenienţa necunoscută.

1n

Colpcţia mixtă

de artrt ~~omparală.

Grigo rie zu gravu, [ s(i)nu pop(a)
1

Această

r( M )H\\lH( H)

1

sf(ă)ntă

[i]coană

frW 1 •

au

1

5

Vintil(ă);

cumpărat

1

7257.

dumnealui

Neacşu,

Il(i)nca "

.

555
1787.
Icoană de lemn, de cea. 80/45 cm., reprezentînd scena răstignirii lui
Iisus; literă de cea. 2 cm. pictată pe partea din spate a icoanei.
A fost achiziţionată In Bihor.
ln Colrcţia mixtă de artă comparată.

t
1 Şi

1787. Mina lui Spiridon

Speranţa,

la Triest.

fiii lor.

467
https://biblioteca-digitala.ro

Clll
556
(Cea. 1751).
Icoană de lemn de 39,5/28,5 cm., reprezentînd pe sf. Pantelimon, căruia
Grigore Matei Ghica voievod îi închină mănăstirea Pantelimon; literă de
0,2 cm. pictată cu negru pe fond alb în partea din stînga, jos.
Provine de la: m-rea Pantelimon din Bucurrşti.
Aparţine colecţiei Marcela Elena Karadja.

t Movocv (J'QL -r~v~e:, cruv voc<;l 7tE:pLXAUTcj} &~p~ ~IX7tCXV1Ji &ve:ydpoc<; EX ~CX.6pcuv
crol 7tpocrrp€pcu vuv, 7t!X"("(e:vou<; J (.LOU 7tpocr-rCX.-roc. Tocu-r'l)c; (.LOV~v (.LOL &v·n~OL'l)c; -r~v &vcu 1 .
t

Ridicîndu-ţi

din temelie, cu mari cheltuieli, această mănăstire, împreună cu preaînchin acum ţie, ocrotitor al întregului meu neam. Hărăzeşte-mi, în
schimbul acesteia, lăcaşul cel de Sus.
strălucita biserică, ţi-o

557
1763.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 29/20 cm., reprezentînd
pe Maica Domnului cu Iisus; literă de 0,4 cm. in relief. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.
Aparţine colecţiei

Rugăciunea

Marcela Elena Karadja.

robului lui Dumnezeu, Ioachim, proegumenul de la 1vir, 1763.

CIV
558
1780 octombrie 10.
Icoană pictată pe sticlă, de 29,3/25 cm., reprezentînd pe Maica Domnului
cu Iisus între doi îngeri; literă de 0,8 cm. {rîndul 1) şi 0,4 cm. {rîndul 2),
pictată cu alb pe fond albastru într-un cartuş, în partea de jos a icoanei.
A fost achiziţionată la Braşov, de la anticarul Rosner 9 •
Aparţine colecţiei Nadejdei Gr. Romalo.
1 Textul a fost datat <cea. 1751 >
perioada zidirii m-rii Pantelimon.

după

grafie în

2

Informaţie
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comunicată

de

colecţionară.

Zugrăvitu-s-au

această

sfăntă iicoană

de

Ioniţă

1

zugravu ot

Braşov;

anul 1780 1 octom(vrie) 10 1 zile.
sticlă

13IBLIOGRAFIE: M. Golescu, Icoana pe
ist. ''• an XXXVIII (19'•5), p. 8 (text şi fig. 1).

a zugra11ului

loniţă

ot

Braşo11,

în <<Bul. Corn. mon.

cv
559
<Sec. XVII>.
Icoană de 39/33 cm., brodată cu fir de aur, argint şi mătase, pe fond
de atlaz roşu, reprezentînd Izvorul Tămăduirii; literă de 0,7 cm. brodată
In partea de mijloc a broderiei; cimpul este decorat cu mărgăritare.
Provenienţa necunoscută.

Aparţine colecţiei Stephănescu-Arefi.

~uv68"Y)

re:wpy(ou

IJ~v"t"e:/..~2.

"t"OU 7tO"t"e

Al lui Gheorghie Sinodi al

răposatului

Pandele.

560
1748.
Lingură de argint aurit de 20 cm. lungime;
partea din spate a obiectului.
Provine din: Ţara Bîrsei.

literă

de 0,5 cm.,

săpată

pe

Aparţine colecţiei Stephănescu-Arefi.

Donum capituli Barcensis; anno 1748.
Darul capitulului din

Ţara

Bîrsei 3 ; în anul 17 48.

561
1775 (7283 J august 13.
Icoană de lemn de 110/'â crn., reprezentînd pe Maica Domnului cu
Iisus; literă de t,,5 crn. săpată.
A fost achiziţionată din fostul jud. Argeş 4 •

Aparţine colecţiei Stephănesc!t-Are{i.

Cu vria(ria) Ta tălu(i) ş(i) <au> da tu <la> l( ea)t 7283, <cu> chilt(uiala ?) : 6
Floria, Ilinca, Marica, Mariia; av(gust) 13; Gherghina 10 i Dumitraşcu, Mira,
Nasta, Ilie, Ion, Stanu, lăan (sic).
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Cu cifre arabe.
Textul a fost datat <sec. XVII>

şi factură artistică.

după

grafie

8 Capitulul cuprindea oraşul Braşov şi
localităţi din jur.
4 Informaţie comunicată de colecţionar.

alte tt.
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562
1795.
Anaforniţă

0,9 crn.

cu capac, din argint aurit, de 1't cm.

înălţime;

literă

de

săpată.

Provenienţa necunoscută.

Aparţine colecţiei Stephănescu-Arefi.

Cosstantin Vulturescu; 1795.

CVI
563
1678 (7186) aprilie 8.
Panaghiar de lemn (fragment), îmbrăcat în argint aurit; litera este
pe metal.
Provine de la: bis. Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi.
La un colecţionar particular 1 •

săpată

t

,~

qHCTHR4ro H X(pHCT h·"'~&HR4ro lw(4 )H BHTOHif Pl(( cH )41'01( ROfR0;\4 R 1\(t )4(1')
M(-k)c4U,4 2 4n(pHI\it) 'it a.

t Cinstitorului
luna aprilie 8.

şi

de Hristos iubitorului Ioan Antonie Ruset voievod, in anul 7186

BIBLIOGRAFIE: P. Ş. Năsturel, Un panaghiar moldovenesc necunoscut din 1678, în
Moldovei şi Sucevei •>, an XXXVI (1960), p. 4!.5 (text şi trad.).

<•

Mitropolia

CVII
564
<După

1669>.
Cruce de piatră astăzi dispărută, avea litera în rehef; în partea supeîntr-un medalion, era reprezentată stema Ţării Româneşti.
Crucea a fost ridicată pc platoul Cotrocenilor.

rioară,

1
2

Semnalat de Petre
ln orig.: <• MP4~4 •>.

Ş. Năsturel,

loc. cit.

3 ln prezent panaghiarul se găseşte in colecţiile
Muzeului Patriarhiei.
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t Aceasta cruce

rădecatu-1

se întru numel(e) Sfeutei Troeţe 1şe a sf(ă)n
tului Necolai, ţara aceasta 1 domnendu-o domno grec, Radu vod(ă) Leon, 15
făcu [atătea răutăţi] 1 şi curvie 2 ••• 3
Textul după: o fotografie la G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 289 (şi text p. 293--294).
Vezi şi: Idem, Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei 1359--1707, I, p. 1111 şi foto. p. 182.

565
1713 (7221) iulie 20.
Cruce de piatră de 263/115 cm.; literă de 5 cm. în relief; în cîmpul
într-un medalion este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Crucea se găseşte in Piaţa Unirii, in dreptul aleei care duce spre bis.
Patriarhiei.
A fost multă vreme aşezată pe dealul Patriarhiei, lingă biserică.
braţelor

t Această cruce iaste 1rădicată în slava D(o)mnu llui H(risto)s de Costandin 1 Brăncoveanul B( asarab ), feciorull 5 luminatului domnu 1lo Costandin
Basarab 1voevod, în locul alţii 1cruci ce era de lemnu, care 1era rădicată de
Preda 110 bîv vei vornic Brăn 1coveanul, în pomenire 1pentru fiiu său Papa
post(elnic,) 1părintele mai sus pome 1nitului domnu, că într-a 115 cestaş(i) loc
au perit în zile Jle lui Costandin vod(ă) Şerban, ce au stă 1tut domnu în urma
lu Ma[t]ei vo[dă], 1cănd s-au rădicat dărăban 1ţii asupra domnului şi 120 a
boiarilor ţării, la leat 7163; 1 şi stricăndu-se crucea de lemn, 1s-au rădicat
această de piatră, la 1 iulie 20 leat 7221.
în medalionul cu stema Ţării Româneşti, cu iniţiale de 6 cm. în
relief, In partea de sus a crucii:

C(onstantin) B(rîncoveanu).
BIBLIOGRAFIE: 1. D. Berindeiu, Bucureştii, In « Rev. rom. •>, an I (1861), p. 344; 2. C. Erbiceanu, Două inscripţiuni monumentale, în << Bis. ort. rom.>>, an XII {1888-1889), p. 566-567; 3. D. Berindeiu, Bucureştii, In <• Analele arhitecturei *· an II (1911), p. 111; 4. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 60-61
şi desen la p. 62; o. Crucea lui Constantin Brîncoveanrl <după un decalc de V. A. Urechiă >, în «Buletinul
Fundaţiunei Urechiă •>, anI {1901), p. 29; 6. Iorga, Inscripţii, I, p. 245; 7. Viaţa lui Costandin vodă Brîncoveanu de Radu vel logofăt Grecianu, ed Şt. D. Grecianu, p. 268; 8. [P. V. Năsturel], Cruci cu inscripţiuni,
în <• Albina *• Buc., an XI (1908), p. 779 (text şi foto.); 9. H. Stahl, Bucureştii ce se duc, p. 123-124;
10. 1. D. Trajanescu, Mitropolia din Bucureşti, în<< Bul. Corn. mon. ist. •>, an V (1912), p. 174 (text şi foto.);
11. N. Iorga, Istoria românilor, voi. VI, fig. 45; 12. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 61; 18. P.
Popescu, Cruci memoriale în Bucureşti, în << Bis. ort. rom. •>, an LXXVIII {1960), p. 1084.
1 Text ilizibil, a fost întregit după: G. M. Ionescu,
loc. cit.
2 Textul a fost datat <după 1669>, an în care
Radu Leon este înlăturat de la domnie.
Pe lîngă această inscripţie, de jur împrejurul
medalionului cu stema Ţării Româneşti, era, cu literă

textul: << t fiA4rocAoBIH1. 1cH, Xp(HcT)•, lioH!I
[Binecuvîntat eşti, Hristoase
Dumnezeul nostru, cel prealnţelept].
8 Text ilizibil; inscripţia care urma după acest
rind a fost acoperită cu ciment, cu ocazia unei
resta urări.

in relief

şi

H4w .. , HlKH np-kMSHAPU
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CVIII
566
1772 septembrie 1-1773 august 31 (7281).
şi

Icoană de lemn de 67/48 cm., reprezentînd pe sr. Nicolae între Iisus
Maica Domnului; literă de 0,5 cm. pictată cu alb.
Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul de

L(ea)t 7281./

artă populară

Minovici.

Această sf(ă)ntă icoană

au

plătit-o

popa Nicolae.

567
1777.
Mai de lemn de 48/16,5 cm.; literă de 1,4-1,8 cm.
Provine din: satul Bica, raion Huedin.
La Muzeul de artă populară Minovici.

săpată.

Bikali falus, 1 biro Kozma Fe 1 rentz es Balint 1 lanos, Szenasi Fe 1 5 rentz,
Kupa Ia/ nos es Antal/ Ianos; eskiittek / idejekben tsinal/ to Antal Ferentz, / 10
anno 1777.
A fost făcut de An tai Ferentz in anul 1777, pe cind era primar al satului Bica, Kozma
Ferentz, şi juraţi: Balint J an os, Szenasi Ferentz, Kupa J an os şi Antal J an os.

CIX
568
1745.
Icoană de lemn de 87/65 cm., reprezentind pe Maica Domnului; literă
de 1,5 cm. pictată cu alb pe fond vişiniu, în partea de jos a icoanei.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 584. R.

Andrei 1 zugra 1 vii, 1 Zah 1 arie zu /grav.
472
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Mai jos, cu

literă

de 2 cm.,

pictată

cu negru pe fond verzui:

1745.
Pe partea din spate, textul cu

Aceasta
telor sale.

icoană

literă

de 5 cm. este scris cu

roşu:

au [ [plă]l tit Simionu cel[ micii pintru ertar [ [ea

pă]l

ca-

569
1747.
Icoană

de lemn de 91/52 cm., reprezentînd pe arhanghelul Mihail;
de 2,2 cm. pictată cu roşu pe fond alb-verzui, în partea de jos a icoanei.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 130 R.

literă

Aceasta icoană au
păcatelorii sale, 17 4 7.

plăti tu

Besa Petre cu

soţul 2 său Anghelină,

pintru ertare

570
1756 aprilie 30.
Icoană

de lemn de 80/60 cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu Iisus;
de 1 cm. piclată cu negru şi roşu pe fond alb, în partea de jos a icoanei.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 149 R.

literă

Aceste icoane au cumpărat popa Onucu, pintru ertare [ păcatelorii sale;
1756 luna april(ie) 30 z[ile.] 1

571
1772 mai 21.
Icoană de lemn de 72,5/52 cm., reprezentînd pe Iisus între Maica Domnului
sf. Ioan; literă de 0,5-2 cm. pictată cu alb pe fond verzui, în partea
de jos a icoanei.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 121 R.

şi

1772. Marco zugravu.
1

Litere ilizibile.

1

ln orig.: ~ suţul ».
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Pe partea din spate a icoanei, textul cu

literă

de 0,6 cm. este scris cu

cerneală neagră:

Această sfăntă icoană o au cumpărat-o Vasilie, colceriul 1 mării sale
d(o)mnului Casoni Palu, deînpreună cu soţul dumi 1 sale, cu 11 mărieş(i), în
1

zilele înălţatului alu doilea în 1 păratu Iosif, nefiindu arhereu uni tu în Ţara
Ardealului, 1 că tocma atunci au fostu muritu episcopul Athanasie 1 din Blaj;
şi era grăul căte 4 măriiaş(i) 2 mierţa şi vinul căte 1 8 potori 3 cupa. 1772 mai
21; şi o a făcutu eu popa Marcol cel mu(l)tu păcătosu, unitu.
1

572
1775.
Icoană de lemn de 78/55,5 crn., reprezentînd pe Iisus intre Maica
Domnului şi sf. Ioan; liLeră de 13 crn., pictată cu negru pe fond alb, pe
partea din spate a icoanei.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 160 R.

Să să ştie că acea 1 stă icoană
Rumănea 1 scă; 1775.

au 1 făcut-o ...

4

1

Tănasie ...

4

1

573
1788.
Icoană de lemn de 38/29 cm. In trei registre, reprezentind in planul central
Invierea Domnului; literă de 4 cm. pictată cu negru, pe partea din spate
a icoanei.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 98 R.

A lui Buta 1 Iosipu; 1 ani 1788 5 •

*

574
1758 (7266) aprilie 15.

Pomelnic triptic de lemn, de 64/28 cm. închis şi de 64/56 cm. deschis;
de O,t.-1 cm. pictată cu negru pe fond alb.
Provine de la: bis. din Dealul Mare, raion Iaşi.
La Muzeul de artă populară al R.P.R.
Nr. Inventar: 559 R

literă

1
2

Chelar, pivnicer.

Monedă folosită

XVIII-XIX.
3 Monedă

mai ales în Transilvania în sec.

folosită

in

XVIII-XIX.
4 Text ilizibil.
6 Data se repetă cu cifre arabe.

Transilvania in sec.

474
https://biblioteca-digitala.ro

5

din

[Ţar]a

Partea din mijloc:

t Pomelnicul ctitoriloru în
ap(rilie) 15 d(ni).

biseric(ă)

la Deal(ul) Mare,

1

vă

leat 7266

Coloana din drPapta:

iKltRP: Vasile Ilinca, H 1uc 11~,\ 2 , erm( onah) Damian, 1 Mihai, Ilinca, Mihălache, Catrina, Aniţa, Smăranda, Mariia, Gheorghie, Irinuţa, 5
Paraschiva H Hec poA 2 , Gligori, Mărica, 1 Costandin, Ariton, Ştefan, Ion, monah 1
Gheorghi, Ari ton H Hec poA 2 • Monah(i). ll(oMmH) r(owoA)H 3 : monah Vărlan,

Ruset,

1

1

1

1

monah Ionichii, monah Evloghie, Ariton, Arhip, Sanda, Tudori, 10 Ilinca
H «ee poA HX 4, Pintelei, Stratina, 1 Marie, loniţă, Nastasie H Hec poA HX\
Ursul, Mărie, erei Mihălachi, Gafiţa H Hec poA "X 4, Dumitru, Ioana Hec poA "X 4
•• 5 Vasile, Irina, Aniiţa, Andreiu,
Gheorghi, Iftimii, Iliana, Todora.
1

1

1

1

1

1

1

Coloana din stînga:

Ruset, MepTHiH 6 : 1 Mih( a)lachi, Ilinca, Radul, Marii a i Hec poA 2 , 1 Vasile,
Ileana, Sandul, Marii a, Costantin, Catri na, Ştefănică H Hec poA HX 4 , 5 erei
Iacov, Ştefana, Gligoraş, Năcuţă, ere(i) Ion, Nichita monah, Lupul,
Gheorghi, Costa(n)din, Vasile, Ioana, 1 Costandin, Căsandra, Ioana, Ioniţă, 110
erei Mihaiu, 1 Safta H-k4H4H n4Mii\T 7.1 Monah Lavrentii, Gheorghie, Nedele, Dosotheiu, 1 Simeon, Mariia, monah Stefan, Vladaia 1 " «ee poA "X i poA 8 , Ion,
Iftinca Hec poA "X 9 , 115 Neculaiu, Nataliia " Hec poA "X 1 i poA 8 , Pavăl, Tofana
1

1

H HfC

POA HX

4

1

1

1

•

Aripioara din dreapta:

1KHHH 1 : Vasile, Catrina, Ion, Toader, Chiriiac, Gheorghie. Oy-conwHM
Gavril, Iftinca, Costantin, Căsandra " c[MH]~ 11, 1 Ionu 12 •
1

1

10 :

1

cx
Obiectele de la Muzeul de artă al R.P.R., Secţia de artă feudală sînt dispuse astfel:
Lapidarul: pisanii nr. 575-602; cruci de piatră comemorati"e nr. 603-607; p1:etre de mormînt fi
cruci funerare nr. 608-670; di"erse nr. 671-67lo.
Obiecte de metal: căni nr. 675-680; candele nr. 681-727; cădelniţe nr. 728-738; căţui nr. 7397lo7; căuf nr. 748; chi"ote nr. 749-760; cruci nr. 761-815; cutii (cutii relicvar şi relicve ferecate) nr. 816-827;
discuri (anaforniţe, blide, talere, tăvi) nr. 828-871; engolpioane nr. 872-875; e(!anghelii nr. 876-913;
Vii.
Şi tot neamul.
3 Pomeneşte, Doamne.
4 Şi tot neamul lor.
6 Urmează un text scris pe patru rînduri,
după 1800.
1

7

2

6
9
10

adăogat

Veşnică pomenire.
Şi tot neamul lor şi
Adormiţi.

11 Şi
12

neamul.

Cu tot neamul lor.
fiul.

Urmează

11 rînduri scrise probabil

după

1800.

6 Morţi.
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ibrice nr. 914--g18; linguri (.inguriţe) nr. 919-925; medalioane nr. 926-932; pahare nr. 933-960; panaghiare nr. 961-967; pocale nr. 968--972; potire (cupe de potir) nr. 973-1003; ripide nr. 1004-1007;
sfeşnice nr. 1008-1015; vase (boluri, cristelniţe) nr. 1016-1022; diverse nr. 1023-1030.
Broderii şi ţesături: epitafe nr. 1031-1047; epitrahile nr. 10'..8-1063; mînecuţă nr. 1064; nebederniţă nr. 1065; omofoare nr. 1066-1067; orare nr. 1068-1069; poale de icoană nr. 1070-1078; sacose
nr. 1079-1082; vă/uri liturgice nr. 1083-1086; vă/uri de tîmplă (văluri pentru uşi) nr. 1087-1095; diverse
nr. 1096-1100.
Icoane (picturi murale, tablouri) nr. 1101-1165.
Pomelnice de lemn nr. 1166-1172.
Mobilier (jilţuri, uşi) nr. 1173-1180.
Diverse nr. 1181-1185.

575
1486 (6994) septembrie 15.
Pisanie pe o piatră de 66/98 cm.; literă de 7 cm. în relief.
Provine de la: Casele domneşti ale lui Ştefan cel Mare, din Hîrlău,
dispărute; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. Inventar: -'tft06.

astăzi

Fig. 63

[t

E.A(4)ro4(t.)] 2 CTHRiH H X(pH )c(T )wA~BHRiH iw G=Ttljs4H ROt 1 [ROA4] 2, B( o)mi~ M(H )A( o).
cTi~, r( oc )n( o )A(4)pt. 3tMAH 1HoA,&,4RCKOH, c(M )Ht. ! E.or,&,4H4 ROtRO,&,M, C'"h.TROpH ciH ,&,O MORt HXt.mt 1
~
[ Ct.3,&,]2 4TH H44191 C191 R AoR'r( O) ,su,[ 4,&,)2 ••• 3 K4 H Ct.Rpt.WH C191 Rt. To(ro )m,&,t AoRTO

-

1 [

Ctn(TtMRpit)

âj 2.
3

1

Vezi: Tocilescu, Catalogut, p. 16, nr. 9.
Textul a fost întregit
Odobescu, loc. cit. şi Iorga, loc. cit.
9 Inscripţie ilizibilă.

după:

(?)
4

•>

Melchisedec, loc. cit., a citit: qAI(t)c(l)l\4 M4P(Th)
(luna martie).
La Odobescu, loc. cit., apare greşit <• x>> (h).
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t
domnul
zidească

Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul lo Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu,
Moldovei, fiul lui Bogdan voicvod, a f<leut aceste case, care au început să se
în anul 6994 luna ... 20 şi s-au s<l.vîrşit în acelaşi an, septembrie 15.

!.ării

BIBLIOGRAFIE: 1. A. I. Odobeseu, lnscripţiunea lui Ştefan cel Mare de la curţile d01muşti din
/Jirlciu, in<< Hev. ist. arh. fii.», an 1 (188:!), voi. 1, p. 17!1 (lexl, lrarl., dnsPn) şi fotn. la p. 178; 2. Melchisedec, Notife, p. 288-289 (t<•xl şi trad.); a. laţirnirski, PyKonucu PYMblHCKUXb 6u6AuomeKo, p. 87:1 (text);
4. Iorga, Inscripţii, 1, p. 5 (l<•Xl şi trad.); 5. N. D. Chi1·iac, Utitoriile lui .ytefan c~l Mare, p. 55 (lrad.); 6.
G. Balş, /Jiserif,ile lui Ştefan erl Mare, in << Bul. Cum. mon. isl. •>, an XV III ( 19:!5), p. 151 (trad.) şi
fig. 22:! la p. 150; 7. Gh. Ghibiineseu, <1nscrip(ia t·nrţilor domneşti de la lfirlăn şi alte inscripţii>, in
<< Teodor Codrt>scu ''• an V (1936), nr. 11, p. 1()() (trad.); S. V. '1'<-lriihoan~rl, HisericaS(intu.l GheorghP-Ilirlău, în
<< Mitropolia Moldovei şi Surcvei >>,an XXXI (1955), p. :l99 (lrad.); !). Repertoriul nwrlumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 23'• (text şi trad.); 10. Arta epocii lui Ştefan cel Mare în
Muzeul de artă al R.P.R. Text de Ioana Lazarevici, p. 5 (folo.); 11. Istoria României, Il, p. 531, fig. 157.

576
1499 (7007) august 26.
Pisanie pe o piatră de 102/64 cm.;
de 4 cm. în relief, in partea de
jos, într-un cimp de 24/60 cm.; în
partea de sus este reprezentată stema

literă

Ţării Româneşti.

Provine de la: clopotnita m-rii
Dealu din Tîrgovişte.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr.
inventar: 4340.

t MH.t(o)cTiAI B(o)miAI lw P"A'f-'"
BOEBOA"• c( 1:.1 )H!. Iw g""A BO 1 EBOA<i, H r( oc ..
110,.\)HHI:., B'"h.CfH 3fM.\H ~rrpOB.t.IX"iHCKO 1 H n04H
c~:.H nHpN.r~:. G( Brk)T(")ro w( T)u,11 H.luuro
HHKO 1 " " ' 410,.\0TBOpEU,I:. B .trkT X;; M( rk ) ..
c(e)u,11 lil(r(~cT~:.) tffi A('-)H~:..
t Din mila lui Dumnezeu, lo Radul
voievod, fiul lui Io Vlad voievod, şi domn a
toată ţara Ungrovlahiei, a început acest
turn al Sfîntului părintelui nostru Nicolae,
făcătorul de
minuni, in anul 7007 luna
august 26 zile.

Fig. 64

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu,Monumentele străbunilor din România, p. 50 (trad.); 2. ldem, 7008,
Manastirea Dealului, Tîrgu- Vestea, 1500, în <<Calendarul antic>> pe anul1875, p. 50 (trad.); 3. Al. Lăpedatu,
Comunicări. Inscripţia vechei clopotniţe de la Dealul, în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an IV (1911), p. 11.7-148
(text, trad. şi foto.); 4. D. Papazoglu, ms. rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 35; 5. Idem, ms. rom. 739 de la
Arh. St. Buc., f. 3.
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577
1526 (7035) septembrie 10.
Pisanie pictată pe zid, într-un cîmp de 85/87 cm. (fresca a fost detaşată
pe o bucată de pînză); literă de 2,2 cm. pictată cu negru pe fond alb.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 5313.
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Fig. 65

t

g 'b. X(pHcT )"

E.(or )"

HokpHh.IH

H RA(" )ro't( 11. )cTHHh.IH

i w H-kroE

Th.HHHM pd4fHi'f IIOrl,HH>KfM 1 WT OCHOHdlli'd H'b.3rl,Hh.I>Kf c(Hok)Th.IH C"h.H
pO,!.H )tV H HfCh.Hph.IIIHHh. np-J.HAf Kh. Hok

i 'IHHM

ORHT-kAfM. fi3>KE Îw

CTi'h\ G(O)mi'h\, r(O)c(no )A( H)Hh., Hh.3rl,Hh.I>Kf Mh\

r(OCIIO,!.)h. Jl(Or )11.

T~pU,H Ch. MHOI'Of Tfi'O'l'Oh\ f>Kf Hh.3fTH w(•r)4h.(c)THO HdWf
r(o)c(llO,!.C)THO MH H C'b. GA(d)ropW,!.Hh.UIH

3fMAh\

HOEHOA",

R'( o)m( f )c-
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1'(OCIIO,!.C )THO MH

A(~)UtfH 1 Hh.lh\ 04H

K'b. G(o)m(E)CTh.HHh.IM U,p('b.)KHdM f>Kf IIOC-k'l'HTH HX'· G'b. CIIOMokHtll. TO Gh.ICT MH WT Md 1 T(E)pE
HdWf GA(d )ro4( 11. )cTHHOH r( o )c(no )>KAf

1

ĂECIIHHd, C'b.llptli.>KHHU, -k Tor o GA(" )ro4( 11. )cTHHdro

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 95, nr. 20.

2

Citeva litere ilizibile.

478
https://biblioteca-digitala.ro

H-krof

KOIKO,.t.i, / 10 O CIH c(s.fi:)T.fi: !ţp('l!.)KKill ftprHWKOro IH4H4CTHp4 H KH,.t..fi:X' r(o)c(no),.t.(c)TKO IHH
R(O)ro( no ),.t.Kill [r ]4 HX' CllMili/WAIHi4 H noTpoym,4.1Hi4 K'l!.3p1KHOK4 X' K'"llC.fi:Mil cp('l!.),.t.!ţiiHil C'l!.Kp'l!..
WHTH H H4pU.J.IH C~ KTiTo/pll C11Hl4 a(o)m(ec)TilKHOMS X'P4MS nOKIA.fi:Hi~mf HX' fw H.fi:rol KOIKO,.t.S
H XOT.fi:/Hi~ K'l!.nHC4 C~ H 0Rp431l r( O)c(no,.t.c )TK4 IHH 3,4.1 H C'"ll 8'11.31\~RAIHO~ C'l!.np.ll.mHHiţl~ /
r(o)c(no,.t.c)TK4 '""' r(o)c(no)m,.t.4 Poa4H,.t.4, ,.t.'l!.I.J.IIP HX' C4M.fi:X' T.fi:X' a~t(4)ro'l(ll)cTHKiliX' rocno,.t.4
H1i:ro4 H A•/ 15 cnHHH. IloM.fi:HH H4c np(.fi:)'l(H)CT44 R(oropo,.t.H)~ţe K'l!. ~ţ(4)pc:TKH G(lli)H4
CROI rO H cno,.t.( O)RH HH ,4.1CH4rO lrO / np.fi:,.t.CT04Hi4 4MiHil./ H HCnHCf K"h. A.fi:T ~-;, M( .fi: )c( f)1\4
cmT1Kpi4 i ,.t.{ll}Hil. PSK4 AoapoMHp H 30rp4ljs.
tIn Hristos Dumnezeu, credinciosul şi binecinstitorul Io Neagoe voievod, din dumnezeiască
a înălţat din temelie această sftntă biserică a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
şi neisprăvind-o s-a mutat către veşnicile lăcaşuri. Iar eu, lo Radul voievod, din mila lui Dumnezeu domn, m-a înălţat Domnul Dumnezeu pe tron; şi au năvălit turcii cu multe greutăţi, ca
să ia patria noastră, Ţara Românească; şi m-am ridicat domniia mea şi cu boierii 1, multe
războaie apărînd, cite odată fiind goniţi şi cîte odată gonind <pe duşmani>, pînă cînd puterea
şi ajutorul prealnaltului Dumnezeu. . . de la Domnul şi ne-a dat Dumnezeu pace. Şi am
ridicat domnia mea ochii cei sufleteşti spre dumnezeieştile biserici să le cercetez. Şi amintindu-ni-se de mama noastră, binecinstitoarea doamnă Despina, soţia acelui binecinstitor Neagoe voievod, de această sfintă biserică a mănăstirii Argeşului şi văzînd domnia mea dumnezeieştile lor fapte şi ginduri şi osteneala lor, am rivnit cu toată inima să o isprăvesc şi să mă
numesc ctitor al acestui dumnezeiesc lăcaş. După porunca lui Io Neagoe voievod şi voinţa lui
s-a pictat şi chipul domniei mele aici şi cu preaiubita soţie a domniei mele, doamna Roxanda,
fiica acestor binecinstitori domni, Neagoe şi Despina. Pomeneşte-ne pre noi, preacurată Năs
cătoare de Dumnezeu, intru împărăţia Fiului tău şi ne invredniceşte pre noi a sta la dreapta
lui. Şi s-a scris in anul 7035 luna septembrie 10 zile. Mina lui Dobromir şi zugrav.
bunăvoinţă

BIBLIOGRAFIE: 1. L. Reissenberger, L'eglise du monastere episcopul de Kurtea d' Arghis en Valachie.
Traduit de l'allemand de ... , p. 42-t.3 (trad. în lb. franceză şi latină); 2. Ghenadie Enăceanu, Metropolitul
Ungrol'lahiei Neofit 1, în ~ Bis. ort. rom. 1>, an II (1875-1876), p. 637-638 (trad.); 3. [ Gr. G. Tocilescu],
Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea de Argeş, p. t,4-45 (desen şi trad.); 4. Bilciurescu, Monastirile,
p. 11-12 (trad.); o. [Reissenberger), Biserica Episcopală de la mănăstirea Curtea de Argeş, în <<Analele arhitecturei >>,an 1 (1890), p. 226 (trad. In lb. română şi latină); 6. Dicţ. geogr., III, p. 28 (trad.); 7. Dumitrescu,
Istoricul, Il, p. 30 (trad.); 8. 1. Panţurescu, Biserica Episcopiei de Argeş, p. 84-85 (trad.); 9. Al. Odobescu,
Episcopia de Argeş, in ~ Conv. lit. 1>, an. XLIX (1915), p. 1110-1111 (trad.); 10. V. Brătulescu, Frescele
din Biserica lui Neagoe de la Argeş, fig. 20 la p. 19; 11. R. Ilie, Inscripţiile de la mănăstirea lui Neagoe
Basarab din Curtea de Argeş, in • Glasul bisericii •, an XII (1953), p. 590 (trad.); 12. V. Brătulescu, Zugral'ul
Dobromir, in • Mitropolia Olteniei», an XV (1963), p. 362-363 nota 2 (text şi trad.); 13. Gr. G. Tocilescu,
ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 283 (trad.).

578
1571 (7080) noiembrie 12.
Pisanie pe o piatră semicirculară, de 85/200 cm., spartă in două bucăţi;
de 7,5 cm. in relief.
Provine de la o fin tină din Ocnele Mari; a aparţinut colecţiilor Muzeului
naţional de antichităţi 1 şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4180.

literă

1

Nobilii.

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 404.
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t

H.sKOIUHiiM ~'I'U,4 H nocmw(e}HiiM G(lli}H4 H c'li.Kp(11.)weHiiM / G(K-k}T(4)ro A(~)~4,
4MHH. Ge 4.3 p4B~ K.t{4)A(H}Kill/ Moe(ro) i(Hc)~(c4) X(pHc'1')4 iw il.teil4H,&.p'b. KOIKOA H r(o)c.
no [AHH~] / Blll~ O'l' M.t4,&.HC'I'K4 K'll. npot&er~C'I'KO K'll. ilp4ncKOI .seM.tH ~ .t-k'l' H K'll. X4Mn~ ,&.i
.t-fi:'J' ~Kom(1) K'll. HIKIM CKot.S~ C'll. MHOrHMH CA'li..S4MH H K11.3ţ\iX4HiiM, ţ\OH,&.em(e) ,&.4C('1')
5 H4 ,&.ot,&.HH~ r(ocno),.t.c(T}K4 MH. H ,&.4~
MH r(ocno,&.)~ E.(or)'ll. C'I'OA r(ocno),&.c('I'}K[4 MH] /
r(ocno},.t.c{'I'}K4 MH 110~41HHI m~n4H ĂOBpOMHp~ KIAHKill B4H Kp4.tiRCKill/ C~'J'KOpH'I'H cito HC'I'04.,
HHK~ ~Kome ţ\4 IC'I' llOMotH~ r(ocno),&.c(T}K4 MH H po,&.H'I'MIM r(ocno),&.c(T}K4 MH K'll. KotKill; 1
R'll. .t-fi:'J' ,.s-;, Kp~r C.t('b.)HU,~ K, [Kp~r] A~H(H) Ki, ['1'1MtA]il fJ, M{ot)c(I}U,4 HOIM(Kpil} jii ,&.(~)H'll.,

t

Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh, amin. lată eu, robul
meu Iisus Hristos, lo Alexandru voievod şi domn, am fost din tinereţe in pribegie
în Ţara Arăpească 20 de ani şi in Alep 14 ani, ca intr-o închisoare, cu multe lacrimi şi suspine
pînă ce mi-a dat Domnul Dumnezeu scaunul domniei mele, în moştenirea domniei mele. Şi am
dat domnia mea învăţătură jupanului Dobromir, marele ban al Craiovei, să facă această fîntînă
ca să fie pomană domniei mele şi părinţilor domniei mele în veci, in anul 7080, crugul soarelui
20, crugul lunii 12, temelia 15, luna noiembrie 12 zile.

stăpînului

BIBLIOGRAFIE: 1. St. Nicolaescu, O preţioasâ pisanie de la Alexandru mdâ Mircea 1568-1577,
în<< Universul •>, an XLIX (1932), nr. 120 din 1 mai, p.18 (text şi trad.); 2. N. Iorga, Fintîna lui Alexandru
Podâ Mircea, în <<Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXVI (1933), p. 32 (text, trad. şi foto.); li. St. Nieolaescu,
Istoricul mănăstirii Sfînta Treime {Radul Vodă) din Bucureşti, în <<Bucureştii •>, an III (1937), nr. 1-2,
p. 122 (trad. şi foto.); în extras, p. 10; 4. Idem, Istoricul mănăstirii Sf. Treime (Radu Vodă), în << Gazeta
municipală •>, an VIII (1939), nr. 387 din 27 aug., p. 1 (trad.); 6. D. Papazoglu, ms. rom. 394 de la Arh.
St. Buc., f. 10 (fragment de text).

579
1632 (7140) august 2.
Pisanie pe o piatră de 77/165 cm.; literă de 5,5 cm. în relief, într-un
cîmp de 29/160 cm.
Provine de la: bis. Sf. Troiţă din Cimpulung, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: lt400.

[ t] llpoH.SKOIUHiiM ~(T)U,4 H c~ nocn-kweHifM G(lli}H4 H
4MHH. H K'li..SKHml c(e) H c~'I'KOpH <CI> H c~.SH,&.~me c(e)

c~Kp~WIHii(M}
c~H 4(~}c'I'H4

G(Kot}T(4)ro
H c(Kot}T4 H
np-kc.t4KH4/ u,p(11.}KOK K~ HMot G(Kot}TotH TpoHu,H TpHCMJ.IC'I'RO K'll. I,&.HHOM &(o)m(e}c'I'KO.
HcnHC4~ ce K~ A(~}Hill B.t(4)ro4(~)cT(H}KoM~ H X(pH)c(T}~.tto&H(Ko}M~ r(o)c(no),&.(H)H~ H4WIM
iw ill4'1'1H KOIKO,&. 1 H IIO'I'p~,&.H~ CI H IIOH~mţ\4~ CI p4BH B(o)mito m8n4H g4CHA4KH H m~n4H[H]U,4
1r(o) illH'I'HH4(?) H C(lli}H(O}KH HM H pO,&.H'I'MI HM m8n4H IC.t4H H M(4)'1'(1)p1 1r(o) 6.tHH4 H
c(lli}H(o}KH HM H m1Jn4H~ g4CH.til KHC'I'(i~p) H m1Jn4HHIJ,4 1r(o) ĂtiMH'I'p4 H c(lli)H(O)KH HM H
,&.ot,&.HHU,H... [eH G.t4K~ H Ts]l,<\(o)p4 H Koc'J'4H'I'HH H 3op-k(?) Kot4H4 HM n4MI'I'. llHc
M(otci}U,4 4Rr(l.k'l'~} ; A(~}Hill K Aot'J' x.3PM"·

Ă(~)~4,

1

t Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh, amin. Şi s-a înălţat
s-a făcut şi s-a zidit această cinstită şi sfîntă şi preaslăvită biserică în numele Sfintei Troiţe,
dumnezeire intreită într-una. S-a scris în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului
domnului nostru, Io Matei voievod, şi s-au trudit şi s-au nevoit robii lui Dumnezeu, jupan Vasilachi şi jupaniţa lui, Mitina( ?), şi fiii lor şi părinţii lor, jupan Aslan şi mama lui, Elina şi fiii
lor şi jupan Vasilie vistier şi jupaniţa lui, Dumitra, şi fiii lor şi moşii ... şi Slav şi Tudora
şi Constantin şi Zorea( ?) ; veşnica lor pomenire. S-a scris în luna august 2 zile, în anul 7140.
şi

BIBLIOGRAFIE: Iorga,
1

Piatra este

spartă;

Inscripţii,

1, p. 136-137 (text

textul a fost întregit

după

şi

trad.)

Iorga, loc. cit.
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580
1647 (7155) august 1.
Pisanir pe o piatră de 89/188 cm., spart<'i în trei bucăţi; literă de 7 c.m.
în relief.
Provine de la: bis. din Drăgăneşti, raion Roşiorii de Vede; a aparţinu l
colccţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzrul de artă al RP.n. I\r. inventar: 4357.

t

Această sf(ăn)tă şe dumnezeiască beserecă

de astă mănăstire, anume
care iaste hramul sf( ă)ntului marelui măcin(i)ci:i Dimitrie, eu robul
Domnului mieu, lu l(isu)s H(risto )s şi închenătorul sf(i)nte(i) Tro(i)ţe, Io Mateiu
Băsărabu, cu mila lu Dumnezeu, domnul şi voi(vo)d a toat(ă) Ţara Rumă
nescă şi ştiin(d)u dă ctetoriia noastră despre mumă-me şi văzăndu-o veche şe
stricat(ă) rădecatu-o-am den temei, 1 5 însă de(n)preun(ă) cu rudele noastre
ce [n]i se trag despre mumă-me, anum(e): jupan Diicul marele spătari:i şe jupan
Drăguşen 1 marele paharnicu ; şi [o am] 2 zidi tu de piatră întru slava loi Dumnezeu
şe întru lauda marelui m(u)cenecului 1 Dimitrie şi-ntru pom[an]a păr(i)nţi[lo]ri:i
noştri ş-a noastră de veci:i, am(i)n; K'll. .t-kTo x3~ WT cllTKOptHi4 MHp4, r(o)cnor~t
1

Drăgăneşti,
1

CTKOK4Hi'l<liKt H4lUErO ntTil;\fCfTOf j n04(t) Cf M(-k)c(t)U,4 toH(it) ~ ;\(ll)H(H) i' c(•h.)Kp!.Uif Cf
M(-k)c(t)U,(4) 4(K)rocT :; AH(!.) 3• Ispravnic dtpitani:i Badea.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, II, p. 338-339; 2. V. Brftlulescu, Comunicări, in <• Bul. Com.
mon. ist. >), an XIX (19:!6), p. 1:!5; 3. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. III/'!, ed. II, p. 69 (foto);
... n. Papazoglu, /liS. ru/11. 7:!9 <lr la Arh. St. Buc., p. 80 V.

581
1647 septembrie 1-1G48 august 31 (7156 ).
Pisanie pe o piatră de 105/158 cm.; literă de 5,5 cm. în relief într-un
cîmp de 60/125 cm., încadrat de motive vegetale ; în partea de jos este
reprezentată stema Ţ;lrii Româneşti.
Provine de la: bis. Pinul, raion Cislău; a aparţinut colccpilor Muzeului
naţional de antichilă!i ~La Muwul de artă al R.P.R. Nr. inventar: '•399.

t

Acestă sfăntă beserecă ci se che(a)m(ă) Pinul, carele 1 iaste hramul al
sf(ă)ntei naştere a preacuratei Mai 1 căi a Domnului nostru l(isu)s H(risto)s,
purure fetiă 1 Mariă, ziditu-o-ami:i de în temelie eu robulllu Du(m)nezeu, Io
Mateiu Băsărab voevod 1 înpreun(ă) cu doamnă me Ilina, 1 că era bătr(ă)nă
de lemn şi stricat(ă); 1 vă l(ea)t 7156. Isprav(nic) Radul cap(itan) ot Buz(ău).
BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Două pietre de la Muzeul
ist. >),an XXII (1929), p. 178-179 şi fig. 2 la p. 179.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 37, nr. 471.
Piatra este spartă; textul a fost întregit după
Iorga, loc. cit.
3 La anul 7155 de la facerea lumii, iar al domniei
2

naţional

din

Bucureşti,

în «Bul. Corn. mon.

noastre al cincizecilea (sic); s-a început in luna
iunie 30 zile şi s-a isprăvit în luna august 1 ~i.
4 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 17, nr. 30.
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582
<Sec. XV II mijlocul>.
Pisanie pe o piatră de marmură deteriorată, de ft1/8ft cm.; literă de
r, ,5 cm. In relief.
Provine de la: bis. Şubeşti din Cimpulung; a ,fost păstrată şi la his.
Marina din Cîmpulung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar r,t,.54.

t

Această sf(ă)ntă şi du[mnezeiască biserică

po,&,H)u,e 1 zidit(ă)

ciulu ... 2
s-ar 4 ••• 2

1

strică

cu hramul] :C:b.Hf,.VHif E.(orode [robul lui Dumnez] 1 eu, judeţul Gherghina, 1 s(i)nu Stanpomiana lor au întări[t] şi ... 2 5 tru H npo4411\ 3. Iară cine

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

1

1

Inscripţii,

Il, p. 102.

583
1702 (7211) septembrie . ..
Pisanie pe o piatră
de 6 cm. In relief.
Provine de la : bis.
trei se află In lapidarul
La Muzeul de artă

de cea. 103/12'• cm., spartr1 in

două bucăţi; literă

Dintrozi; fragmentul din partea de mijloc a pie·
de la bis. Stavropoleos.
al R.P R. Fără nr. inventar.

t Această sf(ă)ntă biserică [c]e să numeşte Dentro[zi, cu hramul de
minuni făJ 5 I cătoriu sfăn[tului Nicolae]S arhiereul Mirii Lichii, [după curgerea
anilor învechindu] 5 -se şi rău stric[ăndu-se de vremi, 1]5 u:qtinata doam[na Maria
a luminatului domn lonJ 6 I Costandin Băsă[rab Brăncoveanu voievod,
măria] 1 5 sa îndemnăndu-se o au [făcut]S den te[melie de zid şi isprăvindu-se
o au înfrum 1use 5] ţat precum astăzi [să vede] 6 cu dă to[ate .. ·1· .. ] 6 e ale
6
mării sale [şi] a tot rodului ... 1· .. 6 [vă] leat 7211 [meseţ]a septevrie ...
şi
cursul anilor ... 6.
J ...

<<

BIBLIOGRAFIE: G. D. Florescu, P.
Bis. ort. rom.~. an XXIX (1961), p. 1088.

Ş. Năsturel,

P. I. Cernovodeanu, Lapidarul StaiJropoleos, In

584
1703 (7211) iulie 15.
Pisanie pe o piatră de marmură de 96/204 cm.; literă de 4 cm. in relief,
intr-un cimp de 53/1't8 cm., Incadrat de motive vegetalc.
Provine de la: paraclisul m-rii Comana, raion Giurgiu; a apar(.inu t colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 7 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4397.
1
2
3
4

Intrarea in biserică a Născătoarei de Dumnezeu.
Piatra este tocită; inscripţia este ilizibilă.
Şi celelalte.
Textul a fost datat <sec. XVII mijlocul >

după grafie şi ctitor.
6 Piatră deteriorată.
8
Piatră deteriorată.
7

Textul a fost întregit de noi.

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 16, nr. 27.

482
https://biblioteca-digitala.ro

t

Acestu dumnezeescu paraclisu, în carele să prăznuescu 1 marii şi de minuni
făcători sfinţi Spiridonu şi Efthimie, 1 iaste făcutu şi adaos la această sfăntă
şi dumnezoiască mănăstire Comană 1 ca şi alalte case şi chilii ce să văd, făcute

Fig. 66

de Şărbanu Cantacuzino 1 5 bivl'1 velu păharnicu, s(i)nu Drăghici Cantacuzino
vei spătar, nepot lui C'T'4ph. 1 Costandinu Cantacuzino vei postelnic, spre slava
lui Dumnezeu, pentru vecinica [lui, a părinţiloru, moşiloru şi strămoşiloru
săi bună pomenire; 1 la anulu de la zidirea lumi(i) 7211 şi de la spăseniia ei
1703, m(e)s(e)ţ(a) iiulie 15.
1

Tn cîmp, în partea de sus, de jur împrejurul unei acvile bicefale, cu
de 4 cm. în relief:

literă

t

Şărbanu

Cantacuzino bivu velu

păharnicu.

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Lapedatu, Două noi inscripţii de la Comana, în (<Bul. Corn. mon. ist. ''• an
II (1909), p. 121-122 (text) şi fig. 16 la p. 120; 2. N. Ghika-Budeşti, Evolu{ia arhitecturii in Muntenia
şi Oltenia, III, în (<Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXV (1932}, pl. CCLXXIX, fig. 415; 3. V. Brătulcseu, Arta
veche românească, în (<Artă şi tehnică grafică>), 1938, caietul '•-5, p. 7'• (folo.); 4. N. M. Popeseu, Exerciţii
de paleografie românească (scriere cirilică), p. 35 (foto); o. D. Papazoglu, ms. rom. 729 de la Arh. St. Buc.,
C. 25 v - 26; 6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 32.

585
1709 (7217) iulie 20.
Pisanie pe o piatră de '116/189 cm., spartă în patru bucăţi; literă de
3,5 cm., în relief într-un cîmp de 70/125 cm., încadrat de motive vegelale;
în partea de sus, într-un medalion, este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Sf. Sa va din Bucureşti, astăzi dispărută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4177.
1 Bătrîn.

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 37.
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Această

sf( ă)ntă beserică, lăcaş D( o )mnului Savaoth, fiind întăi făcută
mai mică, de un 1 Andronache părcălab, şi închinată la lavra S(ve)ti Savei
de lăngă Ier(u)s(a)lim, hramul aceştii 1 sf(i)nte beserici fiind Bl(a)goveşteniile,
precum în hrisoave s-au văzut, iară din ne 1 ştiinţa unora şi de multa trecere
de vreme, norodul S(ve)ti Sava I-au ţinut.l 5 Acest dară d(u)mnezeesc lăcaş,
mult învechindu-se au început a să strica şi a crăpa, 1 căt şi a să surpa primejduia. Care, măriia sa bl(a)gocestivul şi luminatul domnu, 1 Io Costandin B(asa-

Fig. G7

rab) B( rîncoveanu) voevod, văzănd, stricăciunea ei au pus ca să o mai întă
rească, 1 pe unde s-au părut că trebue ca să stea. Iară foarte slabă fiind, mai
vărtos temeele s-au surpat. Deci măria sa o au surpat de tot acea veche ce-au
fostu şi din temelie au zidit 1 10 şi au rădicat aceasta ce astăzi să vede aşa iscusită şi frumoasă, adăogănd pe lăngă dănsa şi alte case şi tocmele ca să fie
şcoală de învăţat carte, întru pomenire vecinică a nume llui său şi a moşilor
şi a strămoşilor măriei sale pomeană. Şi pre lăngă mai multă 1 cheltuială ce au
dat măriia sa rămăind şi nişte bani ai unui Sterie lumănărariul după 1 moartea
lui, la această lucrare s-au dat, ca şi lui pomeană să-i rămăe, ispravnic fiind
Radull 15 Dudescul vel sluger, igumenind chir Daniil Arapul. Şi s-au isprăvit
la leat 7217 iul(ie) 20 1 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musccleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci},
în<< Calendarul antic » pe anul1862, p. 118-119; 2. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 111; 3. N. Iorga, Inscripţii,
în ~ Rev. ist. •>, an XVIII (1932), p . 27/o; 4. D. Caselli , Casa lui Bimbaşa Sava din Uliţa Mare care merge
la Sirbi, în« Gazeta municipală», an VI (1937), nr. 262 din 21 febr., p. 2; 5. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, p. 296, fig. 118.
1

Textul a fost transcris după o fotografie din
Muzeului de artă al R.P.R., Secţia de

arti"t

feudală.

colecţiile
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586
1709 (7217) iulie 22.
oval

Pisanie pe o piatr·ii du 6il/l09 c.m.; literă du :l crn. în relief, într-un cîmp
r~u diamctrdt~ dt' '•:l/77 em., îneadrat d!.' motivt~ v,,gdale.
Provine de la: bis. din Domireşti, astrtzi dispiirută, raion Rimnicu S;-tral.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. invcnlar: V..75.

Fig. 68

t Această sfăntă şi dumne 1 zăiască beserecă, care iaste hram sf( ă)ntull
Ioan Damaschin !_! iaste făcută şi zidită din temeli iia ei de dumnealui jupan
Dragomir, sin jupan Gram 1 i(i), u iKEHll Ero \ Stanca, în zilile prealuminatului
domnu Ioan Costandin Brăncovănul Băsărabu voivodu 1 pentru a lui 2 şi
a părinţ(i)lor dumnelui vecinii că pomenire; m(ese)ţa iul(ie) 22 dnl, leat 7217.
BIBLIOGRAFII~: 1. G. Niculescn, Mănltslirea din Rimnic şi ruinele de la
nicului •>, an I (1923), p. 56; 2. Oct. Moşcscu, Rimnicul Sărat, Călăuză, p. 39.

Domireşti,

în <<Analele Rîm-

587
1714 septembrie 1-1715 august 31 (7223 ).
Pisanie pc o piatră de 128/185 crn.; literă de 6 cm. săpată într-un cîmp
de 84/l't-'t cm. încadrat de motive vegetale.
Provine de la: Turnul Colţei din Bucureşti, astăzi dispărut; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4395.
1 Şi soţia
2

lui.
tn orig.: «lai >>.

3

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 15, nr. 1.
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t

Această

încu(n)jurare de zid, cu toată cuprinderea, den temelie s-au
zidit de dumnealui jupan Mihai Cantacozino marele spatar, fiind cuprinsu
den dumneze 1 iasca răvnă, toate acestea foarte înfrumosiţate precum 1 6 să văd,
pentru mărirea şi slava lui Dumnezeu şi pentru vecinica pomenire a dumnealui
1

1

Fig. 69

şi

a tot neamul dumnealui.

Şi s-au
Ştefan

săvărşit

în zilele luminatului domnu
a toată Ţara 1 Rumănească, Io
voevod Cantacozino, fiind arhiereu 1
Mitropolii presfinţitul părintele Anthim; l( ea)t 7223.
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în <<Calendarul antic •>
pe anul 1862, p. 49; 2. Dumitrescu, Istoricul, I, p. 113; 3. Al. G. Găleşescu, Eforia Spitalelor Civile din
Bucureşti, p. 579 nota 1; 4. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 181; 5. Al. Tzigara-Samurcaş, Arta în România.
1. Studii critice, p. 108; 6. Idem, Turnul şi biserica Colţea, în << Conv. !it. •>, an XLII (1908), p. 357; 7.
Gh. Ghibănescu, Inscripţii de pe cărţi 11echi, în <<Ioan Neculce •>, an V (1925), p. 269; 8. Gh. Negulescu, O pagină
din istoria Bucureştilor. Intemeierea mănăstirii şi spitalului << Colţea >>. lnfiinţarea şi istoricul bisericii
<•Sf. Ilie, Hanul Colţei •>, în << Bis. ort. rom. •>, an XLIV (1926), p. 87; 9. Em. Elefterescu, Biserica Colţei, în
<< Glasul monahilor •>, an XI (1933}, nr. 3H din 5 feb., p. r,; 10. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic a.l monumentelor feudale din Bucureşti, p. 187, fig. 77.

588
1719 octombrie 1.
Pisanie pe o piatră de 90/155 cm.; literă de 5 cm. în relief, într-un
dmp de 62/105 cm., încalirat de motive vegetale. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Hanul Greci- Ghionma Banul din Bucureşti, astăzi
dispărută; a aparţinut colecţ.iilor Muzeului naţional de antichităţi. 1
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4396.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 17, nr. 33.
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t

o 7tcloV0'€7t't'o<:;

x(<Xl) 6e~o,:; v<Xo,:; 't'~<:; X<X't'oc cr<Xpx<X yew~ 1 crew,:; Tau
Kup(ou ~(lWV '1 'YJO'OU XpLO''t'OU €x't'(cr6'YJ OC7tO ~&6pwv 1 &v ~'t'EL ~oy 't'o~,:; OCV<XAW(l<XO"L
't'OU &voo!;o't'&'t'OU &pzov't'o<:; 1 (lEY<X (l7t&vou rxLOV(l<X 't'OU EX TiwywvL<XV~<:;, LO''t'Op~e'YJ
Oo't'o<:;

1

Fig. 70
~' ' 15 "
~
•
,
- €U0'€1-'€0"t'<X't'OU
'
(.l
'
'
'1 W<XWOU
<XU'6'€V't'OU 1XUpLOU
o€
€V €'t'€L x ,...'"'crxo,
'YJYE(lOV€UOV't'O<:;
't'OU
Kwvcr't"<XV't'(vou B<Xcr<Xp&~<X ~( oe~oo<X), OLOC O<X7t&V'YJ<:; 1't'OU 7t<XVLepw't'&'t'ou &.pzLemcrx67tou
TiwywvL<Xv~,:; xup(ou EU6u 1 (l(ou 't'OU &x ~L7t<Xf..('t'~<X<:;, 't'O o€ <Xlwp't)(l<X 't'ou tmep6up(ou &v 1 ~'t'EL 1719 ox't'(w~p(ou) <X.

t Această preacinstită şi dumnezeiască biserică a Naşterii după trup a Domnului
nostru Iisus Hristos s-a clădit din temelie în anul 7073 cu cheltuiala preaslăvitului boier marele ban Ghionma din Pogoniana şi s-a zugrăvit in anul 7224 (sic), domnind preaevlaviosul
domn domnul Ioan Constantin Basarab voievod, cu cheltuiala preasfinţitului arhiepiscop al
Pogonianei cltir Eftimie din Dipaliţa, iar aşezarea <pisaniei >deasupra uşii <s-a făcut> în anul
1719 octombrie 1.
BIBLIOGRAFIE: 1. G. D. Florescu, P. Ş. Năsturel, P. 1. Cernovodeanu, Lapidarul Stavropoleos,
în « Bis. ort. rom.», an LXXIX (1961), p. 1086 (text şi trad.); 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5H2 de la
B.A.R.P.R., r. 301 V (text şi trad.).

589
1727.
Pisanie pe o piatră de 37/40 cm., spartă In trei bucăţi; literă de 4 crn.
In relief, Intr-un cîmp de 26/32 cm., încadrat de motive vegetale. Text cu
majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 4493.
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o 1 [ ocyL oc;] 1 OU't' oc; Vtl oc; 1 [ aLcX] 1 att7ttlV'r) c; 't'OI)
you B'r)~ttV't''r)ttc;, 7tO't'e: 1 5 [.Le;ytt/..ou ttp[.Lttaou, 1727.

[t ,AVtlXtlL] 1 VL0'8 'rJ
t

mare

S-a înnoit
1727.

această sfîntă biserică

cu cheltuiala lui Paleologu din

ntlAE:

1

[o] Ao-

Bizanţ., altădat;l

armaş,

590
1731 (7240) octombrie 23.
Pisanie pe o piatră de 78/151 cm.; literă de 3,5 cm.în relief, într-un cimp
de 72/109 cm.
Provine de la: bis. Caimata din Bucureşti, astăzi dispărută; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: H83.

t Această sf(ă)ntă şi dumnezeiască biserică, cu ajutoriul lui Dum lnezeu,
iaste făcută şi zidită den temeliia ei de dumnealui ju 1pa(n) Necula biv ceauş
za aprozi, Boziianul, cu jupăneasa dumnealJ ui, Stanca, ajutorind şi alţi creştini

Fig. 71

mahalagii i neguţători 1 5 cu căt s-au putut, care-i s-au pusi1 numele lori1 în
pomelnecul sf(i)ntei bis 1 erici, ca să fie pomeniţi în veci; şi înfrumuseţăndu-se
pă denlăun 1 tru şi pă dennafară cu toate podoabele, precum să vede, unde să
cinste şte şi să prăznuiaşte hramul Adormirea Preasf(i)ntei stăpănii noastre
Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioară Mariia, începăndu-să în 110 zilele
1

1

Piatra este

1

deteriorată.

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 17, nr. 32.
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răposatului

domni Ion Nicolae Alixandru voevod şi 1 săvărşindu-să în zilele
prealuminatului domnului nostru Ion Mihai voevod, în anul de la zidirea lumii
7240 în luna lui octomvrie în zile 23.
1

1

BIBLIOGRAFIE: N. Rtoicescu,
p. 180, fig. 711.

Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale

din

Bucureşti,

591
1754.
piatră

Pisanie pe o

de 78/190 cm.,

spartă

în

două bucăţi; literă

de

lt,5 cm. în relief, într-un cîmp de 56/88 cm., încadrat de motive vegetale.

Provine de m-rea. Cornăţel ( ?), raion Olteniţa.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4!..3'•

şi

t.r.78.

t

Din pronia1 marelui [Dumnezeu ... ]2 e îndemnănd 1 u-se încep[utu]-s-au
şi s-au săvărşit al[ceastă cl]opotniţă, după cum să vedia, 1 [cu to]ată cheltuiala
dumisale pan Mathe(i) Rose(t) 1 5 bi(v) vel vist(i)er ş-a 3 jupăniţii dumisale

Fig. 72

Conţasca, prin ostentiml(a) sfinţii sale Calinicu, 1 ierodiacon de la Moriia,
năstavnicul aceşti sfintei mănăstiri; şi s-au săvărşit 4 la anul de la H(risto)s 1754.

Stanca

1

1

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Art etlitterature des Roumains, pl. LXII; 2. Idem,
ist. 1>, an XVIII (1932), p. 269.
1
2

în orig. << tron ia. 1>
Piatra este deteriorată.

Inscripţii,

în <<Rev.

3 În orig.: <<pa 1>.
In orig.: << săvărşid 1>.
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592
1757 septembrie 1-1758 august (7266 ).
Pisanie pe o piatră de 72/135 cm., spartă în două bucăţi; literă de 4,5 cm.
în relief, într-un cimp de 42/118 cm., încadrat de motive vegetale.
Provine de la: bis. Sf. Vineri din Cîmpul ung, astăzi dispărută; în 1908
se găsea in curtea Bis. Domneşti din Cimpulung; in 1936 N. Ghika-Budeşti
a semnalat-o in Iapidarul bis. Stavropoleos din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4405.

t

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutoriuh1 Fiiului şi [cu] lplinirea D(u)hu(lui)
ziditu-s-au această sf(ă)ntă biser[(i)că] 1 întru cinstea şi hramuh1 sf(i)ntei
Vin[er]i şi alu sf(ă)nlt lui Ioanu llpfA(f)rrf'1k 1 în zilile preaînălăţatului domnu 1 [lo Co] 1 6 stantinu Nicolae voevodu, cu blagoslovenia mitropoli[tul]ui chir 1
Filaretu, cu chie<ltu >iala acestoro preoţi: erei Oancea, erei Ionu ; [vă] 2 1( eat) 7266.
S(făn)tu,

ll!BLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, II, p. 103; 2. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia
<1 Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXIX (1936), pl. DCV.

;;i Oltmia, în

593
< 1758

august- 1761 iunie>.

Pisanie pe o piatră de cea. 83/125 cm., spartă în patru bucăţi; literă
de 5 cm. în relief, într-un cimp de cea. 83/125 cm., încadrat de motive
vegetale.
Provine de Ia: bis. Gănescu din Craiova, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4431 şi 4452.

[t Cu ajutorul sfintei şi de viaţă]

3

făcătoarei Troiţă,! [această sf(ăntă) mănăs

să p] 3 răznuiaşte şi să cinsteşte

tire, unde
[hramul sfîntului prooroc Ioan Botezăt]3 oriul şi sf( ăn)tul ierarh Nicolae 1 de [la Miralich]3 ia, iaste zidită din temelia ei de dumnealui jupan 1 6 Ba[rbu Zătreanu b] 3 iv vel stolnic, fiiu dum(nealui)
răposa[t]ului Pătru Zăt(reanu), şi jupăneas(a) 1 dumn[ealui, Neacşa]3, înfrumuseţăndu-o căt pe d[in]lăuntru atăta şi pe di lnafară pre cum să ved(e), avăndu
ajutor şi pe alţ[i n]eguţător(i), carei în veci să Jvoru pom[en]i, dumnealor şi tot
neamul dum(nealor); în zilele l[u]minatului d(o)mnu lo 1 Scarlat [Gr]igorie
Ghica voivod, cu bl(a)goslovenia preasf(in)ţii sale părintelui 1 10 ch[ir] Grigorie
ep(i)scop Rîm(nicului), fiindu ispravn[ic] şi ctitor jupan Tudor J[săpunaru şi] 3
Barbul [dascălu] 3 , începănd la lun(a) av(gust) 29 d(ni), leat 7265, 1757 4 •
1

BIBLIOGHAFlE: 1. Sfînta episcopie a eparhiei Rirnnicului NiJul Sev~rin în trecut şi acum, p. ld 7;
2. T. G. Bulat, Vechile inscripţii ale episcopiei din Rimnicu Vîlcii, în (1 Hev. ist. >>, an IX (1923), p. 118;
3. D. Papazoglu, ms. rom. 729 de la Arh. St. Buc., f. 69.
1

înainte-mergător.

2

Inscripţie ştearsă.

Cu cifre arabe. Data atestă momentul inceperii
de zidire, biserica fiind terminată in
timpul domniei lui Scarlat Ghica voievod <1758
august- 1 ~61 iunie>.
4

Textul cuprins între paranteze drepte a fost întregit după: Iorga, loc. cit.
3 Textul a fost întregit după: T. G. Bulat, loc. cit.

lucrărilor
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594
1765

<după

august 18>.

Pisanie pe o piatră spartă, de 76/82 cm.; literă de 4 cm. în relief.
Provine de la: Schitul Mărculeşti-Flămînda din Cîmpul ung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4441.

[În numele Tatălui şi Fiului şi al Duhului Sfînt, amin. Începutu-s-au a se
zidi temelia acestei sfinte]1 [şi d[ umnezeiască biserică, unde se cinsteşte şi se
prăznueşte] 1 [ hramul sf(in)tei Înă[lţări a Domnului nostru Isus Hristos şi a

Fig. 73

sfîntu]l [lui marelui m(u)cenic şi isvoră[tor de mir Dimitrie, prin]1 [ 5 osărdiia
şi toată chieltuiala dumnealui D[imitrache hagi Ma] 1 [rco biv vei pah(arnic),
ispravnic fiind acestui judeţ sud Mu[scel], 1 [ în zilele mării sale lo Ştefanu
Racoviţă v( oie)v( o )du, leat 1764, [ înpodobindu-o cu toate zidirile în prejur
1 Textul a fost tntregit după: Istoria fondaţiunei
sîntei biserici Mărculeşti-Rossetti, ce-i zice şi Flă-

mînda din Cîmpulung, de un cîmpulungean, p. 24.
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după

cum să ve[de. Şi s-au săvă(r)şit în zilele luminatului d(o)mnu Io
Scar [ lat Ghica v(oie)v(o)du, numindu-1 Schitul Mărculeşti. Şi I-au în-[
chinatu metoh sf(in)tei mănăstiri Cămpulungu, în egumeniia [ sf(i)nţii sale
părintelui chir Dositheu arhim(andrit), care şi îndem [nător şi ajutor au
fost la facerea ace(s)tii schit, dinpreună cu [ dum(nealui) Apostol lzbăşoiul
biv cluciar za arie, de aici din Cămpulung, ca [15re şi epitrop au fost la ace(s)t
sf(ă)ntu schit; leat 1765.1
10

• BIBLIOGRAF lE: 1. Istoria fondaţiunei sîntei biserici Mă,.culeşti-Rossetti, ce-i zice şi Flămînda din
Cimpulung, de un Cimpulungean, p. 24-25; 2. D. Simonescu, Biserica Flămînda din Cîmpulung-Muscel,
în ~Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXXV (1942), p. 173-174.

595
1774 (7283) octombrie 23.
Pisanie pictatft pe zid, într-un cimp de 70/141 em. (fresca a fost detaşat;!
pe o bucată de pînză); literă de 4 cm. pictată cu alb pe fond
albastru închis.
Provine de la: bis. Sf. Dumitru din Craiova.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4113.

şi fixată

Această biserică este zidită dinu temeliia ei de răposatulu dom[ nu] Matei
Ba[s](a)ra[b] voi[vod] [ şi trecănd în urmă mulţi ani la mijlocu s-au fostu stricatu învălişulu şi zugrăv[ea]la. Dec[i], [ sc[ul] ăndu-să dumnialui Costandinu
Argitoianu biv velu cluceru au dresu şi au şi[n]drilit-o, [ şi [zugrăvi] 2 t-o dănădu-i
şi alte odoare, dinpreună cu dumnia(ei) cocon(a) Mariia ră[posata] Argitoianca. [5 Şi [din întîm] 2 ăplaria vremiloru răzmiriţi(i), iarăşi s-au strica tu şi alu
doia[lea rănd scu] 2 lăndu-să [ to[t dumnealu] 2 i răposat Costandin Argitoian biv vei
clucer cu răposa ta cu a<ceea ?> Mariia Argitoianca, fata dum(nealui) pah(arnicul) [
Necolii Slătinian, al doilia răndu au şindrilit-o şi s-au înfrumuseţat cu zugră
vială, puindu-i sticle şi hiare pe la ferestre, cu toată cheltuiala dumnialor,
în zilele prialuminatului domn lo Alixandru Ipăsila(n)ti voivodu; o(c)tomvrie [10
dni 23[liat 7283. Zugraf Ioan z(u)g(ra)f ot Bucu[reşti, [Marin zug(raf).
1

BIBLIOGRAFIE: 1. O. G. Lecca, Familiile boereşti române, p. 7-8; 2. Sfinta episcopie a eparhiei
Rlmnicului Noul Severin in trecut şi acum, p. 384; 3. V. Drăghiceanu, Biserica Sf. Dimitrie-Craiova, in «Bul.
Corn. mon. ist. >>, an VIII (1915), p. 191; 4. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 52-53; o. G. Poboran, CePa despre
familia Argetoianu si reparaţiile bisericii Sf. Dumitru din CraioPa, în << Arh. Olt. >>, an II (1923), p. 324-325;
6. L. Atanasescu, Biserica Sf. Dimitrie din CraioPa zisă Domnească, ctitoria domnului Matei vodă Basarab
şi a doamnei sale Elena, în <• Ion Maiorescu>>, an I (1931), nr. 6-7, p. 52-53; 7. A. Pessiacov, Sf. Dumitru
Băneasa din Craiova, în << Arh. Olt.», an XI (1932), p. 205; 8. 1. Popescu-Cilieni, Biserica Sf. Dumitru,
catedrala mitropolitană din Craiova, p. 10; 9. Idem, Biserica Sf. Dumitru, catedrala mitropolitană a Craiovei,
în « Mitropolia Olteniei>>, an XI (1959), p. 583-584.
1
Textul a fost datat 1765 <după august 18>,
cînd Scarlat Ghica ajunge domn.

2

Textul a fost întregit
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după:

Dumitrescu, loc. cit.

596
1776.
Pisanie pc o piatrrt de 86/137 cm.; literă de 7,3 cm. în relief.
Provine de la: casele domneşti din Craiova, astăzi dispitrntc; a fost
păstratft şi în localul fostei primării din Craiova.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: fd8!._

t lonti Alixandru loanti Ipsila(n)tu vodă. Oraşu Craiovei dinti veichile
vremi fi(i)ndu lăcuitti de vechi fam(i)lei boereşti şi de altti fejli de briasle
pe locu domnescti, iarăşi slobodti, fost-au şi dinti vremi trelcute casă domneşti
1

Fig.

7~

pentru lăcuinţa boiarilorli celorli ce să<nt> orăn l 5 duiţi de domnie oblădui
tori Crai(o)vei şi celortilalţ(i) jude 1cători de aicea de peste Oltti. Dară fii(n)dă -că aceste casă cu totu să 1dărăpănasă dinti pricina răzmiriţăi şi venisă la
o stare întru care 1nu era cu putinţă a lăcui celti mai prostti omti, domniia
mia socot 1 indti atăta trebuinţă ca să-şi aibă odihnă boeri(i) cei ce să trimite
de că 10 tră domnie într-acest oraşi al Craiovei pentru poru(n)ci domneşti,
şi văzăndti c 1ă aceste casă săntti podoba acestui oraşi, socotindu suma chieltuele 1i, amti prefăcutti de iznoavă aceste casă înpreună cu paraclisu, precumti
să ve 1 de, spre vecinică pomenire domniei mele de toţ(i) căţ(i) vorli lăcui întrănsă 1[le] şi de toţ(i) căţ(i) cunoscti podoba patrii lorli. Ca spre faceria acesto-1 15
ră case amti orănduitti domniia mia 2 boeri dinu craioveni, pă du 1 mnialui
loniţă Brăiloiu bi(v) velu sulgeri, dumnialui Costandinu Fot 1eseu bi(v) velti
crucer1 34 X'4pie 1 de au fosta. epistatti 2 păr'la săvărşitu; 1776.
1

1

De arie.

2

ln orig.:

<•

epistamu

>).
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BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Comunicări. Zidurile bliniei Craiovei, în <<Bul. Corn. mon. ist. ''•
an III (1910), p. 194; 2. A. Pessiacov, Schiţe din istoria Craiovei, ed. IJ, p. 23; 3. G. Mii.-Demetrescu,
Craiova în veacul trecut. (Inceputul sec. XIX), în <<Arh. Olt.>), an III (tg21•), p. 219; 4. A. Georgescu,
Craiova. Cercetări istorice. 1. Tirgul Craiovei, p. 90 notă; 5. l. B. Georgescu, Hanul mănăstirii Hurezi din
oraşul Craiova, în << Mitropolia Olteniei ''• an X (1958), p. 243.

597
<Cea. 1776>.
Pisanie pe o piatră de 113/91t cm.; literă de 4 cm. în relief; în cîmp,
în partea de sus, este reprezentată stema Ţării Româneşti. Text cu majuscule.
Provine de la: şcoala de la m-rea Sf. Sa va din Bucureşti, astăzi dispărută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4398.

Fig. 75
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 16, nr. 10.
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'~'Hxocc;

ocA.e:;'Y)cr(a)v &.v8pocm rpe:pwvu11-ov <18e: 1 'AA.e;ocv8pe: xpoc-roc; ~(a)GOC!J.e:voc;
Llocx(occ;, 1 II pw-roc; -r'
6e!J.ef})\(a)V tcr-r'Y)c; 11-oucrwv 'EA.txwvoc 1 Kocr11-wv t8!J.ocrov"t) -rooc;
7tOAhocc; 7tporpp6v(a)c; 1 5 roc~oc docxwv, aU 8' E7t€L 7tAeLO''t'' E:'t'A'Y)c; E7t't'OC€'t'eL'Y): 1 Xoc~p'
,
~ t'
(a)c;
oe:r."oc!J.e:V'
Y) xpocv-ropoc !J.OUcro-rporpov l 'lE -re:pov xocpxwtxov (a)c; oc1to !J.e:pouc; -rou l
Au-rou "Y~ouc; 7tp6c; -ro ye:voc; 1T.Q yevoc;, cre 6oc11-oc toc11-oc t &.11-oc6e:c; crov iy(a).l 10 'E-re:pov
oc1to !J.Epouc; -rou yevouc; 7tp6c; -r~v 1Au-rou ·~y~'YJAO't''YJ't'OC xoc-roc 1toccrocc; &.v-rtmpe 1 rpov -rocc;
cru~uytocc; -rwv M;e:(a)v 1 1 Lorp6c; '!.y(a)ye: ~81) toc11-oc t 1)6"1) &poc octcrtoc &A.A.oc. 2

ex

1

1

1

,

,

,

1

-

Ai venit să-i aperi pe bărbaţi, Alexandre, incingîndu-te cu stăpînirea Daciei, care poartă
astfel un nume cu noimă. Cel dintîi ridici din temelie un Helicon 3 al muzelor, împodobind
bucuros pe cetăţeni cu ştiinţa. Ţară a dacilor, tu, după ce prea multe ai suferit vreme de şapte
ani, bucură-te, căci ai primit un cîrmuitor care cultivă muzele.
Un alt vers karkinic ", ca din partea înălţimii sale către popor.
'"

.l.-'

yc.voc;, Ge: a~OC!J.OC .~LOCfl.OC
1

1

1

L

Un altul din partea poporului
sunetelor.

, 5.
ot!J.OC ee:c; O'OV €"((a)
,

către înălţimea

sa, la fiecare cuvînt

răsturnînd

BIBLIOGRAFIE: N. SLoirescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din
p. 129, fig. 51.

ordinea

Bucureşti,

598
1781 septembrie 1.
Pisanie pe o piatră de marmură de 56/58 cm.; literă de 3,5 cm. în
relief, într-un cîmp de 29/5'< cm.; în partea de sus este reprezentată o
acvilă bicefală şi insemnele puterii arhiereşti. Text cu majuscule.
Provine de la: un han al m-rii Văcăreşti ( ?), astăzi dispărut, din
Bucureşti.

La Muzeul de

IX~7t1X

1

artă

al R.P.R. Nr. inventar: H16.

Ge:7t't'e:!J.~ptou IX • 1 de:(!J.oc6' E:7ic; 8oc7tOCV'Y)c; 7t1X't'ptocp:x,'Y)c; '1 pocrOAO!J.OV 1
1
Ilocv-ro8o:x,dov -rou6' 'A~poc!J.toc; 6e:6rpp(a)v 1 ' HA.u6e: yocp docx("t)q:>L 6e:ou8~c;, 8dy!J.oc-r'
e:pe;e:v 15 OtxoVO!J.LIXc; eljc; ~8e ye: t8!J.OO'OV"t)c;.
1

1781 septembrie 1. Ridicat-au acest han cu cheltuiala sa patriarhul Avramie al Ierusalimului cel cu dumnezeiască înţelepciune, căci a venit in Dacia cu evlavie şi a dat dovadă că
este harnic şi destoinic.
Rindurile 7-8 şi 10-12 reprezintă explicaţii
ale alcătuitorului pisaniei.
2 Textul a fost datat <cea. 1776> in jurul anului
cind au fost ridicate clădirile şcolii de la Sf. Sava.
(Vezi: V. A. Urechiă, Istoria ~coalelor, voi. 1, p. 38).
1

in

proză-

3 Lăcaşul

muzelor in mitologia greacă.
Vers in limba greacă, care se poate citi, indiferent, de la stinga la dreapta sau invers.
5 Caracterul versurilor nu îngăduie o traducere
4

coerentă.
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RlllLIOGRAFIE: 1. N. Stoicrscu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din
p. 112, fig. '•7; 2. Gr. G. Toeilescu, ms. rom. 51'.3 de la B.A.R.P.R., f. il1 (foto.).

Rurureşti,

Fig. 76

599
1785 septembrie 10.
Pisanie pe o

piatră

Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul de

artă

de 34/46 cm.;

literă

de 4,5 cm.

săpată.

al R.P.R. Nr. inventar: 4443.
1

Această pivniţă

iaste a me, a lui Chiriiac Costantin Praz ; şi am
la 1785 1 iul(ie) 11 au ars tărgul; 16 şi sep(temvrie)
1

făcut-o la v(ă) let 1783 1 .1 Şi
10, după ardere, am dres.
1

Cu cifre arabe.
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1

Fig. 77

600
1794 wme 28.
Pisanir P" o placf1 dt> rnarrnur<i de Gfl/100 crn.; literă de ~,5 cm. în
relief. Text eu majuscule.
Provine dr la: bis. Sf. Apostoli din Bucureşti; a apart.in.ut colecţii lor Muzeului naţ.ional de antichiti\ţi 1 .
La Muzt>ul de arti"1 al H.P.n. Nr. inv!'ntar: V.H.

rp1Jy6pLo~ 7t6'r'JLO~ L-rocup01m6ALO~ -r6ae a&f.LOC 1 ~eLf.LOC't"O cipxL60't"1J~ ~au
:Aoc-rpL~ TpLocao~ 1 N1J<il [J.Ucr-ro7t6AoLv 7t<:pLxoc:Af.E·c u1.!n6ef.L€6A<p 1 I1E:-rpou x(ocl) IT<X.o:Ao
'
~ '~
/sA <X.f.LT:p'f)~
- sU'J
t:'
~
'
,
'
,
,
T ouc; "( ,,e:v
OS:IJ7tEO"t1J~
oU<X.oO~
o<X.1t<X.V7l'
E'J <X.p~Tpe7te:W~
OCVvYS:LFOCc;,
1

Ou!l<'!l cŢl &~s:-r<X.L ci-rpe:xE:w~ 1 TH[.Lo~ 'A:AE:C:<X.vapo~ ~<X.XL1J~ Iq/ ~"(E(.L6veue, 1 Moupo0~1J~
yevs:~v rpE:p-r<X.'t"O~ ~"(E:f.L6vwv 1 IT 0Lf.LV1JV -r' <X.i5 ÂO"(LX~\1 aLe:7tE: X~E:L\10~ ~ocrL6eLO~ 1 10
"Ecr1tepo~ cicr-r~p &~ eucre~E:<X.~ rpocE:Owv, 11794 1.ouv((ou) 28.
Venerabilul Grigorie al Stavropolei, arhiereu şi slujitor al Trei mei, a ridicat această
clădire, înălţînd-o în chip deosebit cu măreţe cheltueli, drept templu preafrumos, eu adînci
temelii, al celor doi săvîrşitori ai tainei dumnezeeşti Petru şi Pavel, pc care în sufletul său
îi cinsteşte sincer, pe cînd domnea, puternic, Alexandru al Daciei, Moru zi după neam, cel mai
viteaz dintre domni, iar turma cuvîntătoare o cîrmuia vestitul Dositei, strălucind ca un luceafăr de seară al cucerniciei, 1794 iunie 28.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 17, nr. 40.
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601
1795.
Pisanie pe o piatri\ rle 78/160 cm., spartrl în rlouft hur.i\ţi; literă rlP
cm. în relief, într-un cîmp de 37/HO cm.
Provine de la: bis. Sf. Ionică Moldoveni din Bucureşti, as ti\ zi rl ispi\rutCt;
a aparţinut colprţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4H5.

r,,s

t

Intru mărirea atotţiitorul(ui) Dumnezău şi spre cinstea 1sfîntului său
înainte-mergătorului şi botezătorului Ioan s-a 1 rădecat din temelie acestă
sfîntă biserică de către Dimitrie 1 Dărăscul, marele medelnicer, şi soţia sa
Sofiea, la anul de 5 la Hristos 1795 2 , carii au şi înzestrat-o 3 prin dreptu
1

1

munca lor.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 29'.; 2. Dumitrcscu, lstorirul, III, p. fi6; :J. Gr. G. Tocilesf'u, m.<. rom. 51!.2 de la B.A.R.P.R., f. 111..

602
1795 mai 10.
Pisanie pe o piatră de 38/59 cm.; literă de 3-4 cm. în relief. Text cu
majuscule.
Provine de la: m-rea Antim din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

t •AvYJy€p6YJcrocv ex. ~oc6pwv oct otx.o8o 1 f.LOCL ocfh·oc~ 8~0c. cruv8pof.L~<; x.oc( 8ocmivYJ<; 1
't"OU 7tocv( ~)e:pw't"( oc)'t"OU &.px~e:7tL())(.07tOU Ilwywv~ocv~<; x.up(ou 1 , Av6(f.LOU 't"OU €~ ,A:A~ocv[oc<; xwpoc<; E:Ae:oUO"YJ<; U7t€p ~ux~x.YJ<; 15 OCU't"OU ()(J.)'t""Y)p~(oc<;), ~YE:f.LOVE:UOV't"O<; 't"OU e(u)cre:~e:O"'t"OC't"OU ocu6€v't"OU A:Ae:~ 1 ocv3pou Kwvcr't"OCV't"(vou MoupoU~YJ ~( oe:)~( 6v3oc) x.ocl &.px~e:
poc't"e:UOV't"O<; 1 Tau 7tocv~e:pwT(oc)Tou Ouyypo~:Aocx(oc<; x.up(ou ~ocr~6e:ou, ev ~Te:~ 1795
f.LOC·~ou

10.

Ecp(YJ)f.L(€)p~o<;

d~ocf.L(ocv)t(~k

t S-au ridicat aceste clădiri din temelie cu ajutorul şi cheltuiala preasfinţitului arhiepiscop al Pogonianei chir Antim din Albania, satul Eleusa, pentru mîntuirea sa sufletească,
pe cînd stăpînea preaevlaviosul domn Alexandru Constantin Moruzi voievod şi păstorea preasfinţitul mitropolit al Ungrovlahiei chir Dositei, în anul 1795 mai 10. Preot Diamandi.
1

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 17, nr. 43.
Cu cifre arabe.

3

In orig.: ~ inzestret-o •>.

498

https://biblioteca-digitala.ro

*

603
1703 octombrie 18.

Pe crucea de piatră cu inscripţia de sub nr. 604 se află un
text, cu literă de 7 cm. în relief, pe latura din partea dreapt:l.
La Muzrul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

H ic qui escunt ossa pie defun 5 cti d( omi )ni!
Marci Marca chierin, qui obi /10 it an(n)o 11703 ae tatis
suae 60, i die 18/ 15 8 bris.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aici odihnesc oasele drept răpo
satului domnului Marcu Marcachierin,
care a murit în anul 1703, în vîrstă
de 60 ani, în ziua de 18 octombrie 1 .

604
1708-7216 <ianuarie 1-august 31 >.
Cruce de piatră de 203/91 cm.; literă
de 5 cm. în relief.
Provine din: comuna Aninoasa (?),raion
Filiaşi.

La Muzeul de

artă

al R.P.R.

Fără

nr. inventar.

t Aceasta sv( ă)nta cru cea rădicatu
s-au 1 în zilele lumina 1 tului domnu Io 1 6
Costa(n)dinu B(rîncoveanu) Bas 1 arabil
Fig. 79
voivoda; ş iau rădicat-o neg(u) ţăto
rulu jupănu 1 Matei i jupun( e) 1 10 asa ego,
Ca tarina, păntru pomenire lui şi părinţiloru lui. Mi arco,
Maria, Pătru, 1 Nicola, Dumitru, MJaria, Pătru, Simonu,
S / 15 tana, Ghiga, Maria, Agatu, 1 Marăgarita, Ezefu./ Leatu
7216, 1 1708. 2
1

1

1

1

Pe latura din stînga:

Insămnat-au 1 Ţvetco; săp 1 a t-au Iov an 1 Sete;
ispravnicu Dimitru Sr ăbulu i Nia cşa gazda.
1

Fig. 78
1 Inscripţia funerară

la nr. 604, probabil

a fost săpată pe crucea de
1708, pentru a consemna

după

1

fost-a

1

5

u

1

un fapt petrecut mai inainte.
2 Cu cifre arabe.
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Pe latura din dreapta.

Coperit-au 1 Catariina, 1 Luca, Matei,

1

Nicola.

BIBLIOGRAFIE: 1. I. Vasiliu-Năsturel, Dicţionar geografic al judeţului Gorj, p. 22; 2. Dicţ.
geogr., l, p. 87; 3. Al. Tzigara-Samurcaş, Izvoade de artă ţărăneascti, in <<Artă şi tehnică grafieă », 1938,
caietul 4-5, p. 93 (foto.).

605
1725 (7234) septembrie 1.
Cruce de piatră de 220/78 cm.; literă de 4 cm. in relief.
Era aşezată pe şoseaua Filantropiei din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Fig. 80 a
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Fig. 80 b

t Cu vrerta

Tatăllui şi

cu ajutoriull Fiiului şi a Sfăntuilui D(u)hu, s-au
rădicat
această sfăntă şi de 1viaţă dătătoare cru 1ce şi întru lauda 1sfăntului
şi făcă 1toriului de minuni 110 ierarh Nicolae, în zi !lele luminatului 1 d( o )mnu
Io Nicolae voi 1vod, de robi(i) lui D(u)mne 1zău, Soare şi Dragoea, 115 ca să le
fie vecinică 1pomenire lor şi pă 1rinţilor şi tot neamul.
15

Pc latura din stînga.

Drăganu, 1Mariia, Il(in)ca, 1Lazăra, !Marin, Petca, 15 Agafiţa, 1Udria,
Voico, Peia, 1Neacşa, K 1 1Stoiana, 110 Io(r)ga, Soare, 1 Boba, Dră 1 guşinu,

mana,

K1

Gherghe,

1

15

1

Ion,
Ca-

Dumitra, Preda.! Septem(vrie) il leat 7234.
1

BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilcst.:u, ms. rom. 5H.:! de la B.A.R.P.H., f.

~89.

606
1741 (7250) septembrie 1.
Cruce de piatră de '>03/99 cm.; literă de 2-6 cm. in relief; in cimp,
Intr-un medalion, sint reprezentate insemnele puterii arhiereşti.
Provine de la: Puţul Calicilor, din Bucureşti, astăzi desfiinţat (era
aşezată pe str. Cazărmii).
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

N(eo)f(it) 1m(itropolitul) U(n)g(rovlahiei).
Cu vrerea Tatălui şi a Fiului 1şi a Sf( ă)ntului Duh, rădic( a)t 1u -se-au această
cinstită cruce înltru cinstea sf(i)nţilor m l 5 arilor înpăraţ(i) Costantin şi 1
Elenii, în zilile preaînăllţatului domnului nostru Ion 1 Costantin Nicolaie
v(oie)v(o)d, clu cheltuiala preasfi(n)ţitu l10 lui mitropolitu a toată Ugro-1
vlahiia chiriu chir Neofit, 1 pentru că dre(p )t acest loc 1 au fost mai din( ain)te
PuţuliCalicilor, dup(ă) cum scrie 1 15 hrisoavele Mit(ropolii). Şi dup(ă) vrem(e) 1
astu[păndu-să şi]2 înpresurăndu-se 1 [moşia sf(i)nte1]2Mit(ropolii), acum 1 cu blestem şi cu bune mărtulrii aflăndu-se s-au rădicat acea 1 20 stă cinstită cruce,
dup(ă) hotălrărea boiarilor celor ce au
Pe latura din stinga a crucii, cu

literă

de 6,5 cm. in relief:

rănduiţi de 1 do(m)nie în locul a 1 celui puţu, cum arată 1 cartea do(m)nească, ca să nu mai fie 1 de acum înainte 1 înpresurare ace 1ştii moşi(i)
a sf(i)ntei 1 Mitropolii; 110 m(e)s(e)ţa .sep(temvrie) 1 d(ni), ll(ea)t 17250.

fost
5
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Gion, Istoria Bucureştilor, p. 373 notă (text fragm.) şi desen p. 372; 2. Iorga,
I, p. 357; 3. V. Drăghiceanu, Comunicări. O piatră de hotar al vechilor Bucureşti, in • Bul. Corn.
rnon. ist. 1), an IV (1911), p. 107; 4. D. Caselli, Pînă unde se întindeau Bucureştii la miazănoapte şi apus,
acum un veac. Pisania bisericii Zlătari, in << Gazeta municipală 1), an Il (1933), nr. 100 din 17 dec., p. 3;
6. Idem, Trei pătrare de veac de la întemeierea Arsenalului, In «Gazeta municipală 1), an VI (1937), nr. 289
din 5 sept., p. 2; 6. Al. Tzigara-Samurcaş, lzvoade de artă ţărănească, in • Artă şi tehnică grafică 1), 1938,
caietul 4-5, p. 92 (foto.); 7. P. Popescu, Cruci memoriale în Bucureşti, fn «Bis. ort. rom.1), an LXXVIII
(1960), p. 1088-1089; 8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 293.
Inscripţii,

1

facă

In orig.: « R 1) = 2. Pomenirea numelui
de două ori ( ?).

să

se

2
Inscripţie deteriorată.
după: Iorga, loc. cit.

Textul a fost intregit
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607
1781 maL
Cruce de piatră de 235/72 cm., spartă in două bucăţi; literă de 3,5
cm. in relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu (a fost ridicată intr-o
vie a mănăstirii); a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: H04.

In numele Tajtălui şi alu /Fiiului şi alu 1Sf(ă)ntului D(u)hu, /5 aminti. Rădi
catu-1 s-au această cin 1 stită şi [de] 2 viiaţă 1făcătoare c(r)uc 1e de robulu
lui / 10 D(u)mnezeu, Stef janu arhimandr jitulu igumenull Bistriţei, într ju
cinstia şi laul 15 da sf(i)ntei Ador! miri a preasf(i)nteil de Dumnezeu Năjs[că]toare i puru 1ria Fecioarei Mar /20 ie şi a sf( ă)ntului 1 Grigorie Decap 1olituhilu,
ca să flie vecinică pomen lire sf(i)nţie(i) sale ş(i) / 25 a totu neamulu sf(i)n 1ţie( i) sale, în zilele 1prialuminatului 1d( o )mnu 1o Alexand 1ru 1psila( n )tu
vodă /30 şi în vremea păstoriei
Pe latura din dreapta:

preasf(in)ţit(ului)

1mitrjopolitu 1al U(n)grov j 5 lahie(i) chijri(u) chirti
~ j[Grigm·ie], fi(i)ndu 1arăhier / 10 eu scau 1nului R 1ămnicu Jlui, prea 1sf(i)nţ[itu]l! 15 pări(n)te jle chim Fjilaretu-1 Şi s-au ră 1di<ca>tu ace ! 20 astă cru-1
ce în vi 1 ia mănăstirei 1Bistri 125 ţei, la jluna Il u mai şi /leat 1781 1.
2 /

*

608
1481.

Piatră de mormint de 176/61,5 cm.; literă de 9 cm. in relief, in
partea de sus a pietrei; in cimp este reprezentată o cruce.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4386.

Fig. 81
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 16, nr. 6.

2

Piatra este
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spartă;

textul a fost intregit de noi.

Batherii, [ anno 148Jmo.
Al lui Bather, în anul 1481.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saŞilor din Baia, in <<Bul. Corn. mon. ist. »,
an XXIV (1931), p. 2 (text) şi fig. 2, p. 1; 2. H. Petri, <recenzie la> N. Iorga, Pietrele de mormint ale
saşilor din Baia, in << Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift >>, an 56 (1933 ), p. 267 (text) şi fig. 2 la p. 258;
3. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Jările române, voi. I, p. 338, fig. 294.

609
<Sec. XV

sfîrşit>.

Piatră de mormint, fragment de 86/67 cm.; literă de 10 cm. in relief;
In cimp a fost reprezentată probabil o cruce, iar In partea de jos un scut
cu insemnele decedatului, deasupra căruia sint înfăţişate luna şi soarele.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului
din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4417.

Fig. 82
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.. . [mans]uetus, pius et mitis, quiescit m humo J [sacerdos divi Francisci
religionis Estmanus] 1 •
. . . milos, evlavios
tului Francisc.

şi

blînd,

odihneşte

în

pămînt

preotul Estmanus, din Ordinul sfîn-

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, în <• Bul. Corn. mon. ist. >>,
an XXIV (1931), p. 3 (text) şi fig. 11la p. 5; 2.H.Petri,<recenziela>,N.lorga,Pietreledemormint
ale saşilor din Baia, în« Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift •>, an 56 (1933), p. 268 (text) şi fig. 11 la p. 264.

610
1500.
Piatră de mormînt de 192/7!. cm., spartă în două bucăţi; literă de
10 cm. în relief; în cîmp este reprezentată o cruce.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4382.

Hic est sepultus Valentin(us) Procop, frater d[{ omi)ni] Wern[eri?] IBra ... 2 ;
[orate pro eo]3 an(no) D(omini) 2l1CCCCC.
J

Fig. 83

Aici este ingropat Valentin Procopie, fratele domnului Werner Bra ... ;
pentru el; in anul Domnului 1500.

rugaţi-vă

BIBLIOGRAFIE: 1. Jerney, Keleti utazasa, 1, p. 156 (text); 2. N. Iorga, Pietrele de mormint ale
din Baia, in «Bul. Corn. mon. ist. », an XXIV (1931), p. 2 (text) şi fig. 1 la p. 1.; 8. H. Petri,
<recenzie la > N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, In « Siebenburgische Vierteljahrsschrift >>,
an 56 (1933), p. 267 (text) şi fig. 1 la p. 258.

saşilor

1 Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.
Textul a fost datat < sec. XV sfîrşit > după
grafie.

Inscripţie deteriorată.
Inscripţie deteriorată;
după: J erney, loc. cit.
2

3
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textul a fost întregit

611
1500.
Piatră de mormînt de 162/76 cm., spartă în trei bucăţi;
7 cm. săpată; cîmpul este ornamcnlat cu motive vegetale.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar 4372.

literă

de

Hic iacet prude(n)s 1 ac circumspectus rir Nicolaus 1 Shac[s; sepulltus e]lst
anno M. D ... die ... 2 l5 lntelligitehecqui obliri 1 scimini Deu[m]. Ps(almus) XLI X 3 •

Fig. 84

chibzuitul bărbat Nicolae Shacs; a fost îngropat în anul 1500 ... 2
lnţelegeţi aceasta voi cei care il uitaţi pe Domnul. Psalmul XLIX.

Aici zace
ziua ...

2

înţeleptul şi

Pe una din laturi, cu

literă

de 7,2 cm.

săpată:

N(icolaus) S(hacs).
BIBLIOGRAFIE: 1. W. S. Teutschliinder, Geschich!e der eCJangelischen Kirchengemeinde, p. 6 (text);
2. H. Petri, < recenzie la>, N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, in << Siebenburgische Vierteljahrsschrift ''• an 56 (1933), p. 268 (text).

612
<Sec. XVI>.
Piatră

de mormînt de 163/61 cm.;

literă

de 9,5 cm. în relief.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 4185.

Piatra este spartă; textul a fost întregit de noi.
După oM. D. t şi << die » este lăsat un spaţiu
care putea fi ulterior completat cu cifrele corespunzătoare anului şi zilei cind a murit Nicolaus Shacs.
1
2

8 Pe lîngă acest text, pe trei din laturile pietrei
este săpat: «S(iste) CJ(ia!or) i(n) m .. ·1 et R.M.D.S.
I.M.E.S.P.M.M. Ps(almus) XVII. (?) 1 B .. . •>
[Opreştete călătorule ... şi ... ].

505
https://biblioteca-digitala.ro

t A

răposat

roaba lui Dumnezeu,

jupaniţa Muşa. Veşnica

pomenire.

Fig. 85

613
(1530-7038 ianuarie) 15.
Piatră de mormînt de
este ornamentat cu motive
Provine de la: bis. Sf.
La Muzeul de artă al

131/57 cm.; literă de 5,5 cm. în relief; cimpul
vegetale.
Gheorghe din Hîrlău.
R.P.R. Nr. inventar: 4367.

G'D.H rpORI1 ec(T11) p4R4 &(o)miH J~c~, M4HCT0p4 rewpriH !~<~ 3~rp4zj>4, 11pHwEA(c)TROR4 w(T)
cTp4HH TpHK4AKHf; H npec 1 T4RH ce K'D. Rf4HEH mH J3HH [R'D. A(11}HI1 RA4ro4(11c)THR ... R'D. A(-k)To
xs:rn, M(.Ji)c(t}U,4 rt(H4pit}] 2 fÎ-:
Acest mormînt este al robului lui Dumnezeu, meşterul Gheorghie zugravul, venit
din ţara Tricalei; şi a răposat la viaţ.a veşni~ă în zilele binecinstitorului ... în anul 7038, luna
ianuarie 15.
BIBLIOGRAFIE: 1. T. Burada, Biserica Sf. Gheorghe din oraşul Hîrlău zidită de Ştefan cel Mare,
în<< Rev. ist. arh. fii.>>, an VI (1891), p. 142 (text şi trad.); 2. Iaţimirski, PyKonucu pyJttblltcKUX"~> 6u6JtuomeK"~>,
p. 874 (text); 3. Iorga, Inscripţii, I, p. 6 (text şi trad.); 4. N. Iorga şi G. Balş, Histoire de l'art roumain
ancien, p. 119 (trad.); 5. H. Stănescu, Meşterii constructori, pietrari şi zugravi din timpul lui Ştefan cel
Mare, in« Studii şi cercetări de istoria artei>>, anI (1955), 1-2, p. 365 (trad.); 6. V. Tărăboanţă, Biserica
Sfintul Gheorghe-Hirlău, în << Mitropolia Moldovei şi Sucevei •>, an XXXI (1955), p. 398 (trad.); 7. P. Ş. Năsturel,
lnsemnări din Hirlău şi împrejurimi, in<< Monumente şi muzee», an 1 (1958), p. 216 (text şi trad.).
1

Textul a fost datat <sec. XVI>

după

grafie.

2

Textul a fost întregit
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după:

T. Burada, loc. cit.

614
1532 (7040) februarie 20.
Piatră de mormint de 157/71 cm.; literă de 9 cm. in relief; cimpul este
decorat cu un motiv geometric şi o cruce.
Provine de la: bis. din llirtieşti, raion Muscel; a fost păstrată la bis.
din Mihăeşti, din acelaşi raion, şi la m-rea Negru-Vodă din Cîmpulung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4186.

t

fip-kC:'l'dRH CI pd&ll &{o)miH,! m~ndH E.d,&,-k, R'k ,&,(ll)HH RA(d)r(o)4{1l)C:'1'(H)RdrO

ROIRO,&,i, R A-k'l' x3M 1 M{-k)c:{I)U,d ljsmpodpil
gok4Hdd M~ ndMI'J'.

K ,&,{ll)H~ 1R

R'l'OpHHK H

IHţi,HK'J'~ A,

iw

gi\dţl,

9fM{EAHf)

!;.

Fig. 86

t A răposat robul lui Dumnezeu, jupan Badea, în zilele binecinstitorului Io Vlad
voievod, in anul 7040, luna februarie 20 zile, marţi şi indictionul 4, temelia 23. Veşnica lui
pomemre.
BIDLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

1, p. 124. (text

şi

trad.).

615
1533 (7041) septembrie 2.
Piatră de mormint de 166/75 cm., spartă in două bucăţi; literă de 9,5 cm.
în relief; în cimp este reprezentată o cruce.
Provine de la: bis. din Hîrtieşti, raion Muscel; a fost păstrată la bis.
din Mihăeşti, din acelaşi raion, şi la m-rea Negru Vodă din Cîmpulung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4352.
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c~ p.s&~ [&(o)"'i~, "'~n.sH tl'h.~,4,dT RfAHKiliH KA~4dpH, R'h. A(ll)HH &A(.s)ro.[

t Ilp-kcTdRH

41lCTHR.sro iw .GHHTHA(Il) [ROfR0,4,, R A-kT x~ 1
t(M~) lli\MfT.

t
Io

A

Vintilă

M(-k)c(e)u,.s

cm(TtMRpit)

'ii

,4,(1l)Hil. &-k4Hd

răposat

robul lui Dumnezeu, jupan Lăudat mare clucer, în zilele binecinstitorului
voievod, în anul 7041 luna septembrie 2 zile. Veşnica lui pomenire.

BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

I, p.

12~-125

(text

şi

trad.).

616
1535 (7043?) august 15.
Piatră de mormînt dcteriorată, de 152/70 cm.; literă de 9 cm. în relief;
în cîmp este reprezentată o cruce.
Provine de la: bis. din Hîrtieşti, raion Muscel; a fost păstrată la bis.
din Mihăeşti, din acelaşi raion, şi la m-rea Negru Vodă din Clmpulung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~350 .

t

Ilp-kcT.tRH c~ p.s&~

..

•

&

1

(o)"'i~, :m:HTiliiH, c(lli)Hil tl'h.~AdT RfAHKiliH KAS4.tp, [R'h. A(ll)HH
~

-

&Adr0[41lcT]2HRdrO lw fi'h.[Tp[S] ROfR0,4,, R ;to\:T x.s[Mr?J3 M(o\:)c(e)u,(.s) .t[Rr]SCTil li ,4,(1l)Hil .
.G[o\:4Hd t(MS) ndMfT] 2 •

t A răposat robul lui Dumnezeu, Jitian, fiul lui Lăudat mare clucer, în zilele binecinstitorului lo Petru voievod, în anul 7043 luna august 15 zile. Veşnica lui pomenire.
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

şi

I, p. 125 (text

trad.).

617
<Sec. XV 1 a doua

jumătate>.

Piatră

este

de mormînt de 19~/75 cm.; literă de 11 cm. In relief; In cimp
o cruce, iar In partea de sus un ornament geometric.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~3~2.
reprezentată

t

llp-kcTdRH ce p.t&d &(o )"'i.s, r( o)c(no )"'Ad np-kwc(Rt )I.JUH.sro MHTponoAHTd Kl(p BH.tHid
~rpORddX'H HCKSf 3fMAH 1 R'h. / ;to\:T--:;-... 4 M(o\:)c(E)U,Il ... 4 KpN.r CA('b.)HU,S ... 4 KpN.r AS(HH) .. .4
fndK(T.t) ... 4 TfM(Mif) 5 , •• 4
1

1

1 In datarea pietrei s-a folosit stilul de la ianuarie,
care corespunde elementelor din cuprinsul inscripţiei.
Lăudat clucer este de altfel atestat In documente
la 1533 april. 16 (Vezi D.I.R.,B., veac XVI, voi. II,
p. 132). Deci anul morţii dregătorului nu poate
fi 1532.
2
Inscripţie dcteriorată; textul a fost întregit
de noi.
3 Data a fost întregită după: Iorga, loc. cit.

Loc rămas nescris.
Textul a fost datat <sec. XVI a doua jum. >
după grafie şi factură artistică, piatra asemănlndu-se
cu aceea din 1556 a monahiei Platonida (nr. 618).
Este posibil ca mitropolitul Anania să fi pregătit
această lespede pentru mormîntul său. (Vezi: Iorga,
loc. cit.). El a murit însă spre sfîrşitul anului 1580.
(Vezi: N. Şerbănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, In
« Bis. ort. rom.>), an LXXVII (1959), p. 758-759).
4
6
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t A răposat roaba lui Dumnezeu, doamna preasfinţitului mitropolit chir Anania al
Ungrovlahiei, în anul 7000. . . luna ... crugul soarelui ... rrugul lunii ... epacta ...
temelia ...
ţării

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în <<Calendarul antic>>
pe anul 1862, p. 73 (trad.); 2. Idem, Monumentele străbunilor din România, p. 62 (trad.); 3. Idem, 7025,
Curtea de Argeş, 1517, în <<Calendarul antic>> pe anul 1875, p. 62 (trad.); 4. [Gr. G. Tocilescu], Biserica
Episcopală a mănăstirii Curtea de Argeş, p. 61 (desen şi trad.); o. Iorga, Inscripţii, I, p. 150-151 (text şi
trad.); 6. AI. Odobescu, Episcopia de Argeş, în << Conv. !it.>>, an XLIX (1915), p. 1118 (trad.); 7. V. Brătu
lescu, Frescele din biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, p. 18 (trad.) şi fig. 11 la p. 14; 8. N.
Şerbănescu, Mitropolitul Anania. Contribuţie la istoria bisericii române în sec. XVI, în <<Glasul bisericii>>,
an IX (1950), nr. 9-10, p. 44-45 (text şi trad.); 9. R. Ilie, Inscripţiile de la mănăstirea lui Neagoe
Basarab din Curtea de Argeş, în • Glasul bisericii>>, an XII (1953), p. 592 (trad.); 10. Gr. G. Tocilescu,
ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 221 (text şi trad.).

618
(1556 ).
Piatră de mormînt de 200/74 cm., spartă în două bucăţi; liter:l de
12,5 cm. în relief; în cîmp este reprezentată o cruce.

Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4341.

t

Ilp-kcTdBH . CE p.:t&d &(o)mid, r(ocno)m(A)d MOHdX"id IIAdTOHHAd,
J

+

+

GH&H~ B'"b. A-kT x.si1K M(-k)c(E)U,Il rEH(dpiE) "
1

H CKOH4d CE B'"b.

+
1

A(ll}Hil; H no K A-kT npHH(E) CE Al np-kwc(K-k).

IJUHdrO MHTpOnOAHT Kl(p fiHdHid.

t A răposat roaba lui Dumnezeu, doamna Platonida monahia, şi s-a săvîrşit in Sibiu
în anul 7062 luna ianuarie 30 zile; şi dupil 2 ani a adus-o preasfinţ.itul mitropolit chir Anania.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de (arci, în<< Calendarul antic>>
pe anul 1862, p. 73 (trad.); 2. Idem, Monumentele străbunilor din România, p. 62 (trad.); 3. Idem, 70:!5,
Curtea de Argeş, 1517, în <<Calendarul antic>> pe anul 1875, p. 62 (trad.); 4. [Gr. G. Tocilescu], Biserica
Episcopală a mănăstirii Curtea de Argeş, p. 61 (trad. şi desen); o. Iorga, Inscripţii, I, p. 151 (text şi
trad.); 6. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, în<< Conv. !it.>>, an XLIX (1915), p. 1117 (trad.); 7. Al. Lapedatu, Mormîntul doamnei Despina, în << Rev. ist. >>, an VII (1921), p. 23 (trad.); 8. V. Brătulescu, Frescele
din biserica lui Neagoe de la Argeş, fig. 4 la p. 9; 9. N. Şerbănescu, Mitropolitul Anania. Contribuţie
la istoria bisericii române în sec. XVI, în<< Glasul bisericii>>, an IX (1950), nr. 9-10, p. 40 (text şi trad.);
10. R. Ilie, Inscripţiile de la mănăstirea lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş, în << Glasul bisericii», an
XII (1953), p. 592 (trad.).

619
1561.
Piatră de mormint de 164/71 cm., spartli. în două bucăţi; literă de
10 cm. in relief; In cimp, In partea de sus, este reprezentată o cruce încadrată

de motive vegetale, iar In partea de jos insemnele profesiunii decedatului.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului
din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4377.
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Quis hac sub 1 petra quiesc[i]t. Fortis adleta 1 (?) Nicola(us) 1 Schacs. [Ego
sum] ! qui mortis solv[i]t [deb] 2 itu[m] 2 , an(no) 1561.
2

plătit

Cine zace sub această piatră. Puternicul atlet ( ?) Nicolaus Schacs. Eu sînt cel care am
datoria morţii, în anul 1561.

Fig. 87
BIBLIOGRAFIE: 1. Jerney, Keleti utazasa, I, p. 156 (text); 2. N. Iorga, Pietrele de mormînt
ale saşilor din Baia, in <<Bul. Corn. mon. ist. >1, an XXIV (1931), p. 2 (text şi fig. 3); 3. H. Petri, <recenzie
la > N. 1 orga, Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia în << Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift >1, an 56 (1933 ),
p. 267 (text) şi fig. 3 la p. 259; 4. 1. D. Ştefănescu, Stele funerare creştine din evul mediu în Muzeul de
antichităţi din Bucureşti, în <<Glasul bisericii >1, an XVII (1958), p. 974 (text).

620
1565 (7073).
Piatră de mormint, fragment de 52/49 cm., spart in trei bucăţi;
de 9,5 cm. in relief; cimpul este ornamentat cu motive vegetale.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4409.

literă

G'"h.H rpoc C'"h.TRo/pH H ~Kp4cH r(o)cn(o)m,.\4 Po~4HA4 A'"h.IJUpH cROtH ••• j •••
H nprficT4RH C~ Kll RrfitJHrfiH WRHTrfiAH] 4 , , • 3 R .trfi[T] )lOr 5•

t

t
care a

2

3 [tme

Acest mormint l-a făcut şi l-a înfrumuseţat doamna Roxanda pentru fiica sa ... cea
spre veşnicile lăcaşuri ... în anul 7073.

răposat

Sau: << Fortis atleta » (?)
Textul a fost tntregit după: Jerney, loc. cit.
a Piatra este spartă.
1

j •••

Textul a fost întregit după: Iorga, loc. cit.
Textul după o foto.· din colecţiile Muzeului
de artă al R.P.R., Secţia de artă feudală.
4

6
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BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. t.8 (text şi trad.); 2. G. Balş, Bisericile şi mă,năstirile moldin veacul al XVI-lea, în <<Bul. Corn. rnon. ist. •>, an XXI (1928}, p. 339 (trad.); 3. N. Iorga,
Art et litterature des Roumains, pl. LVII.
doveneşti

Fig. 88

621
1568 (7076) maL
Piatră funerară

de rnarinură de 129/13 crn., spartă tn
de 10 crn. în relief.
Provine de Ia: rn-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: t.t.19 şi t.t.20.

două

bucăţi;

literă

114X"OMifM
norpiRIH

R~(CT]

<&>mi
l

H

npoRCT4RH

c(A1)

WT

3,.\IW(H )okro

3,.\1 R'l!. HORoRM CROIM C'k3,A.dHiH, R A(oR)TO

mHROTd

x~S

K RoR4HoR WRHToRAi H

M(ok)c(I)U,d M4Î.

Fig. 89

Pahomie cel care a răposat de la viaţa de aici spre
aici, in noua sa ctitorie, în anul 7076 luna mai.

veşnicile lăcaşuri şi

a fost ingropat

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. t.8 (text şi trad.); 2. ldern, Istoria românilor în chipuri
icoane, p. 21 (trad.); 3. G. Balş Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XV !-lea, în «Bul.
Corn. rnon. ist. >>, an XXI (1928), p. 339 (trad.); 4. N. Iorga, Art et litterature des Roumains, pl. LXVI.

şi

1

Piatra este

spartă;

textul a fost întregit de noi.
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622
1568 august 1.
Piatră de mormint de 121/ 55 cm.; literă
de ? cm. săpată.
Provine de la: Biserica Catolică din
Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului din
Fălticeni.

La Muzeul de
ventar: 4378.

artă

al R.P.R. Nr. in-

Anno D( omi)ni 1542 \ obiit mater 1
d( omi)ni Petri de ! Banya, no(m)ine 1 6 Anna,
15 die ap(rilis) ) et iacet sub hoc lapide.
t Hic iacet et 1 filia Petri 110 sarctoris, Anna,
que obiit pri(m)a die aug(usti}, anno D(omini) 1568.
1

1

1

1

1

In anul Domnului 1542 a murit mama
domnului Petru de Baia, numită Ana, în ziua de
15 Aprilie şi zace sub această piatră. Aici zace şi
fiica lui Petru croitorul, Ana, care a murit in
ziua dintîi din august, în anul Domnului 1568.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Pietrele de mormînt ale
din Baia, in<< Bul. Corn. rnon. ist. >), an XXIV (1931 ), p. 2
(tPxl) şi fig. 5 la p. 3; 2. H. Petri, <recenzie la> N. Iorga,
Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, în ~ Siebenbiir-

saşilor

gische Vierteljahrsschrift>), an 56 (1933), p. 2!i7 (text)
5 la p. 260.

Fig. 90

şi

fig.

623
1572.
Piatră

de mormint de 167/70 cm.; literă de 9 cm. in relief; în cimp este
o cruce încadrată de motive vegetale, iar în partea de jos
blazonul decedatului.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4373.

reprezentată

Gregorius Kirs/chner 1

/,

a(nno) D(omini) 1572.

2

Grigorie Kirschner, în anul Domnului 1572.
1 Blănarul
1

( ?)
Pe cele patru laturi ale chenarului se mai află
textul: • Dazu ist Christus 1 ~estorben, auferstande(n) und vider lebe(n)dig 1 vorde(n) das er

iibjer Todten und Lebendigen Her sey. t [Pentru
aceasta Hristos a murit, a inviat şi iarăşi este viu,
ca peste morţi şi peste vii să fie domn].
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iniţiale

Pe blazon In partea de sus, cu

G(regorius J K (irschner).

de 8 cm. în relief:

1

Fig. 91
BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschliinder, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, p. G (text);
2. Al. Lapedatu, AntichităJile de la Baia, în ''Bul. Corn. mon. ist. >>, an II (1909), p. 61 (text); 3. O. Balş,
Bisericile şi m(iniistirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, In ce Bul. Corn. mon. isl. •>, an XXI (1928), p.
339 (text); 4. H. Petri, <recenzie la> N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, în ce 8iebenbiirgische Vierteljahrsschrift •>, an 56 (1933), p. 268 (text).

624
1577 (708<6>)

<după

septembrie 11 >.

Piatră de mormînt de marmură albă, fragment, de 138/90 cm.; literă
de 12 cm. In relief.
Provine de la: m-rea Radu Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
. Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar. 4356.

S-; 3,

, , ,,, •• 2

[iw

Kp~r CA('b.)Hl\~

ll}tt~dHţl,p~ KOEKO[,.t.], r(ocnO,.t.H)Hil KI\COH 3fMA[H] •. • : .. ,,, • , 2 CKO K'b. A'kT
;,

K~~r

AOI(HH Si, HH,.\H(K)T(H)WH -;, T(t)MEAif.,.

2

t

(A răposat binecinstitorul) 4 Io Alexandru voievod, domn a toată ţara (Ungrovlahiei, fiul lui Mircea voievod, nepotul lui Mihnea voievod) 4 ••• în anul 7085 3 , crugul soarelui 1,
crugullunii 17, indictionul 6, temelia (10, luna iunie 17) 5 •
( ?) .
Piatra este spartă.
8
Anul este greşit, în loc de: '' 7086 ''• care corespunde indictionului 6 amintit pe piatră. Propunem
pentru datarea inscripţiei: 1577 (708<6>) <după septembrie 11 >, dată după care Alexandru Mircea nu
1 Blănarul

2

mai este atestat în izvoarele vremii.
4 Traducerea a fost lntregită după St. Nicolaescu,
art. cit., în revista «Bucureştii ''·
• Menţiunea lunei şi a zilei este greşită la
St. Nicolaescu, loc. cit.
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ln cîmpul pietrei, cu literă de 9,5 cm. in relief:

••• 1

Alexandru, <domnul >

strălucit

al U ngrovlahiei ... 2

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Piatra de mormînt a lui Alexandru vodă Mircea, in <<Bul. Corn. mon.
ist. >>,an XXII (1929), p. 161 (text şi foto.); 2. St. Nicolaescu, Istoricul mănăstirii St. Treime (Radul Vodă)
din B1tcureşti, in <<Bucureştii>), an III (1937), nr. 1-2, p. 124 (trad. şi foto.); in extras, p. 12; 3. Idem,
Istoricul mănăstirii Sf. Troiţli (Radu Vodă), în • Gazeta municipală», an VIII (1939), nr. 387 din 27 aug.,
p. 2 (trad.).

625
158 ...
Piatră de mormînt de 130/55 cm., spartă in patru bucăţi; literă de
6,5 cm. în relief; in cîmp, in partea de sus, este reprezentată o cruce încadrată

de motive vegetale, iar în partea de jos probabil insemnele profesiunii
decedatului.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4439.

Hie liegh(t) 1 [Georg]3 ius Schmit [u]3 nd [ist 1 e]3 ntschl [af! e]3 n m Hern;
feei Crist(i)anus, a(nno) D(omini) 158... 2
A ici odihneşte George Schmit
anul Domnului 158 ...

şi

a adormit intru Domnul; am

făcut

eu Cristian in

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, in «Bul Corn. mon. ist.>), an
XXI\' (1931), p. 2 (text) şi fig. 7 Ia p. 4; 2. H. Petri, <recenzie la>N. Iorga, Pietrele demormînt ale
~aşilvr din Baia, în << Siebenbtirgische Vierteljahrsschrift >), an 56 ( 1933 ), p. 267 (text) şi fig. 7 la p. 262;
3. 1. D. Ştefănescu, Stele funerare creştine din evul mediu în Muzeul de antichităţi dinl Bucureşti, in
<<Glasul bisericii», an XVII (1958), p. 974 (text).

626
1581 septembrie 1-1582 august 31 (7090 ).
Piatră de mormint de 155/64 cm.; literă de 8 cm. in relief.
Provine de la: bis. din Buda, raion Cislău, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4353.

t

llp-kcT.tRH

cAII p.t&S

H.tro H X(pHcT)OAIO&HR.tro

iw

&(o)}KH~, }K~n.tHil P.t,.ţSAil
11IHXH-k ROIRO,.ţ4, R ~t-kT

1
St. Nicolaescu, loc. cit. a tradus « (t A răpo
sat întru Dumnezeu dreptcredinciosul) acest Ioan>).

2

3

"!,'TMHHK, J H'"h. A(ll)HH &A(.t)rollllCTH.j
x.SlJ.

Piatra
Piatra
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deteriorată.
deteriorată.

Text întregit de noi.

t A răposat robul lui Dumnezeu, jupan Radul postelnir, în zilele hinerinstitornlui
de Hristos iubitorului Io Mihnea voievod, în anul 7090.

şi

Fig. 92
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, în <• Bul. Corn.
mon. ist. 1), an XXIV (19::!1), p. 166 (text, trad. şi fig. 11); 2. N. Iorga, Mormîntul doamnei Neaga şi
a neamului ei, în <<Anal. Acad. Rom. 1), Mem. Secţ. Ist., Seria III, tom. XII (1932), p. 190 (text şi trad.);
8. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la <<Castelul doamnei Neaga 1) din Buda-Cislău,
in <<Universul 1), an XLIX (1932), nr. 52 din 23 febr., p. 2 (text şi trad.); 4. ldem, Săpăturile de la cetatea
doamnei Neaga a lui Mihnea Turcitul din jud. Buzău (articol reprodus după <<Universul 1) din 5 ian. 1931),
in <<Arta şi arheologia 1), 9-10 (1933-1934), p. 89 (trad.).

627
1581 (7'090) septembrie 7.
Piatră de
9 cm. în relief;
Provine de
La Muzeul

mormînt de 171/58 cm., spartă în două bucăţi; literă de
cîmpul este decorat cu motive ornamentale şi florale.
la: bis. din Buda, raion Cislău, astăzi dispărută.
de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4348.

Fig. 93

t /llp·kcTdRH cAIJ pd&tî &(o )mito,

mtîndHil,

Pd,&,tîAil 4dWHHKI1, M( .-k )c( e)U." cm( TfMRpie) .;-J

K'"h. ,&,(11)HH BA(d)ro411(c)THRdro H X(pHcT)oAtoBHRdro

lw .diHxwk

RWfRW,&,d, R "'kT -:-;4.
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A răposat robul lui Dumnezeu, jupan Radul ceaşnic, in luna septembrie 7, in zilele
birwcinstitorului şi de Hristos iubitorului Io Mihnea voievod, în anul 7090.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, în ~Bul. Corn.
mon. isL. »,an XXIV {1931), p. 166 (text şi trad.) şi fig. 12 la p. 167; 2. N. Iorga, Mormîntul doamnei
Neaga şi a neamului ei, in ~Anal. Acad. Rom. •>,
Mem. Secţ. Ist., Seria III, tom. XII (1932),
p. 190 (text şi trad.); 3. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la << Castelul
doamnei Neaga» din Buda-C islriu, în <<Uni versul»,
an XLIX {1932), nr. 52 din 23 febr., p. 2 (text
şi trad.); 4. Idem, Săpăturile de la CetatPa
doamnei Neaga a lui Mihnea Turcitul din jud.
Buzău (articol reprodus după <<Universul •> din
5 ian. 1931), în ~Arta şi arheologia », 9-10
(1933-1934), p. 89 (trad.).

628
1582 (7090) aprilie 17.
Piatră de mormînt de marmură,
de 66/38 cm.; literă de 5 cm. in
relief.
Provine de la: m-rea Slatina,
raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R.
Nr. inventar: H18.

t G'"h.H rpo&h. c'"h.TROpH

H ~Kp4cH n4H
iw4H Go iAoMOH, RtAHKiH RHCTt IPHHK,A '"h.IJltpH
cRotH ! 5 HpHH'R, Hmt H np-kcT4RH c( t) K'h.

RoR'lH~M

1

w&HTtAt{M) IR A(-k)Tw

c( IU,4) 4npHA{ie)

,~

M{-k)-

;J'.

t

Acest mormint l-a făcut şi l-a înpan Ioan Solomon, mare
vistiernic, fiicei sale Irina, care a răposat
spre veşnicile lăcaşuri in anul 7090 luna
aprilie 17.
frumuseţat

Fig. 94

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1,
p. 49 (text şi trad.); 2. Idem, Art et litterature
des Roumains, pl. LX.

629
15~2

(7090) iunie.
Piatră de mormint de 164/62 cm., spartă in trei bucăţi;
9 cm. în relief.
Provine de la: bis. din Buda, raion Cislău, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4355.
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literă

de

t

Dp·kcT4RH cAl/ p4BS B(o)mHk', mSn4H~ TSAOP Awr(o)ljseT, M(·k)[c](e)u,(4) ~"H[(ie), R'b.
A(~)HH BA4ro~J] 1 ~cTHR4ro j H X(pH)cTSAk'BHR4ro iw .M[Hxwk] 1 RWfRWr\4, R A'kT ;~~.

t A riiposat robul lui Dumnezeu, jupan Tudor logofăt, în luna iunie, în zilele binceinstitorului şi de Hristos iubitorului Io Mihnea voievod, în anul 7090.

Fig. 95
BIBLIOGRAFI~ : 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapo~ ~i Tisău-Buzău, In <• Bul. Corn.
rnon. ist. >>, an XXIV (1931), p. 165 (text, trad. şi fig. 9); 2. N. Iorga, Mormîntul doamnei Neaga ~i a
neamului ei, în <<Anal. Acad. Rom. •>, Mem. Secţ. Ist., Seria III, tom. XII (1932), p. 190 (text şi trad.);
3. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la <<Castelul doamnei Neaga>) din Buda-Cislău,
In <<Universul>>, an XLIX (1932), nr.52 din 23 febr., p. 2 (text şi trad.); 4. ldem, Săpăturile de la Cetatea
doamnei Neaga a lui Mihnea Turcitul din jud. Buzău (articol reprodus după <<Universul» din 5 ian. 1931),
în ~Arta şi arhcologia>>, 9-10 (1933-1934), p. 89 (trad.).

630
1583 (7091) iulie 20.
Piatră de mormint de 90/60 cm., spartă In două bucăţi;
6,5 cm. In relief; cimpul este decorat cu motive ornamentale.

Provine de la: bis. din Buda, raion Cislău, astăzi
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4347.

literă

de

dispărută.

t G'h.H K4MfH rpwB~ S / Kp4cH n4H gA4HKO KAS114p Hc'h.np'h.mHHU,N. ero, iiHK4, /CROHX c.(lli)H~
H-kroe; cm .SAf np•kcT4RH [ce] K'h. R-k[OJHiliM] WBiliT-kAe[M]. g-kOJH4 eMS ll4M'kT. g A'RTO ".s~
k'A(if) K'2_
t Această piatră de mormînt au infrumuseţat-o paţ~. Vlaicu clucer şi soţia lui, Anca,
pentru fiul lor Neagoe; acesta a răposat aici spre veşnicile lăcaşuri. Veşnica lui pomenire. ln
anul 7091 iulie 20.
1

V.

Piatra este spartă. Textul
Drăghiceanu, loc. cit.

a fost întregit

după:

2

Astăzi piatra fiind deteriorată textul a fost
după o fotografie, la Drăghiceanu, loc. cit.

transcris
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Fig. 96
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, în ~Bul. Corn.
mon. ist. ~. an XXIV (1931), p. 165 (text şi trad.) şi fig. 8 la p. 16~; 2. N. Iorga, Mormîntul doamnei
Neaga şi a neamului ei, in «Anal. Acad. Rom.~. Mem. Secţ. lst., Seria III, tom. XII (1932), p. 190 (text
şi trad.); 8. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la ~Castelul doamnei Neaga» din BudaCislău, in • Universul•>, an XLIX (1932), nr. 52 din 23 febr., p. 2 (text şi trad.); 4. Idem, Săpăturile de la
Cetatea doamnei Neaga a lui Mihnea Turcitul din jud. Buzău (articol reprodus după «Universul~ din 5
ian. 1931), in« Arta şi arheologia », 9-10 (1933-193~). p. 89 (trad.).

631
1585 (7093) decembrie 22.
Piatră

de mormint de 156/55/65 cm. ,

spartă

în

două bucăţi; literă

de

9 cm. In relief.

Provine de la : bis. din Buda, raion Cislău, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 43~9.

Fig. 97

[m~n4] 1 "" (;)np-k 4r&, M{-k)c(e)u,4 AtK(tMKph} K'"R, J K'll.
A(~>)HH &A(4)ro4(~>)c'l'iK4(ro) iH X(pu)c(T)~Ato&HK4ro iw MuxH-k KOtKO[A]4, K .t-li:T -;4r 2•

t llp-lwr4KH ce! p4&~ &(o)mHto,

1

V.

Piatra este spartă. Textul
Drăghiceanu, loc. cit.

2

a fost întregit

după:

rie, care corespunde elementelor din
inscripţiei.

ln datarea pietrei s-a adoptat stilul de la ianua-
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cuprinsul

t A răposat robul lui Dumnezeu, jupan Oprea
aga, în luna decembrie 22, în zilele binecinstitorului şi
de Hristos iubitorului lo Mihnea voicvod, în anul 7093.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din
Buda, Lapoşşi Tisău-Buzău, in<< Bul. Corn. mon. ist. >>,an XXIV
(1931), p. 165-166 (text, trad. şi fig. 10 la p. 165); 2.
N. Iorga, Mormintul doamnei Neaga şi a neamului ei, in
«Anal. Acad. Rom. •>, Mem. Secţ. Ist., Seria III, tom. XII (1932),
p. 190 (text şi trad.); 3. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la << Castelul doamnei Neaga>> din BudaCislău, in<< Universul>>, an. XLIX (1932), nr. 52 din 23 febr.,
p. 2 (text şi trad.); 4. Idem, Săpăturile de la Cetatea doamnei
Neaga a lui Mihnea Turcitul din jud. Buzău (articol reprodus
după «Universul>> din 5 ian. 1931), in <<Arta şi arheologia >>,
9-10 (1933-1934), p. 89 (trad.).

632
1587 septembrie 1-1588 august 31 (7096 ).
Piatră

de mormînt de 196/66 cm., spartă în
de 8 cm. in relief, intr-un
cîmp de 153/57 crn., decorat în partea de
sus cu motive floralc.
Provine de la: bis. din Buda, raion Cislău,
două bucăţi; literă

astăzi dispărută.

La Muzeul de
tar: 4351.

arlă

al R.P.H. Nr. inven-

t

1IIp-kcT4RH ce p4&1J s( o)m~, mOI(Il4H!./ .C.t4<H>KIJ.t
c~ 4ET(e)pH cHH!.MH, / R A(!.)HH s.t(4)ro4!.cTH.
R4rO H X(pHcT)o.t~&HR4ro iw .MH(x)wk 1 ROEROA <H> r(oc.
no)mA4 ero H-kr4 AMtJH(p)!. C:.t4HKo&; cero 15 p4Ai m4.t.
HoRH !Jc(!.)p,&.HO C!.3A4 C~H U,p(~)KoR, 14 M4TH f..V. m!Jn4HHU,4
IHK4 IJKp~"X' 1ciHf K4MfH A4 &..V.ţ\E'r "'" RoR4H!.H' 114MfT./
g AoRTO x34S.
K.t~44p,

Fig. 98

t A răposat robul lui Dumnezeu, jupan Vlaieul clucer, cu patru copii ai săi, în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului Io Mihnea voievod şi ale doamnei lui, Neaga, fiica lui
Vlaicu; pentru aceea, jalnică, cu osîrdie a făcut această biserică, iar mama ei, jupaniţa Anca,
le-a înfrumuseţat această piatră ca să le fie veşnică pomenire. In anul 7096.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, in <<Bul. Corn.
rnon. ist. •>, an XXIV (1931), p. 165 (text şi trad.) şi fig. 7 la p. 164; 2. N Iorga, Mormintul doamnei
Neaga şi a neamului ei, in <<Anal. Acad. Rom.>>, Mem. Secţ. Ist., Seria III, tom. XII (1932), p. 190-191
(text şi trad.); 3. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la $Castelul doamnei Neaga>> din
Buda-Cislău, in <<Universul>>, an XLIX (1932), nr. 52 din 23 feb., p. 2 (text şi trad.); 4. Idem, Săpătu
rile de la Cetatea doamnei Neaga a lui Mihnea Turcitul din jud. Buzău (articol reprodus după «Universul*
din 5 ian. 1931), in <<Arta şi arheologia>>, 9-10 (1933-1934), p. 89 (trad.); o. N. Iorga,Istoria românilor,
voi. V, fig. 45.
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633
1592 (7100) martie 8.
Piatră de mormînt de 189/68 cm.; literă de 10,5 cm. in relief.
Provine de la: bis. din Buda, raion Cislău, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4369.

II p-kcT4BH CAl [p4&S s(o)mto, mSn4Hb. HB4Hb. nocTtAHHKb., / M{-k)[c](e)u,4 M{4)p(T)H(e) [H] ,J
[B'"h. A(b.)]HH &A{4)ro%CTHB4ro

iw

GTtc$4Hb. BWfBOA4; / [B A-kT "sp] 2•

A răposat robul lui Dumnezeu, jupan lvan postelnic, în luna martie 8, în zilele binecinstitorului Io Ştefan voievod; în anul 7100.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, în <1 Hul. Corn.
mon. ist. >>, an XXIV {1931), p. 168 (text, trad. şi fig. 15); 2. N. Iorga, Mormîntul doamnei Neaga şi a
neamului ei, In <1 Anal. Acad. Rom. >>, Mem. Secţ. Ist., Seria I Il, tom. X Il (1932), p. 191 (text şi trad.) ;
3. St. Nicolaescu, Importanţa descoperirilor arheologice de la <1 Castelul doamnei Neaga>> din Buda-Cislău, în
~Universul>>, an XLIX {1932), nr. 52 din 23 febr., p. 2 (text şi trad.).

634
1601 (7110) septembrie 26.
Piatră de mormint de marmură albă, de 94/40-35 cm.;
In relief.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4408.

literă

de 6 cm.

Fig. 99

t G'"h.H rpo& C'"h.TBOpH H SKp4cH 114Hb./ BnocTOA4Kie KOMHc BMHKiH H KH-krHH-k ero,
KH-kmH4, np-kB'"h..SAto&AfHW / MS cBoeMS HX c(lli)HS / ASMHTp4wKo, Hmt np-kcT4BH c(e) K'"h. B-k4HiliM
WBHTfi\IM, B A(-k)TW ~.Spi M{ok)c{E)U,4 CIII(TIMBpie) ~.
1 Data a fost
loc. cit.

întregită după:

St. Nicolaescu,

2 Anul a fost întregit de noi, corespunzind domniei voievodului (1591 mai-1592 iulie).
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t Acest mormînt I-au făcut şi I-au infrumuseţat pan Apostolache mare comis
lui, Cneajna, pentru preaiubitul lor fiu Dumitraşco, care a răposat spre veşnicile
anul 7110 luna septembrie 26.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,
Roumains, pl. LIX.

Inscripţii,

I, p. 48-49 (text

şi

trad.); 2. Idem, Art et

şi cneaghina
lăcaşuri,

in

lit~rature

des

635
1602 mai 20.
Piatră de mormînt de 145/62 cm.; literă de 6,5 cm. în relief; cîmpul este
decorat cu motive florale.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4375.

t

H ie ist das i Begraebnis der Sophia, des Peter Schnei 1 der sein Ehe jweib;
und ist im H errn entschlaf{e<n>; 1602 d( i )e 20 maij.

Fig. 100

t Aici este mormintul Sofiei,
1602, in ziua de 20 mai.

soţia

lui Petru croitorul,

şi

a adormit intru Domnul;

BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschlander, Geschichte der epangelischen Kircflengemeinde, p. 6-7
(text); 2. Al. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, in • Bul. Corn. mon. ist. •>, an II (1909), p. 60 (text) ; 3. N.
Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, tn • Bul. Corn. mon. ist. ~. an XXIV (1931), p. 2-3 (text)
şi fig. 8 la p. 4; 4. H. Petri, < recenzie la >
N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, in
«Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift ~. an 56 (1933), p. 267 (text) şi fig. 8 la p. 262.
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636
1603 martie 1.
Piatră

de mormînt de 78/49 cm.,
în trei bucăţi; literă de
6 cm. săpat/\; cîmpul este decorat cu motive vegetale.
Provine de la: Biserica Catolică
din Baia; a aparţinut colecţiilor
Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R.
Nr. inventar: 4450.

spartă

Sepulta est 1 hoc sub tumulo honesta feml in(a) Anna, {iZia 1 Antonii, uxor d( omi )ni Georgii,
an(n)o laetatis suae XX, 1 an(n)o
D(o)mi(ni) [1603] 1 martii [1]1.
1

lngropatu-s-a în acest mormînt cinstita femeie, Ana, fiica lui Antonie, soţia
domnului George, în vîrstă de 20 ani,
în anul Domnului 1603 martie 1.
BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschlăn
der, Geschichte · der evangelischen Kirchellgemeinde, p. 7 (text); 2. N. Iorga, Pietrele de
mormînt ale saşilor din Baia, In << Bul. Corn.
mon. ist. •>, an XXIV (1931), p. 2 (text)
şi fig. 6 la p. 3; 3. H. Petri, < recenzie
la > N. Iorga, Pietrele de mormint ale
saşilor di11 Baia, în << Siebenbiirgische Viert~ljahrsschrift •>, an 56 (1933), p. 267 (tcxl) şi
f1g. 6 la p. 261.

637
1618 octombrie 3.
Piatră de mormînt de 150/58
cm., spartă în două bucăţi; lilerit
de 7 cm. săpată; în cîmp, în
parlca de jos, este rcprczcnlal
un călugăr cu o cruce în mîna
dreaptă şi o carte în mîna sLîngii,
incadrat de motive vegetale.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R.
Nr. inventar 4417.
1

Piatra este spartă. Data a fost intregită
Jerney, Keleti utazasa, 1, p. 157.

după:
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... 1

Keczkemeti Ambros 1 ius magnus pater atque sac[er]dos Di()i Francisci
relli! gionis, erat mans uetus, pius et mitis; p[rud]ens {uit ipse ingennita diris
()ix bonitatael minor, m(ille) feruntl ut 600 q(uoq)ue salu\tis et anni 18\ 5
octobris III fer( unt) 1 q(uoq)ue dies reddidit 1 hic animam diis 1 dum p(er )curreret [
annos V et te !10 rdenos; hic req ( ui) 1 escit humo. 1
1

1

Ambrosius din Keczkemet, slăvitul părinte şi preot al Ordinului sfîntului Francisc,
cucernic şi blînd, a fost înţelept şi abia mai mic decît sfinţii prin bunătatea lui
înăscută. In anul mîntuirii o mie 600 şi 18, la 3 octombrie şi-a dat sufletul întru cei de sus,
cînd era în anul al treizeci şi cincilea; odihneşte aici în pămînt.
•.. 1

era

îndurător,

BIBLIOGRAFIE: 1. V. A. Urechiă, Codex Bandinus, în <<Anal. Acad. Rom. ••, Mem. Secţ. Ist., Scria
II, tom. XVI {1893-1894), p. 92 şi 245 (text); 2. Al. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, în <<Bul. Corn.
mon. ist. t, an II (1909), p. 61 (text); 3. N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, in <• Bul. Corn.
mon. ist. t, an XXIV (1931), p. 3 (text) şi fig. 12 la p. 6; 4. H. Petri, < recenzie la > N. Iorga,
Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, in << Siebenbiirgische Vierteljahrsschrifh, an 56 (1933 ), p. 268 (text)
şi fig. 12 la p. 265.

638
1619 septembrie 4.
Piatră de mormînt de 159/56 cm.; literă de 8 cm.
decorat cu motive vegetale.
Provine de la: bis. din Cotnari, raion Hîrlău; a
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4371.

săpată;

cimpul este

aparţinut colecţiilor

Sub hoc llapide teguntur os[s]a sepulta honesti 1 quondam 1 riri Andr(e )ae
Veindrig et Sophiae, pia(e) mei moriae, filiael d(omi)ni Martini![Vic]3toris
Co 1 [tn]ariensis.l [Obiit]S 4 sep(tembris) [ anno D( omi )ni 11619.
Sub această piatră se află îngropate oasele răposatului cinstit bărbat, Andrei Veindrig,
şi ale Sofiei, de pioasă amintire, fiica domnului Martin Victor din Cotnari. A murit la 4 septembrie, in anul Domnului 1619.
BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschliinder, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, p. 7 (text);
2. Al. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, în • Bul. Corn. mon. ist. ••, an II {1909), p. 61 (fragment de text);
3. H. Petri, < recenzie la > N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, în << Siebenbiirgische
Viertcljahrsschrift ••, an 56 (1933), p. 269 (fragment de text).

639
1631 mai 27.
Piatră de mormint de 147,5/63 cm.; literă de 9 cm. şi 4,5 cm. săpată;
cimpul este ornamentat cu motive vegetale.
Provine de la: biserica Catolică din Cotnari, raion Hîrlău; a aparţinut
colecţiilor Muzeui!U naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4370.
1 Text greu lizibil. J erney, Keleti utazasa, I, p. 157,
a citit: <<Carmen pliri(igi) Olafalve praesbit(er) ••·
9
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 387.

3 Text ilizibil, a fost întregit după: W. St. Teutschlander, loc. cit.
4
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 391.
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lacet sub hoc lapide pie memorie A. R. (?) p(ater ?), Gabriel Drotlerus
O.E.B. 1 , 1 qui obiit 27 maij 1 anno D(omi)ni 1631,1 peractis quinque lustris in
gubernatione isti[ us ecc ]lesiae. 1 Pie lector, non sit tibi graCJe 1 dicere: requiescat
m pace.
Sub această piatră zace A. R. ( ?) părintele (?) de pioasă pomenire, Gabriel Drotlerus
O.E.B. \ care a murit la 27 mai, in anul Domnului 1631, după ce a încheiat douăzeci şi cinci de
ani la conducerea acestei biserici. Cititorule bun, să nu-ţi fie greu să spui: odihnească-sP.
in pace.
BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschlănder, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, p. 7 (text);
2. Al. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, în ~Bul. Corn. mon. ist. >>, an II (1909), p. 61 (text); 3. H. Petri,
<recenzie la> N. Iorga, Pietrele de mormînt ale Saşilor din Baia, în« Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift •,
an 56 (1933), p. 269 (text).

640
1631 decembrie 18.
Piatră de mormînt de 167/69 cm.; literă de 7,5 cm. săpată; cimpul este
ornamentat cu motive vegetale.
Provine de la: Biserica Catolică din Cotnari, raion Hlrlău; a apartinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~368.

Bune lapide 1 m procuraCJit {ieri d(omi)n(u)s lacobus, filius 1 Dominici,
cum [tegu]ntur pie memorie ossa fra j tris sui, d(omi)ni llokosch, qui 1 obiit
a(nno) D(omini) \1631 die 118 decemb(ris).
Domnul Iacob, fiul lui Dominic, s-a îngrijit să fie pusă această piatră, deoarece se află
aici acoperite rămăşiţele fratelui său de pioasă amintire, domnul lokosch, care a murit in
anul Domnului 1631 in ziua de 18 decembrie.
BIBLIOGRAFIE: Jerney, Keleti utazasa, 1, p. 188 (text).

641
1634 ianuarie 23.
Piatră de mormînt de 138/57 cm.; literă de 8,8 cm.
este reprezentat un potir.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut
ului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4376.

1

O(ssa) e(ius) b(ene) (?).

2

săpată;

in cimp

colecţiilor

Muze-

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 389.
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t

Sub hoc lapi !de iacet re~erendus pater,
frater Christho 1 fferus de Lo 1 ('ichz, ordin(i)s
minor(um) con~entualium sancti 1 Francisci. 1
Obiit a(nno) D(ominiJ!1634 in m(enseJ!ianua( rii) 231 die. Requies 1cat in pace.

t Sub această piatră zace reverendul părinte,
fratele Cristofor de Lovichz, din Ordinul minoriţilor
conventuali ai sfîntului Francisc. A murit în anul
Domnului 1634, în luna ianuarir, în ziua de 23. Odihneasc"ă-se în pace.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. A. Urechii\, Codex Bandinus, In
Anal. Acad. Rom. •>, Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XVI
(189:!--1894), pp. 93, 245 (text); 2. Al. Lapedatu, Antichităţile
de la Ilai a, in (1 Bul. Com. mon. ist. >>, an Il (1909), p. f>1 (text) ;
3. N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, în (1 Bul.
Com. mun. ist. •>, an XXIV (1931), p. :l (text) şi futo. la p. t,;
4. 11. Petri, < recenzie la > N. Iorga, Pietrele de mormînt ale
saşilor din Baia, în • Siebenbi.irgische Vierteljahrsschrift >>, an 56
(1933), p. 268 (text) şi fig. 9 la p. 263; 6. 1. D. Ştefănescu, Stele
funerare creştine din eCJul mediu în Muzeul de antichităţi din
Bucureşti, în (1 Glasul bisericii>>, an XVII (1958), p. 971, (text).
(1

642
1635 (7144) df:cf:mbrie 14.
Piatrii de mormînt de 202/80-75 cm.; literă
de 1 O cm. în relief; dmpul pietrei este decorat cu
două ornamente geometrice.
Provine dt- la: bis. din Herăşti, raion Olteniţa;
a aparţinut colecţiilor Muzeului militar 1 şi Muzeului
naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4354.

Fig. 102

t 3,4.t tU>KHT T-kAo &A(.t)>KEHH~AI nuurr~ &A{.t)ropOAHiAII r(ocno>K,&.d) ĂlEc]2nHHb.,
cSnpSmHHU,d r(ocno,&.HH.t) P.t,&.SA.t Hb.[c]rrSpEAd, H-kKo[r],&..t Aoro[efrr.t] w[rr] <l>[i]e[pb.w]Tb. w[K]2 A'
......

......

np-kcTdHAb.WH CAl Rb. A-krro cn(.t)[c](e)Hid xdXAE M(-kce)u,.t AfK(EMRpit) Ai R noHt,&.-kAH~H ,&.(b.)Hb.,
t>K[t]! R-k'IHdAI &S,&.H ndME(T]HiH. 6H>KE Hd[rp]o[&] 2 ~ K4MEHd AO>KE H SKpdCH np-k('lb.CT ]HdAI lAI
,&.(b.)IJ.IH, npecH-kTAdAI KHAIPHHd r(o)cn(o)>K,&.d 6AEHd, cSnpS>KHHU,d &A(.t)ro'l(b.)[c]THRdPO r(o)cn(o)1

-

~

,&.dpAI lw .di.t9Ed E..tc.tpd&b.l Hd'ldilHHKd H HOIHO,&.~ ~rpOHAdXilicK.tro, Rb. A-kT &HTid MHpd x3PM,&..

t Aici zace trupul celei de fericită pomenire, a doamnei de bun neam Despina, soţia domnului Radu Năsturel, odinioară logofăt din Fierăşti; aici a răposat în anul mîntuirii 1635
luna decembrie 14, in ziua de luni; şi să-i fie de veşnică amintire. Această piatră de mormint a
pus-o şi a infrumuseţat-o preacinstita ei fiică, prealuminata cneaghină, doamna Elena, soţia
1 Informaţia la
cureşti, p. 73-74.

G. D. Florescu, Din 11echiul Bu-

2 Textul a fost întregit după: P. V.
Genealogia Năsturelilor, loc. cit.

Năsturel,
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binecinstitorului domn Io Matei Basarab
facerea lumii 7144.

fruntaşul şi

voievodul Ungrovlahiei, in anul de la

BIBLIOGRAFIE: 1. P. V. Năsturel, /nscripţiuni vechi de la biserica din Fierăşti-Ilfov, în «Albina>>,
an X (1906), p. 228 (trad.); 2. Idem, Genealogia Năsturelilor, in<< Rev. ist. arh. fii•>, an XI (1910), p. 59
(text şi trad.) şi reproducere zincografică la p. 60.

643
<După

1640 noiembrie 18>.

Piatră de mormînt deteriorată, de 154/76,5 cm.; literă de 4,5 cm. în
relief.
Provine de la: m-rea Comana, raion Giurgiu; a aparţinut colecpilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4365.

[t Aici odihnescu -să oasele ro 1 bilor
lui Dumnezeu, Io RaduJ21 Şe[rbam1
Băsărabu voevod şi gi] 2 1 ne re său P[ etraşco]2 Ni[culae] 2 15 vod(ă), amăndoi
tare [şi] vărtos pentru 1lege şi pentru
moşie cu p(ă) 1 gănii turci, tătar(i) şi
cu ere 1tiei unguri s-au bătut şi în bă
tră 1niaţe amăndoi de boala poda- i 10
grie(i) s-au săvărşitu; întăiu so 1 crulu,
apoi ginerile, unul! la anulu de la sp( ă)·
senia lu [ mii, altulu la anulu. Du 1pre
aceia, aici din Ţara 1 16 Nem1,ţească de la
Beciu \ aducăndu-se de al lor rod, cu!
cinste s-au îngropatu în! zilile Radului
vod( ă) celui 1 Mare, cela la anul, iară
ce 1 20 lalaltu în zilele lu Matei 1 Băsărabu
voevod, la anu Jiu 3
BIBLIOGRAFIE: 1. P. V. Năsturel, Neamul
boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban voievod, in
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 16, nr. 16.
Textul a fost întregit după: Al. Lapedatu, loc cit.
Textul a fost datat <după 1640 noiembrie 18>,
ulterior aducerii osemintelor lui Radu Şerban şi Nicolae Pătraşcu in ţară. (Vezi: N. Iorga, Despre Cantacuzini, Buc., 1901, p. LVIII). Al. Lapedatu, loc.
cit., a datat greşit inscripţia in a doua jum. a sec.
XVIII. Se ştie însă cert că osemintele lui Radu
Şerban, inhumate mai intii sub această piatră, au
fost reînhumate in 1667 nov. 13 la m-rea Comana,
împreună cu ale lui Drăghici Cantacuzino mare spă
tar. (Vezi: Iorga, Inscripţii, 1, p. 87). La 1688, după
ce a fost ingropat în acelaşi mormint şi Constantin
Cantacuzino mare paharnic, a fost pusă o altă lespede
comună, a cărei inscripţie le aminteşte numele (Vezi:
P. V. Năsturel, art. cit., p. 223 nota 2).
2

3

Fig. 103
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<<Literatură şi artă română •>, an XII (1908), p. 211, notă; 2. Al. Lapedatu, Două noi inscripţii de la Comana,
în <<Bul. Corn. mon. ist. », an Il (1909), p. 122 (text) şi fig. 17 la p. 121; 3. N. Iorga, Un biruitor:
Radu-vodă Şerban, p. 38-39 (text) şi foto. la p. 27; 4. N. M. Popescu, Exerciţii de paleografie românească
(scriere cirilică), p. 36 (foto.); o. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 51lt3 de la BA.R.P.R., f. 33 (şi foto).

644
1640 (7149) decembrie 3.
Piatră

de mormînt de 193/79 cm.; literă de 11 cm. in relief; in cimp este
o cruce.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: '•345.

reprezentată

t llp·lwr4RH cAl p4&S
lui, Stanca, fata

1

&(o)mi~,

mSn4H Koc'T'4H,.\HH, c(~)Ho..u llpE,.\EH cm~T4(p) 1 şi muma

lo(gofătului) Părvului

ot 1 Ruda, nepot

iw .M4TE~ RWHROA· IIHc ..u(-k)c(E)U,4 AfK(EMRpiE)
,.\EC'l'R4 X(pHCTO)R(4) 1 x4X"M 2•

r A(~)HH,

Bădicanului, 1 R~ A(~)HH
~

c AoR'l' x3PM9 4 W'l' p(o)m.

~

Şi pentru pomeana pări 1 nţilor şi a lui şi a mo 1 şilor lui au lăsat aici în
nta mănăstire Şegarcea jum(ă) 1 5 tat(e) de sat, partea lui to(a)t(ă), care
iaste 1 în gura Oltului, şi partea de în Stălp(e)n(i) 1 de jos de Bucureşt(i), car(e)
a fost a moşe-sa sa Graj dana.
sf(ă)

1

BIBLIOGRAFIE: 1. [Gr. G. Tocilescu], Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea de Argeş, p. 63 (text
desen); 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 151-152; 3. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, in << Conv. lit. >>, an XLIX
(1915), p. 1118; 4. V. Brătulescu, Frescele din biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, p. 19 (text) şi
fig. 13 la p. 15; o. R. Ilie, Inscripţiile de la mănăstirea lui Neagoe din Curtea de Argeş, in << Glasul
bisericii>>, an XII (1953), p. 592.

şi

645
1641 (7150) octombrie 5.
Piatră

este

de mormint de 197/77 cm; literă de 10 cm. in relief; in cimp
o cruce.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4344.
reprezentată

t

Supt această piatră odihnescu-s(e) oasel(e) 1 roabei lu Dumnezeu, jupaniţii Cheajănii, care au fostii jupanease jupanului lvaşco 1 vei armaş; şi se- ]au
pristăvitu: în zilile răposatului domnu Io Mateiu voivod Bas(a)rabă R'h. ..u-kc(EU,4)
wK(TOMRpiE) R'h. ;- A(ă)HH, R'h. .t-k(T)

:;p;;a.

1
A răposat robul lui Dumnezeu, jupan Castandin, fiul lui Preda spătar.
2
In zilele lui Io Matei voievod. S-a scris in luna

lui decembrie 3 zile, in anul 71lt9 iar de la naşterea
lui Hristos 1640.
3 ln luna octombrie In 5 zile, In anul 7150.
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BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, in «Calendarul antic>>
pe anul 1862, p. 74; 2. Idem, Monumentele străbunilor din România, p. 62; 3. ldem, 7025, Curtea de Argeş,
1517, in «Calendarul antic •> pe anul1875, p. 62; 4. [Gr. G. Tocilescu], Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea
de Argeş, p. 63; 6. Iorga, Inscripţii, 1, p. 152; 6. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, in « Conv. !it •>, an XLIX
(1915), p. 1118; 7. V. Brătulescu, Frescele din biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, p. 20; 8. R. Ilie,
Inscripţiile de la mănăstirea lui Neagoe din Curtea de Argeş, In «Glasul bisericii», an XII (1953), p. 593; 9.
Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 225.

646
1647 ianuarie 4.
Piatră rle mormînt de 157/66-59 cm.; literă rle 7 cm. srtpată.
Provine de la: Biserica Catolică din Cotnari, raion Ilirlău; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul rle artă al R.P.R. Nr. inventar: 4380.

Pater sa [cer]dotum, patronus ecclesiarum, fid ei catholi cae speculum,
d(ominus) Valentinus Alstner, obiit 4 ian(llarii), 1 a(nno) D(omini) 1647.
1

1

Părinte al preoţilor, ocrotitor al bisericilor, exemplu de
Valentin Alstner a murit la 4 ianuarie, în anul Domnului 1647.

1

credinţă

catolicii, domnul

BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschlănder, Gesrhichte der epangelischen Kirchengemeinde, p. 7
(text); 2. AI. Lapedatu, Antichităţile de la Baia, în <<Bul. Corn. mon. ist. », an II (1909), p. 61 (text);
3. H. Petri, < recenzie la> N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, In« Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift », an 56 (1933), p. 269 (text).

647
1648 martie 14.
Piatră de mormint de 132/59 cm.; literă. de 7 cm. sl!.pată; cimpul este
decorat cu motive ornamentale.
Provine de la: Biserica Catolică din Cotnari, raion Hirlău; a aparţinut
colecţiilor Muzeului din Fă.lticeni şi Muzeului, naţional de antichită.ţi 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4379.

s~s,

Fide, "irtu 1 te et genere nobilis, d( ominus) 1oannes Kot 1 ta, saxo 1 Sucsa"ienobiit a(nno) 1648, 14 mar(tii).

Nobil prin credinţă, prin virtute
a murit in anul 1648, 14 martie.
1

şi

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 396.

prin neam, domnul Ioan Kotta, sas din Suceava,

2

Ibidem, nr. 397.
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Fig. 10'•
DIBLIOGRAFIE: 1. Jerney, Keleti utazasa, T, p. 158 (text); 2. AI. Lapedatu, AntichităJile de la
Baia, In~ Bul. Corn. mon. ist. >), an II (1909), p. 61 (text); 3. H. Petri, <recenzie la> N. Iorga, Pietrele de
mormînt ale saşilor din Baia, în << Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift >), an 56 (1933), p. 270 (text).

648
1648 aprilie 13.
Piatră

de mormînt de 80/66 cm.,

spartă

în

două bucăţi; literă

de 9,5 cm.

săpată.

lui

Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeude antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4383 şi 4393.

naţional

Catherina 1 Gasparque~ anno D(omi)ni 1648, 13 apr(ilis) 1 defunctis; 1 nuneia ... 2 id. . .. 2 soc[i]etatis in Socie 1 tatem I esu re . .. 2 con( cion )em harum.
Caterina
lui Iisus ... ( ?)

şi

Gaspar

răposaţi

în anul Domnului 1648 aprilie 13;. . . în Societatea

649
<Sec. XV II mijlocul>.
Piatră de mormînt de 106/54 cm.; literă de 4 cm. săpată într-un cîmp
de 100/37 cm., incadrat de motive vegetale.
Provine de la: Biserica Catolică din Cotnari, raion Hîrlău; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4389.
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 415.
Citeva litere ilizibile.

8

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 402.

529
https://biblioteca-digitala.ro

Andreas, 1 CJir 1 zelo {idei 1 obserCJantia 15 cathoticae llegis 1 pietate in 1 Societate 1
Iesu 1 memorabilis 1 hic 1 requie[scit] 1 in [humo] 1 •
10

Andrei, bărbat cunoscut in Societatea lui Iisus pentru zelul
religiei catolice, pentru evlavia lui, odihneşte aici in pămînt.
BIBLIOGRAFIE: W. St.

Teutschlănder,

credinţei,

pentru cinstirea

Geschichte der e11angelischen Kirchengemeinde, p. 7 (text).

650
<Sec. XVII mijlocul>.
Piatră de mormînt de H9/50-60 cm.; literă de 6,5 cm. săpată;
cîmpul este decorat cu motive vegetale şi ornamentale.
Provine de la: Biserica Catolică din Cotnari, raion Hîrlău; a a parţi nu t
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4388.

t Sub ... 1· .. 3 ulius iacet ho 1 nestus 1 wCJems Valentinus Dar 1 CJas.
[Obii]41t a(nno) 16 ...

3 1

Sub <această
ziua de 26 ...

... zace cinstitul

piatră>

die 265 ...

3

tinăr

Valentin

Darvaş.

A murit în anul 16 ...

651
16/i2 (7160) <august?>.
Piatră de mormînt, deteriorată, de 135/90 cm.; literă de 3,5 cm., săpată
pe laturile pietrei; în cîmp este reprezentat chipul unui personaj (identificat
de o parte din cercetători cu Matei Basarab voievod).
Provine de la: Biserica Domnească din Tîrgovişte; a aparţinut colecţii
lor Muzeului naţional de antichităţi 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4179 .

3
• • • 3 4 npoRC'T'4RA"kW4 •••
WCAI •••

.L]

R4 XR4 • • • ! • • • 3 [ 1\'K 'T'O

..

R~'T'I4

-

AUp4

1 •••

~7
x3P~

3

R"k •••

3

cpt(\ Rf4 RTOp4rO 44C4 HOIJI ••

·1· .. 3

• • • 8•

... A răposat ... intr-o miercuri seara la al doilea ceas din noapte ... anul de la facerea
lumii 7160 ...
1 Textul a fost datat <sec. XVII mijlocul> după
grafie şi factura artistică a pietrei. J erney, Keleti
utazcisa, 1, p. 189, a citit după cuvintul requie[scit]
<< Anno D(omi)n(i) 1654 »
2 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 412.
3 Piatra este deteriorată.
4
Piatra este deteriorată; textul a fost întregit
de noi.
& Textul a fost
datat <sec. XVII mijlocul >
după grafie şi factura pietrei.
8
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 15, nr. 5.

7

Stabilirea datei: 1652 {7160} <august ?> s-a
după
studiul lui P. Chihaia, Date noi
cu pri11ire la pietrele de mormînt ale lui Matei
Basarab ~i ale familiei sale, tn << Studii şi cercetări de
istoria artei», tom. 11 {1964), nr.1, p.111. Autorul a
dovedit că piatra în cauză a servit drept capac al
sarcofagului tn care a fost inmormintat Mateiaş
voievod, fiul lui Matei Basarab, in 1652 <august?>
8 Pe lîngă textul amintit, pe muchile pietrei mai este
scris cu literă de 4,5 cm. in relief: • ... c morior ti ... [
aeternam post pia ... •> [ ... eu mor ... după veşnică ... ]

făcut

530
https://biblioteca-digitala.ro

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Mormîntul lui Udrişte Năsturel ?, în <<Bul. Corn. mon. ist. 1>, an XXII
(1929), p. 114-115 (text, trad. şi foto.); 2. G. Oprescu, Sculptura statuară românească, p. 18 (foto.); 3. A. Sacerdoţeanu şi St. Metzulescu, lntîia piatră de mormînt a lui Matei Basarab, în« Studii şi cercetări de istoria artei 11,
an Il (1955), nr. 3-4, pp. 343, 345, 34 7 (text şi trad.).

652
1652 noiembrie 16.
Piatră de mormint de 143/66 cm.; literă de
9 cm. in relief; in cimp este reprezentată o
cruce încadrată de motive vegetale.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a
aparţinut colecţiilor Muzeului din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar
4384.

t

H ic repo situs est egregius ~ir,! do minus 1ohannes W olff de Bania. Obd( ormi~it) in Do 1 (mi)no a(nn)o 165/2 me(nse)
no(vembris) 16.
1

1

1

t Aici se odihneşte distinsul bărbat, domnul
Ioan Wolf din Baia. A adormit întru Domnul în
anul 1652 luna noiembrie 16.
BIBLIOGRAFIE: 1. W. St. Teutschlander, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, p. 7 (text);
2. B. P. Haşdeu, Etymologicum magnum Romaniae, III,
col. 2353 (fragment); 3. Al. Lapedatu, Antichităţile de la
Baia, în «Bul. Corn. mon. ist. 11, an II (1909), p. 61 (text);
4. N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, in
''Bul. Corn. mon. ist. 11, an XXIV (1931 ), p. 3 (text) şi
fig. 10 la p. 5; o. II. Petri, <recenzie la> N. Iorga,
Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, în '' Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift ''• an 56 (19:J:l), p. 268 (text) şi
fig. 10 la p. 263.

653
1656 ... 20.
Piatră

de mormînt de 151/59 cm., spartă în
de 6 cm., săpată într-un
cîmp de 123/32 cm.
Provine de la: Biserica Catolică din Cotnari,
raion Hlrlău.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.
două bucăţi; literă

Fig. 105

lacobus, 1 Ursu. [i.i] 1 o, 1 Achimiei [et]l 1 Christi[a /5 ni, M]l arie, 1 [filii]l ...
lUate mor 1 (um) in/ t]l egr [itate / 10 in]s[ignis, hic] 1 i requievit 1 a(nno) D( omini)
1656J . .. [20] 1 •
Iacob, Ursu. . . Achimia şi Cristian, Maria. . . copiii ... renumit prin cinstea lui, aici
a adormit in anul Domnului 1656 ... 20.
1

Piatra este

deteriorată;

textul a fost întregit

după:

Jerney, Keleti utazasa, I, p. Hi9.
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654
1657 (7166 J septembrie 24.
Piatră de mormînt de 81/62 cm., spartă în patru
9 cm. In relief; cimpul este decorat cu motive vegetale.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: V..?5.

bucăti;

literă

de

Fig. 106

G~ rpo&~ c~TROpH n.sH HH / KOAdl .Mor~AAAI RIA 'ldWHHK c(~)Hti cROIMti, E:.scHAil &HR J
ljsTOlJH nOCTMHHK, R~ .,t,(b.)HH lw fiwp~o.rif/ ijlfljs.tH ROIRO.,t,, H npotcTdRH CI H norpi&IH &~CT
~

~

3Af R Aot(T) ,spils M{ot)c{I)U,d Cln{TIMRpif) K.,t,.
Acest mormint l-a făcut pan Nicolae Mogîldea mare ceaşnic fiului
al doilea postelnic, în zilele lui lo Gheorghie Ştefan voievod; şi a răposat
aici în anul 7166 luna septembrie 24.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,
Roumains, pl. LVI.

Inscripţii,

I, p. 49 (text

şi

său,
şi

Vasilie fost
a fost îngropat

trad.); 2. Idem, Art et litterature des

655
1665.
Piatră de mormint de 121/50 cm.; literă de ?,3 cm. în relief; cîmpul este
decorat cu motive ornamentale.
Provine de la: Biserica Catolică din Baia; a aparţinut colecţiilor Muzeului
din Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4374.
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t

Sub hoc llapide repositus est egre gius (Jir, do(min)us Nicolaus Gros
Ob(dormi)CJit in Do(mino)! a(nno) 1665.
1

t Sub această piatră se
Domnul în anul 1665.

odihneşte

distinsul

bărbat,

1

domnul Nicolae Gros. A murit întru

Fig. 107
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Pietrele de mormint ale saşilor din Baia, in *Bul. Corn. mon. ist. t,
an XXIV (1931), p. 2 (text şi fig. 4); 2. H. Petri, <recenzie la> N. Iorga, Pietrele de mormînt ale saşilor din
Baia, in <• Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift », an 56 (1933), p. 267 (text) şi fig. 4 la p. 259.

656
1691 (1140).
Piatră

de mormînt deteriorată, de 98/85 cm.; literă de 3,5-9 cm.
Provine de la: laşi ( ?).
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4181.

IJ.Ju

t

Ays

e tap an

UIW"{WL lrqLw

săpată.

1 .f_n{'g/r ur(t)f' fl.wln'JUin 1 /rL fl-zffu.

Xznawor(!i t(e)r Galuyst 1 in

r c x. .

Acesta este mormintul preotului Galust din Khiznavor, in anul 1140.

657
(După

1691).

Pe piatra de mormint de sub nr. 656 se mai află o
de 3,5-9 cm., săpată tn partea de jos a pietrei.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4181.
8wz •••

1

inscrip~ie

cu

literă

!Jw{'nL{J/rLL

Eas ... Yarut'iwn .. .

1aşi . . . H arutiun .. .
1

Piatra este

deteriorată.
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658
1695 septembrie 8.
Piatră de mormint de 186/75 cm., spartă in două bucăţi;
6,5 t.:m. în relief. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Sa va, din Bucureşti, astăzi dispărută; a
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4.362.

literă

de

aparţinut

TOV ~Uf.LEcDVO~ 1Mooo&v Titep(O(J)V i euyeve(l..
Tp6qnlJ.O'J 1 .IO.e:tv~~ Tp(/..7tE~ouvTo~ 8~ 1~J..u{kv exnoTe: Tioc]lTp"fl~ 1[<l>wv~v ~L~oc!;wvp
·EJ..J..oc~o~ 1 [Ouyxpo~] 1 J..ocx.ou~.l 'AJ..J..oc 7t0Tf.Lo~ IJ.LV ef.L(I..p~ev 110 &:f.LdJ..tx.o~, eAAL1te
~'&J..yoc; 1~UGT~V<p T'J.AoX,<p X(l..t! TE:XttO"O"L cp(AOL~.! IO.(I..OO(I..'t'e, cpt/..6/..oyot, X(l..t d-; 1
V"f)O'J 7t(/..pt6vTec; 115 Eux.eo-8' oup(l..v(wv T6v i ~e: A(I..X.ELV O"TECfJOCV(J)V. 1~E.7t't'Ef.L~p(ou 8, 1695.
[TU[.L~O~ O~E xpU7t't'eL 10e6owpov
6

Fig. 108

Mormîntul acesta ascunde pe Teodor al lui Simeon, de bun neam, hrănit de muzele
Pieride, care a venit de mult din vestitul Trapezunt, patria lui, să înveţe limba Eladei pe ungrovlahi. Moartea amară însă l-a ajuns şi a lăsat durere sărmanei lui soţii şi copiilor lui dragi.
1

Textul a fost întregit după: Hurmuzaki, Documente, XIII, p. 4.09.
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Plîngeţi

iubitorilor de carte, şi trecind pe lîngă o biserică, rugat.i-vă să aibă parte de cereştile
cununi, septembrie 8, 1695.
BlBLIOGRAFm: 1. Periclis Triantafillidis, 'H l:>J llo>J"'"!fl EAÂ'1)V~><-IJ <puA-~) 7\'fot 'foc llovnxoc iJn:poae'ft6'1)ao:v xo:t Aoyot nvec;., ., p. 189 (text); 2. C. Erbiceanu, Bărbaţii culţi greci şi români şi profesorii
din academiile de laşi şi Buc ureşti din epoca zisă fanariotă (1650-1821 ), în <<Anal. Acad. Rom . ~. Mem.
Se c ţ . lst., Seria II, torn. XXVII (1904-1905), p. 149 (text şi lrad.); 3. A. Papadopulos-Kerameus, Texte
greceşti pri11itoare la istoria românilor ... , în Hurmuzaki, Documente, XIII, p. 409 (text), p. 37'• (trad.);
-1. N. Iorga, Două pietre de mormint de la Muzeul naţional din Bucureşti, în <• Bul. Com. mon. ist. >),
an XXII(1929), p. 178 (text, trad. şi foto. un fragment).

659
1698 ( 1147 ).
Piatrli de mormint deteriorată, de 79/115 cm.;
de t.-10 cm. săpată.
Provine de la: Iaşi ( ?).
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar:

literă

r.181.

U.1u t urwutwL wrrurw12wPsfr 1 S(t)rr lfwrrurfrrrnufr nrr'l/r U7pf'IU9 1 RL 8n ( t/.) <wLLfrufrL Pt/.( frL)
/Mlll;

Ays e tapan Artasayt' ci 1t( e)r M artirosi ordi
tiralcu Yo(w)hannisin t'w(in) ; c X e.
Acesta este mormintul diacului Hovhannes,
fiul preotului Martiros din Artaşat, in anul 1147.

660
1702 septembrie 6.
Piatră de mormint de 170/79 cm; literă de
5,5 crn. In relief, Intr-un cimp de 1r.3/52 cm.

Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf Sa va, din Bucureşti,
astăzi dispărută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar:
r.t.29.

t

Ev81Xoe: XE:L't'IXL 7tpe: 1 (j~O't'OU aocpou
OE!J.IX~,I K[A]ljmv ~e:~IX<r-rou XIX1.jy€vo~ KU!J.l)·
Fig. 109
VL't'ou.l 5 lliX't'pl.~ T p1X7te:~ou~ 1 (i'me:p ~v xAe:Lv~
7t6AL~. 1, Ai.A' (;) !J.IX8l)"t"&v 7tÂ l) 1 6o<; w~ e:u-yvw!J.6Vw<; 1 Ot<; OCU't'O<; e~eowxe: 1 10 7t0CLOELIX<;
i.6you<; 1 ~LOIXOX~Acp <r7td<r1X l't'e: o~xpu XE:L!J.EVcp. 1 ~~€a6l) aocp&v y&.p 1 Mxvo~ EX !J.E<rOU
!J.EytX<; 115 K~Xt XpLa-rov IXL-r~atXa8e: 1-r&v 1t6vwv yeptX<; 1 'Au-rcj) 7t1Xp<Xax,e:~v! -r~v &vw
XAl)pOU'f.LIXv.l 'Ev ~'t'e:L 1702 ae:7t't'e:((J.)[~p(ou 6] 2120 ~!J.epcx xupl1Xx[~]2.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 16, nr. H.

2

Textul a fost lntregit

după:

fig. 109.
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t Aici zace trupul unui bătrîn înţelept după nume Sevastos, iar după neam Chimenitul.
Patria lui era vestitul oraş Trapezunt. Dar voi, mulţimea învăţăceilor lui, ca din recunoştinţă,
voi cărora dînsul v-a dat cuvintele învăţăturii, vărsaţi o lacrimă pentru dascălul ce zace
căci s-a stins din mijlocul înţelepţilor o lumină mare; şi rugaţi-vă lui Hristos ca să-i
dea drept răsplată a ostenelilor lui moştenirea cea de sus. In anul 1702 septembrie 6, ziua
de duminică.
BIBLIOGRAFIE: 1. Periclis Triantafillidis, 'H tv IT6vTcp EAA1JVLX~ q>U/.~ ~ToL Toc ITovTLxoc fi 7tpoaEp. 189 (text) ; 2. C. Erbiceanu, Bărbaţii culţi greci şi români şi profesorii din
academiile de Iaşi şi Bucureşti din epoca zisă fanariotă (1650-1821), In <<Anal. Acad. Rom.», Mem. Secţ.
Ist., Seria Il, tom. XXVII (1904-1905), p. 144 (text şi trad.); 3. A. Papadopulos-Kerameus, Texte greceşti
privitoare la istoria românilor, în
Hurmuzaki, Documente, XIII,
p. 409 (text), p. 373 (trad.);
4. N. Iorga, Piatra de mormînt
a lui Sevastos Chimenitul din
Trapezunt, în «Bul. Corn. mon.
ist. >>, an XXIV (1931), p. 154
(text, trad. şi foto.). Completări bibliografice la D. Russo,
Studii istorice greco-române, 1,
Buc., 1939, p. 310, n. 2.
Tt61JaiXV XIXL :A6yoL TLVec; ••• ,

661
1720 mai 13.
Piatră

de mormint de 163/
de 5 cm. în relief,
în partea de sus, Intr-un cîmp
de 132/47 cm., încadrat de motive vegetale. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Hanul
Greci-Ghionma Banul, din Bucu78 cm.;

literă

reşti, astăzi dispărută.

La Muzeul de artă al R.P.R.
Nr. 'inventar: 4428.

1720 [.LOC"r:ou 13. 1 Ev8oca~:: XEÎ:'t"OC~ O a 1 ouÂoc; 't"OU
Ekou rx~::~ 1 OV[.LOCc; 7tOCVOU

e( x) XW[.L

5

1

"f)c;

Omocv"f)-

't"~occ;.

1720 mai 13. Aici zace
robul lui Dumnezeu, Ghionma banul din satul Ostaniţa.

Fig. 110
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662
1722 (7230) iulie 10.
Piatră de mormint de 162,5/66 cm.; literă de 4,5 cm., săpată Intr-un
cîmp de 99/33 cm., incadrat de motive vegetale şi ornamentale.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Vechi (?) din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4430.

7230 la lu na lui iulie în 10 zile, adormit-au întru H(risto )s şi
s-au îngropat 6 într-acestu mor măntu roaba lui D(u)mnezeu, Bălaşa, fiica
lui chir chiurciubaşa, şi 10 den osteneala fi fiiului ei pre nu me Sugrumale
vt( ori) portariu au făc utu această piia Ilo tră ca să hie înt tru <po >menire.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

BIBLIOGRAFIE: [N. Iorga,]

Inscripţii,

In • Rev. ist. », an XVIII (1932), p. 269, nr. 5.

663
1737 martie 12.
Pe piatra de mormint de sub nr. 661, in partea de jos, mai este o
cu literă de 5 cm. In relief. Text cu majuscule.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4428. (Vezi fig. 110).

inscripţie

Ev

ot

't'OU<;

1737 L':.U 1fLOCp't'(L)ou 12 E't'&q:rt) xoc11 o ula<; OCU't'OU 'A6ocvoc 1<no<;.

Iar la 1737 în martie 12 s-a ingropat

şi

fiul

său

Atanasie.

664
1737 (7246) noiembrie 5.
Piatră funerară

de 44/55 cm.,

spartă

in

şapte bucăţi: literă

de 4,5 cm.

in relief.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 4442.

t Drept acest loc să odihnesc 1 oasele răposatului 1 u robului lui D(u)mn( e)ze(u) 1, Istrate odabaşa 2 <şi> 16 Enter ( ?) prezvitera3; !leat 7246 noem(vrie) 5 dni.
1

Piatra

deteriorată.

8

a Comandantul unui detaşament militar.

Cuvintul este scris cu

literă săpată.
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665
1738 (7246) aprilie 5.
Piatră funerară

de 45/53 cm.;

literă

de 4 cm. în relief, într-un cîmp

de 39/46 cm.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 4438.

t Drept acest loc să odihn 1 esc oasele răposaţilor 1 robilor lui D(u)mn(e)zeu, copii(i) 1 sf(i)nţii sale părintelui 1 6 popei Bunii, anume Nico llae; lleat 7246
m(ese)ţă ap(rilie) 5 d(ni).

666
1740 (7248) august 13.
Piatră funerară de 31/42 cm.; literă de 4 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Căldăruşani, raion Urziceni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4433.

Fig. 111

t Drept acest loc să o 1 dihnesc oasele răpo 1 satului robului lui 1 D(umne )zeu,
Dionisie eremon(ah) ot Căll 6 doroşan, m(e)s(e)ţă av(gust) 13, leat 7248.
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667
1747 (7255) august 25.
Pialră de mormînt de 193/80 cm.; literă de 8,5 cm. în relief în chenar;
în cîmp, în partea de sus, este reprezentată o cruce.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~3~6.

t Suptu această piiatră odih [ nescu-se o(a)sele robului lui D(u)mn(e)zeu,
Ioanu sinu jupan Pătru cupeţu ot Ar [ geşu, care s-au prestăvit la leat [7255
avg(ust) 25 dn(i); şi au lăsat sfinăte(i) mănăstir(i) partea lui de moşie den
Cerbureni.
lliBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în ~Calendarul antic>>
pe anul 1862 p. 7~; 2. Idem, Monumentele străbunilor din România, p. 62; 3. Idem, 7025, Curtea de Argeş,
1.517, în <<Calendarul antic •> pe anul 1875, p. 62; 4. Iorga, Inscripţii, 1, p. 152; o. V. Brătulescu, Frescele
din Biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, p. 20 (text) şi fig. H la p. 16; 6. R. Ilie, Inscripţiile de la
mănăstirea lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş, in <• Glasul bisericii •>, an XII {1953), p. 593.

668
1756 (7264) iunie 29.
află

Pe piatra de mormînt de sub nr. 667, in partea din mijloc, se mai
o inscripţie cu litera de 5 cm. în relief.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~3~6.

Iunie 29 leat 7264 s-au [ prestăvit şi robu lui D(umne)zeu, [ Ionichie monahu Berin [ descu, şi s-au îngropatu aici în [5 mănăstire; şi au lăsat sfintei [
mă(nă)s(tiri) moşiia Turburia şi [ doao roate de moar(ă) în o [ raşu Argeşului.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, in <<Calendarul antic»
pe anul 1862, p. 7~; 2. Idem, Monumentele străbunilor din România, p. 62; 3. Idem, 7025, Curtea de Argeş,
1517, in <<Calendarul antic>> pe anul 1875, p. 62; 4. Iorga, Inscripţii, I, p. 152; o. V. Brătulescu, Frescele
din Biserica lui Neagoe de la Curtea de Argeş, p. 20-21 (text) şi fig. 1~ la p. 16; 6. R. Ilie, Inscripţiile de
la mănăstirea lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş, în <• Glasul bisericii>>, an XII {1953), p. 593.

669
1759 iulie 27.
Piatră funerară

de

39/~7

cm.,

spartă

in 3

bucăţi; literă

de 3 cm. in relief.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar:

~~~~.

t Dreptu acestu locu odihnescu 1 robii lui D(u)mnezeu, [ Costandin,
randa, [ copii(i) lui Ilie cojocar; [5 iulie 27, 1759.

Zmă
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670
1766 ianuarie 22.
Piatră de mormint de 117/86 cm.;
cimp de 82/58 cm.

literă

de 6,5 cm.,

săpată

Intr-un

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 4366.

t Suptii această piatră 1 odihnescu-se oasele 1 răposatu robului D(u)m(ne)zeu, 1 jup(an) Hristodor ce au fost [6 comis, fecior lui Ioa[nichie]l 1 de la Ianina,
din satul! Paramithiia; s-au odihnit !la ghenarie 22, 1766.1 Anghelichi, Nicol ... 2 1 Joanu.
BIBLIOGRAFIE: N. Iorga,

Inscripţii,

in(< Rev. ist. >),an XVIII (1932), p. 269.

*

671
<1665-1668> august 28.
Cristelniţă

de

piatră

de 62/74 cm.,

spartă

in

două bucăţi; literă

de

6,5 cm. In relief. .

Provine de la: Mitropolia din Bucureşti ( ?).
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4421.

t

Să

ştie.

se

Tatăl] 1 ui şi

[Cu voia

cu ajutoriull Fii ului

ş[i

Duhului

S] 1 v(ă)ntu, nevoitu-si-au ro 1 bii lui Dumnezeu, S ... 2 eaţa c(hi}Hil ero 3 la această
crăst[el] 1 n(i)ţă,

în zilel(e) Radul(u)i

vo[dă

pentr]lu

pomen(ă); m(ese)ţa

av-

(gust) dni 28 4.

672
1711 septembrie 1-1712 august 31 (7220 ).
Ornament sculptat în

piatră;

literă

de 4 cm.,

săpată

intr-un cimp de

31/39 cm.; in partea din dreapta este reprezentat un Ieu.

Provine de la:
La Muzeul de

t
1
2

8

clopotniţa
artă

m-rii Negru Vodă din Cîmpulung.
al R.P.R. Nr. inventar: 4401.

Grigorie 1ucenic Cozian 1i Lupul

Piatra este spartă; textul a fost întregit de noi.
Cîteva litere ilizibile.
Fiul lui.

Sărăţ

1an ispravnici; 15 let 7220.

' Textul a fost datat <1665-1668> august 28, după
grafie, identificîndu-se Radu voievod cu Radu Leon.
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Fig. 112
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Lapedatu, O biserică a lui Ştefan cel Mare în Ţara Românească, în« Bul. Corn.
mon. ist. », an III (191 0), p. 109 notă ( lext) şi foto. Ia p. 107 ; 2. P. Chihaia, Etape de construcţie în incinta
mănăstirii ''Negru- Vodă>> din Cîmpulung-Muscel, în << Studii şi cercetări de istoria artei •>, an VIII (1961),
nr. 1, p. 212; 3. V. Brătulescu, Elemente de artă picturală şi sculpturală la biserica mănăstirii Sinaia, în
''Glasul bisericii •>, an XXI (1962), p. 63.

673
1712-7220 <ianuarie 1 - august 31>.
Ornament sculptat în piatră; literă de 5 cm. săpată într-un cîmp de
37/40 cm.; în partea din stînga este reprezentat un leu.
Provine de la: clopotniţa m-rii Negru Vodă din Cîmpulung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4402.

t

Mihail! ig(umen) isprav 1 nic Cozian; llet 7220; an(n)o

1

5

C(hr)i(sti) 1 1712 2 •

Fig. 113
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile româneşti administrate de ţară, în • Calendarul
antic>> pe anul 1862, p. 25; 2. Idem Monumentele străbunilor din România, p. 33; 3. Idem, 6723, Manastirea Cîmpulung, 1215, în <<Calendarul antic>> pe anul 1875, p. 33; 4. Al. Lapedatu, O biserică a lui Ştefan
cel Mare în Ţara Românească, în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an III (1910), p. 109 notă (şi foto.);
o. N. A Constantinescu, Albumul istoriei românilor, p. 24, fig. 128; 6. M. Go\escu, MotiPe animale în
sculptura decoratiPă şi semnificarea lor simbolică în arta religioasă, în « Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXXVI
(1943), p. 44; 7. C. C. Giurescu, 1 storia românilor, voi. II 1/1, ed. II, p. 197 (foto.); 8. P. Chihaia, Etape de
construcţie în incinta mănăstirii <<Negru- Vodă>> din Cîmpulung-Muscel, in << Studii şi cercetări de istoria
artei •>, an VIII (1961), nr. 1, p. 212; 9. V. Brătulescu, Elemente de artă picturală şi sculpturală la biserica
mănă.stirii Sinaia, în «Glasul bisericii •>, an XXI (1962), p. 63.
1

In anul de la Cristos.

2

Cu cifre arabe.
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674
1715.
Cadru de piatră ornamentat, de 156/222 cm., spart tn două bucăţi;
de 7,5 cm. săpată; in cimp este reprezentată o acvilă bicefală,
intr-un medalion susţinut de doi lei.
Provine de la: bis. Colţea din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1•
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4lt.03.

literă

Fig. 114

M(i)h(ai) C(an)t(acuzino); \1715
BIBLIOGRAFIE: R. Popa,

Mogoşoaia,

2•

pl. 32.

*
675
1594.
Cană

cu capac, din metal, de 27 cm. inălţime; literă de 0,5 cm.,
cu email albastru pe o plăcuţă din interiorul cănii.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M. 73.

incrustată

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 15, nr. 2.

2

Cu cifre arabe.
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1594.1 Eot"os 1 Demlen, 1 Sondi,

1

5

Anna.

1594. Eotvfis 1 Demlen, Sondi, Ana.
Iniţialele meşterului,

de O,l• cm., sint gravate pe capac:

P. B.

676
1632.
Cană

cu capac, din argint aurit, de 21 cm. înălţime;
pe capac, în interior.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

o,r,

literă

de

literă

de 0,5 cm.,

cm.,

gravată

Zegedi Gergeli deac; 1632.
Szegedi Grigore diac; 1632.

677
1682.
Cană

cu capac, din argint aurit, de 27 cm. înălţime;
pe capac, In interior. •
Provine 'din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

săpată

Reschner Paullus; 1 anno 1682.
Resehner Paul; in anul 1682.

678
1699 septembrie 1-1700 august 31 (7208 ).
Cană

cu capac, din argint aurit, de 14 cm. înălţime; literă de 0,5 cm.,
pe marginea de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 78.
săpată

1

Sau: cArgintaruh (?)

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 119, nr. 160.
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t

Această năstrapă

o am dat sv(i)ntei biserici eu robul lui D(u)mn(e)zeu, Dosothei ermonah, să fie de pomană.
Pe capac, cu

1

literă

de 0,4 cm.

săpată:

t Eclis(i)arn ; leat 7208.
BIBLIOGRAFIE: P.
nr. 10-12,p. 208.

Ş. Năsturel, Străvechile

odoare . .. , în

~

Mitropolia Banatului

>1,

an VII (195?),

679
1727.
Cană de argint aurit de 23 cm. tnălţime; literă de 0,5 cm.,
capacul obiectului şi tn ctmpul piesei, in jurul unui blazon.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 80.

1727.JMarto<n> 2 Keresztes, comes de V<arhegy>i,
(kiilloi>, S <arpataki> comes.

săpată

pe

co(mi)t(atus)

1727. Martin Keresztes, comitele comitatului Tirnavei, comite de Vâ.rhegy
BIBLIOGRAFIE: Culegeri

şi

studii de muzeografie, 1959-1960, p. 104.

680
1745.
Cană cu capac, din argint aurit, de 2? cm. tnălţime, cu ornamente în
relief; literă de 0,6 cm. sA.patA. pe marginea de jos a obiectului.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Nalaczi Sara; an(n)o 1745.
Nalâ.czi

Săra;

in anul 1745.

*
681
1620 (7128) ianuarie 1.
Candelă de argint aurit de 13 cm. tnălţime; literă de 0,7 cm.,
tn partea de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Slatina, raion FA.lticeni.
La Muzeul de artA. al R.P.R. Nr. inventar: M 1431.
1

CanA..

• In text: • MAR.IO. -·
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gravată

şi

Ku-

Sâ.rpatak.

t

GiAI K4HAi! 114 C'k'J'Kopi /4PX'iHm(H}cK(o )nb./ 9ewljs4H H/Mi'l'ponoAH'J' i .M011,&.4KCKi 'H A4AE
+

Al/ K~ c(K-k}T4 MOH /4C'I'Hpb./ Gii4'J'H / H44/ Kh. 114MoR'J' cmAI i poAi 'J'EIIHM ero, K A(-k)To ,3p KH
M{-k)c(e}tţ4 rm(4ph} ~1

t

1

1

1

Această candelă

mănăstire

la sfinta

a făcut-o arhiepiscopul Teofan şi mitropolit al Moldovei şi a dat-o
Slatina pentru pomenirea sa şi a pi'\rinţilor lui, în anul 7128 luna ianuarie 1.

682
<Cea. 1633>.
Candelă de argint aurit de 19 cm. înălţime; literă de 1 cm.,
partea de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horrzu; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1370.

t
Elina.

gravată

tn

colreţiilor

lloMoRHH f(ocnoA)H A(~)we p4R4 a(o}mil 1: banul Radul Buzesculu ~~ băneasa
2

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilrscu, Catalogul, p. 113, nr. 109; 2. Gh. D. Poprscu,
p. 91; 3. Al. Odobescu, m.~. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 19 (desen şi trad.).

Miinăstirea Bistriţa,

683
<Cea. 1638>.
Candelă de argint de 22 cm. înălţime; literă de 0,9 cm.,
partea de sus a obiectului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1V.1.

gravată

ln

t Gi4 K4HAiA4 C'k'J'KOpH iw g4ciAh KOEK0,.\4, r(o)cn(o)A(4}p'k 3tMAE .MoA'kA4KCKOH,; i
rOCIIO>KA4 Ero, T~AOCK4 1 H A4AE iX' li'k HOKOC'k3A(4)H4rO CKOE i ro MOH4CTip R~ rp(4)AA1
'limK4ro, iAem(e) ecT X'P4M Tpex G(K-k)T(H'I'E}A-k 3 •
t
Tudosca,

Această

şi

randeli'i au filrut-o Io Vasilie Yoievod, domnul ţării MoldoYei, şi doamna lui,
au dat-o la nou zidita lor mi'inăstire în oraşul Iaşi, unde este hramul re lor Trei Ierarhi.

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 201>.
1 Pomeneşte, Doamne, sufletul robilor lui Dumnezeu.
2 Textul a fost datat <cea. 1633>, în jurul anului
in care Radu Buzescu a fost mare ban.
8 Textul a fost datat <cea. 1638>, în jurul anului

ele zidire a m-rii Trei Ierarhi. Un text asemănător
pe candelele cu nr. inventar: M 1436 şi M 1435,
prima de 24,5 cm., a doua de 25 cm., avînd litera
de 1,1 cm. în relief.

şi
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684
1641 (7150) <septembrie 1 -·octombrie 10>.
Candelă de argint aurit de 20 cm. înălţime; literă de 0,5 cm., gravată
In partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1371.

t

Această candilă da-o
Tisămenii, vă lea tu 7150 2 •

ermonahu egumenu lo<n> sf(i)ntiei

mănăstiri

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom.», Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 218; in extras, p. 70; 2. AI. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 121.

685
<Cea. 1641-1642>.
Candelă

de argint aurit de 13,5 cm. lnălţime; literă de 0,3 cm.,
In partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Topolniţa, raion Turnu Severin; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1375.

săpată

t

GH1' K4HAHA4 C4'1'BOpH c(1)

P4AHBOH

B4 MOH4C'I'Hplt. r(A4)r(o)AEMH TonoAHHU,~.

K4nE'I'4Hit. H C4

>dn~H4CEIO 1KHB4H~

H npHAO>KH

XP4Mit. ~CEKHOBEHiE;

Pe marginea de jos a obiectului:
H

t
numite

w( KO )B4

HOBO B4 AE'I'O ~3p ••• 4 •

Această candelă
Topolniţa,

au făcut-o Radivoi căpitan şi jupaniţa lui, Jivana, şi au dat-o mănăstirii
hramul Tăerea capului; şi a ferecat-o din nou in anul 71. ..

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom.», Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 219 (text şi trad.); in extras, p. 71; 2. D. Bălaşa, ContribuJie la istoria schieului Topolniţa, in • Mitropolia Olteniei», an IX (1957), p. 829 (trad.)

686
1642 septembrie 1-1643 august 31 (7151).
Candelă de argint aurit de 15 cm. inălţime; literă de 0,2 cm., gravată
în partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 6 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1372.

Aeeste

candilă

o

cunparătu

voevoda Ioanii

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113, nr. 91 bis.
Textul a fost datat 16H (7150) <septembrie 1 - octombrie 10>, după egumen.
8 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113, nr. 92.
4 Din • văleat » lipsesc cifrele zecilor şi unită
ţilor. Textul a fost datat <cea. 16H-1642> după
1

2

Măthei MHor~t. M~ AE'I'4 6 ;

7151.

factura artistică a obiectului, prin analogie cu candelele de sub nr. inventar M 1371 şi nr. inventar
M 1372.
6
8

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 112, nr. 87.
Mulţi să-i fie anii.
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687
1646.
Candelă

de argint de 94 cm. înălţime; literă de 1,5 cm. şi 0,9 cm.,
in partea de mijloc, de jur împrejurul obiectului; in cîmp, intr-un
medalion, este reprezentată stema Moldovei.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1437.
gravată

Iw

:&4cHAiH

BOtB0,4,4, At(H)~t(oc'T'i~)

GO»((i~), rocn0,4,4p'"h. 3tMA-k MoA,4,4BCKo-k, C03,4,4A

K4H,4,HAO cie B XP4M TptXb. G(B-k)'T'H'I'MfH

t

:&4CHAi Al :&MHKOI'O,

....-....

f

jJHI'Opi Al

Ji( O)1'0CI\OB4,. Jw4HH4

3A4'1' (4 )~C'I'41'0, B'"h.

M4H4C'I'b.ljJ'"h.

CBOH nlcKiH; jJOK~ x4XMS,

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, a făcut candela
aceasta la hramul celor Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul, Ioan Zlataust,
la mănăstirea sa din Iaşi; anul 1646.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 178 (text şi trad.); 2. Iaţimirski, PyKonucu pyMbi.HcKux'b,
6u6.11uomen, p. 311 (text); 3. N. Iorga, Inscripţii şi însemnări din bisericile Iaşului, p. 41 (trad.); 4. Idem,
Inscripţii, Il, p. 153 (text şi trad.); o. N. A. Bogdan, Oraşul laşi, ed. II, p. 206 (trad.); 6. P. Ş. Năsturel,
Străvechile odoare ... , in • Mitropolia Banatului», an VII (1957), nr. 10-12, p. 215 (trad.); 7. N. Grigoraş,
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, in <• Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXXVII (1961), p. 392 (trad.);
8. Idem, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, p. 56 (trad.); 9. C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 206
(text şi trad.).

688
1647 septembrie 1-1648 august 31 (7156).
Candelă de argint aurit de 10,8 cm. înălţime; literă de 0,3 cm., săpată
in partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colectiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1373.

t

GHe K4H,4,HAO npHAO»(H »(tin~Hb. HHKOI\4 OI( M4H4C'I'Hp'"h. OBOMb. THCM4H4, XP4Mb.

----.......

nfHif np(-k)c:Bf'l'if

t

Ji(orop0,4,H)tţf B A(-k)'T' x3lJHS,

Această candelă

Adormirea preasfintei

a

dăruit-o

Născătoare

jupan Nicola la mănăstirea aceasta Tismana, hramul
de Dumnezeu, în anul 7156.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in ce Anal. Acad. Rom. ''• Memorii şi
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 218 (text şi trad.); în extras, p. 70; 2. Al. Ştefulescu,
p. 122 (text şi trad.).
1

Ol(c..

notiţe, Seria II, tom.
Mănăstirea Tismana,

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113, nr. 93.
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689
1649

~tembrie

1 -1650 august 31 ( 7158).

Candelă

de argint aurit de 17,5 cm. înălţime; literă de 0,4 cm.,
în partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1442.

săpată

t
aceasta

tău
candilă,

Al

de într-ale ta(l)e, Doamne, aducem 1 Maicei tale Precistii
noi Io Mathei voevod, în lavra Tismana, v(ă) leat 7158.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 214; In extras, p. 66; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 123.

690
1649 septembrie 1-1650 august 31 (7158 ).
Candelă de argint de 20 cm. inâlţime; literă de 0,3 cm.,
partea de sus, in exterior şi in interiorul obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1374.

săpată

in

colecţiilor

t Al tău, al tău dintr-ale tale, Doamne l(isu)se H(ristoas)e, aducem noi
Io Matthei voevod acestu micii darii de a luminiare ugodnicului 3 tău, 1 Grigorie
Decapolitu de în Bistriţe, v(ăJ leat 7158.
691
<1666

după

mai 21-1668>.

Candelă de
partea de sus a
Provine de
La Muzeul

t
~e:cr't'OCTI)

t

argint de 18,5 cm. înălţime; literă de 0,6 cm.,
obiectului. Text cu majuscule.
la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1't3r..

gravată

in

lwv, e::Ae:w 0(e:o)u, H:ALOCO'L ~ot~o8occ; 7tOCO"l)c; Mo:A8o~AOCXlJocc;, O'l)V TI) e:uO"e:Koc't'ocx.ou~ l)Vl) 4.
Ion, ru mila lui Dumnezeu,

Iliaş

voievod a

toată

Moldova, cu preacredincioasa

Cantacuzină.

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 206 (text
1
2

3

ln orig.: « aducme >>.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 112, nr. 86.
Sfintului.

şi

trad.).

4
Textul a fost datat <1666 după mai 21-1668>
identificindu-se donatorul cu voievodul Moldovei
Iliaş Alexandru.
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692
<1666

după

mai 21---1668>.

Candelă de argint aurit de 18,5 cm. înălţime; literă de 0,8 cm.
in partea de sus a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din laşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1432.

t

gravată

lwv, e:A.e:o 8( e:o )u, HA.~oca-~ ~ot~o8oc~ 7tOCO""YJ~ MoA.8o~AOCX"YJ( oc~), O""YJV T"YJ e:uxup·Loc 8o!J.VVOC Koc-rocxou~"YJV<"YJ >. 1

a-e:u~e:O"TOCT"YJ

t
doamnă

Ion, cu mila lui Dumnezeu,

Iliaş

voievod a

toată

Moldova, cu preacredincioasa

Cantacuzină.

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 206 (text

şi

lrad.).

693
<Cea. 1685>.
Candelă

de argint de 18 cm. înălţime; literă de 0,2 cm.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1386.

săpată.

Acp"Y)e:p681J 1 e:v T"YJ 11-ovt 1 Ko-rp~-r~~ocvou 2 •
S-a inchinat la
Acvila
jusculele:
Ş(erban)u

mănăstirea

Cotroceni.

bicefală reprezentată

v(oie)v(od)

Iniţialele

2

In cîmpul obiectului este

încadrată

de ma-

•

meşterului,

de 0,3 cm. sint gravate pe marginea de sus a

obiectului :

l(ohannes ) H(enning).

694
1688 (7196) martie 15.
Candelă de argint de 11,7 cm. înălţime; literă de 0,2 cm.
partea de jos a obiectului.
Provine de la: bis. din Măgureni, raion Cîmpina.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1348.

Textul a fost datat <1666 după mai 21-1688>
la inscripţia precedentă. Un text asemănător
şi pe candela cu nr. inventar: M 1433 avînd
litera gravată de 0,6 cm.
2 Textul a fost datat <cea. 1685> după grafie şi
1

ca

şi

săpată

în

factură artistică prin analogie cu obiectele dăruite
în jurul acestui an de Şerban Cantacuzino voievod.
Un text identic şi pe candelele cu nr. inventar:
M 1383 şi M 1384, ultima de 20 cm. avînd litera
de 0,3 cm.

54.9
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t

L(ea)t 7196 s-au făcut aceste 5 candile de Mariia a soţului Şerban 1
Can(tacuzino), fata Ghincei i a Lincăi, sfi(n)tii biserici de la Măgulreni;
mar(tie) 15.
Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sînt grava te în partea de jos a obiectului:

G( eorg) M(ay).

695
1688 (7196) mai 20.
Candelă de argint aurit de 46 cm. înălţime; literă de 0,5 cm. săpată;
In cimp este reprezentată o acvilă bicefală.
Provine de la: m-rea Sărindar din Bucureşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1387.

t

Această candilă iaste făcută şi dată de pomeană de răposata
sv(ă)nta mănăstire Sărindariul, m(e)s(e)ţa maiu 20, 7196.

doamna

Zmaranda la

Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sint

săpate

pe marginea suportului:

H(ann) S(ebastian).

696
1689 septembrie 1-1690 august 31 (7198 ).
Candelă
gravată

de argint aurit de 52,2 cm. înălţime; literă de 1,1 cm.,
in partea de mijloc a obiectului; în cimp este reprezentată o

acvilă bicefală.

Provine de la: m-rea Bistri~a, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1388.

t

Io Costandin Basarab voevodu, &(o )m(i~) M(H )"( oc)T(i~) r( o)c( no ),J,(dpll)
lăngă alalte şi aceasta au adaos la sv(ă)nta mănăstire
Bistriţa, întru a lui D(u)mn( e)zeu slavă; leat 7198 2 •

3(t)M("H) &"(dwKoH) t,

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt

săpate

pe marginea suportului:

T(homas) K(losch).
BIBLIOGRAFIE: M.
1

Rău~u,

Din mila lui Dumnezeu, domn al

neşti.

Monografia
Ţării

eclesiastică

Româ-

2

a judefului Vîlcea, p. 37.

Un text identic

M 1389.
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şi

pe candela cu nr. inventar:

697
<1690-1721 >.
Candelă de argint aurit de 20 cm. înălţime; literă de 0,3 cm.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1361.

Mă(nă)s(tirea)

săpată.

Dintru(n)lemnu.

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint

săpate

pe suportul obiectului:

P( etrus) H (iemesch) 1 .

698
1699 septembrie 1-1700 august 31 (7208).
Candelă de argint de 43 cm. inălţime; literă de 0,5 cm.,
partea de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Brincoveni, raion Slatina; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi a.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1390.

t

săpată

In

colecţiilor

·

IloMfHH r( ocno )AH 3 : Preda, Păuna, Papa, Balaşa, Barbul; 1( ea)t 7208.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate in partea de jos a obiectului:

G(eorg) M(ay).

699
1706 (7214) mai 20.
Candelă

de argint parţial aurită, de 21 cm. tnălţime; literă de 0,4 cm.,
in partea de jos a obiectului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1402.

săpată

1 Textul a fost datat <1690-1721 > in intervalul
in care Petrus Hiemesch II este cunoscut ca meşter.
Iniţialele meşterului mai sint grava te şi pe candelele

cu nr. inventar: M 1389, M 1400, şi M 1440.
a Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113, nr. 101.
8
Pomeneşte, Doamne.

551
https://biblioteca-digitala.ro

t f(oc)n(o)m,.t,.t 6K.t'T'(E)pHH.t, HwH RH'T'HWX Koc'T'.tH'T'HH ROERO,&,,
'T'i~), r(oc)n(o),.t,(.t)pll 3EM(AH) .MOA,.t,.t(Rc)KOH; 1 ~t(-k'T') x3~i AldH ;.

c(o)m(i~) .tt(H)~t(oc.

TpEX GR(-k)'T'H'T'EA(-k).

t Doamna Eealerina, lo11 Antioh Costa11tiu voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al
\<irii Moldovei; anul 7214 mai :w. Al Trei Ierarhilor.
şi

BIBLIOGRAFIE: C. Bollulcscu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 206 (text

trad.).

700
<Cea. 1708>.
Candelă de argint de 28 cm.
partea de jos a obiectului.
Provenienţa

înălţime; literă

săpată

de 0,5 cm.

in

necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 1363.

Istratie Florescull,

701
1716.
Candelă

de argint parţial aurită, de 42 cm. lnălţime;
In partea de jos a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1403.

literă

de 0,4 cm.

săpată

t

Iloui-xepLoc~ ~6fl\ll)~, cru~uyou 't"OU ~YEflO\IeUO\I't"O~ ocu6E\I't"OU 'lwocwou NLxoÂocou 'Ai-e~oc\l~pou ~oe~o~oc, 1716.

t

A Pulheriei doamna,

soţia

domnului cîrmuitor Ioan Nicolae Alexandru voievod,

1716.
Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sînt gravatc în cîmpul obiectului:

T(homas) L(ang).
Textul a fost datat <cea. 170R> după grafie
factura artistică a obiectului, în jurul anului
cînd Istratie Florescu este atestat documentar.
1

şi

(Vezi: N. Iorga, Studii
voi. X, p. 255.)

şi
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şi

documente, voi. V, p. 369

702
1718.
Candelii de argint de 25 crn. înălţime; literă de 0,8 crn. gravată.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti; a aparţinut fondului
de obiecte de la rn-rea Văcăreşti din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1401.

t

Azasta candjle s-au dat la Sveti Georgie de l( a)

Şerban

tvel spetar;

1718 1 •
BIBLIOGRAFII<:: N. l<orga>, Cîtel'a

inscripţii,

în •Rcv. ist.•>, an VIII {1922), p. 156.

703
1719 septembrie 1-1720 august 31 (7228).
Candelă de argint de 30 cm. înălţime; literă de 0,6 cm.
partea de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1404.

t

lu

săpată

Aceas(t)ă candel(ă) s-au pus la mormăntul domniţei
Costandin 2 vodă Basarabă, la l(eat) 7228 3 •

ceanu,

in

Zmaragdii, 1 fica

BIBLIOGRAFIE: 1. N. I<orga>, Cîteva inscripţii, in« Rev. ist. ~an VIII (1922), p. 156; 2. V.
Mănăstirea Văeăreşti, In • Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXII (1929), p. 138.

Drăghi

704
<Cea. 1720-1725>.
Candelă de argint de 21,5 cm. înălţime; literă de 0,9 cm.
partea de sus a obiectului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1350.

săpată

In

t Făcutu-s-au această candel(ă) de d(oa)mna Ana a înnălţatului d(o)mm1
Mihai Racoviţ(ă) voevod, <pentru> Prepodomna Paraschiva, la mănăstire la
Tri Sfetitele 4.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din
vei •>, an XXXVII (1961), p. 401; 2. ldem, Biserica Trei Ierarhi din
de la B.A.R.P.R., f. 207.
1

Text cu caractere latine; data cu cifre arabe.
ln orig.: • Ctostandin >>.
1 Pe obiect sint gravate şi iniţialele meşterului
T<homas>? L<ang?>.
2

Iaşi,
Iaşi,

în (< Mitropolia Moldovei şi Sucep. 73; 3. C. Bobulescu, ms. A 1580

4 Textul a fost datat <cea. 1720-1725> după
grafie şi factură artistică, (prin analogie cu alte
obiecte) in timpul celei de a treia domnii a lui
Mihai Racoviţă in Moldova.
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705
1721.
Candelă de argint de 14 cm. înălţime; literă de 0,6 cm. săpată.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Hanul Greci-Ghionma Banu din Bucureşti, astăzi
dispărută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1405.

, AcpLe:p66l) TO 7trlpov de; Tl)V e:xAlJO"LrlV T~V pof!e:"Cxl) 7trlpli re:opyLoU Kl)pLrlXlJ,
TOU

~LV07tEOc;,

1721.

S-a inchinat candela de
din Sinope, 1721.

faţă

la Biserica

Grecească

de

către

Gheorghe Chiriac cel

706
1724 wme 20.
Candelă de argint de 15,5 cm.
Text cu majuscule.
Provenienţa

de 0,5 cm.

săpată.

necunoscută.

La Muzeul de

t

înălţime; literă

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 1lt06.

Tou Mrl~~flou Mxp-re:J..ocplJ, 1724 LouvLou 20.

t A lui Maxim Martelaris, 1724 iunie 20.
Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sint gravate In cimpul obiectului :

L. A.

707
1726 septembrie 1-1727 august 31 (7235 ).
Candelă de argint de 25 cm.
marginea de sus a obiectului.

înălţime;

literă

de 0,9 cm.,

săpată

pe

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

t
1
3

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 1349.

Grigorie Harlepinschi 2 biv

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 112, nr. 89.
Pentru : Halepliu.

v(e)llog(o)f(ăt);

leat 7235 a.

8 Pe această candelă mai este
din 1746 lipsită de importanţă.
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săpată

o inscripţie

708
1733.
Candelă de argint aurit de 31 cm. lnălţime; literă de 0,5 cm.,
marginea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Surpatele, raion Rlmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1407.

t
voevod

săpată

pe

Ancuţa, fiica mării sale răposat ului Costandin B( asarab) Brăncoveanul
şi prinţip al sfintei înpărăţ.ii Romei. Anno salutis 1 1733 2 •

BIBLIOGRAFIE: V.
p. 708.

Drăghiceanu,

O

nouă

candelă

brîncopenească,

In • Conv. lit.

t,

an L (1916),

709
1736 (7244) mai 15.
Candelă de argint de 14,5 cm. lnălţime; literă de 0,3 cm.,
partea de sus a obiectului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 12~~.

t

săpată

In

Ace(a)st[ă] candil[ă

s-a] făcut de ... 3 [şi o au] da tii la sfăn[ta] Preapodomna Paraschiv(a) pentru săn(ă)ta(tea) lui Gligoraşco, fii ( ?) ... 3 să(i);
m(ese)ţa mai 15 d(ni), 7244.

710
<1736

după

august>.

Candelă

de argint, partial aurită, de 28 cm. înălţime; literă de 0,8 cm.,
In partea centrală a obieclului. Text cu majuscule.
Provine de la: paraclisul m-rii Văcăreşti din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1221.

săpată

Mv~GSYJ·n Kupte: -rwv oouA.wv crou Kwvcr-rocv-r(vou Mocupoxopo&.-rou ~oe:~6vooc,
'Exoc-re:ptvYJ<; o6!J.V1J<; 4.
Pomeneşte,

Doamne, pe robii

1
1

ln anul mintuirii.
Cu cifre arabe.

8

Inscripţie deteriorată.

' Textul a fost datat <1736

după

tăi

Constantin Mavrocordat voievod, Ecaterina doamna.
perioada următoare zidirii paradisului m-rii Vă
căreşti, candela fiind dăruită de ctitorii lăcaşului,
amintiţi In inscripţie.

august>, In
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711
1736 septembrie 1-1737 august 31 (7245 ).
Candelă

de argint, deteriorată într-un incendiu, de 20 cm.
de 0,8 cm., săpată în partea de sus a obiectului.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

înălţime;

literă

t

Această

candelă

tire unde odihneşte
vean; lea(t) 7245 1 .

.--------.,
eta candelă

s-au dat la Sf(e)ti Gheorghie la <mana>srobul lui Dumnezău, Ştefan beizadea Basaraba Brănco~--;--.~,----'

712
<După

1747 august 7>.
Candelă

de argint de 15,5 cm. înălţime; literă de 0,4 cm., săpată In partea
a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1246.

centrală

Eu jupăneasa Stanca Obedeanca, fi ca răposatului Dositheu Brăiloiu,
am dat-o l(a) mo(r)măntu răposa 1 tulni tătăim mieu, Dositheu Brăiloit't 3 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, In <• Anal. Acad. Rom. >>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 219; In extras, p. 71; 2. Al. Ştefulescu, Biserica din Stăneşti, In e Jiul», an
I (1894-1895), nr. 7, p. 9 errata; 3. Idem, <Biserica din V ădeni >, In • Publicaţiunile Muzeului judeţian al
Gorjului •>, voi. I (1896), fasc. 1, p. 6; 4. Idem, Gorjul istoric şi pitoresc, p. 319; 6. Idem, Mănăstirea Tismana,
p. 135.

713
1761 martie 16.
Candelă de argint de 12,4 cm.
partea de sus a obiectului.

înălţime;

literă

de 0,5 cm.,

săpată

In

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

t

Iane

1 Inscripţia
2

3

logof(ăt),

artă

al R.P.R. Nr. invenlar: M 1245.

Ana; 1761 mar(tie) 16.

este parţial deteriorată.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113, nr. 96.
Textul a fost datat <după 171,7 augst 7 >, uite-

rior anului morţii lui Dosithei Brăiloiu. (Vezi:
Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, loc. cit.).
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714
1768.
Candelă de argint, deteriorată, de 28,5 cm.; literă de 0,8 cm., săpată in
medalioanele din partea centrală a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Spiridon ( ?) din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1353.

Doamna Elena Mavrocordat, 1768.

715
1776.
Candelă de argint aurit de 22 cm. înălţime; liter!i. de 0,6 cm., s!i.pat!i. In
partea centrală a obiectului.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vtlcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1443.

Hagi Radu, Ili(n)ca, de la

Braşov;

1776.

In partea de jos a obiectului, cu literă de 0,4 cm.:
Măn(ăstirea)

Dintru(n)lemnu.

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate in cimpul obiectului:

S(amuel) M(ay).

716
1776.
Candelă de argint de 23 cm. înălţime; literă de 0,8 cm., săpată in
partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rîmnicu Vilcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1354.

Ioanu, Anica, de la
1

In orig.:

<<

Ellcm >>.

Braşov;

1776.
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 122 bis.
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ln partea de jos a obiectului, cu literă de 0,5 cm.:
Mănăstirea

Dintru(n)lemnu.

Iniţialele meşterului,

de 0,5 cm., sint grava te în cîmpul obiectului:

S(amuel) M(ay).

717
1780 iulie 24.
Candelă de argint de 35 cm. înălţime; literă de 0,4 cm. săpată. Text
cu majuscule.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rlmnicu Vilcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1408.

·o

t
KovO"t'ot'J't'LVOc; •piXÂE't'Oc; cruv .EAe'Y'YJ 7tot(8(1)'Y yeveG6otL j"O'YELc; bru6U!J.OU'Y't'Ec; Âot!J.1t't'~pot 't'6v8e <Jot 7tpoa~~ocv Ilocp6eve i:v 1 Movo~uÂou 't"1J !J.O'Y~ U!J.'YOU!J.EV'YJ.
~6c; 3• oic; otzpot'Y't'E &c; 't'IXX OO"t', d8ew j"O'YO'Y' O'OL ycip n6tLXIX'Y 1 7tOCO'IX'Y lotU't'W'Y EÂ7tt8ot.
E't'oc; 2 1780 LOUÂLou 24.
t
adus

Constantin Ralet şi cu Elena dorind să devină părinţi de copii, ţie Fecioară, ţi-au
la mănăstirea numită Dintrunlemn_ Preacurată, dă-le, cit mai in
să-şi vadă un prunc, căci in tine şi-au pus toată nădejdea lor. Anul1780 iulie 24.

această candelă,

grabă,

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 112, nr. 89 bis (trad.); 2. C. C. Giurescu, Istoria
romdnilor, voi. 111/2, p. 1029-1030 (trad.).

718
1781.
Candelă de argint de 30 cm. înălţime; literă de o,r. cm.,
partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1409.

săpată

In

t Această camdelă este a sfintei mănăstiri Tism(ana), făcută din argimtul mănăstirii, de Mihail arh(imandritul), ig(u)m(enul) Tism(enei), Tetorianul;
1781. 3 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, In • Anal. Acad. Rom.~. Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 218; In extras, p. 70; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 137.
1 ln orig.:

«Te:lle:Lxoo; ~.

• In orig.: «ETov ».

8 O inscripţie asemănătoare
inventar: M H10, de 32 cm.
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şi

pe candela cu nr.

719
1786 wme 2.5.
Candelă de argint de t.t cm. înălţime; literă de 0,6 cm.,
de sus a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Doamna Ghica ( ?) din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1411.

săpată

in partea

1786 LOUV1)0U 25, Mxptot f-yLxot.
1786 iunie 25, Naria Ghica.

720
1788 martie 15.
Candelă de argint de 18,5 cm. inălţime; literă de 0,4 cm.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1412.

t

săpată.

Aq>1)EpO(.Lot 't'OU 8oul.ou 't'OU E>c:ou, rc:opyLou cf)oucrot, O''t'OV (sic) Tot~LotPXLc; 't'OU
't'O (.LotVot 1 O"t'Lp1), 1788 (.Lotp('t'LOU) 15.

~'t'ot~p07tOAEOc;

t Darul robului lui Dumnezeu, Gheorghe Fusa, la
Stavropoleos, 1788 martie 15.

mănăstirea

Arhanghelului de la

721
1795.
Candelă de argint de 48,7 cm. inălţime; literă de 0,5 cm.,
marginea de sus şi de jos a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1415.

săpată

pe

t To 7totpov xotv8LI.ov c:yLvc:v c:x cruv8po(.L1)c; otpxcuv't'(cuv) n x(ott) 7tpot(.Lot't'EU't'( wv) KpotLw~( otc;) x( ott} 7totp' ot1h( wv) (.LE't'' EUAot~L( otc;) 1 ocq>Lc:pcu6c:r: 't'OU c:(v) ot"(LOLc;
7tot't'poc; ~(.L(Wv) rp1))'0pLOU 't'OU ~EXot7tOAL't'OU, O't'otV 't'O (.LUpo~pU't'OV otU't'OU x(otL)
ec:LOV AE'r:~ocvovl Eq>c:p6c:'C c:r:c; KpocLcu~(ocv) 6ocvOC't'Lx'ou OV't'Oc; E\1 E't'EL 1795, <S7tcuc; K(opto)c;
8-Coc't'l.~c; (sic) ocuTou.
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t ,AAH~ocv3 p( oc;)

K&Aq)Q'yÂoc; x( oc'C)~( oc)x( &~ 'Y)c;), , lw&v( V)'Y)c; rÂoyo~( &voc;),
'AAt~ocv3poc;
<l>ocpcp(ocp)ac;,
rE6py(Loc;) M7tEVT~Ecr(xoc;), 'Twocv(v)'Y)(c;) M7tpOCLAOy(wu), Kopv(-r~occ; M7tpoc(A( o-yLou), Kwvcr-r(ocv-r~voc;) '0-rETEA(Ecr&vou), L-r&v( oc;) 1
Zi:ocv(ou), rEwpf(yLoc;) LlEcrÂ~Ec;, MocvoA(&x'Y)c;) K(w)vcr-r(ocv-r~voc;), Moc-r6(oc~oc;) y Âoy(o6h'Y)c;) 1 , <l>wr(occ;) rÂoy(o~&vou), 'Av-r6v(Loc;), L&~(occ;), 'lwocv(v'Y)c;), K6A( ?),
rEwp( "'(LOc;), Zoc~<p( E~p ), L-r&v( oc;) 1 XOfL( 'Y))c;, rEw p( yLoc;) ~oc-r( &x. oc;), rEp~( ocvoc;) LEpo~( 6vocx. oc;), 'A6ocv( ci)cr( Loc;) croc-c-p( cip'Y)c;), Ll 'Y)~( ~-rpLoc;) Moc(~ )po3( ~? ), M1tocÂ ( ?), 'lw&v(v'Y)c;), P&3(ou), Il67t, rE6p(yLoc;), Locv(<p~)p, 'lw(&)v(v'Y)c;), 'AA~(7tou?), 1 0Eo3(wpoc;),
M(L)X,(OC'YJA), Kwvcr(-rocv-c-)~(voc;) rx~ ( ?), 11ocp(oc)cr(x~~), x.(oc-r~~) AEX(occ;), M7t&3(Eoc),
rE(w)p(yLoc;), rE(w)py((ou), roy ( ?), rp(L)y(6pLoc;), Ll'Y)~(~TpLoc;), <l>X,p ( ?), rE(w)p("'()L(oc;), Pci3(ou), Zocv(<pE~p), Zoc(v)<p(E~)p, M(oc)-r6(oc~oc;), rLxoc, Nou~ ( ?).

t Această candelă s-a făcut din contribuţ,ia boierilor şi negustorilor Craiovei şi s-a
inchinat de către dînşii, cu evlavie, celui întru sfinţi părintelui nostru Grigorie Decapolitul,
cînd moaştele sale izvorîtoare de mir şi dumnezeeşti s-au adus la Craiova, fiind ciumă, în
anul 1795, ca Domnul să-i izbăvească ( ?) de ea.
t Alexandru Calfoglu caimacam, Ioan Glogoveanu, Alexandru Farfara, Gheorghe
Bengescu, Ioan Brăiloiu, Corniţă Brăiloiu, Constantin Oteteleşanu, Stan Jianu, Gheorghe
Deşliu, Manolache Constantin, Matei al treilea logofăt, Fota Glogoveanu, Anton, Sava,
Ioan, Col ( ?), GhEorghe, Zamfir, Stan comis, Gheorghe vătaful, Gherman ieromonahul, Atanasie
şetrar, Dimitrie Mavrodi ( ?), Bal ( ?), Ioan, Radu, Pop ( ?), Gheorghe, Zamfir, Ioan, Albu ( ?),
Teodor, Mihai, Constantin ... , Paraschiv, hagi Leca, Badea, Gheorghe, Gheorghe, Gog ( ?),
Grigorie, Dumitru, Fhr ( ?), Gheorghe, Radu, Zamfir, Zamfir, Matei, Ghica, Num (?).
(1886).

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, în <• Anal. Aead. Rom. ''• Mem.
Sccţ. II, p. 197 (trad.); în e.rtras, p. 49.

şi notiţ<',

Scria II, tom. VIII

722
1800.
Candclft de argint, cu mîner, de ilo cm. înftlţimr; litrr;1 rlP O,'o cm.,
in partra de mijloc a obiectului, în drPptul unpi acvile.
Provine de la: bis. Fiii peştii de Tîrg ( ?) , raion Cîrn pina.
La Muzeul de artft al R.P.R. Nr. invPntar: M 1313.

săpată

R(a)d(u) Sl(ă) 1ti(neanu); 11800
1

In orig.: <• /':J.oy •>.
identice şi pe candelele cu nr. inventar:
M 1312 şi M 13H; inscripţii asemănătoare pe candelele cu nr. inventar: M 1H9 şi M 1417, de
32,5 cm., avind litera de 0,7 cm.; de asemeni pe
2 Inscripţii

2•

candelele cu nr. inventar: M 1315 şi M 1316 de
13,5 cm., avînd litera de 0,6 cm. De pe candela
cu nr. inventar: M 1418, de 36 cm., avînd litera
de 1 cm., lipseşte data.
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723
<Cea. 1800>.
Candelă de argint de 15,5 r-m. înălţime; literă de 0,7 cm.,
partea centrală a obiectului, în dreptul unei acvile.
Provine de la: bis. Filipeştii de Tîrg (?),raion Cîmpina.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1305.

An(a)sta 1 sia 1 Sl(ă)ti(neanu)

1

săpată

în

.

724
<Cea. 1800>.
Candelă de argint, cu mîner, de 13 cm. înălţime; literă dr 0,4 cm.,
în partea de sus a obiectului.
Provine de la: bis. Filipeştii de Tîrg(?), raion Cîmpina.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1318.

Raducanu 2 vornic Slatinianu

3

săpată

•

725
<Cea. 1800>.
Candelă

de argint, cu mîner, de 15 cm. înălţime; literă de 0,5 cm.,
în partea centrală a obiectului, în dreptul unei acvile.
Provine de la: bis. Filipeştii de Tîrg(?), raion Cîmpina.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1310.

săpată

Sc(a)rlat 1

Sl(ă)ti(neanu) 4 •

Textul a fost datat <cea. 1800> după grafie şi
prin analogie cu candela din 1800,
nr. 722.
Inscripţii identice şi pe candelele cu mîner, nr.
inventar: M 1307, M 1308, M 1309; acestea au litera
săpată de 0,6 cm.
a In orig: <• Raduhaiu •>
8 Textul a fost datat <cea. 1800> după grafie şi
1

factură artistică,

factură artistică,

prin analogie cu candela din 1800,
nr. 722.
Un text asemănător şi pe candela cu nr. inventar:
M 1317.
4
Textul a fost datat <cea. 1800> după grafie şi
factură artistică, prin analogie cu candela din 1800,
nr. 722.
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726
<Cea. 1800>.
Candelă de
partea centrală
Provine de
La Muzeul

Ghe(o)rghe 1

argint de 15,5 cm. înălţime; literă de 0,6 cm.,
a obiectului, in dreptul unei acvile.
la: bis. Fiii peştii de Tîrg ( ?) , raion Cîmpina.
de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1311.

Sl(ă)ti(neanu)

1

săpată

in

săpată

în

•

727
Candelă de argint de 36 cm. înălţime; literă de 0,6 cm.,
partea de sus a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Fiii peştii de Tîrg(?), raion Cimpina.
La Muzeul de arlă al R.P.R. Nr. inventar: M 1416.

t ~m 't""1J rrocvocyvw €rr-roc<pw-rw A.ux.v(ocl T"1Jvae:: rrpocrocyw A.ux.v(ocv •pocaouxoc5
v( oc;) l·o l::A.oc-rwocv( oc;) e::OA.oc~"t)c; croc;rre::p AOC't"p"t)c; 1''H vrre::p ae::x.mo <pw-roc; vurre:: (sic) Myov 1
1
8e::i:oc rre::A.oucroc A.ux.v~oc cre::A.occr<popoc; •
Tie, preacurată candelă cu şapte lumini, ţi-aduc această candelă, eu Răducanu Slăti
neamt cucernicul tău închinător, pe care primeşte-o ... tu, care eşti candelă dumnezeiască,
purtătoare de lumină.
In cîmpul obiectului, majusculele care încadrează acvila sînt în rrlief d<>
0,7 cm.:

P(oc)a( ouxocvoc;) 1

l::A.(oc)-r~(v&.voc;).

Răducanu Slătineanu.

*

728
<Sec. XV

sfîrşit

-sec. XV 1 început>.

Cădelniţă de argint aurit de 30,5 cm. înălţime şi 13,5 cm. diametru!
focarului; literă de 0,8-1,8 cm. în relief, pe focarul obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 3?0.

t

E.4pRtJ~tll, flpllKIJdll, Ă4H4todll,

t

Barbul, Pirvul, Danciul, Radul.

p4AIJAil 2•

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 114, nr. 115 (trad.); 2.
fig. 2; 8. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 13 (desen).
1

Textul a fost datat <cea. 1800> după grafie şi
prin analogie cu candela din 1800,

factură artistică,

nr. 722.

Cegăneanu,

Obiecte, p. 14,

2
Textul a fost datat <sec. XV sfîrşit - sec·
XV:I . inceput~ dup~ donatori grafie şi factura
artiStică a ob1ectulm.
'
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729
1636 septembrie 1-1637 august 31 (7145 ).
Cădelniţă de argint aurit de 34 cm. înălţime şi 10,7 cm. diametru! focarului; literă de 0,6-1,2 cm., gravată pe focarul obiectului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din laşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 371.

•~

1

t

Gi~ K4AiAHHU,4 C1t.TKOpH iw :C:4CHAiH KOIKOA4,r(o)cn(o)A4P 31MAI .MoAA4KCKoi,H A4A(•)
K11. cROI HOROC11.3A4HH-ki MOH4CTHp K11. 'licKoi rp4A-k, iAtiK(t) ICT XP4M TpHX G(R-k)TH.

t

TIAH, 1 R A(-k)TO x3p;,,

t
a sa

Această cădelniţă

nou-zidită mănăstire

a făcut-o lo Vasilie voievod, domnul ţării Moldovei, şi a dat-o la
din oraşul Iaşi, unde este hramul celor Trei Ierarhi, la anul 7145.

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 207-208 (text

şi

trad.).

730
1651 septembrie 1-1652 august .31 (7160 ).
Cădelniţă de argint aurit de 35 cm. înălţime şi 12,5 cm. diametru\ for.arului; literă de 0,7-0,9 cm., gravată pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Căluiu, raion Balş; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.n. Nr. inventar: M 372.

t Această cădelniţă fă<cu>tu-s-(a)u 1 şi o datu la această beserecă, unde
iaste hramulu S(ve)ti Procopie, jupaniţa Elina băneasa H c HH11. tro 2 Mateiu,
în ur ma roposatului_ jupa(n) Radului banului.
1

1

Pe

Vă

1

1

faţa interioară

a

cădelniţei,

cu

literă

de 0,3-0,8 cm.

săpată:

leato 7160.

731
1652 septembrie 1-1653 august 31 (7161).
Cădelniţă de argint aurit de 27 cm. înălţime şi 10,5 cm. diametru! focarului; literă de 0,7 cm. In relief, pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a aparţinut colecţi
ilor Muzeului naţional de antichităţi a.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 373.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 120.
fiul ei.

3

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 121.

2 Şi
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t

GHici K4AHAilHH~ţ4 MOHilC'I'Hp4 .M4patHHilH, XP""'Il r(R-k)'1'4ro dpxic'1'(p4'1')Hr4 MHX4H.tll;
.t(-k)'I'O x.Spil4.
~

t

Această cădelniţă

este a

mănăstirii

Mărgineni,

hramul sfintului voievod Mihail;

anul 7161.
BIBLIOGRAFIE: D. Papazoglu, ms. rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 26 v. (trad.).

732
1654 septembrie 1-1655 august 31 (7163 ).
Cădelniţă de argint aurit de 26 cm. înălţime şi 9,5 cm. diametru) focarului; literă de 0,5 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1653.

t

GiAI K4AMHH~ţ(4) c 1 '"h.'I'RopH "PXim / HcKon KHp G'J'eljs '""' RA4AHK4 .s/e"'"" C.t4Xi /teKOM~,
..
R A 1 (ll)HI~I r(oc)n(OA4)p~ lw Koc'J'4H'J'H(H) Ilie/ pB4(H) ROIRO(A)i AA1('1') 1 x.spilr.
~

t Această căd~lniţă a făcut-o arhiepiscopul chir Ştefan, mitropolitul
în zilele domnului Io Costantin Şerban voievod; anul 7163.
BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 25 (desen

şi

Ţării Româneşti,

trad.).

733
1682 septembrie 1-1683 august 31 (7191).
Cădelniţă de argint aurit de 21 cm. înălţime şi 10,4 cm. diametru) focarului; literă de 0,5 cm., săpată pe suport.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj ; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 374.

vă

t

Această cadelniţă făcutu-au

Antonie monah

ŞI

au dat la Tismana,

l(eat) 7191.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom.>>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 221; in extras, p. 73; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 130.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113-114, nr. 111.

564
https://biblioteca-digitala.ro

734
1685 septembrie 1-1686 august 31 (7194).
Cădelniţă

de argint de 25 cm. înălţime şi 9 cm. diametru! focarului;
de 0,6 cm., săpată pe focarul obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj ; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 375.

literă

t

Ace(a)stă cădeln(i)ţă estă

de Antonie monah; leat

a sf(i)nte(i)

măn(ă)sti(r)i

Tisme(n)a,

dată

719~.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în "Anal. Acad. Rom. ••. Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII {1885-1886), Sccţ. II, p. 221; în extras, p. 73; 2. Al. Ştcfulescu, Mănăstirea Tismana, p. 130.

735
1695 (7203) august 21.
Cădelniţă

de argint de 31 cm. înălţime şi 10,5 cm. diametru! focarului;
de 0,4 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 376.
literă

t Dentr-ale tal(e) aducem sfinţiei tale, Doamne, şi lui s(ve)ti Costantin
marelui înpărat şi maicii sfinţie i sale Eleni(i), această cadelniţă de cădire sfinţiei tale; robul sfinţiei tale Ce(r)nica Ştirbei bi(v) v(e)l ar 1 maş; jupăneasa
lui, Ma(r)iia; şi o am dat cănd am fostii ispravnic sfintei mănă(s)tiri; 1 m(e)s(e)ţă av(gust) 21 d(ni), l(ea)t 7203.
1

736
1696 septembrie 1-1697 august 31 (7205 ).
Cădelniţă

de argint de 23 cm. înălţime şi 11,5 cm. diametru! focarului;
de 0,4 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: bolniţa m-rii Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 377.

literă

t
şi dată

G( o )sp( o )jda Marii a dentru a sa osărdie făcut-au
la bolniţa de la mănăstirea H urezii; l( ea)t 7205.
Iniţialele meşterului,

această cădelniţă

de 0,3 cm., sint gravate In cimpul focarului:

M(artinus) T(adaeus)
BIBLIOGRAFIE: Al. Petrescu, O
p. 1042.
1

e~Janghelie

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 113, nr. i10.

de la 1693, In •Bis. ort. rom.», an XXVI {1902-1903),

2

Ibidem, p. 115, nr. 122.
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737
1734.
Cădelniţă

de argint de 27 cm. tnălţime şi 9,5 cm. diametru! focarului;
de 0,6 cm., săpată pe suportul obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 378.

literă

t

'IwocvLx.Loc:; L-rocupou7t6Ae:wc:;, 1734.

t

Ioanichie al Stavropolei, 1734.

738
1784.
Cădelniţă

de argint de 25 cm. lnălţime şi 9 cm. diametru) focarului;
de 0,4 cm., săpată pe suportul obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Valea, raion Piteşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 379.

literă

Il1JL!J.OC IJocp6e:vLOU 7tpWT00'1JVJ(E:AOU, 1784.
A<p1)e:po6L e:v TL ocyloc !J.OVL 't'1)c:; Aytocc:; T p1Joc8oc:; 't'1)c:; Boc:A1)occ:;.
Lucrarea lui Partenie protosinghelul, 1784. A fost
Treimi de la Valea.

dăruită

la sfinta

mănăstire

a Sfintei

*
739
<Sec. XV

sfîrşit

- sec. XV 1 început>.

Căţuie de argint aurit de 39/28,5 cm.; literă de 0,5-0,8 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 404.

t

Oill\

Pe suportul focarului, cu

1
2

1

RSA~ 1 'I'ROpHHK~,

1 c(lli)H'k

literă

de 0,8-1,2 cm.

gravată:

K4U,HII\ 1 C'k'I'ROpH mSn4H 1 llp'k

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 125.
Textul a fost datat <sec. XV sfîrşit- sec.

H-kroR~ w 1 '1'

XVI Inceput> după donatori, grafie
tistică a obiectului.
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şi

2
Kp4toR4 •

factura ar-

t

Această căţuie

t

Jupan Barbul

a
şi

făcut-o

jupan Pîrvul vornic, fiul lui Neagoe de la Craiova.

jupan Danciul, fiii jupanului Neagoe de la Craiova.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom.>), Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 219 (text şi trad.); in extras, p. 71; 2. Al. Ştefulescu, Măndstirea Tismana,
p. H6 (text şi trad.); S. Cegăneanu, Obiecte, p. 23-:!4 (text şi trad.).

740
1639 (7147) martie 7.
Căţuie de argint aurit de 57/22 cm.; literă de 0,8-1,1 cm.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 406.

gravată.

t Git\\ K'h.U,H'k C"b.TROpH iw [ C:dciAHI ROERO,.J.d, r(o)cn(o)A"P i.siMAI

.Mo~t,.t.dRCKOH, H r(o)c.

n( o)miA" tro TS,.t.ocKd
t H ,.\d,.\1 im( 1) R"b. HOROC"b..S,.\dHdrO CROI rO AIOHdC'I'Hp R"b. rpd,.\ o\: A\.wKdrO, i ,.\Imi IC'T'
X'P"M G(Rok)ThiX' Tp•x G(Rok)T(HTok)~tok C:dciAHE C:EAiKH, fpir[opHE] 1 E.oroc~ton, lwdHil 3Ad •
TdS(cTil), R

t

~t(ok)TO

.......--.....- x.SpM.S,

.3

M(ok)c(E)U,d Mdp'I'S.

Această căţuie

au făcut-o Io Vasilie voievod, domnul ţării Moldovei, şi doamna lui,
Tudosca, şi au dat-o la nou-zidita lor mănăstire din oraşul Iaşi, unde este hramul Sfinţilor
Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul, Ioan Zlataust, în anul 7147 luna martie 7.
BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., I. 208.

741
1654 septembrie 1-1655 august 31 (7163).
Căţuie de argint aurit de 18,5/33 cm.,; literă de 1 cm., gravată pe
suport.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj ; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 407.

t

Aceasta căţîe a fostu făcut-o îgumănul S( e )rghie, cr au stricatu ; ce-a
o prefăcut-o iar(o)monahu iagumă(n) Nicodimu în zilei 1 e prealuminatului
domnu creştinu Costandinu voi 1 vodea, vă leatu 7163.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom.», Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII {1885-1886), Secţ. II, p. 219; in extras, p. 71; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 124-125.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 125.
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742
1656 septembrie 1-1657 august 31 {7165 ).
Căţuie de argint aurit de 30/22,5 cm.; literă de O,l•-0,5 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Negru Vodă din Cîmpul ung; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M lo08.

t

Al

tău

dentr-ale tale, Doamne, aducemu Maicii tale np(-k)4(H)crriH, OI( XP4M4

A'"h.Arwno~t~,

p4R~ THOH repre, ~t(-k)T ,3p~e, 1 GT4HK4 H CHOH c(~)Hb .M4p1W C'"h. 114HHtţ4 ero,
.M4pi .91 1 H 4ft\ '"h. HX cl>ep4 1•
BIBLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 116, nr. 771 (text

şi

trad.).

743
1669 septembrie 1-1670 august 31 (7178).
Căţuie de argint de 21 cm. înălţime; literă de 0,/o cm.;
focarul obiectului.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M lo09.

săpată

pe

t Această căţie fostu-o-au făcut răposatul Mateiul voevod cu doamnă
sa, cu Elena, şi o au dat la sf(ă)nta mănăstire la Arnota căndu au fost 1 vă leat
7130; de<ci> strică(n)du-se, o au prefăcut Udrea v(e)l cămăraş, nepotul doamnii
Ilenii, v(ă) leat 7178.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Arnota (Districtul Vîlcii}, în <<Atheneulii romanii>>, Buc., an II
(1869), ian.-aug. ,p .. 19; 2. Idem, Monastirea Arnota (Districtul Vîlcei}, în« Informaţiunile Jassy$, an II (1871),
nr. 197 -14, p. !o; 3. Tocilescu, Raporturi, în «Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom. VIII
(1885-1886), Secţ. Il, p. 203; în extras, p. 55; 4. C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Vîlcea,
p. 12; o. Iorga, Inscripţii, 1, p. 20/o-205; 6. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 25;
7. D. Giulescu, Mănăstirea Arnota, p. /oS; 8. V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, în • Bul. Corn. mon.
ist. •>, an XXVI (1933), p. 61; 9. D. Cristescu, Sfînta mănăstire Arnota, p. 28.

744
1678 septembrie 1-1679 august 31 (7187 ).
Căţuie

de argint aurit de 16/29 cm.; literă de 0,3 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Radu Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M lo10.
1 Preacurate, la biserica Cîmpulungului, robii tăi
Gherghe, Stanca şi fiul lor Mareş cu jupaniţa lui,
Mariia, şi copilul lor Fera; anul 7165. Inscripţia
este precedată de textul: <ct Oren•! ula np(t)c(•t)nrh

~A(4A.H)'1(H)J~• H4WIH &(oropoA,H)~•I npHc(u)oA(t)BH 1 M(•)Pla&.

[t Adormirea preasfintei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioarei Mariei].
2 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 123.
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t

Ace(a)stă căţie

luatu-s-au cu chieltuiala lui chir Daniil arhiepiscup.

Pe suportul căţuii, de jur împrejurul scenei adormirii Maicii Domnului, cu literă de 0,4 cm. săpată:

t

Bucură-te, preacurată, şi dă plată.

[Ch]i[r] Daniilu episcopul, care ţe-au

închipuit chipul, leat 7187.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe partea din spate a

focarului:

L(ucas) B(aum).

745
1686 (7194) aprilie 1.
Căţuie de argint aurit de 24,5/51 cm.; literă de 0,5 cm., gravată pe
suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a apartinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 _
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 411.

t

Lăngă alalte, ce dentru osărdiia inimii sale lo · Şerbanu Catacuzino
Basarabu voevodu la sv(ă)nta a sa mănăstire Cotrocenii au datu, şi această
cădelniţă totu întru dumnezeiasca slavă au adaosu pentru vecinica pomenire;
m(ese)ţa aprilie 1 d(ni), l(ea)t 7194 2 •
BIBLIOGRAFIE: Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), in
antic>> pe anul 1862, p. 89.

~Calendarul

746
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Căţuie

de argint de 27,5/21,8 cm.; literă de 0,9. cm., săpată pe partea
a suportului.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 412.
dinăuntru

t

Ace(a)stă căţie

este a

mănăstirei

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 115, nr. 119.
Pe lingă acest text, pe suportul căţuii, lingă
portretele familiei donatorului, este gravată cu literă de 0,7 Cm. Şi inscripţia ~ t Ck pOlKAICTB-k A(-k)B2

Hll

CTBO C~l(P•HH~· ICH, 1~ ISCOIHIH MHP•
WCTUH Ji(oropOAHj1.\.. , np-kcT.BH C~ K~ lKHBOT8 M(•)TH CIS 1qJH lKHBOT!.. H MO~HT
BUIH TROHMH H3G.MI .. 1 Wl WT CI.M!..P'tH AISWI H•WI >).

(t

Hurezi,

dată

de titori; l(ea)t 7200.

La naştere ai păstrat fecioria, la adormire n-ai
lăsat lumea; Născătoare de Dumnezeu, ai răposat
către viaţă, maică fiind a vieţii, şi cu rugăciunile
tale mintuind de moarte sufletele noastre].
Intre turnuleţele de pe capacul focarului, cu
iniţiale săpate de 0,3 cm.: ~ 11.E.C.I'.A.6.0. '1. •.
8
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 114-115, nr. 118.
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747
1694-7203 <septembrie 1- decembrie 31 >.
Căţuie

de argint de 24/22 cm.; literă de 0,5 cm., gravată pe suport.
Provine de la: m-rea Snagov, raion Răcari.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 413.

t

Această căţie înpreună cu
prefăcut în zilele prealuminatului

potiriul şi cu ale lui toate fiind stricate s-au
domnu Ion Costandin B( asarab) voevod,
cu cheltuial(a) smeritului întru eromonah(i) Anthim lvireanul tipograful; 1
l( ea)t 7203.
Pe balamaua care uneşte cele
de 0,2 cm. săpată:

două

discuri ale focarului, cu

literă

Gbioca.
Pe partea din spate a talerului, cu

t

literă

de 0,3-0,8 cm.

Daniel Teodor excudit; 1 anno 1694.

t Daniel Teodor

săpat

; anul 1694.

t Dramuri

1

t

săpată:

Dram. 326.

326.

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Cîteva ore la Snagov, in <1 Rev. rom.», an II ( 1862),
p. 402; 2. Idem, Scrieri literare şi istorice, 1, p. 459; 3. N. Şerbănescu, Istoria mănăstirii
Snagov, p. 112; 4. V. Brătulescu, Mănăstirea Snagov, In <1 Bis. ort. rom. ''• an LXXII (1954),
p. 279; 6. D. Teodor, Despre Antim Ivireanul, in (1 Studii teologice ''• an VII (1955), seria
II, p. 245.

*
748
1649 (7157) iunie 14.
Căuş făcut din argint aurit şi monede de aur, fixate pe cupă şi
pe miner, de 37 cm.; literă de 0,4 cm., săpată pe miner.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1587.

t

Al tău de în tr-ale tale aduc eu m itropoli 5 tulu Ste fan
şi închinu sfinţie i tale, o Maică P 10 recisto, şi s(ve)tî Nicodi me,
aces 1 tu căuş 1 15 în casa sf 1 inţie(i) t 1 al(.e) în Ti 1 smana; 1iară ci-1 20
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 58.
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1

1

1

Fig. 115

ne-1 va vinde 1sau-Il va llua de 1aicea 125 să fie 1 trăcle 1t, afur 1 isit 1şi ana-1 30
themal de H(risto)sl şi del noi. II[pH .dl4[ 35 8t4 KO[tKO,.t,oE,[K4 .ioET[ xsPii'sl
M{ok)c(t}U.4[ 40 ~H(it} ,.t,i [ ;\4Hil.[Ăp4M -;l,
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt gravate pe cupa obiectului:

H. D.
BIBLIOGRAFIE: P.
nr. 10-12, p. 202.

Ş. Năsturel,

StrăCJechile

odoare ... In <(Mitropolia Banatuluh, an VII (1957),

*

749
<Sec. XV

sfîrşit

- sec. XV 1 început>.

Chivot de argint aurit de 24/10/17,5 cm.; literă de 0,9 cm. săpată.
Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi şi colecţiilor Muzeului de artă religioasă 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1446.

t Acest chivot I-au

făcut

fiii lui Neagoe, jupan Barbul, Pîrvul, Danciul, Radul.

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite aflate in mănăstirea
In « Rev. rom.&, an I ( 1861), p. 814 (text şi trad.); 2. Tocilescu, Catalogul, p. 124-125, nr. 1
(trad.); 3. Cegăneanu, Obiecte, p. 17 (text şi trad.); 4. Gh. D. Popescu, Mănăstirea Bistriţa din judeţul Vîlcea,
p. 93 (trad.); o. St. Metzulescu, ln jurul unui ctitor bisericesc, In • Glasul bisericii&, an XVIII (1959),
p. 667; 6. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 13 (desen şi trad.)
Bistriţa,

750
1671-7179 <ianuarie 1- august 31>.
Chivot de argint aurit de 30/26/18 cm.; literă de 0,4 cm.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1447.

săpată.

Acestu chivotu alu sfintei 1mănăstiri Tismenii făcutu-l-au 1egumenulu
Petronie cu a totu argint şi cheltu 1iala mănăstirii, în zilele domnu (lui) Io
Antonie 15 voievod şi a preasfinţitului 1vlad1chi chir Theodosie; 1ispravnic arhidiacon 1Nicodim; v(ă l)eat 7179.
1 ln timpul lui Matei voievod, In anul 7157
luna iunie 14 zile. Dramuri 200.
2 Vezi: Grigore Ionescu, Bucureşti, p. 124-125.

8 Textul a fost datat <sec. XV sflrşit- sec.
XVI Inceput> după donatori, grafie şi factura
artistică a obiectului.
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Pe partea din spate a chivotului, cu

literă

de 0,3-0,4 cm.

săpată:

C:"lT pom(,.t.tcTK4) X(pHcTo)K4 1 1671.1 Acest sfintu chi(v)otu ! dramurie de ar-

gintu 19631 5 •
Na 1671lmesct(e)ri zlatarillacov i Marco od Chiprovac 2 •

Fig. 116
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, In ~Anal. Acad. Rom.», Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 211-212; in extras, p. 63-64; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 127;
3. M. Romanescu, Argintăria la bănăJeni şi românii balcanici, In • Rev. ist. rom. •>, an XI-XII (1941-1942),
p. 123-124.

751
1673 septembrie 1-1674 august 31 (7182).
Chh·ot de argint parţial aurit de 35/10,5/18 cm., cu aplicaţii de email
verde şi albastru; literă de 0,3 cm. săpată inăuntru, pe capac.
Provine de la: m-rea Snagov, raion Răcari.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1448.
1
2

De la naşterea lui Hristos.
Ultimul rind al inscripţiei, cu caractere latine

şi

cifre arabe.
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Acest chivot I-au făcut părintele Varlaam mitropolit mînăstirii Sneagovul, cu chiltu iala proigumenului Theodosie, pentru arg(i)nt ulii ce au perit
de la dănsulu, v(ă) leat 5 7182 1 •
1

1

1

1

Pe

faţa inferioară

a chivotului, cu

literă

de 0,3-1 cm.

săpată:

Dram(uri) 600 2.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Cîteva ore la Snagov, în « Rev. rom. »,an II ( 1862), p. 401; 2. Idem,
şi istorice, I, p. 456; 3. Gr. G. Tocilescu, [Inscripţie pe un chivot de la măndstirea Snagov],
in «Analele arhitecturei ••, an III (1892), p. 67. 4. V. Brătulescu, Mănăstirea Snagov, in (< Bis. ort. rom.»,
an LXXII (1954), p. 278; li. N. Şerbănescu, Varlaam, mitropolitul Ţării Româneşti, ptlrintele tipografiei
bucureştene (1672-1679), in « Bis. ort. rom.», an LXXVI (1958), p. 1135.

Scrieri literare

752
1685 (7193) august 1.
Chivot de argint de 28/24/13 cm.; literă de 0,7 cm., incrustată cu argint
emailate in albastru.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 şi colecţiilor Muzeului de artă religioasă 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M H49.
pe

t

plăci

Şerbanu C(antacuzino) B(asarab) v(oievod) am mai adaosu, lăngă
sv(ă)ntu chivotu la s(făn)ta şi dumnezeiasca mănăstire a
nostără CotrăcE'mii, unde să cinsteşte hramulu ~cntHiH .&(oropoAH)u,~ 5 , întru
vecinică a nostră pomemre, av(gust) 1 l(ea)t 7193 6 •

alalte,

Io

şi

acestu

753
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Chivot de argint aurit de 45/38,5/19 cm.; literă de 0,8 cm., incrustată cu
argint pe plăci emailate in albastru.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 7 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M. 1462.

t

Sfinţit

era 1 chivotul măr 1 turisi <rii > cel d
pur 1 ta de D(u)mn(e)zeu 1 scrisele tale.
1 Vezi şi inscripţia din 1785, săpată tot pe acest
chivot.
8 Cu cifre arabe, repetîndu-se apoi cu cifre
chirilice.
8 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 125, nr. 2 şi 2 bis.

1

ăn

legea veche,

1

5

în care

să

4 Vezi: Grigore Ionescu, Bucureşti, p. 125.
' Adormirea Născătoarei de Dumnezeu.
8
Un text asemănător şi pe chivotul cu nr.
inventar: 1450, avînd litera de 1,2 cm.
7 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 125, nr. 3.
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Că cu căt dar ma 1 i sf(i)nţit iaste 1 chivotul ace 1 sta, care iaste cap 1 5 ul
aceştii case în c 1 are lăcuiaşte în 1 suş D(u)mn(e)zeu, la 1 a căriia zidi 1 re şi
înăll 10 ţare os te 1 nitoriu ia 1 ste bunu Il credincios 1 Io Costan 116 din Basar 1 ah
voevod 1 cu doamna 1 sa Mariia, în 1 tru vecin(i)că 1 20 pomenire; 1 leat 7200.

754
1698 septembrie 1-1699 august 31 (7207 ).
Chivot de argint de 35 cm. înălţime şi 14,5 cm. diametru; literă de 0,2 cm.,
In partea de jos a obiectului.
Provine de la: m·rea Comana, raion Giurgiu, a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1537.

săpată

t Acest sf(ă)ntu ţiitoriu de sf(ă)nta preceştanie iaste făcutu de Şerban
Cant(acuzino) vei păh(arnic) şi dat la mă 1 năstiria Comana întru veci 1 nică 1
pomenire şi părinţi llor: Drăghiciu i Păuna, şi soţiilor: Mari ia i Andriiana ; 7207 2 •
1

1

1

755
1768.
Chivot de argint de 29,5/16/13,5 cm.; literă de 0,3 cm., săpată pe
capac. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 1451.

t

A'Cxoc't'epw't)c;, L't'e:cpocvou 't'(;)v cru~uy(t)v 1 y6v(t)v e:wv 't'e: 'l(t)ocvvou, 'E:Mv't)c;, 1
6e:pfL[ w] [ V 7tpOfLOCX,i;)v 't''t)c; fLOV~c; 't'OU II p6apOfLOU 1 Bocxocpe:cr·na(t)v e:uye:vi;)v awpov
't'6ae:.
Acest dar este al soţilor Ecaterina şi Ştefan, care stnt copiii lui Ioan şi ai Elenei, celor
de bun neam, apărători fierbinţi ai mănăstirii lnainte-mergătorului, a Văcăreştilor.
Pe una din laturi, cu

literă

de 0,3 cm.

săpată:

Ap't'o<popLOV 't'O a'e:ye:ve:'t'O 1 aoc7tOCV'tJ re:(t)pyocx't) 't'OU NL 1:KOAOC:K'tJ 7tOCX,OCpVL:KOU,
e:'t'e: 1 (t)c; 1768 3 •
Acest artofor s-a
anul 1768.
1
9

făcut

cu cheltuiala lui Gheorgachi al lui Nicolachi paharnicul, la

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 125, nr. 4.
Pe obiect este gravată şi marca atelierului:

~STA.OP.t
8 Pe Ungă

acest text, pe altă latură a chivotului, de jur împrejurul unui medalion, mai este
o inscripţie cu literă de 0,3 cm. săpată: t ITot~ ma-ro~
otyv1) Xotp(8]Lot 7tpoae::Aile:'t'W !le:"(ou fLE't'otO'XIe:(i:]v O'fufJ.IX't'O~

~W'IJ!pOpou. A[:A):Aw~
IXVIX~L!t.IV yotp 't'otc;

8e: fL'IJ 't'tc; lotcppovwc; 't'OAfL'IJO'IX[L]'t'o;
cjluxj«c; XCl't'IX!pAEyEL. 1768. [Tot
credinciosul cu inima curată să se apropie spre a se
împărtăşi cu dumnezeescul trup, de viaţă purtător.
Altminteri nimeni să nu se lncumete nebun~şte,
căci arde sufletele celor nevrednici. 1768.] Urmează apoi iniţialele: $ c.c.c.~.~.c.e .•.
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756
1781.
Chivot de argint aurit de 26,5/23,5/12 cm.; literă de 0,8 cm. In relief. Text
cu majuscule.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1452.

Pe vremea lui Avramie, patriarhul de Ierusalim, 1781.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 125, nr. 6 (trad.); 2. C. C. Giurescu, Istoria românilor,
vol. 111/2, p. 1026 (trad.).

757
1783.
Chivot de argint de 32/2'•/16 cm.; literă de 0,4 cm., săpată pe capac.
Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Sărindar din Bucu~eşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1453.

o

t 'Ev e:'t'Cl({>"Y) McxpLcx -rou Iloup~ou:Aou Kcx-rcxx.ou~"Y)V"Y), cmcx6cxp"1) 7te:pL 1 ({>1)
fLOU o x.:Auvoc; cxu-r"Y)c; cru~uyoc; E>oawpcxx."Y)c; -r6a' cxve:6"1)x.e: 1 M7tcxA<ncxc; o <mcx6cxp"YJ
vcxw cxyLw e:v -rw ~cxpcxv-rcxpLw 't'"Y)c; 0e:o-rox.ou 1e:v6cx 7toA[A]cx 6cxUfLCl't'Cl. E7t'C -rLc; "Y)youfLe:vucxc; cxpxLfLcxvapL-rou ~opo6e:ou, 11783.
t

Pe cînd se înmormînta Maria Cantacuzino, a lui Pîrvul spătarul cel vestit, ilustrul său
Todorachi Balş a închinat acest <chivot> la sfînta biserică a Maicii Domnului de
la Sărindar, unde <s-au săvîrşit> multe minuni. Sub egumenia arhimandritului Dorotei, 1783.
soţ, spătarul

BIBLIOGRAFIE 1. St. Nicolaescu, Sfînta mănăstire Sărindar din Bucureşti, in « Gazeta municipală t,
an IX (1940), nr. 426 din 8 iunie, p. 2 (text-transliteraţie- şi trad.); 2. [ Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost
ms. rom. 2fo09) de la B.A.R.P.R., f. 36 v.

758
1784.
Chivot de argint de 35/34/15,5 cm.; literă de 0,5 cm., săpată in partea
de sus a obiectului.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă. 2
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1457.
1

Vezi: Grigore Ionescu,

Bucureşti,

p. 122-123.

2

Ibidem, p. 123.
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t

De la robu 1 lui D(u)mnezeu, Parthenie, arh(imandritul)
1

Argeşului;

1784.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 125, nr. 5; 2. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, in
« Conv. lit. >>, an XLIX (1915), p. 1130; S. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. 111/2, p. 1026.

759
1785.
Pe chivotul de sub nr. 751 se mai află o inscripţie cu literă de
săpată pe una din laturile părţii de sus, care a fost adaosă cu ocazia
restaurării obiectului 1 • Text cu majuscule.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1448.

0,6 cm.,

Filaret arhiereul, 1785.
Pe

~P(X!l~(X

1

altă latură,

850.1 Navoc;

cu
1

literă

XP~GO

1

6

de 0,3 cm.

săpată:

xoc;.

Dram uri, 850. Nan argintar. •
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Citeva ore la Snagov, in« Rev. rom.•, an Il (1862), p. 401 (text şi
trad.); 2. ldem, Scrieri literare şi istorice, 1, p. 457--458 (text); 8. N. 1. Şerbănescu, Panaghiarul de la Snagov. Citeva lămuriri asupra panaghiarului şi rostului său liturgic, in «Bis. ort. rom.•, an LXXX (1962), p. 569
nota 54 (text).

760
1799.
Chivot de argint de 25/22/17 cm.; literă de 0,4 cm.,
de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1454.

săpată

In partea

t Acestu sfăntu artoforion iaste făcut de sfi(n)ţia sa părintele arh(imandrit) Costandie Peloponisiotu, ig(u)m( en) sf(i)n(tei) mănăstiri Bistriţa, cu chelatuiala mănăstiri(i); 1799.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom. •, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 196; in extras, p. 48; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 200;8. T. Bălăşel, Mănăstirea
Bistriţa, in «Cuvîntul adevărului •, R. Vîlcea, an IV (1905-1906), p. 218; 4. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 35; o. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de Ia B.A.R.P.R., r. 377 şi
ms. rom. 5143, f. 194.
şani,

1

ln orig.: « ropu •·
N. 1. Şerbănescu, loc. cit., precizează
chivot a fost păstrat din 1872 la m-rea
1

că acest
Căldăru-

iar apoi In 1887 a fost adus la Mitropolia din

Bucureşti.
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761
<1532

după

18 septembrie - 1535 >.

Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 30./19,6 cm.;
de 0,8 cm. in relief, pe mîner.
Provine de la: m-rea Vintilă Vodă, raion Buzău; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţjl.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 463.

literă

t

Această

cruce a

făcut-o

Io

Vintilă

voievod.

BIBLIOGRAFIE: 1. [Al. Od]obescu, Govora (Districtul Vîlcea), in • Buletinul instrucţiunei publice»,
an Il (1867-1868), p. 1!.6 (desen şi trad.); 2. Sp. Cegăneanu, Din odoarele bisericeşti ale Muzeului naţional
In o Bul. Corn, mon. ist. », an III (1910), p. 7 (text); B. Idem, Obiecte, p. 31 (text, trad. şi fig. 12).

762
<Sec. XV 1 mijlocul>.
Cruce de lemn sculptat, cu trei braţe, îmbrăcată în argint aurit, Ciligranat,
de 45/15 cm.; literă de 0,4 cm., gravată pe capătul minerului.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 477.

t
Secţ.

Această

cruce a ferecat-o episcopul Macarie.

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române, in <<Anal. Acad. Rom. •>, Mem.
lst., Seria II, tom. XXXIV (1911-1912), p. 463 (text şi trad.)

763
1558 (7066) mai 26.
Cruce de lemn sculptat, cu trei braţe, îmbrăcată în argint aurit, de 50,5/
19 cm.; literă de 1,1 cm., gravată pe ferecătură.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 478 .
. 1 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 138, nr. 1!.8.
Odobescu, loc. cit. menţionează că provine de la
m-rea Govora, raion Rimnicu Vilcea.
2 Textul a fost datat <1532 după 18 septembrie-

1535> in timpul domniei lui Vlad Vintilă voievod.
8 Textul a fost datat <sec. XVI mijlocul> după
grafie şi factw-a artistică a obiectului, in epoca In
care Macarie a fost episcop de Roman.
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t

G=1i.(H) Kp(1i.)CT~ C1i.TROpH H WKOR4 n4H~ Kp1i.CT-k }KH'J'~HH'l-kp~ G=t!'l4RCKiliH H KH-k.
rHH-k tro 1H4pi4 H ţ\4;\H tro R1i. MOA~&A\ Cl&l H .34 ţ\t!IIIH [ CROIH] l H pOţ\HTIAI CROH X~• R

...

*"

A-kTO x.3i'ls, M(oR)c(t)tţ4 M4H KS.

t Această cruce au
Maria, şi au dat-o pentru
7066, luna mai 26.

făcut-o şi

au ferecat-o pan Cărstea jitnicerul Sucevei şi cneaghina lui,
lor şi pentru sufletele lor şi ale părinţilor lor, în anul

rugăciunea

Pe minerul obiectului, cu

literă

de 1 cm.

săpată:

t G=4R4. t .C1i. H-kMtlţKOM~ MOH4CTHplll H;\f}Kf ICT~ XP4M~ &1i..3HfCIHil r(ocnoţ\)4 E.(o)r4
H G=n4c4 H4Wtro i(uc)l((t4) X(pHcT)4.
şi

t Sava. t In mănăstirea Neamţului unde este hramul Înălţarea Domnului Dumnezeu
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.
Pe lemnul crucii, In partea de jos, cu

Această

cruce <au dat-o>

Cărstea şi

literă

Maria

şi

de 0,4 cm. In relief:

copiii dor>.

BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 11 (text şi trad.) ; 2. C. Gheorghiu, Geografia judeţului Neamţ,
p. 281-282 (text in transliteraţie şi trad.); 3. N. Creţulescu, Inscripţiile sf. m-ri Secul,ln ~Arhiva ~-Iaşi,
an XX (1909), p. 239 (trad.); 4. N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române, in • Anal. Acad. Rom. •,
Mem. Secţ. Ist., Seria Il, tom. XXXIV (1911-1912), p. 464 (text şi trad.); 5. ldem, Mănăstirea Neamţului, p. 34 (trad); 6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., r. 79 (text şi trad.) şi decalc f. 1811.

764
1558 (7066) septembrie 1.
Cruce din lemn de chiparos negru, sculptat, cu trei braţe, imbrăcată in
argint aurit, filigranat, de 70/28 cm.; literă de 0,7 cm. in relief, pe miner.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 736.

t

G=1i.H Kp1i.crr~ C1i.TROpH iw i1At~4H~M1i. ROfR0;\4 H r(o)cn(o)}Kf\4 tro Po~4<H>;\4 H ;\4;\H

.....

tro R1i. MOH4CT1p~ WT G=A4THHH, Hţ\f}Kf t(c)rr XP4M~ Ilp-kw&p4}KfHif X(puc)'I'(O )Ro, R A(-k)rro x.3~S
......
Ctn(TIMRpif) 4,

t Această cruce au făcut-o lo Alexandru voievod şi doamna lui, Roxanda, şi au dat-o
la mănăstirea de la Slatina, unde este hramul Schimbarea la Faţă a lui Hristos, in anul
7066 septembrie 1.
BIBLIOGRAFIE:
1

Textul a fost lntregit

Cegăneanu,
după:

Obiecte, p. 32 (text

Iorga, loc. cit.

şi
2

trad.)

şi

foto. la p. 33.

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 140, nr. 171.
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765
1560 (7068) decembrie 25.
Cruce de lemn sculptat, cu trei braţe, de 62/21,5 cm. îmbrăcată in arginl
aurit, cu incrustaţii de email multicolor, astăzi deteriorat, şi pietre sernipreţioase; literă de 1,6 cm., gravată pe ferecătură.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 479.

t

G'hH Kp('hc)Til c'hTHopH i wKoHd Krp .. l'<p>irwpil H-kMt'lcKiliH, MHTpono.tHTd GS4dH.
CKdro, H A"A' e H'h fldMII\T'h cme MOHdCTiliP~ H-kMt'I<C>KOMS, HAtme ec'lll X'P"M [c.tdHHdro &'h.s •
.....
HfCfHih\]1 r(ocnoA)d &(o)rd H GndCd H(d)WirO I(Ht:)I((Cd) X(pHcT)d, H .t(-k)Tw x.silH M(-kce)u,d

.....

A( e)Ke( MHpie) Kf.

t

Această

cruce a făcut-o şi a ferecat-o chir Grigorie de la Neam~, mitropolit al Sucevei,
şi a dat-o spre pomenirea sa mănăstirii Nearnţ.ului, unde este hramul slăvitei ln:1q.i:iri a
Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, la anul 70tiR, luna drerrnbriP 20.
Pe mînerul obiectului, cu

literă

de 1,2 cm.

gravată:

Moqm G(H-k)T(d)ro Hf.tHKOM(S)4(t)H(H)Kd eewAopd TrpoHd 2 .1 t g AtHII\Til AfCII\Til
H AH-k .3d cpmpo nHHII\SH. i t llh\TilAfCAITil .Sd AP-kHo Kp!.CTHOf IIHHII\SH. 1 t 11-kTHAtch\Til .3d
KdMfHiH MHorou,-kHH H .3d &Hcpo.l t Am(h\)T!. S[rH] mw.tTH 3 .Sd no.s.td4UHOf .3.td'l'll.: t T~H
AfCII\'1'1. H AHot .SAd TI. .3d A-k.to pd&OTdMil 4 •

t

t Moaştele sfîntului marelui mucenie Teodor Tiron. t Nouăzeci şi doi bani pentru aq.~inL.
Cincizeci bani pentru lemnul crucii. t Cincizeci pentru pietrele pre~ioase şi pentru mărgă
ritare. t Nouă galbeni ungureşti pentru aurul de poleit. t Treizeci şi doi de galbeni prntrn
facerea lucrului.

t

Pe lemnul crucii, cu

literă

de 0,3 cm. în relief:

Kond.tll nond H HKH<$op!..
1

A siipat popa Niehifor.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 10 (text şi trad.); 2. C. Gheorghiu, Geog1·a{ia judeţului
Neamţ, p. 280-281 (text in transliteraţie şi trad.); 3. N. Creţulescu, Inscripţiile s{. m-ri Secul, în <<Arhiva ••Iaşi, an XX (1909), p. 239 (trad.); 4. N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române, in <<Anal. Acad. Rom.•>,
Mern. Secţ. lst., Seria Il, tom. XXXIV (1911-1912), p. 463-1.6/. (text şi trad.);
Idem, Mănăstirea
Neamţului, p. 33 (trad.); 6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 80 (text).

o.

1 Inscripţie deteriorată;

textul a fost întregit

şi Melchisedec, loc. cit.
2 Inscripţia: << Mo1~H 1: u·k T(4)ro I-.IIWAOP4 >> este gravată şi printre rîndurile de pe legătura metalică

de noi ; vezi

a crucii.
a În Orig.; (<
4 In orig.: <<

8,WATH

».

pAroT4Mk •>.
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766
1561 (7069) iulie 5.
Cruce de lemn sculptat, cu trei braţe, de 62/21 cm., îmbrăcată in argint
aurit, Ciligranat, cu aplicaţii de email; literă de 1,1.-1,3 cm., gravată pe
mîner.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 şi colecţiilor Muzeului de artă religioasă 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4:18.

t

C'D.H Kp('D.)CT'ft. c'ft.TROpH n.sHil M.s9EH 1KpN.~~Hil nocTEAilHiKil H KHErHH 1-k Ero M.spH.s,
o+-

o+-

R A(ot)TO x3i'i9 i~AH.S 1.

t

Această

cruce au
anul 7069 iulie 5.
Pe
1,2 cm.:

făcut-o

capătul

pan Matei

minerului,

iniţiala

Crăciun

postelnic

şi

numelui donatorului este

cneaghina lui, Maria, tn

gravată

de

Crăciun.

Pe braţul longitudinal al crucii, cu
scenei Coboririi Sf. Duh:

literă

de 0,3 cm. in relief, deasupra

Bs 3 Awcwem M.SHCTop,
Eu Dosoftei maistor,
Pe cealaltă parte a braţului longitudinal, cu
deasupra scenei adormirii Maicii Domnului:

locuitor în

mănăstirea

literă

de 0,2 cm. in relief,

Putna.

BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 35 (text, trad. şi fig. 1!.); 2. Ion-Radu Mircea, Un
sculptor în lemn din secolul al XVI-lea: Maistorul Dosoftei, in «Studii şi cercetări de istoria artei*, tom.
11 (1964), nr. 1, p. 95 (text şi trad.).

767
<Cea. 1563>.
Cruce de argint, aurit cu pietre semipreţioase, de 31/12 cm.;
gravată pe miner.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 637.

literă

de

0,6 cm.,

t
t
1

6r~MEH IA.spiwH wT .&HcTpHu,.s 4•

Egumen llarion de la

Bistriţa.

Vezi: Toci! eseu, Catalogul, p. 139-1!.0, nr. 170.
Vezi: Grigore Ionescu, Bucurevti, p. 125.
a In orig.: «11)( >>.
4
Textul a fost datat <cea. 1563> după grafie,
2

prin analogie cu inscripţia de pe crucea următoare
(nr. 768) făcută in timpul lui Ilarion, egumenul
m-rii Bistriţa.
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768
1563 septembrie 1-1564 august 31 (7072 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 26/8,5 cm.;
de 0,6-1 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă. al R.P.R. Nr. inventar: 447.

literă

t

Gir-o Kp<'li.C>'I'Il 1 C'li.'I'HOpH moyn4H 1 11 .dl4H'1'4 no iep(o )MOH4<X11> 1 iroyMEHil IA l4piwHI1 W<'l'>
.....

-+-

.&H<C'I'pHU,H>, H A.Ji:'l' x30H.I

t

x30Hj <mtln>4Hil .dl4H'I'4.
1

Această

Bistriţa,

la

d .Ji:'J'o

cruce a făcut-o jupanul Manta tn timpul ieromonahului egumen llarion de
in anul 7072. Anul 7072; jupan Manta.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, tn <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 194 (text şi trad.); tn extras, p. 46; 2. Gh. D. Popescu, Mănăstirea Bistriţa
din judeţul Vilcea, p. 101 (trad.); 8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 377 (text şi trad.).

769
1564 (7072 ).
Cruce de lemn sculptat, cu trei braţe, îmbrăcată. tn argint aurit, de
literă de 1,6 cm. gravată pe plăci de metal.
Provine de Ia: m-rea Golia din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 481.

58/20,3 cm.;

t

G11.H Kp'll.c'l'll C'li.'I'HOpH H WKOH4 114H11 M 14KililHHI1 .&tlp11H4p11 ,&.Hop11HHKI1 H noMllmHE
tro iiHil'I'HMilcl H ;\4r\f Ifei H'll. MOI\IlGAI. 2 CfGI ti u,p('li.)KOHil ti mwll H,&.E(mE) fC'I'Il XP4Mil .G'1!.3.
HECEHiE f(ocno,&.)4 H4Wtro H(i)ctl(c4) X(pH)c('1')4, H A(ok)'J'O x3-;H.

t

Această

cruce au

făcut-o şi

au ferecat-o pan Maxin Burnar vornic

şi soţia

lui, Antimia,

ŞI au dat-o la ruga lor, la biserica din laşi, unde este hramul Înălţarea Domnului nostru

Iisus Hristos, tn anul 7072.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 231 (text şi trad.); 2. N. Iorga, Inscripţii şi însemnări
din bisericile Iaşului, p. 56 (trad.); 3. laţimirski, PyKonucu pyMbl.llCKUX'b 6u6AuomeKo, p. 364 (text);
4. Iorga, Inscripţii, Il, p. 168 (text şi trad.); 5. N. A. Bogdan. Oraşul Iaşi, ed. II, p. 202 (trad.); 6. C. Turcu,
Biserica Golia, în << Mitropolia Moldovei şi Sucevei •>, an XXXIV (1958), p. lo61 (trad.); 7. Gh. Băileanu,
Iaşul in a doua jumătate a secolului al XV-lea şi în secolul al XV /-lea, în o Mitropolia Moldovei şi Sucevei •>,
an XXXVI (1960), p. 377 nota 93 (trad.).
Text in scriere speculară.
Ordinea plăcilor pe care este gravată inscripţia
fiind schimbată astă.zi, lectura se va face corect
1

2

pentru

plăcile

ocupind locurile 7-14 astfel: 7

13, 1lo, 10, 11, 12, 8, 9.
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770
1593 (7101) aprilie 10.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 1•5/16,3 cm.;
de 1,2 cm., gravată pe mîner·.
Provine de la: m-rca Agapia din Deal, raion Tirgu Neamt.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: t,80.

t

(}"h. <H > Kp(1t.)cTa C1t.T80pH dlJX'iMdH,&,pHT GHIIiWdH 1 wT ll~THd 81!. 3d,.t.~w.v. Ildp91Hik'
.....

H ,.\dll

t

1

-t->

81!. MOH4CTHp ftrdlliH, 8 11(rJi:)T ,3pd 411p(H)11(if) i.

tii

Partenie

literă

Această
şi

rrtH'C a făeut-o arhimandritul Silioan de la Putna pentru pomemrca lui
a dat-o la mănăstirea Agapia, în anul 7101 aprilie 10.
Pc

capătul

mînerului este

gravată iniţiala

numelui:

Il(dp91Hif ?).
P(artenie ?).
Pe lemnul aucii, în partea

G1t.~T80 1 pH 110114

A

făcut

d~

jos, cu

literă

de 0,3 cm. în relief:

H 1 IlAI, ca(Ha) 110 [ua 1 lldHH (?).

popa Ilea, fiul popii Panu (?).

BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 34 (text şi trad.); 2. laţimirski, PyKonucu pyMbiHCIWX'l>
6u6AuomeK&, p. 6 (text); 3. N. Dărîngă, Istoria sfintei monastiri Agapia din judeţul Neamţ, p. 105 (trad.);
4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 288 (text).

771
<Cea. 162.7>.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint aurit, de 21,7/8,2 cm.;
de O, 7 cm., gravată pe miner.
Provine de la: biserica Rădeana, raion Tlrgu Ocna; a aparţinut fondului
de obiecte de la m-rca Neamţ, raion Tlrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 457.
literă

G11. T80pH lldH A~MHTpdwKw 8fll 11wr( o)ljseT C1t.<H> K[p1t.CT1t. J21 [cl8od u,p(1t.)Ko8,
H,.t.t>Kt ec(Ta) X'PdM c(8rk)Twr(o) dP(X")4rr(t)114 [M"X""""" H f48pHi114 WT P] 2 .v.,.t.rli:H(d), 8
.....
11(-li:)To x3p11 3 ••• 4•

t

1

t A
sfinţilor

fărut pan Dumitraşeo mare logofăt această rrure la biserica sa, unde este hramul
arhangheli Mihail şi Gavril, de la Rădeana, la anul 713 ...

BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu,
1
2

În orig. « noH.., ''·

Inscripţie

deteriorată;

m.<. rom. 51lt3

textul a fost într<'git

de noi.
3 Textul a fost datat <cea. 1627 > în jurul anului

de la B.A.R.P.R., f. 86 (text).

în care
biserica

Dumitraşco Ştefan mare logofăt a zidit
Rădeana (vezi: Melchisedec, Notiţe, p.

124).
4 Inscripţie deteriorată.
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772
1639 septembrie 1-1640 august 31 (7148).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 28/14,2 cm.;
de 0,6 NU., gravată pc miner.

literă

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

t

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 474.

Această

cruce ... 1 au dom ... 1 te mila luminatul, lui lo Mateiu Bas(a)rab voevo(d) să-i fie la m(ă)n(ă)st(ir)i(a) ... 1 vă leat 7148.
ln partea de jos a obiectului, cu literă de 0,5 cm. săpată:

KnJfl.IX louoc\l(vou).
Proprietatea lui Ioan.

773
1641 septembrie 1-1642 august 31 (7150 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, filigranat, de
literă de 0,4 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 461.

26,5/9 cm.;

Această

cruce o au facutu

vlădica

Theofil, în zilele lu lo Matei voevoda,

va leto 7150.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in ce Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 194; in extras, p. 46; 2. Iorga, lnscripJii, 1, p. 198; 8. T. Bălăşel, Mănăstirea
BistriJa, in ~Cuvîntul adevărului>>, R. Vtlcea, an IV (1905-1906), p. 218; 4. Meletie Răuţu, Monografia
eclesiastică a judeţului Vilcea, p. 33; 5. D. Stănescu, Şcoala românească de la manastirea BistriJa, p. 16.

774
<Cea. 1650>.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint, de 6,18/6 cm., cu aplicaţii
de email verde şi albastru; literă de 0,5 cm. In relief, pe miner.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 655.

t

Mitrop(o)litu chir Stefan

2•

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 137, nr. 140.
1 Inscripţie deteriorată.
2

şi

Ştefan,

Textul a fost datat <cea. 1650> după grafie
factura artistică a obiectului, identificlndu-se

cu mitropolitul

1648-1653

şi

Ţării Româneşti

<de la

1656-1668>.
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775
1654.
Cruce de lemn sculptat, lmbrăcată in argint aurit, de 26/9,5 cm., cu
de email verde; literă de 0,3 cm. săpată.
Provine din Moldova; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă reli-

aplicaţii
gioasă.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 426.

t 'O 't'L(.L'Coc; x(oc)L ~<Uo 17t(o)Loc; CT't'(ocu)poc; -rov ocqnl ep<Ucre:v o ocpzov cr-ro 1"Av(L)xoc; nopyoc;, 15 o'Coc ~UX1JX'Y)\I 't'O lu cr(<U't' Y))pLOC\1 x(oc)l. -r&vl Y<U\IE(J)\1 OCU't'OU 1x(oc)l.
'A"Ae:~ocvopoc cr-rof... 1vL-r~oc, 1654.
t Cinstita şi de viaţă făcătoare cruce a închinat-o boierul, stolnicul Iorgu, pentru sufleteasca lui mintuire şi a părinţilor lui, şi Alexandra stolniceasa, 1654.
BIBLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 116-117, nr. 774 (text

şi

trad.).

776
1658 (7166) ianuarie 20.
Cruce de lemn sculptat, lmbrăcată In argint aurit, de 21/8 cm., cu pietre
de 0,5 cm., săpată In partea de sus a mlnerului.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 437.

semipreţioase; literă

Mogălde

pah(arnic) 1 Nic(o)lae, 1 Grozavi(i) cn lighine; let 1 6 7166 ghen(arie)

777
1662 septembrie 1-1663 august 31 (7171).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint aurit, de 23/11 cm., cu
de email albastru şi verde şi pietre semipreţioase; literă de 0,3 cm.,
săpată pe miner.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4206.

aplicaţii

t

Cruce înpodobită cu chel tu! iala jupănesei 3 Maricăi, fat( a) llui Costantin Cantacuzino 1 şi soţ lui Pană Filipescull 6 v(el) spa(tar), şi dată la mănăsti-1
re la Mărgineni pen: tru sufle(t)ul său; 7171.
1
2

Vezi şi inscripţia nr. 801 din 1781-7289 iulie 15.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 138, nr. 147.

3

In orig.: <•jupănMsei >>.
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Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te In partea de jos a obiectului:

M.R.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 95. 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 32; 3. Drăghiceanu,
(Prahova), in <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXIV (1931), p. ~6; 4. D. Papazoglu, ms. rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 25 v.
Insemnări. Mănăstirea Mărgineni

778
1668 septembrie 1-1669 august 31 (7177).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 21,6/6,5 cm.;
de 0,4 cm., săpată pe miner.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 473.

literă

G=1H Kp<'"h.C>T'"h. K~IIH 1pMOH4<p fpHropiE H WKOR4 11pHAO>KH R'"h. c(R.Ji:}Thl M(O)H4CT(H)p~
+
BpH~T4, R AokT )lpo.s.
Această
mănăstire

cruce a cumpărat-o ieromonahul Grigorie
Arnota, în anul 7177.

şi

a ferecat-o

<şi>

a

dăruit-o

la sfînta

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Arnota (Districtul Vîlcii), in « Atheneulii romanu ~. Buc., an
II (1869), ian.-aug., p. 20 (text şi trad.); 2. Idem, Manastirea Arnota (Districtul Vîlcei), In« Informaţiunile
- Jassy •>, II (1871), nr. 197-14, p. 4 (text şi trad.); 3. Tocilescu, Raporturi, în« Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom. VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 204 (text şi trad.); în extras, p. 56; 4. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Vîlcea, p. 12 (trad.); 6. D. Giulescu, Mănăstirea Arnota, p. 4
(trad.); 6. D. Cristescu, Sfînta mănăstire Arnota, p. 28 (text şi trad.).

779
1670 septembrie 1-1671 august 31 (7179).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 27,4/13,7 cm., cu
pietre semipreţioase; literă de 0,5 cm., săpată pe miner.
Provine de la: Biserica Episcopală din Rimnicu Vîlcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 418 .

lw

....
liHTOHHI ROHROA; ,.spoe.

lo Antonie voievod; 7179.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, InscripJii, Il, p. 319 (trad.).
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780
(1672).
Cruce de argint aurit de 7/5,5 cm., cu aplicatii de email alb, albastru
verde; literă de o,r. cm. săpată.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 965.

şi

Varlaam, din mila lui Dumnezeu, arhiereu; 1672.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in eAnal. Acad. Rom. •, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 181 (text ŞI trad.); in extras, p. 33; 2. N. Şerbănescu, Varlaam, mitropolitul
Ţării Romdneşti, părintele tipografiei bucureştene (1672-1679 ), in e Bis. ort. rom.~. an LXXVI (1958), p. 1129
(text).

781
1673 august 4.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 23/9 cm., cu pietre
de 0,2 cm., săpată pe inelul din partea de mijloc a
minerului.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 6lo2.

semipreţioase; literă

t

Ace(a)stă

cruce o au

făcut

do(a)mna 1 Maria; a(vgus)t 4, 1673.

782
1674 august 24.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint aurit, de 25/10 cm., cu
de email albastru şi verde şi pietre semipreţioase; literă de 0,3 cm.,
săpată pe miner.
Provine de la: m-rea Brlncoveni, raion Slatina; a apartinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 752.
aplicaţii

t

oo+<

HcKOH4 CI CH4

M{1:)c(t)u,4 4HrScT41
1
2

K::\

Kp11.CT11.I Ă4HHI\11. tpMOH4X'11. trS 1 M4H11. G4,.t,OHCKH, H4 1\1 1TO x4X'0,6,, H11.
,.t,llH(H). HcKoH 14 CH4 K 1 p4CT11.1 M4CT l op11. lltl Tp11..

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 135, nr. 127.
Data a fost luată de la: Tocilescu, loc. cit.

3

4

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 137, nr. H6.
Ibidem, p. 138, nr. 152.
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t A ferecat această cruce Daniil ieromonahul, egumenul Sadovei, în anul 1674 in luna
august 24 zile.
A ferecat această cruce maistorul Petru.
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom.>), Memorii
VIII {1885-1886), Secţ. II, p. 230 (text şi trad.); în extras, p. 82.

şi notiţe,

Seria Il, tom.

783
1678.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 18/5,6 cm., cu aplide email multicolor; literă de 0,3 cm., săpată şi pictată cu negru,
pe miner.
Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~67.

caţii

t

Părvulu

1Creţulesculu 1au ferecatu 1această

sfăntă

16 cruce; 1678.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom. •, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII {1885-1886), Secţ. II, p. 19~; în extras, p. ~6; 2. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R.,
o 25 (desen şi transcriere).
·

784
1681.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 19/6 cm., cu aplicaţii
de email multicolor şi pietre semipreţioase; literă de 0,2 cm. in relief.
Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ~20~.

t

K(t)W1-rcxv·nvo<; 1 M7t Fcxvxo~cxvo<;, 11681 ...

t

Constantin Brîncoveanu, 1681 ...

1

1

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 28 (desen).
1 Inscripţie deteriorată.
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785
1681 septembrie 1-1682 august 31 (71<90>).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 17/5,5 cm., cu
pietre semipreţioase ; literă de 0,3 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn 1 , raion Rîmnicu Vilcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 6la6.

L(ea)t 71[90]

2•

Pe suportul crucii, cu

t

literă

de O,la cm.

Costandin Filipescul aceasta

săpată:

dăruiaşte.

786
1684 (7193) decembrie 10.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 57/32 cm.; literă
de 0,6 cm., săpată pe suportul triunghiular al crucii.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: lalaO.

t

Sv(ă)nta aceasta cruce, care se numeşte păzitoare lumii, creştinul
Şerban voevod la sv(ă)nta mănăstire a sa Cotrăcea<ni >, întru a sa vecinică
pămeană, lăngă alalte dat-au şi aceasta; dech(emvrie) 10, 7193.

787
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint aurit, de 19/5,5 cm.; literă
de 0,3 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Mamul, raion Drăgăşani; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 651.

t

Această cruce făcutu-o-am eu Badea log(ofăt)
mănăstirei Mamull de pomană; leat 7200.
1

ot B(rîncoveni ?)

o amu 1 datu

BIBLIOGRAFIE:
1

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 117, nr. 778.

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 135, nr. 129.
Data a fost intregită după: Tocilescu, loc. cit.
Anul este săpat lîngă textul: « t C(u) dar(ul) lui
2

Dumnezeu, care-ii biruiaşte pe draci >>.
8 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 134, nr. 118.
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ŞI

788
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint, de 40/21 cm., cu aplicaţii
de email albastru şi verde şi pietre semipreţioase; literă de 1 cm. in
relief.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 766.

t

Această

cruce buncredincios r( o )bul lui Dumnezău, Io Costandin
Basar(a)b voevod, cu domna sa Marie, la a lor mănăstire Sfinţilor înpăraţ.(i)
Costantin i Elena au adao(s); 7200.

789
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 36/12,2 cm., cu
de email colorat; literă de 0,3 cm., săpată pe miner.
Provenienţă necunoscută; a aparţinut fondului de obiecte de la Biserica
Episcopală din Curtea de Argeş şi colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 433.

aplicaţii

t

GHe Kp('"h.c)T~ np4KH M4HCTop~ KwcT4(H),.t,HH~ S rp4,4,~ gp4U,4I H H4CTOHT~A epMOH4X' [5
1

1

....

G4K4j H npHAOmH j ro S X'P4M~ G(K-k)T4 TpoHu,4.[ KoH npH,4,4,4,E 1 E.(o)r~ ,4,4 npocTH; K~ AET x3c.

t
şi

Sava;
7200.

Această

cruce au făcut-o meşterul Costandin din oraşul Vraţa şi egumenul ieromonah
au dăruit-o la biserica Sfintei Troiţe. Pe cine a dat-o, Dumnezeu să-1 ierte; în anul

Pe suportul obiectului, cu

t H4cT04Hi'EM~ H non~ ll4KEA~ H
,4,4i\E 3i\4TO H 1103i\4TH CE 3 •
t
crucii,

şi

literă

de 0,3-0,6 cm.

săpată:

X'"IJ" 9oM4 H Po~4H,4,4 ,4,4,4,1 Kp('"h.)cTo

Contribuind <la aceasta> şi popa Pavel
Maria a dat aurul, şi s-a aurit.

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, Episcopia de
trad.).

şi

Argeş,

hagi Toma

şi

,.t,p~KOTO H M4pi'tc:1

Roxanda au dat lemnul

in <<Conv. lit. •>, an XLIX (1915), p.1130 (text

transliteraţie şi

în
1

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 134, nr. 119.
Ibidem, p. 136. nr. 136.

3 Vezi şi inscripţia din <see. XVIII
sub nr. 815.

sfîrşit?>,

de
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790
1693.
Cruce de lemn sculptat, tmbri!.cati!. tn argint aurit, de 22,5/7,5 cm.;
literi!. de 0,4 cm. si!.pati!.. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscutii.
La Muzeul de arti!. al R.P.R. Nr. inventar: 639.

1693.

t

1693.

t

Iywx:dou l&pOfl.O'Jat:X.OU e:x '1tOI.e:o<; TpLX"IJ<;.
A lui Ignatie ieromonahul din

oraşul

Trikka.

791
1694.
Cruce de argint aurit de 18/7,8 cm., cu aplicaţii de email multicolor şi
pietre semipreţioase; literă de 0,2 cm., săpată Intr-un medalion, Ia
intersecţia celor două braţe. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţP.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 700.

t
t

I(J)at'J( 'J )ou K(J)'JO"t'Ot'J't'L'JOU \ M'1toccrocp1Xf1.1t1X ~oe:~o'Jooc, \1694 2.
A lui Ioan Constantin Basarab voievod; 1694.

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, In • Anal. Acad. Rom. •>, Memorii
tom. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 180 (text şi trad.); In extras, p. 32.

şi

notiţe,

Seria II,

792
<Cea. 1700>.
Cruce de lemn sculptat, lmbrăcată In argint aurit, de 17/5,3 cm., cu apli·
de email albastru; literă de 0,2 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Hîrnnicu Vîlcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 6't5.

caţii

t Această s(fănt)ă cruce s-au făcut dintru osărdiia iubitoarei de H(risto)s
d(oa)m(n)a luminatului d(omn) Io C(onstantin) B(asarab)u v(oievod) 4 •
[t Crucii tale ne inchini'im, Stăpîne, şi
învierea ta o slăvim.]
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 136, nr. 133.
4 Textul a fost datat <cea. 1 700> după donatori,
grafic şi factura artistică a obiectului.

1

&o~ocl:o!J.EV•>.

1

sfîntă

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 135, nr. 126.
Pe ltngă acest text, tn medalionul de la inter·
secţia celor două braţe, mai este o inscripţie cu
literă de 0,2 crn. săpată: • t 'l'c.v a-rocoupc.v aou
7tpOGXUVCJUfLEV ,AEa1t'r,-roc, Kil'.L T1JV OCYLO.V GCJ\l O.VQ(GTutGLV

3
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793
1700 septembrie 1-1701 august 31 (7209 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată tn argint filigranat, de 26/12 cm. cu
de email albastru şi pietre semipreţioase; literă de 0,3 cm.,
săpată pe mîner.

aplicaţii

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 361.

t

1

·~ G=H Kp'h.c'l'h. rptWH4ro 1 H Hfrl,WC'I'OHH4ro p4B4 f(o)cn(oAH)H, 1 KAHMt(H)'I' m(Hc)Ko(nh.) 1
[Ao] 2po'l'tlil C'h.H ••• 1••• 1 Htp'h.CA4HHK~A~H 1 • • • 1 [ MOAt] 2 HHt rptWH4r(o) 1G='I'OiiiH4 HR'h...

HORH44

R

t

n4A4HK~ [ ~COrORCK~,

Această

Dorotei ...

....

R'h.

A(-k)'I'W

,.SC9.

cruce este a păcătosului şi nevrednicului rob al Domnului, t Climent episcop ...
Stoian lvanovici la palanca Osogov, in anul 7209 3 •

rugăciunea păcătosului

794
1706.
Cruce de argint aurit de 17/7,5 cm., cu aplicaţii de email multicolor
de 0,2 cm., tncrustată cu negru pe fond alb.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

şi

mărgăritare; literă

Theo 1 dosie 1 m(it)ro 1 polit; 1 5 1706.

795
1753 septembrie 1-1754 august 31 (7262 ).
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 18,7/8 cm.;
de 0,5 cm., săpată pe legătura metalică a braţului longitudinal.
Provine de la: bolniţa m-rii Cozia, raion Rtmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 469.

literă

Dionisii egumenu Coa(zii); 7262.
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 353.
1

Inscripţia

2 Inscripţie

nu are continuitate.
deteriorată ; textul a fost întregit

de noi.
8 Vezi

şi inscripţia

de sub nr. 799.
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796
1766.
caţii

t
t

Cruce de lemn sculptat, lmbrăcată in argint aurit, de 20,7/7 cm., cu aplide mărgăritare; literă de o,r. cm., săpată pe miner.
Provine de la: m-rea Cozia, raion Rtmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 370.

Această

cruce iaste a lui [ Sofronie arh(imandrit) igumen Coziei; [1766.
Preda m( eşte )r 1.

797
1768.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată tn argint aurit, filigranat, de 21/9,5 cm.,
cu aplicaţii de mărgele albe; literă de 0,3-0,~ cm., săpată pe suport,
In interior. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Vatopedi, de la Athos.
La Muzeul de arlă al R.P.R. Nr. inventar: 352.

t

re: Pfl-OCVOU u::pOf1.0VOCX.OU BocTo7te:~1JVOU, 17 68.

t

A lui Gherman, ieromonahul de la Vatopedi, 1768.

798
1777.
Cruce de lemn, îmbrăcată in argint aurit, Ciligranat, de 20,7/9 cm.;
de 0,3 cm., săpată pe o placă de argint fixată pe suport.
Provine de la: m-rea Rlşca, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 366.

Vi<ne>dict arhim(an)d(rit)
BIBLIOGRAFIE: N.
1

Numele

meşterului

pare

să

Creţulescu,

fie

adăugat

şe

Istoria

egum(en)

Moldoviţii,

mănăstirii Rişca,

ulterior.
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p. 133.

1777.

literă

799
1778.
Pe crucea de sub nr. 793 se mai află o inscripţie cu
pe suport.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 361.

literă

de O,t. cm.,

săpată

t

'Ev 7tUpL rnupw61) o·n E:O''t'L 't'L!J.LOV
crwx.xoc (sic).

t S-a trecut prin foc,
argintarul

căci

~ 1 )A0V. ~POC!J.LOC A ( ?).

este lemn de

preţ.

1778.

t

re:pyLw :x,pt-

Dramuri 30 ( ?). 1778.

t.

t Gherghe

800
1779.
Cruce de lemn sculptat,

îmbrăcată

In argint aurit, filigranat, de
de 0,3 cm., săpată pe suport.
Provine de la: m-rea Cozia, raion Rimnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: t.t.t..

2t.,5/10,2 cm., cu pietre

t

Această sfă(n)tă

semipreţioase; literă

cruce iast(e) a

sfi(n)ţii

sale

pări(n)telu(i)

chi(r) llario(n)

igurnenu Cozii; leat 1779.

801
1781-7289 iulie 15.
Pe crucea de sub nr. 776 se mai află o inscripţie cu
săpată pe miner, în partea de jos.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: t.37.

literă

de

0,5-0,6 cm.,

Ghenadi egurn(e)nu Slatini(i); 1781,1 7289 iul(ie) 15.
1

802
<1782 octombrie -- 1792 iunie>.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 9,5/6 cm., cu
pietre semipreţioase; literă de 0,2 cm. săpată.
Provine de la: Biserica Episcopală din Huşi; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 665.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 139, nr. 168.
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a

Această sfînta cruce este
H uşului, întru care să află şi

a preosfinţi(i) sale chiriu chim Iacovu episcopu
o parte-a cinstitei şi de viiaţă făcătoarei cruci 1 •

803
<1782 octombrie - 1792 iunie>.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, filigranat, de
26/11,5 cm. cu aplicaţii de mărgăritare; literă de 0,2-0,4 cm., săpată pe
suport.
Provine de la: Biserica Episcopală din Ruşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 349.

t

S-au dăruitu preasvinţii sale chir Iacovu,
goraşu logofăt Mitropoliei, pentru a sa pomenire 2 •

episcopu

Huş(ului),

de Gri-

804
1790.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, Ciligranat, de
18,8/8,7 cm.; literă de 0,4 cm., săpată pe suport, in interior.
Provine de la: m-rea Rişca, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 351.

Pahomie duhovnicu ; 1790.
BIBLIOGRAFIE: N.

Creţulescu,

Istoria

mănăstirii Rîşca,

p. 133.

805
1790 februarie 16.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint aurit, de 22,5/8,5 cm.; literă
de 0,3 cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 644.

Ilctp6e:v",o<; 1LE:pO(.LOVctX.O<;, 1(.L'rJV(L) cpe:~Aoctp( 1OU 16, 15 1790.
Partenie ieromonah, in luna februarie 16, 1790.
1 Pe lîngă acest text, pe cele două feţe ale crucii
mai este săpată o inscripţie, cu literă de 0,3 cm.:
• Acesta au spălatil. păcatele noastre. Au murit
pentru păcatele noastre. >)
Textul a fost datat <1782 octombrie- 1792

iunie> dufă grafie, in timpul in care Iacov a fost
episcop a Ruşilor.
2 Textul a fost datat <1782 octombrie -1792
iunie> după grafie, in timpul in care Iacov a fost
episcop al Ruşilor.
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806
1791 decembrie 12.
Cruce de lemn sculptat, imbrăcată in argint aurit, Ciligranat, de 21/7 cm.;
de 0,8 cm. In relief, pe marginea suportului.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tlrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 367.

literă

Ierei Gheorghie ot Sfet(i) Arhanghel din
Secţ.

Chişinău;

1791 dech(emvrie) 12.

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române, In • Anal. Acad. Rom. *• Mem.
Ist., Seria Il, tom. XXXIV (1911-1912), p. 472.

807
1793 august 30.
Cruce de lemn sculptat, lmbrăcată In argint filigranat, de 25/9 cm., cu
pietre semipreţioase; literă de 0,5 cm., săpată pe marginea interioară
a suportului.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 760.

t Această sf(ă)ntă cruce este a popi(i) Neculae
100; la leatu 1793 avg(ust) 30.

Trăsnea şi Ţane;

t(a)l(eri)

808
1795.
Cruce de lemn, imbrăcată în argint aurit, Ciligranat, de 27,2/11,5 cm.
cu aplicaţii de email verde şi albastru şi pietre; literă de 0,5 cm., săpată pe
suport, In interior. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 353.

K-r'YJ!J.OC 7tp(J)'t'oa-ouyyEAou 't'OU mxvocyLou x.(ocl.) ~(J)o3oxou -roccp( ou) ZocxocpLou
+

't'OU Kou7tpLou, xOC~4E.
Proprietatea protosinghelului Zaharia Chipriotul de la preasfîntul
Mormint. 1795.

şi

de

viaţă dătătorul
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809
1797.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint aurit, de 37/16 cm.; literă
de 0,4 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rlmnicu VIlcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 635.

t Aceast(ă) cruce cu toate podoabele ei s-au 1 făcut din odoarăle sf(intelor) icoane a 1 Maicăi preci(s)t(ei) prin osărdiia şi silinţa 1 sf(intei) maicăi
Platonid( a) stariţa ; 1797.
Pe partea din interior a suportului crucii, cu

A sfintei

mănăstiri

literă

de 0,5 cm.

săpată:

Dintrunlemnu.

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 135, nr. 128.

810
1798.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată In argint aurit, Ciligranat, de
27,5/13 cm., cu pietre semipreţioase; literă de 0,5 cm., săpată pe marginea
interioară a suportului crucii.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 763.

t

Aceas(tă) sf(ă)ntă cruce iaste <a> ar(himandritului) 1 Pahomie, ig(u)m( en) sfi( n )tei m( ănăst )ir(i) !Hur( e )zii ; 1798.

811
1798 august 30.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, de 19/9,8 cm., cu
de mărgele; literă de 0,4 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 449.

aplicaţii

D(io)n(i)sie exarh Mitropo(lii); leat 1798 2 avgu(st) 30 2 •
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 134, nr. 120.

z Cu cifre arabe.
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812
1798 decembrie 7.
Cruce de lemn sculptat, îmbrăcată in argint aurit, filigranat, de 30/13,5 cm.;
de 0,3 cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. din Fiii peştii de Tirg, raion Cîmpina.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 761.

literă

Mopwv -r~c; Aux(1Jc; LEpocpx1J 6ocufLoc-roEpycj) 1 &v6E-ro NLx6:AE<p cr-rocupov 7tEpLxoc:A:A€oc ij' Lp6v 1 't'OV8€ r€wpyLot:; €X ~AOC't'LVOCV~V !;uv XOCL OCXOL't'LO' 1 xu8p1J il€cr7t(V'(l
Kwvcr-rocv-r(vw E:m 't'EXV<p 16

*"

*"

x0C~'J1) 00 8e:x(EfL)~p((ou) ~'TJ.

Această

cruce preafrumoasă şi sfinţită a închinat-o lui Nicolae, ierarhul de Mira Lichiei,
de minuni, Gheorghe din <neamul> Slătinenilor, împreună şi cu soţia, slăvita Despina
pentru copilul lor Constantin, 1798 decembrie 7.

făcătorul

813
1799.
Cruce de lemn sculptat, de 16/4 cm., îmbrăcată In argint aurit, cu pietre
de 0,4 cm., gravată pe miner.
Provine de Ia: bis. din Măldăreşti, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 658.

semipreţioase; literă

t

Tanasie

Măldăres<cu>,!

Ilina; 1799

1

•

814
<Sec. XVIII

sfîrşit>.

Cruce de lemn sculptat, de 24/10,5 cm., îmbrăcată In argint aurit, filigranat, cu pietre semipreţioase; literă de 0,3 cm., săpată pe suport.
Provine de la: m-rea Vorona, raion Botoşani.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 350.

Ieromonahul Nicandru a

cumpărat această

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Studii
1
2

Cu cifre arabe.
Textul a fost datat <sec. XVIII

şi

cruce cu 10

documente, XVI,

cervoneţi 3 •

p. 263 (text

şi

trad.).

grafie.
sflrşit> după

· 11 ·Monedă.
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815
<Sec. XVIII

sfîrşit

h.

Pe crucea de sub nr. 789 se mai află o inscripţie, cu
săpată pe suport.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: '>33.

literă

de

0,3-0,6 cm.,

t

Această sf(ă)ntă

lescu, vnuc episcop(ului)

1

cruce 1 s-au cum(părat) de medel(nicerul) Ioan 1 SocoArgeşului chir Iosif; şi s-au dăru(it) 1 numitei episcopii1 •
Argeş,

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, Episcopia de

In • Conv. lit.

~.

an XLIX (1915), p. 1130.

*

816
1597 (7105) aprilie 23.

Ferecătură formată din benzi de argint aurit, de 16 cm. tnălţime şi
21 cm. diametrul longitudinal, de la relicvele sf. Grigorie Bogoslovul;
literă de 1 cm., gravată de jur imprejur, pe legătura metalică.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1535.

t G~u rA4K~ IC'I' "'~ rt4'1'pH4PX' fpHropH~ .&(o)rocAwK H WKOB4 ero 114W~
llnoc'l'oA4KH KHC'I'H4pHHK " KHrkrHH~ 1r(o) KHrkmH4, A~IJI4 i1Aia4Hţ~,p4 KOIBOf\4, 1 H f\4At K~
c(Krk)'I'(rkH) MOH4C'I'H!;lpll GA4'1'HH4 K~ t~,(ll)HH RA(4)ro4(1l)C'I'HB4ro H Xp(H)c'I'~A~RHB4ro r(oc).

.

.

n(ot~,H)H4 H4WirO lw 6ptMi4 MorHA4 KOIKOf\4 r(oc)n(o)ţ~,(4)pll SIMAH MoAţ~,4BCKO(H); KA(rk)'l'w xspt.
Pe partea din spate a

IlpH 4PX'Him(H)cK(o)nll
•
411pHA(i1) Kr.

ferecăturii,

f1wprH1

cu

literă

de 1,2 cm.

gravată:

MorHA4! 1 MH'I'ponoAH'I'

G~44KCKhiH,

M(rk)c(•)U,4

t Acest cap este al patriarhului Grigorie Bogoslovul şi I-au ferecat pan Apostolache
vistiernic şi cneaghina lui, Cneajna, fiica lui Alexandru voievod, şi I-au dat la sfinta mănă
stire Slatina, in zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domnului nostru, lo Eremia
Movilă voievod, domnul ţării Moldovei, in anul 7105,
In timpul arhiepiscopului Gheorghie Movilă, mitropolitul Sucevei, luna aprilie 23.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Carp, Copii de pe actele şi inscripţiile găsite ln mănăstirea Slatina, tn tCurieruh,
an XVII (1889), nr. 85, p. 1 (trad.); 2. Dicţ. geogr., V, p. '>22; 8. Gh. 1. Moisescu, Sfinţii Trei
Ierarhi ln biserica româneasct!, in • Ortodoxia$, an XII (1960), p. 17-18 nota 57 (text şi trad.).
laşi,

817
1637 (7145) aprilie 3.
Cutie cu relicve, din argint aurit, de 7,5/19,5/7.5 cm.; literă de 0,5 cm.,
pe capac, in chenarul marginal. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1539.

gravată

----------------1

Textul a fost datat <sec. XVIII

srtrşit ?> după

donator

şi

grafie.

598 :.
https://biblioteca-digitala.ro

t

M~p't'YJpuov 't'ou ~YYJOU 1ev8o!;ou 7tpo't'o(.L~P't'YJpo~ x~L ~PxYJ8YJ~xovou L't'Ecp~vou ~7t00''t'OAOU.I E6EAYJ06"tj 8YJ~ xup 1 o~ E[.LOU Av~cr't'~GLOU NYJXOA(oc)ou I1~7t~O''t'~
(.L~'t'YJ, E7tYJ ~ E't'OU~ ?:p(.LE ~7tpYJAUOU y.

t
S-a

Cutie pentru moaştele sfintului, slăvit ului intii mucenic şi arhidiacon Ştefan apostolul.
de mîna mea, a lui Anastasie al lui Nicolae Papastamate, in anul 7145 aprilie 3.

săvîrşit

Pe una din laturile obiectului, cu

literă

de 0,1 cm.

săpată:

Cu cheltuiala lui Dima.
BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de Ia B.A.R.P.R., f. 20lj, (text

şi

trad.).

818
1641 (7150) noiembrie 5.
Îmbrăcăminte

de argint aurit, de 52/9 cm., pentru relicve, cu pietre
de 0,~-0,7 cm. in relief, in partea de jos a ferecăturii.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu; a fost păstrată şi la bis.
din Brăneşti, raion Tîrgovişte.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1529.
semipreţioase; literă

t
.MHX4HA4

OiHe e(B-k)rreH MOI.JlH p5K4 Hme B~ e(B-k)T"'X w(rr)u,4 H(4)w(e)ro 4pxim{H)eK{o)n4
0HH4;l,CK4ro 1 K5nH 10 GA(4)roRepHH roe(no ),4,(4 )p~ Iw ill4TfH .&4t:4p4B4 BOIB0,4,4 H

roenom,a,4 ero 6AtH4 WT HH(o)K GB(-k)rrm fopH H nA4TH MHOrOMili U,IHOIO H 5Kp4t:HXIl cpmpoMil.
H sA(4)rr( o }Mil H K4MIHHI H nocT4BH iXIl B4 MOH4CTHpll DpllHOT4, H,4,1ml ICTil XP4Mil

4PXHt:Tp4.

THr4 illHX4HA4 H f(4)RpHA4,
,4,4 G5,4,f'rll IM5 H p0,4,HTIA{H}Mil ero R4 Rf4H0f B4t:nOMHH4HHij 41.Jll TKO B4CXOTf R4SITH

t

HAH np0,4,4TH / ,4,4

G5,4,f'rll IM5 c5n4pll.HHK C4M

c(~-k)TH H4 t:Tp41.JlHOM

C5,4,HI.Jl5.

H

GHC<T>Il W

CfMil ,4,1A5 np1,4,Afm4TIA nptWCBfi.JlfHH MHTpOnOAH'rll KHp 91W~HA4.

t

*"

GHe ,4,1AO t:4BpllwH ee A(-k)rro )JpH

M(-k)c(•)u,ll

-+o
HOfMBpH e ,4,4Hil 1•

t Aceste sfinte moaşte, mîna celui întru sfinţi părintele nostru arhiepiscopul Mihail al
Sinadelor, le-au cumpărat binecredinciosul domn lo Matei voievod Basarab şi doamna lui,
Elena, de la călugării Sfintului Munte şi le-au plătit cu mare preţ şi le-au împodobit cu
argint şi cu aur şi cu pietre şi le-au aşezat în mănăstirea Arnota, unde este hramul voievozilor Mihail şi Gavril,
t să le fie lor şi părinţilor lor veşnică pomenire; dacă cineva le va lua sau le va vinde,
aceluia să-i fie piriş insuşi sfintul la infricoşata judecată. Şi la acest lucru a fost ostenitor
preasfinţitul mitropolit chir Teofil.
t Acest lucru a fost făcut in anul 7150 luna noiembrie 5 zile.
BIBLIOGRAFIE: 1. Sfinta episcopie a eparhiei Rimnicului Noului Severin in trecut şi acum, p. 205
(trad.); 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 13 (trad.); 3. Iorga, Inscripţii, II, p. 36lj, (text şi trad.).
1

este

llngă
gravată

Pe

acest text, pe brăţara ferecăturii mai
cu literă de 0,9-1,6 cm. şi inscripţia

<< llponoA(o)~H4ro <w>TI\.i'H~woro MHX4H~4 GHH4ACK4rll ». [tA
preacuviosului părintelui nostru Mihail al Sinadelor].
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819
1646 (7155) noiembrie 5.
lmbrăcăminte

de argint aurit, de 52/9 cm., pentru relicve, cu pietre
de 0,5 cm. In relief, In partea de jos a ferecăturii.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu; a fost păstrată şi la bis.
din Brăneşti, raion Tîrgovişte.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1528.
semipreţioase; literă

t

--t<

G=HI<I cRtT4 pSK4 Bntic(rro).t4 <I>H.tHnn.t IAHHOro wrr 3 Ai4KWHI1 H KtinH 10 &A.troR(rk)p~t.HH

rocno,.t.(.t )p~t. lw M.tTEH lli.tc.tp.t&.t ROEROA.t H rocnomA.t tro 6AEH4 WT HHOK G(Rrk)TEH fopH H
OA4TH iX'Il H tiKp.tCH ÎX' C!JEB!JOM H K4M(t) 1 HHEMit. H 3Ad'r0Mit. H IIOC'r4RH Rd MOHdCTH!Jit. Dp~t.HO'rd
HAEmt rcrr11 X'P.tMit. d!JX'HtTp.tTHr.t M"X'""""•
t A4 Bti,.\(Tit. IMti i !JOAHTIAEMit. 1r0 R4 R14HOI R4CilOMHHdHHI i dlJU TKO R4CX'OTI R431TH
""" npOA4TH 1 A4 &tiAtTit. tMS ctin.tpHHKit. c.tM c(Rrk)rrH H.t crrp.twHOMit. ttiAHIJ.Iti. H &Hc(rr)~t. w
CIMit. AIAti nptAAE}K4TIAit. nptw 1 CRIIJ.IIHH MHTpOilOAH'rlt. KHplt. 9rwzjSHAit. i H CdR!Jit.WHCI CHI AfAO
~

~

AlT O x3pH1

M( rJi: )c( 1)U,.t HOIMR!JI A.tHit. 1 1•

t Această sfîntă mînă a apostol ului Filip, unul din cei şapte diaconi; şi a cumpărat-o
binecredinciosul domn lo Matei Basarab voievod şi doamna lui, Elena, de la călugării Sfîntului Munte şi le-a plătit şi a împodobit-o cu argint şi cu pietre şi cu aur şi a aşezat-o în
mănăstirea Arnota, unde este hramul voievodului Mihail,
t să-i fie lui şi părinţilor lui întru veşnică pomenire; dacă cineva o va lua sau o va
vinde, aceluia să-i fie pîrîş însuşi sfîntul la infricoşata judecată. Şi la acest lucru a fost ostenitor
preasfinţitul mitropolit chir Teofil; şi s-a sfîrşit acest lucru in anul 7155 luna noiembrie 5 zile.
BIBLIOGRAFIE: 1. Sfînta episcopie a eparhiei Rîmnicului Noul Severin în trecut şi acum, p. 205
(trad.); 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 13 (trad.); 8. Iorga, Inscripţii, II, p. 365 (text şi trad.).

820
1662 (7170) ianuarie 15.
lmbrăcăminte

de argint aurit, de 7/17 cm., pentru relicve, cu pietre
de 0,4-0,6 cm., săpată pe partea din spate a ferecăturii.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu; a fost păstrată şi la bis.
din Brăneşti, raion Tîrgovişte.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1530.
semipreţioase; literă

Această ferecătur(ă)

a ci(n)stit 1 ei măini <a> m(u)c(e)n(i) 1 ţei Marinii, 1 5
care se află Il a sf(ă)nta măn(ă)stir 1 e Arnuta, c(""h.)rrRopH 1X' .t3 p.t(&)~t. X(pHcrro)R""h.
M.tptw

R(H)c(rril<lp~t.) 1 H c""h. ctinptimHHU,tl 10 10

~

MOIIO

1H.spil10 wrr li 1 ""h.mtiJ.IH;

rtH(.tpit)

ti

--t<

A(~t.)HH, 1 R .t(rk)rr x3PO 2•
BIBLIOGRAFIE: 1. Sfînta episcopie a eparhiei Rîmnicului Noul Severin în trecut
(trad.); 2. Dumitrescu, Istoricul, III, p. 13 (trad.); 3. Iorga, Inscripţii, II, p. 365 (text
1

Pe

este

lingă
gravată,

acest text, pe brăţara ferecăturii mai
eu literă de 0,9-1,7 cm., şi inscripţia:

c<G(si:)T(4)ro 4n(o)c(n\)A4 «J>HAHn4 1,\HH{4)ro WT

3

Af,.KOHk

>)

şi
şi

acum, p. 206
trad.).

Am făcut eu robul lui Hristos, Mareş vistier,
cu soţia mea Maria din Băjeşti; ianuarie 15 zile,
In anul 7170.
2

şi

[tA sfintului apostol Filip unul din cei 7 diaconi].
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821
1670 septembrie 1-1671 august 31 (7179).
Cutie cu relicve, din argint aurit, de H,2/17 ,5/10,8 cm.;
săpată pe faţa inferioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1536.

literă

de

0,4 cm.,

t

Acest sf( ă)ntu tronu, unde se 1 odihneşte degetulu sf( ă)ntului 1 şi mirotocivului Nicodimu 1 arhimandrit THCMIHCKorw 1, 15 făcutu-l-au Nicodimu 1 arhidiiaconu şi cu Petronie! egumenu, v(ă) leat 7179.
Pe una din laturi, în registrul inferior al scenei în care sf. Nicodim
m-rea Tismana, cu literă de 0,2 cm. săpată:

Sf(ă)ntul

Nicodimu

făcut( -au) beseric(ă)

pre Tis(mana)

închină

ş'

numi Tismana.

Pe altă latură, in registrul inferior al scenei care-I reprezintă pe sf. Nicodim trecind prin foc şi pe Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, cu
literă de 0,2 cm. săpată:
Mateaş

cral

2.

Pe capac, în interior, cu

literă

de 0,2 cm.

săpată:

HHKOA"'"" 1 dPXiAiciKOH" 1 Po~OAiciHHH"·

Nicodim arhidiaconul Roxolanul (sic).
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in ~Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 212-213; in extras, p. 64-65; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana,
p. 125-126; 3. D. C. Giurescu, O cutie de argint dăruită Tismanei în 1670-1671, In • Mitropolia Olteniei •>,
an XIII (1961), p. 332 nota 6 (text) şi foto. la pp. 335,336,339,341-

822
1720.
Cutie cu relicve, din argint aurit, de 10,5/8,5 cm.; literă de 0,5 cm.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos 3 din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1538.

săpată.

t •Ev6oc3e::

e::k X't"Y)f.lOC 't'OU OC't' 1ăty(wv Ae::L~cl'V<U'V S::f!OU 't', oc 1 f!OCp't'<UAou lwocvLxLou Le::po!J-1 O'VOCJ..OU. TLf.lLO'V ~UAO'V, 15 Ay(ou rp'Y)yop(()ou Apf!S::'VLOC le;, Ilocyxpoc't'LOU,
<l>wx&ou xoct 1 MwxLou, 1720.
proprietatea ... 4 mea păcătosul ieromonah Ioanichie. Cinstitul lemn. Ale sfintului
Grigorie al Armeniei, Pancratie, Foca şi Mochie, 1720.
• • • 4

Al Tismanii.
Eroare, este vorba de Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei (1387-1437).
1

3

2

4

Vezi: Bilciurescu, Monastirile, p. 242.
Textul, confuz, nu îngăduie o traducere inte-

ligibilă.

·601
https://biblioteca-digitala.ro

823
1740.
Cutie cu relicve, din argint aurit, de 3,5/7,5/5,5 cm.;
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Ilie din Ziţa, in Grecia.
La Muzeul de artă. al R.P.R. Nr. inventar: M 1543.

literă

de 0,3 cm.

săpată.

To 7tocpov ocyLo AL~ocvo we: 1 't'OU AyLo loocv(v)ou XpLO'OO''t'O!J.OU 1 oc1to 't'OV llpocpL't'
IALOC OC7t0 x/opLOV ZL't'~OC, 1740.
Această sfintă rămăşiţă
Ziţa, 1740.

este a sfintului Ioan Hrisostom de la biserica profetului Ilie

din satul

824
1765 august 4.
Cutie cu relicve din argint, de 9,5/13,7 cm.; literă de 0,3-1 cm.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă. al R.P.R. Nr. inventar: M 1540.

săpată..

t

o

~i:oc e:~o8ou Ne:ocpu't'ou le:pofLovocxou, / 't)"(OUfLe:vou 't'WV TpLwv le:pocpxwv,

11765

ocuyo( )cr't'ou 4.

t Cu cheltuiala lui Neofit ieromonahul, egumenul de la Trei Ierarhi, 1765 august 4.
Pe

lmbrăcămintea

de argint aurit a relicvelor, cu

literă.

de 0,3 cm.

să.patl!.:

t

Ilinca Cantacuzino

hătmăneasa.

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, in «Mitropolia Moldovei şi Sucevei >),
an XXXVII (1961), p. 401; 2. Idem, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, p. 73 (trad.); 8. C. Bobulescu, ms. A
1580 de la B.A.R.P.R., f. 204 (text şi trad.).

825
1767 aprilie 30.
Cutie cu relicve, din argint parţial aurit, de 24/21/18,2 cm.;
de 0,7 cm. In relief, In partea de sus a obiectului.
Provine de la: Biserica Episcopală din Rlmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă. al R.P.R. Nr. inventar: M 1541.
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literă.

t

Această

cutie întru care să află pus cinstitul cap al sf{î)ntului marelui
m(u)cenic Mercurie s-au făcutu cu cheltuiala sf(i)nţiiJ sale iubitoriului de
D(u)mnezeu chir Parthenie, ep(i)sc(opul) Răm(nicului), 1767.
Pe

t
polia

faţa inferioară

a cutiei, cu

literă

de 0,6 cm.

săpată:

Episcopiia Rîmnicului, 1 aprilie 30 dne, la leat 1767.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, Il, p. 319; 2. P.
an VII (1957), nr. 10-12, p. 208.

Ş. Năsturel, StrăiJechile

odoare ... In • Mitro-

Banatului~.

826
1790 wme 15.
Cutie de argint de 13/H/lt cm,; in cimp este reprezentat sf. Gheorghe;
de 0,5 cm. săpată. Text cu majuscule.
A aparţinut colecţiilor lui G. D. Florescu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

r pLy6 pL

M7toul:opevou, 1790 LOUVLoc;; 15.

Grigorie Bujoreanu; 1790 iunie 15.

827
1797 iulie 1.
Cutie relicvar, din argint aurit, de 7/8 cm.; literă de 0,3 cm.
Provine de la: bis. Popa Rusu din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 15ft2.

t Această sfă(n)tă cutie 1 s-au
la Pop(a) 1 Rusu; 1797 iulie 1.

făcut dă jupăn

1

săpată.

şi

Polihrone

BIBLIOGRAFIE: V. Brătulescu, 1 nscripţii şi însemnări documentare. ZugraiJi
biserici din Bucureşti, In • Glasul bisericii&, an XXI (1962), p. 357.

Ma 1 ria danie

şi meşteri

argintari la

*
828
<Sec XV

sfîrşit

-sec. XV 1 început>.

Taler de argint de 35 cm. diametru; literă de 1,5 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichită.ţi 1 şi colecţiilor Muzeului de artă religioasă 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 162.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 116, nr. 129.

2

Vezi: Grigore Ionescu,

Bucureşti,

p; 122.
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t Jupan Barbu, jupan Pîrvu, jupan Danciu, jupan Radul.
BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 48 (text); 2. Opere de argintărie din Ţara Româîn secolele XIV-XVI. Text de D. C. Giurescu, [foto. p. 25]; 8. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la
ll.A.R.P.R., f. 14 (text).
nească

829
<Sec. XVI>.
Taler de argint aurit de 35 cm. diametru; literă de 1,5 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 163.

t

G'h.TROpH CiH RA~{,.ty) R'h. HAU np(.Ji:)4(Hc)Thll E.(oropo,.tyH)U,t c(R.Ji:)T(O)MOV' MOHdCTHpli
WT hHCTpHU,t 3•

tA

făcut

mănăstire

de la

acest blid în numele preacuratei

Născătoarei

de Dumnezeu, pentru sfînta

Bistriţa.

830
1513 septembrie 1-1514 august 31 (7022 ).
Taler de argint aurit de 47,5 cm. diametru; literă de 4,5 cm. gravată; in
cimp este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 167.

t

.M(H)A(or)TiAI &{o)miA~, iw Hokrot ROHRO,&yd H r(oc)n(o,.tyH)H" RCtH .stMAH ~rpo.
RAdXHCKOH, C{lli)H" RtAHKdPO H np.Ji:,&yOGpdPO .diAdf'\H hdCdpdRd ROHRO,&yd, C'h.TROpH Cf ciH RA~(A)
o+o

R A.Ji:(T) x.SKR.
1 Textul a fost datat <sec. XV sfîrşit- sec. XVI
început> după donatori, grafie şi factura artistică
a obiectului. Pe lîngă acest text, pe marginea
discului, mai este gravată o inscripţie cu literă de
3 Cm. (< t G-..3hJCK4l( l'(ocnOA)4 H oyc~HW4 MI H UIT ud;l(

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 116, nr. 128.
Textul a fost datat <sec. XVI> după gratie ,Şi
factura artistică a obiectului. Pe lîngă acest text,
pe marginea discului, mai este gravată o inscripţie
cu literă de 3 cm. • t liA(4ro)c(Ao)ILII l'(ocnu)• 114 a-..ct~o

tKp-..GH MOHJ( H3G4RH MI; npHCTknHTI K-.. HIMS npocHi:THTI
c(1) H ~H'-\4 84W4 NI HOCThiA(-k)T CI C;r.. HHIJIH &-..314 H l'(ocHOA)k -'rc~hiW4 1ro WT a-..ct clilp-..Ghl cn(•)c(•) 1r(o); wnA-..'IHT
c• 4rr(•)~ >>.
Am căutat pe Domnul şi m-a auzit şi

Bpi:(M:k) lhiH& l(B4U 1r0 n oycTi:l( MOHJ( III I'(OCHOA)H
HOJ(R4AHT CI A(S}WI A'04 ,1,4 0\"CAhiWIT ICPOTI\H H B-..l!BIC(I}~IT
CI; &-..3BIAH'IHTI t'(oCHOA)4 C.. MHOIII H n3HIC(I}M HMI 1r0 a-..~ornt •·
Binecuvintînd pe Domnul în orice vreme,

[t

m-a mîntuit pe mine de toate necazurile mele;
mergeţi către dînsul şi vă veţi lumina şi feţele
voastre nu se vor ruşina; pe un sărman care l-a
chemat, Domnul l-a auzit şi l-a mîntuit de toate
necazurile; ingerul străjuieşte ... ].

2

3

[t

lauda lui în gura mea va fi, intru Domnul se
proslăveşte sufletul meu, ca să asculte cei blinzi şi
să se veselească; măriţi pe Domnul cu mine şi să
înălţăm numele lui împreună].

604

https://biblioteca-digitala.ro

t Din mila lui Dumnezeu, Io Neagoe voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei,
fiul marelui şi preabunului Basarab cel Tînăr voievod, a făcut acest blid, în anul 7022.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în ~Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 220 (text şi trad.); în extras, p. 72; 2. Tocilescu, Catalogul, p. 118,
nr. U5 (trad.); 3. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 116 (text şi trad.); 4. Cegăneanu, Obiecte, p. 46
(text şi trad.).

831
1579 (7087) iunie 20.
Bol din argint aurit de 15,8 cm. diametru; literă de 0,8 cm., gravată
pe marginea exterioară a obiectului.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colecţiilor lui M. Kogălniceanu
şi Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 257.

""" M(-k)c(t)U,4 HIOHil """K
44W4 ĂOBpt llonOK4 l'llTKOpH l'l H H4np(h.I)KH, K'"h. 1\fT x~ms
A(ll)Hil; H KTO nH-k c Htto .&(or)ll A4 M~ noMO>KE.

t

GHI'<I

t Acest pahar l-a făcut Dobre Popov, din nou, in anul 7087 luna iunie 20 zile;
va bea din el, Dumnezeu să-i ajute.
BIBLIOGRAFIE:

Cegăneanu,

Obiecte, p. 51 (text

şi

şi

cine

trad.).

832
<Sec. XVII>.
Taler de argint aurit de 34,2 cm. diametru; literă de 0,7 cm.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 166.

gravată.

t

.MWI\B4 p4B4 B( O)>Ki4, >K~( n4H •• • A] 2 WrW9fT4 H >K~n4HHU,H t[ro ••• ] 2 >KI npHAO>KHWX.
K'"h. c[KotTh.IH M]w[H4CTHp'"h. ~cp mH(H)4 np-kc(Kot)Th.IX. E(oropOAH)u,x., H>KE K'"h. 3 THcM-kH-k 4•

t
la sfinta

Rugăciunea
mănăstire

robului lui Dumnezeu, jupan ... logofăt şi a jupaniţii lui. .. şi au dăruit-o
Adormirea preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cea de la Tismana.

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom. ''• Memorii
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 221; in extras, p. 73.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 140, nr. 178.
textul a fost întregit
de noi.
8
ln orig.: • p-.. ~. 1
4
Textul a fost datat <sec. XVII> după grafie
9 Inscripţie deteriorată;

şi notiţe,

Seria II, tom.

şi factura artistică a obiectului. Pe lîngă acest text
in medalionul din centrul talerului, mai este săpată
o inscripţie cu literă de 0,6 cm. << :br(o)TOB4HHa •

[ = Pregătire].
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833
<Sec. XVII>.
Analomiţă

de argint aurit de 28 cm. diametru; literă de 1-2 cm.,
In partea din mijloc a obiectului.
Provine de la: m·rea Radu Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 164.

gravată

Drăghicean.

( ?)

834
1603 (7112) decembrie 19.
literă

-jc(1)U,4

Bol din argint parţial aurit, de 3 cm. lnălţime şi 12 cm. diametru;
de 0,8 cm. gravată pe marginea obiectului, in interior.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 207.

......
G'li.H Rdto;\ C'li.'J'BOpH lj)MOH4X HH.tll B'll. MOH4C'J'Hj)ll G.t4'1'HH4, B .t(ok)TO ,.spBi M(ok) •

....

;\IK{IMBpil)

ei.

t Acest blid l-a

făcut

ieromonahul Nil la

mănăstirea

Slatina, la anul 7112 luna decem-

brie 19.

835
1617 (7125)

<după

Anaforniţă

martie 25>.

de argint aurit de 15,2 cm. diametru;

literă

de 1 cm.

gravată.

Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 208.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 129.
Textul a fost datat <sec. XVII> după grafie şi
factura artistică a obiectului. Pe lingă acest text,
pe marginea discului, mai este gravată o inscripţie
cu literă de 2 cm. • t liw Sso •wt.o TIOI c(a~)T••
1
1

TP•n•3• IM•IIJ'• H(I)G(•c)u•ro l(Aitu X(pHtT)• li(or)• WT uarolKI n.ct~t~ liiA.H Hl SMHP••T.. lil~"lKI 11'11 a-..cit'I~CKW]( li(o)-

colecţiilor

[t

ropoA,HTIAHH~I nHnTaA ~
Cu adevărat pintecul tău
a fost, Născătoare de Dumnezeu, masa cea sllntă,
avind piinea cea cerească pe Hristos Dumnezeu,
din care oricine mănlncă nu moare, cum a zis dă
tătorul de hrană al tuturor].
8

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 119, nr. 154.
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t

G1t.H &AH,&,HWIA 34 ne'l'
...
R .t-k'l' )JpKt M(ok)c(t}~ţ4 •

X.t-k&H C1t.'l'ROpH 4p~itn( H}rK( o )nh. Kl(pb. 9twzjs4H MH'l'pono.tH'l',

1

Fig. 117·

t Acest

blidişel

pentru cmct piini l-a

făcut

arhiepiscopul chir Teofan mitropolit, în

anul 7125, luna.
In cimpul discului este gravată monograma:

t

9tWf4H.

t Teofan.
1

Textul a fost datat 1617 (7125)

<după

martie 25>, cind Teofan a ocupat scaunul Mitropoliei Moldovei.
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Pe partea din spate a obiectului, cu literA. de 1,1 cm. gravatl!.:

t

Blidişel,

12 tai( eri) cu poliiala

şe

de luc(r)u.

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Art et litMrature des Roumains, pl. XXXVII; 2. Idem, Vechea
la romdni, pl. 19.

artă

religioasă

836
<Cea. 1635>.
Analorniţl!.

de argint aurit de 18,7 cm. diametru; literA. de 1,2 cm. graText cu majuscule.
Provine de la: m-rea Brincoveni, raion Slatina; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţP.
La Muzeul de artl!. al R.P.R. Nr. inventar: M 213.
vată.

t

lwocvl)~ MotTeu TiotGotpot7tot ~Ol)~OTot 2•

t Ion Matei Basarab voievod.
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, in e Anal. Acad. Rom. •>, Memorii
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 230 (text şi trad.); in extras, p. 82.

şi notiţe,

Seria II, tom.

837
1636 septembrie 1-1637 august 31 (7145 ).
Analorniţl!.

de argint aurit de 28,5 cm. diametru; literA. de 1,8 cm.
in cimp este reprezentată stema Moldovei.
Provine de la: bis. Stelea din Tîrgovişte.
La Muzeul de artl!. al R.P.R. Nr. inventar: M 1655.

gravată;

t

Gi~ H4zfswpHiU,4 C'l!.'I'BOpH lw .&4CHAiH BOIB0,4,4, s(o)mHto M(H)A(o)c'I'Hto, r(o)cn(o),.t,4p
.SIMAI iHOA,4,4BCKOH i ,4,4,4,1 ~ B~ CROI HOBOC'l!.r,J,4H.Ji:i B'l!. rp4,J,.Ji: T~proBilfU, i,.t,tm(t) IC'I' X'P4M
+-

.C'l!..SHIC(t)HH~ X(pH)C'I'OBO, B A(-k)To ~pMe 3 •
J

t Această anaforniţă a făcut-o Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul
Moldovei şi a dat-o la nou-zidita lui < mănăstire > din oraşul Tirgovişte, unde este
hramul lnălţarea lui Hristos, in anul 7145.
ţării

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 202 (text
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 118, nr. 152.
Textul a fost datat <cea. 1635> în perioada
zidirilor făcute de Matei Basarab la m-rea
Brîncoveni. Inscripţia se află lîngA. textul:
2

şi

trad.).

<<AyLo~ o 8Eo~, ~ cxyLo~ La;x:upo~, cxyLo~ cx6cxvcx-ro~,
EAE7)aov L(.LCX~ •· [Sfinte Dumnezeule, sfinte tare,
sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi].
3 Data este gravată cu literă de 0,4. cm.
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838
<Cea. 1638 >.
Disc de argint aurit de 18 cm. diametru; literă de 1,4 cm.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din laşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. :Nr. inventar: M 1654.

t Io Vasilie voievod, domnul

ţării

şi

Moldovei,

gravată.

doamna lui, Tudosca.

· BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 203 (text

şi

trad.).

839
<Cea. 1638>.
Anaforniţă

de argint aurit de 29 cm. diametru; literă de 19 cm. grain cimp este reprezentată stema Moldovei.
Provine de Ia: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 193.

vată;

t Gi-k H4ljs( op )Hitţ4 C'h.TROpH lw C:MiAiH ROIR0;\4, r( o )cno;\"pll 31M(A1) 11loAr\4RCKOH, i
r( O)cnOm;\4 ero TS;\OCK4 1 H ;\4;\1 HX R'h. HOROCAI3f\4HH4rO CROI rO MOH4CTHp R'h. rp4;\ -k .&.wK4rO,
H;\lm(•) ICT XP4(M) 1 ... 2.
t

Această anaforniţă

lui, Tudosca,

şi

au făcut-o Io Vasilie voievod, domnul ţării Moldovei, şi doamna
au dat-o la nou-zidita lor mănăstire în oraşul Iaşi, unde este hramul. .. 2

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 202-203 (text

şi

trad.).

840
1639 (7147) martie.
Disc de argint aurit de 19,5 cm. diametru; literă de 0,8 cm.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 209.
1 Textul a fost datat <cea. 1638> după grafie şi
factura artistică a piesei, prin analogie cu alte obiecte
dăruite de Vasile Lupu voievod la m-rea Trei

gravată.

Ierarhi.
2

Inscripţia

continua pe alt disc.
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G'"h.H ,&,iCKOC 34 nt'l' XAoR&I1 1 Cll'l'ROpH iw C4ciAHf ROfR0,4,4, r(o)cn(o),&,4p 3fMAf illoA.
,4,4RCKOH, H r(o)cn(o)m,t\4 frO Ttî,t\OCK4 H ,t\4,t\f H{ R'"h. HOROC'"h.3,t\4H4rO CROfrO MOH4C'l'Hp t R'"h.
rp4,4,oR .btuJK4ro iAfmf fC'l' X'V4'" G(R-k}'l'~X' Tpf{ G(R-k}'l'(H'l'f}A-k C4ciAHf CMiKH, fripopif

·I-

1

-

~

bOrOCAORil, IW4Hil 3A4'1'4tÎC'l'tÎ, R A(oE}'l'O x3iJM3, M(oE}c(f)tţ4 M4jJ'J'tÎ,

t Acest disc pentru cinci pîini I-au fiicut Io Vasilie voievod, domnul

ţării

Moldovei, şi
doamna lui Tudosca şi I-au dat la mănăstirea lor nou-zidită din oraşul Iaşi, unde este hramul
Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul, Ioan Zlataust, în anul 7147
luna martie.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, in<< Mitropolia Moldovei şi Succvci •>,
an XXXVII (1961), p. 393 (trad.); 2. Idem, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, p. 56 (Lrad.); 3. C. Bobulescu,
ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 20:3 (text şi trad.).

841
1679.
Disc de argint aurit de 12,5 cm. diametru; literă de O, 7 cm.,
marginea interioară a obiectului.
Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

săpată

pe

Szantohalmi es Szentandrasi ecclesiahoz aiandekozza B.A.E.F. (?); 1679.
Daruri pentru bisericile din Sîntuhalm

şi

Sîntandrei de la B.A.E. F. ( ?) ; 1679.

842
1680.
Taler de argint de 17,2 cm. diametru; literă de 0,5 cm.,
a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 168.

săpată

pe

faţa exterioară

Tw

mxpo~ aLaxo~ (Xqm:poe"Y)

e:Lc; KoTp(X't"~ "Y)(XV"Y),

't"W

ln orig.: << l(Pts.. •·

O"E~(XO"fl.LO \I(X(U 't""Y)~ KoLfl."Y)O"E<Uc; T"Y)c; 0e:o't"<UXOU,

1680.

Acest disc s-a închinat la cinstita
Cotroceni, 1680.
1

colecţiilor

biserică

a Adormirii

2

Născătoarei

de Dumnezeu, la

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 197, nr. 139.
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ln dreptul acvilei bicefale, cu majuscule grava te de 0,4 cm.:

Ş(erban)u

1

v(oie)v(od).

Iniţialele

meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pc bordura talerului:

E.V.
BIBLIOGRAFIE: T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti cu Transilvania
şi cercetări de istoria artei •>, an III ('1956), nr. 1-2, p. 88 notă (trad.).

(Meşteri

argintari), în <<Studii

843
1684 septembrie 1-1685 august 31 (7193).
Disc de argint de 17,8 cm. diametru; literă de 0,4-1,2 cm.,
partea exterioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 214.

t Acest discos
I-au dat sf(i)ntei

ŞI

făcut{u)-1-au
măn(ă)stir(i)

săpată

pe

Mihail în zilel(e) părintelui Pahomie eg(u)men
A(r)not(a) de pomean(ă); lea(t) 7193.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria I 1,
tom. VIII {1885-1886), Secţ. II, p. 203; in extras, p. 55; 2. C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Vîlcea, p. 12; 3. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 25; 4. D. Giulescu, Mănăstirea
Arnota, p. 48; 5. D. Cristescu, Arnota, p. 29.

844
1685 (7193) mai 12.
Taler octogonal de argint aurit, de 27 cm. diametru;
pe partea exterioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 194.

literă

de 0,6 cm.,

gravată

t Vas svintu cu multă smerire dăruit svintii t~ale case, Doamne, manastirii Bistriţii, de robul tău Cost 1 an din Brăncoveanul vei spat( ar), întru slava şi
lauda a preasvintii Maicii tale a fi prii mitoriu de nafură, întru vecinică pomenire; m(ese)ţa maiu 12 dn(i), v(ă) leat 7193 1 .
1

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe partea

interioară

a

talerului:

E.V.
1

Pe bordura obiectului mai este săpată o inscu literă de 0,3-0,5 cm.: • Bucură-te ce
bunu dar dăruită, de Dumnezeu Născă-

cripţie
eşti cu

toare, Fecioară, că deni1 tine au răsăritu soarele
direptăţii, Hristoasă Dumnezeulu nostru; v(ă) ladfl
(sic) 1685 >>.
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BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom.>>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 194.-195; în extras, p. 4.7-4.8; 2. Ghenadie al Rimnicului, Vizite
canonice, p. 32; 8. Iorga, Inscripţii, I, p. 199; 4. T. Bălăşel, Mănăstirea Bistriţa, in «Cuvîntul adevărului >>,
R. Vîlcea, an IV (1905-1906), p. 218; o. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 36; 6.
D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- AnaforniJe brlncoveneşti - , in «Studii teologice>>, an
XVIII (1959), p. 4.55; 7. A. C. Foşlea, Mănăstirea Bistriţa din judeţul Vîlcea, p. 102.

845
1685 (7193) mai 12.
Taler de argint aurit de 76,5 cm. diametru; literâ de 0,6 cm.,
pe partea exterioarâ a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 195.

gravată

t Priimeşte, Doamne, darul acesta de la mine robul tău, Costandin Brăn
coveanul vei spat( ar), care l-am închinat svintii tale case mănăstirii Bistriţii,
unde să slăveşte Adormirea 1 preasvintii tale Maice; vas de slujba osveşta
niei întru vecinică pomenire; m(ese)ţa maiu 12 dn1, v(ă) l(ea)tu 7193. 1
Iniţialele

me.îterului, de 0,3 cm., sint gravate in cimpul obiectului:

E.V.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 199; 2. T. Bălăşel, Mănăstirea Bistriţa, in «Cuvintul
R. Vîlcea, an IV (1905-1906), p. 218; 8. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea
p. 35; 4. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe brîncoveneşti -,In «Studii teologice», an XVIII (1959), p. 4.56-4.57.
adevărului»,

846
1686.
Disc de argint aurit de 11,5 cm. diametru; literă de 0,3-0,5 cm.,
pe partea exterioară a obiectului.
Provine de la: bis. din Mica, din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

săpată

Conv( entus) Mik(hazi); 1686.
Conventul din Mica; 1686.
Pe bordura obiectului, mai este gravatâ o
cu literă de 0,5 cm.: « Intru naştere
fecioriia ai păzitu, Intru adormire lumea nu o
ai părăsi tu, de Dumnezeu N escâtoare, muta tu1

inscripţie

te-ai cătră viiaţă, mumă fiind a vieţii şi cu rugă
ciunele tale izbăvindu denii moarte sufletele noastre,
v(ă) latii. 1685. »
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847
1688 ianaurie 28.
Disc de argint de tt. cm. diametru; literă de 0,5-1,3 cm.
Provine de la: bis. din Logig, raion Reghin.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

săpată.

Lud()egi refor(matus) magyar ecl(izsiana)k conferallya Bornemisza Anna,
Erd(ely) orszaga k(e)g(yelmes) fejedelem aszszonya; 1688 die 28 jan(uarii).
Dăruit bisericii maghiare
ţării Transilvaniei;

principelui

reformate din Logig de Ana Bornemisza,
1688 ianuarie 28 zile.

soţia măriei

sale

848
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Taler octogonal din argint aurit, de 30 cm. diametru; literă de 0,8 cm.
in relief, pe bordura obiectului.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 196.

t Buncredincios robul lui Dumnezău, I o Costandin Basarab voevod, cu
doamna sa Maria, şi acestu vas de anafură la a lor mănăstire, Sfinţilor lnpă
raţ(i) Costantin i Elena, au adaos; 7200.
Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sint gravate tn medalionul cu proo-

rocul David:

l(ohannes) H(enning).
in

<•

BIBLIOGRAFIE: D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de
Studii teologice •>, an XVIII {1959), p. t,61.

artă

al R.P.R.- Anaforniţe

brincoveneşti

-,

849
1692 (7200) iulie 1.
'!'aler cu douăsprezece laturi, din argint aurit, de ~5,5 cm. diametru;
de 0,6 cm., gravată in medalionul din centrul obiectului.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 197.

literă

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 116, nr.

13~.

2

Ibidem, p. 116, nr. 132.
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t

Şi

acestu sf( ă)ntu vas de o(sf)eştanie iubitoriul de H(risto )s, domnu
Io Costandin Basarab voevodu, cu doamna sa Mariia, la a lor mănăstire a
Sf(i)nţilor Inpăraţi Costandin şi Elena au adaos.
Pe bordura talerului, cu

literă

de 0,6 cm. în relief:

1ulie 1 leat 7200 1 .
Iniţialele

meşterului,

de 0,3 cm., sînt grava te pe

bordură:

l(ohannes) H(enning).
în

(4

BIBLIOGRAFIE: D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de
Studii teologice~. an XVIII {1959), p. t.62.

artă

al R.P.R.- AnaforniJe

brîncoveneşti

-,

850
1692 septembrie 1-1693 august 31 (7201 ).
literă

Taler octogonal din argint aurit, de 30 cm. diametru;
săpată pe partea exterioară.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea; a
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 198.

de

O, 7 cm.,

aparţinut

t Acest sv( ă)nt vas de nafură, den mică osteneală a doamnei Mariei a
prealuminatului domnu Io Costandin B( asarab) voevod iaste dat la sv( ă)nta
mănăstire ce să zice Dentrunlemnu, pe(n)tru vecinica pomenire; l( ea)t 7201.
Iniţialele

meşterului,

de 0,2 cm., sînt grava te pe bordura talerului:

P( etrus) H (iemesch ).
în

(4

BIBLIOGRAFIE: D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de
Studii teologice •>, an XVIII (1959), p. t.58.

artă

al R.P.R.- AnaforniJe

brîncoveneşti

-,

1696 (7204) ianuarie 5.
Taler hexagonal de argint aurit, de 35,5 cm. diametru;

literă

de 0,4 cm.

săpată.

Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 3 şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 169.
1 Inscripţia
datei este precedată de textul:
• Astăzi Costandin cu maică-sa Elena crucea arată,
preacinstitullemnu tuturor jidovilor fiindu ruşinare,
şi credincioşilor înpăraţ(i) armă înpotriva vrăjma-

şilor; că pentru noi
războae înfricoşat ~.
2

8

s-au

colecţiilor

arătat

semnu mare

şi

in

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 117-118, nr. H3.
Ibidem, p. 117, nr. 136.
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t

S-au cumpărat de la turci trecănd înpărăţiia pren ţară, întorcăndu-se
de la oaste, bătănd puţintică oaste nemţească; şi s-au dat de pomeană sf(i)ntii
mănăstirii Mărginenii, ca să fie de osfeştanie şi de colivă pentru sufletul pă
rinţilor miei: Drăghici Cant( acuzino) bivu vei spăt( ar) i Păuna, şi soţului mieu,
Mariei, care pristăvindu-se la v(ă) l(ea)t 7204 ghen(arie) 5 zili, den facerea
fie-sa Mariei, fiind soţul ei dus la Ţarigrad. Şerban Cant( acuzino) vei com(i)s.
J

Iniţialele

meşterului,

de 0,3 cm., sînt gravate pe bordura talerului:

G. H.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Art et litterature des Roumains, pl. XLII; 2. Idem, Arts mineurs,
l, L'argenterie roumaine, fig. 25; 3. Idem, Vechea artă religioasă la români, pl. 23; 4. D. Papazoglu, ms.
rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 26 v.

852
1697 iunie 3.
Anaforniţă

de argint aurit, de 28,5 cm. diametru; literă de 0,4 cm. să
Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Radu Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 199.

pată.

t Ta 7totpov &yive:-ro &1tt -r-Yjc; ~youtJ.e:v(otc; -rau 7totvocn(t)-roc-rou xot6"t)youtJ.ivou
xup(ou Ku7tpLotvou, ot<pLe:p(t)6ev -ro vot(J) '!"t)c; Ay·r:otc; T pLotooc; OLcX f.I.""IJf.l.6cruvov otu-rou,
otX4~ LOU\ILOU y.
t <Anaforniţa> de faţă s-a făcut in egumenia preacuviosului egumen chir Chiprian
s-a inchinat bisericii Sfintei Treimi pentru pomenirea sa; 1697 iunie 3.

şi

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Trei discuri de argint, in <<Calendarul antic•) pe anul1866,
p. 75 (trad.); 2. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- Anafornire brîncoveneşti - , în ~Studii
teologice>), an XVIII (1959), p. 470 (text şi trad.).

853
1697 (7205) iulie 5.
Anaforniţă octogonală de argint aurit, de 26 cm. diametru;
0,5 cm., săpată pe partea exterioară a obiectului.
Provine de la: bolniţa m-rii Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 200.

1

literă

de

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 116-117, nr. 135.
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t G( o )sp( o )jda Mariia dentru a sa

osărdie făcut-au această anaforniţă
sf( ă)nta şi d(u)mnezeiasca mănăstire, unde să numiaşte

şi dată

la bolniţa de la
Hurezii, ca să fie întru vecinica pomenire; iulie 5 zile, l(ea)t 7205.
Iniţialele meşterului,
exterioară

de 0,3 cm., sînt gravate pe bordura

şi

pe partea

a obiectului:

G(eorg) M(ay)

1•

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 184; în extras, p. 36; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 191; 3. M. Răuţu, Monografia
eclesiastică a judeţului Vilcea, p. 67; 4. N. Iorga, Mănăstirea Hurezului. Desvoltareaşi viaţa ei, p. 71; li. D. C.
Giurescu, Vizitind Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe brîncoveneşti - , in <<Studii teologice •>, an XVIII
(1959), p. 462; 6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de Ia B.A.R.P.R., C. 172.

854
<1698 noiembrie - 1706 august?>.
Taler de argint aurit de 57 cm. diametru; literă de 0,8 cm., săpată in
jurul medalionului din centrul obiectului.
Provine de la: m-rea Sărindar din Bucureşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 203.

t Acest vas de osf(e)ştanie iaste făcut de d(u)mnealui lanachi Văcă
rescul v(e)l agă şi dat la sf(ă)nta mănăstire Sărindariul den Bucureşti ca să
.hie pentru vecinica pomenire 2 •
Iniţialele meşterului, de 0,3 cm., sint grava te pe bordură, intre medalioanele
reprezentind pe sf. Petru şi Matei:

G(eorg) M(ay).
BIBLIOGRAFIE: 1. St. Nicolaescu, Sfînta mănăstire Sărindar din Bucureşti, în <<Gazeta municipală>>,
an IX (1940), nr. 426 din 8 iunie, p. 2; 2. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe
brîncoveneşti - , in « Studii teologice~. an XVIII (1959), p. 463; 3. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms.
rom. 2409) de la B.A.R.P.R., C. 36 v.

855
1699 mai 4.
Tavă ovală de argint aurit, de 35,8 cm. diametru longitudinal
diametru transversal; literă de 0,6 cm. gravată.

şi

27,5 cm.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 268.

1 Iniţialele meşterului argintar sînt gravate şi
pe talerul cu nr. inventar M. 204.
2 Textul a fost datat <1698 noiembrie- 1706

august?> în perioada in care Ianache
fost mare agă.
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Văcărescu

a

Fr( ater) Philippus Schleich conventual(is) Ratisbone et prior, 4 10· may, anno
1699.
Fratele Filip Schleich conventual
Iniţialele meşterului

ŞI

superior din Ratisbona, 4 mai, în anul 1699.

sînt grava te în cimpul obiectului:

1. F 1.
şi

BIBLIOGRAFIE: Culegeri

studii de muzeografie, 1959-1960, p. 104 (text).

856
<Sec. XVII

sfîrşit>.

Pe holul de sub nr. 831 se mai află o inscripţie cu
pe partea exterioară.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 257.

literă

de 0,4 cm.,

săpată

Gherghi; Stancio
BIBLIOGRAFIE:

2•

Cegăneanu,

Obiecte, p. 51.

857
1703 (7211) mai 1.
Anaforniţă

de argint aurit de 32,3 cm. diametru; literă de 0,3 cm.,
pe partea interioară.
Provine de la: m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi

săpată

dispărută.

La Muzeul de

t

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 201.

Această anaforniţă

doamna lui, Mariia,
1 l(ea)t 7211.

şi

iaste făcută de Io Costandin Basarab voevod şi de
s-au dat la mănăstiria S(ve)tî Ioan den Bucureşti; mai

Iniţialele meşterului,

de 0,3 crn., sînt grava te pc partea

interioară:

P( etrus) H (iemesch).
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Muscelcanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), in
<<Calendarul antic>> pe anul 1862, p. 101; 2. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe
brincoveneşti -,In <• Studii teologice», an XVIII (1959), p. 460.
1

tăvii sint gravate In două
şi iniţialele: <• I.H.S. >> şi • M.A.R. ».

ln interiorul

lioane

rneda-

2 Inscripţia
după grafic.

a fost

datată

<sec. XVII

sfirşil>
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858
1707 septembrie 1-1708 august 31 (7216 ).
Anaforniţă

vată

de argint aurit, de 32 cm. diametru; literă de 0,5 cm., grape faţa exterioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Surpa tele, raion Rlmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 202.

t

Acestu sfăntu vas naforniţă iaste făcut de măriia sa doamna Mariia
a lui Ion Costandin Băs(ă)rabu voevod şi s-au dat sf(i)ntei mănăstir(i) la Surpatele, hramul Sf(ă)nta Troiţă, 1 vă 1( ea)t 7216.
Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sînt gravate în medalionul reprezentînd

pe sf. Luca:

G(eorg) M(ay).
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Petrescu, O e!langhelie de la 1693, în d3is. ort. rom.>>, an XXVI (1902-1903),
p. 1042; 2. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 50; 3. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de
artă al R.P.R.- Anaforniţe brînco!leneşti -,in~ Studii teologice>>, an XVIII (1959), p. 466; 4. C. Dănescu,
1 stor ia schitului Surpatele, p. 4 7-~8 şi p. 1 it..

859
1709 (7218) decembrie 20.
Anaforniţă de argint aurit, de 27 cm. diametru; literă de 0,4 cm., săpată
pe faţa exterioară a obiectului; In cimp, pe faţa interioară, sint reprezentate două acvile bicefale.
Provine de la: m-rea Radu Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 172.

t

Acest sf(ă)nt discos de nafură I-au închinat Şerban Cantacuzino v(e)l
........--,
vor(nic) şi soţiia lui, Andriiana, sf(i)ntei mănăs~tiri Radul Vod(ă), ca să le
fie vecinică pomenire; dich(emvrie) 20 d(ni), l(ea)t 7218.
In dreptul acvilelor bicefale, cu iniţiale grava te de 0,5 cm.:

Ş( erban)

d(vornic) 1 C(anta)c(uzino) 2 •

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), in
<< Calendarul antic>> pe anul 1862, p. 115; 2. Idem, Trei discuri de argint, in <<Calendarul antic •> pe anul
1866, p. 74-75 ; 3. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe brîncoveneşti - , In
~Studii teologice>>, an XVIII (1959), p. 469.
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 117, nr. 141.
Pe obiect este gravată şi marca atelierului:

c ST A.OP. >>.
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860
1709 (7218) decembrie 20.
Anaforniţă

de argint de 27 cm. diametru; literă de 0,3 cm., săpată pe
a obiectului; în cîmp, pe faţa interioară, sînt reprezentate
două acvile bicefale.
Provine de la: bis. Sf. Apostoli din Bucureşti; a aparţinut şi fondului
de obiecte de la m-reaRadu Vodă şi colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 170.

faţa exterioară

t Acest sf(ă)nt discos de nafură 1-<a>U închinat Şerban Cantacuzino
v( e)l vor(nic) şi soţiia lui, Andriiana, sf(i)ntei mănăstiri <Ar>himandritul, ca
să le fie vecinică pomenire; dich(emvrie) 20 d(ni), l(ea)t 7218.
ln dreplul acvilelor bicefale, cu iniţiale gravate de 0,4 cm.:

Ş(erban)

d(vornic) 1 C(anta)c(uzino).
Iniţialele meşterului,

<<

de 0,4 crn., sînt grava te pe

faţa exterioară:

STA.OP. >>

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musccleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), în
«Calendarul antic •> pe anul 1862, p. 115; 2. Idem, Trei discuri de argint, în <<Calendarul antic •> pe anul
1866, p. 74; 3. M. Dumitrescu, Monastirea Radu Vodă, în <<Consolatorul», an II (1899-1900), p. 301; 4.
Dumitrescu, Istoricul, II, p. 72; o. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe brîncoveneşti -,în << Studii teologice •>, an XVIII (1959), p. 468.

861
1710 (7218) februarie 20.
Anaforniţă

de argint
pe faţa exterioară
Provine de la: m-rea
La Muzeul de artă al

săpată

de 27 cm. diametru; literă de 0,4-0,5 cm.,
a obiectului.
Surpatele, raion Rlmnicu Vilcea.
R.P.R. Nr. inventar: M 171.

t Acest sf(ă)nt discos de nafură I-au închinat Şerban Catacuzino v(e)l
v(o)r(nic) şi soţiia lui, Andriiana, sf(i)ntei măn(ă)stiri Surpatele, ca să le fie vecinică pomenire; f(e)v(ruarie) 20 d(ni) l(ea)t 7218.
ln dreptul acvilelor bicefale, cu iniţiale gravate de 0,4 cm. :

Ş(erban)

d(vornic) 1 C(anta)c(uzino).
Iniţialele meşterului,

<<
1

de 0,4 cm., sînt grava te pe

bordură:

STA.OP. >>

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 117, nr. HO.
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BIBLIOGRAFIE: 1. 1. D. Trajanescu, M-rea Surpatele, In <<Bul. Corn. mon. ist •>, an IV (1911), p. 100;
Monumentele istorice din Oltenia. Raport din anul1921, In ~Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXIV
(1931), p. 122; 3. M. Romanescu, OjupîniJă olteană în preajma veacului XVIII, in «Arh. Olt.>>, an XX
(19lo1), p. 43; 4. D. C. Giurescu, Vizitînd Muzeul de artă al R.P.R.- AnaforniJe brîncoveneşti -,In • Studii
teologice •>, an XVIII (1959), p. 469; o. C. Dănescu, Istoria schitului Surpatele, p. 47 şi p. 114.

2. V.

Drăghiceanu,

862
1723.
Taler de argint aurit de 40 cm. diametru; literă de 0,5 cm., săpată
pe partea exterioară a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1•
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1606.

t

'IcucX.vou NLxoi..cX.ou 'A:AE~~v~pou ~oE~o~oc. 7tcicr1J~ Ouyypo~:Aoc.z(oc.~ -rou M~u

poxop~oc.-rou,

1723.

tA lui Ioan Nicolae Alexandru Mavrocordat, voievod a
Iniţialele meşterului,

toată Ţara Românească,
bordură,

de 0,3 cm., sint gravate pe

1723.

in dreptul

proorocului Moise :

T(homas) L(ang).

863
1744.
Taler de argint de 45 cm. diametru;
in exterior. Text cu majuscule.

literă

săpată

de 0,8 cm.,

pe

bordură,

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 1607.

To 7toc.pov ~"1)crxov OC.~1)Epo61) oc. 7toc.poc. E(.LOC.~ 1 -rov 7tp1Xj'(.LOC.'t"EU't"OC.~ov 't""1)~ Mocrxo7tOAEo~, 1 Eu~pLOXO(.LEV'fl EL~ AEX1JOC.V, EL~ (.LV'fl(.LOcrwov -rov yovEov (.LOC~, E(-rEL) 1744.
1

Discul de faţă s-a închinat de către noi negustorii din Moscopole,
pomenirea părinţilor noştri, în anul 17 44.
Pe bordura

interioară,

de jurimprejurul discului, cu

literă

aflaţi

In Polonia, spre

de 0,7 cm.

săpată:

A6oc.voc.m MLXOC.1JAOU, A~OC.(.L"1) <f)L:Amou, l\ILzoc."tJA't) L't"E~ou, rLoc.vxo rEopyLou,
il"1)(.L"1J't"P"1J Koer't"OC.V't"LVOU, NLXOAOC. MLX.OC.1JAOU, rLopyL M1JXOC.1JAOU, rLoc.vxo rpE(.L7t0~1Xp"1),
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 117,

nr. 138.
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A6cxvcxm re:opyLou Kct7tCX!J.ctpe:, rLopyL Mcxve:, AvctO"'t'CX0"'1J 0e:o~opou, Kocr't'ctV't'L ~'1j
!J.L't'p1JOU, rLctVXO NLXOÂctou, 1:ctoUÂL Koup-r1J, ~'1J!J.'t'~O Kocr't'OCV't'LVOU.
Atanasie Mihail; Adam Filip; Mihail Ştefu; Iancu Gheorghiu; Dimitrie Constantin;
Nicola Mihail; Gheorghe Mihail; Iancu Grebovari; Atanasie Gheorghiu Capmare; Gheorghe
Mane; Anastasie Teodoru; Costandi Dimitriu; Iancu Nicolau; Saul Curti; Dimcio Constantin.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te in cimpul obiectului:

A.G.

864
1757.
Taler de cositor de 23,5 cm. diametru;
bordura interioară, intr-un medalion.

literă

de 0,8 cm.,

săpată

pe

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

M(atei)

Băl(ăceanu)

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 184.

vor(nic), 11757 1 •

865
1761 octombrie 4.
Anaforniţli.

de argint de 27,5 cm. diametru; literă de 0,3 cm., gravatli. pe
interioarli. a obiectului.
Provine de la: m-rea Tisrnana, raion Gorj ; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 206.
faţa

t

Parthenie arh(imandrit)
din argint(ul)

ace(a)stă anaforniţă

făcut-am sf(i)ntei măn(ă)st(iri) Tism(ana)
mănăst(irii); m(e)s(e)ţa oc(tomvrie) 4 d(ni)

1761.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom.)), Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 221; in extras, p. 73; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 136; 3. N.
Iorga, Art et litterature des Roumains, pl. XL; 4. Idem, Arts mineurs, I, L'argenterie roumaine, fig. 22;
o. Idern, Vechea artă religioasă la români, pl. 22.
1

şi

Cu cifre arabe. Aceeaşi inscripţie este săpată
pe talerele cu nr. inventar M 191 şi M 192.

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 118, nr. 148.
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866
1762.
Taler de cositor de 26,5 cm. diametru; literă de 1 cm.,
într-un medalion.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 185.

săpată

pe bordura

interioară,

D(ionisie) arh(imandritul) Hur(ezului),

B(ă)l(ăcescu);

11762 1 •

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, in <• Anal. Acad. Rom. », Memorii
VIII (1885-1886), Sect. Il, p. 185; în extras, p. 37.

şi notiţe,

Seria II, tom.

867
1763.
Tavă

de metal de 29,8 cm. diametru; literrt de 0,4 cm., săpată pe faţa
a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Zlătari 2 din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului
naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al RP.R. Nr. inventar: M 270.

exterioară

tA lui Spandonis Dimitrie, inchinatul,

şi

a

părinţilor;

1763.

868
1779 decembrie 24.
Taler de argint parţial aurit, de 52,5 cm. diametru; literă de 0,3-0,6 cm.,
pe faţa interioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi

săpată

dispărută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 1605.

t

Acest vas de osfeştanie s-au afierosit de dum(nealui) jupan Ianache
Văcăr(escul) vei spathar şi mare dicheofilax al patrierş(iei) Ţarigrad(ului) şi
de dum(neaei) jup(ă)ne(a)s(a) Ecaterina Văc(ăreasca) dvorniceas(a), maică-sa,
la măn(ă)stirea Sfănt(ului) Ioann din Bucureşt(i), pentru pomenire; 1779
d( echemvrie) 24.
Data cu cifre arabe. Inscripţii asemănătoare
pe talerele cu nr. inventar: M 189 şi M 182;
primul, de 31 cm. diametru şi al doilea de 23 cm.
1

şi

diametru, avînd litera de 0,8 cm.; de pe ultimul
data.
2 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 132, nr. 90.

lipseşte
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869
1781.
Disc cu piCIOr, din argint, de 20,3 cm. diametru; literă de 0,6 cm.,
pe faţa exterioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 251.

gravată

t

Aceastu discos este a sfintei mănăstiri Tism( anei) făcutu din argintul
de Mihail arh(imandrit), ig(u)m(enul) Tism(enii), Tetoianul; 1781.

mănăstirii

In chenarul din cimpul discului este

gravată inscripţia

:

Mihail arh(imandrit).
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <• Anal. Acad. Rom.~. Memorii şi notiţe, seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 222; în extras, p. 74; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 138.

870
1793.
Taler de cositor de 22 cm., diametru; literă de 0,6 cm., săpată pe bordura
într-un medalion.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 181.

interioară,

Pop(a) Vasile;! Sfeti Gh(e)orghe; 11793

2•

871
1798.
Disc de argint aurit de 30,8 cm. diametru; literă de 0,3 cm.,
in trei medalioane.
Provine de la: m-rea Antim din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 177.

săpată

pe

bordură,

t Etc; 86~ocv E>eou x.oct de; 't"~!J.~'V -r&v &y(wv 7t&.v-rwv 1 o -roc1tew6c; e7t(axo7toc;
'A p-r~ecr~ou
"'
'1WO"Yj cp, -rou-rov
~
'~ rJ. ~ 7tp ocrcpepe~, 1798.
-rov ocv-r~ow p o ouaxov EU/\OC~"'wc;
1

1

1

1

1

1

'

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 118, nr. H-9.

"'

"''

2

Cu cifre arabe.
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şului

t Intru slava lui Dumnezeu şi tn cinstea Tuturor Sfinţilor smeritul episcop al ArgeIosif cu evlavie oferă acest disc pentru anafură, 1789.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, lnscripJii, J, p. 282 (text
ms. rom. 2'•09) de la Jl.A.R.P.R., f. 19 (text şi trad.).

şi

trad.); 2. [Ghcnadie

Enăceanu],

A .54.5 (fost

*

872

1643 septembrie 1-1644 august 31 (7152 ).
Engolpion de argint aurit de 13 cm. diametru; literă de 0,9 cm.,
de jur împrejurul obiectului.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn 1 , raion Rîmnicu Vilcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 960.
gravată

t
tro

Gi~

JIHKIJI.ţ4

rOAnHIJ Cb.TROpH m1Jn4H llp-k,&,4 RtAb. Cllb.T4p H miJnb.HHtţ4 tro llb.IJH4 H c(lli)HH
H fl4n4, R A-k'l' x-SPHK.

...

t Acest engolpion l-a
lui,

Ancuţa şi

făcut

jupan Preda mare
Papa, tn anul 7152.

spătar şi jupaniţa

lui,

Păuna, şi

copiii

873
<Sec. XV 11

sfîrşit?>.

Engolpion de argint aurit, In formă de cruce, de 9/7,5 cm., cu ornamente
in filigran; literă de 0,2 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Pecersca din R.S.S. Ucrainiană; a aparţinut
fondului de obiecte de la m-rea Neamţ ( ?), raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: t.063.
Pe

braţul

longitudinal:

llp(t)A(AO>KH) Hizls(o)HT 1 tn(H)cK(on~) H(o)R [r(o)po,&,(4).
llp(t)A(AomH) GHMOH 1 tn(H)cK(on~) GIJ 1 >K,4,4A(4).
flp(t),&,(AO>KH) ĂtM 1 it<IH <RtAH>tţ-k (?) 1 A(4)R(p)4 fl(t)4(t)pc(KH).
llp(t)A(AomH) Rr(4)n(H)T(b.) 1 &p4(T) ll(t) l4(t)pc(KH) 2•
A
A
A
A
1

dăruit
dăruit
dăruit

dăruit

Nifont, episcopul de Novgorod.
Simon, episcopul de Suzdal.
Demiian la marea lavră Pecersca.
Agapit, frate la Pecersca.

Vezi: Tocilescu. Catalogul, p. 121, nr. 214.
z Textul a fost datat <sec. XVII sfirşit ?> după
grafie şi factura artistică a obiectului. Crucea,
probabil, este o copie după un obiect similar din
sec. XII-XIII(?) după cum reiese din inscripţia

numelor donatorilor. (Nifont este episcop de Novgorod, după 1130; Simon episcop de Suzdal, inainte
de 1226; Demian şi ceilalţi stareţi şi călugări de
la Pecersca menţionaţi in inscripţie, se numără
printre primii monaht ai mănăstirii).
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Pe

braţul

transversal:

llp(t);\(AO>KH) g(4)pA(4M>a) i 4pX(H)M(4H;\VH'I'>a) ll(t) ll(t)pc(KH).
llp(t);\(AO>KH) ll(o)A(H) K(4)pn(>a) 4pX(H)M(4H;\PH'l''a) fl(t)ll(t)pc(KH).
flp(t)A(AO>KH) .diOHC jt M(OH4C'I'H)p~ fl(t)ll(t)pc(KOH).
llp(•)A(AomH) Ho~4H(~) M{o)H(4)jc'I'(Hp~) ll(t)ll(t)pc(KoH).
1

1

A
A
A
A

dăruit
dăruit
dăruit
dăruit

1

Varlaam, arhimandritul Pecerschii.
Policarp, arhimandritul Pecerschii.
Moise mănăstirii Pecersca.
Ioan mănăstirii Pecersca.

874
1713.
Engolpion de argint aurit de 7,5 cm. diametru, cu aplicaţii de email
multicolor şi pietre semipreţioase; literă de 0,2 cm., săpată şi emailată cu
negru, de jur împrejurul obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 702.

t E proprietatea lui Mitrofan de Nissa, 1713.

875
17 84 februarie 2.
Engolpion ( ?) de argint aurit, in formă de cruce, de 12/10 cm.;
0,6 cm., săpată pe marginea obiectului.
Provine de la: m-rea Moldoviţa, raion Cimpulung.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

de

V( e)n(e)d(ic)t a(r)h(i)m(andri)t 1 M( ol)d( o)v(i)ţ(ii); 1784 fev(ruarie) 2.

*

876
<1512>.

Evanghelie slavonă din 1497, scrisă pe pergament, îmbrăcată In pluş
cu legătură de argint aurit, de 34/25 cm.; literă de 1,2 cm. tn relief,
pe scoarţa din faţă.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 6.

roşu şi
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lliH'rpono(AHTil

9] 1 fWKTHCT 2•

t Mitropolitul Teoctist.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Catalog de cărţile sîrbeşti şi ruseşti ... în biblioteca sintei mănăstiri
in $ Rev. ist. arh. fii.~. an II (1884), voi. I, fasc. 1, p. 140 (text); 2. Iaţimirski, Py,;onucu
PYMblltCKUX'b 6u6Auome~>'b, p. 633 (text.); a. St. Petrescu, Odoarele de la Neamţu şi Secu, pl. 6; 4. N. Iorga,
Contribuţii la istoria bisericii române. I. Despre mănăstirea Neamţului. II. Bălineştii, In $Anal. Acad. Rom.»,
Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXXIV (1911-1912), p. 459 (text şi trad.); o. V. Vătăşianu, Istoria artei
feudale în ţările române, I, p. 889, fig. 844; 6. Arta epocii lui Ştefan cel Mare în Muzeul de artă al R.P.R.
Text de Ioana LazareiJici, [foto. p. 231; 7. E. Lăzărescu, Trei manuscrise moldoiJeneşti de la Muzeul de artă al
R.P.R., in «Cultura moldovenească in timpul lui Ştefan cel Mare», p. 562 (text); Gr. G. Tocilescu, ms.
rom. 5143 de Ia B.A.R.P.R., f. 222 (text).
Neamţului,

877
<Cea. 1513-1520>.
Evanghelie slavonă din 1436, scrisă pe pergament,
aurit,de 36,5/25 cm.; literă de 1,7 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tlrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 4.

K~"A"
Cinda

îmbrăcată

in argint

d.4~.ţKo n4pK4A4B~ X"'-'"r~ WKOK4 KH Hr .v. ci .v. 3•

Laţcu, pircălab

de

Haţeg,

a ferecat cartea aceasta.

.@JHtl~lli&~illYJI~~~i~
·-

-

Fig. 118
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Catalog de cărţile sîrbeşti şi ruseşti ... în biblioteca sîntei mănăstiri
in c Rev. ist. arh. fii.>>, an II (1884), voi. I, fasc. 1, p. 141 (text); 2. Iaţimirski, PyKonucu
pyMbl.ltCKUX'6 6u6JJuomeK'6, p. 628 (text); 8. N. Iorga, Ştefan cel Mare şi mănăstirea Neamţului, in «Bul. Corn.
mon. ist. », an III (1910), p. 100 (text şi foto.); 4. St. Petrescu, Odoarele de la Neamţu şi Secu, pl. 2; o.
N. Iorga, ContribuJii la istoria bisericii române. I. Despre mănăstirea Neamţului. II. Bălineştii, in <cAnal.
Acad. Rom>>, Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXXIV (1911-1912), p. 454 (text şi trad.); 6. M. A. Musicescu şi E. Lăzărescu, Colecţia de artă IJeche românească, in «Arta plastică>>, an III (1956), nr. 5, p. 11 (foto.);
7. Şt. Balş- C. Nicolescu, Mănăstirea Neamţ, p. 119, fig. 97; 8. T. Voinescu, Argintăria tn colecţia
de artă medie!Jală din tezaur, in <c Studii asupra tezaurului. .. >>, I, p. 98, fig. 37; 9. V. Vătăşianu, Istoria
artei feudale în ţările române, I, p. 460, fig. 428; 10. Istoria României, II, p. 719, fig. 219; 11.
E. Lăzărescu, Trei manuscrise moldoiJeneşti de la Muzeul de artă al R.P.R., in «Cultura moldovenească in
timpul lui Ştefan cel Mare•>, p. 551 (text şi trad.) şi fig. 7 la p. 574.
Neamţului,

878
1518 septembrie 1-1519 august 31 (7027 ).
Evanghelie slavonă din 1518, scrisă pe hirtie, îmbrăcată in argint
aurit, de 43/28 cm.; literă de 1,3 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 7.
1 Inscripţie deteriorată;
2
<1512>

textul a fostintregit de noi.
Textul a fost datat
după o Insemnare
din cuprinsul manuscrisului.
a Textul a fost datat <cea. 1513-1520 > după
factura artistică a ferecăturii, grafie şi donator,
pe care-I identificăm cu Cinda Laţco nemeş. (Vezi:

N. Iorga, Studii şi documente, V, p. 473 şi 1. Donat,
in « Arh. Olt.>> an XVI (1937), p. 229-233). Cercetătorii anteriori au datat textul in jurul anului
1436 (Vezi de ex. N. Iorga, in «Bul. Corn. mon.
ist. », an III (1910), p. 105, nota 4).
4 Vezi:
Grigore Ionescu, Bucureşti, p. 121o.
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t

G'"h. 'J'KOpH C'"h.H

'f't'J'po( 1)K4H 1 rtA'"h. ml4n4H

.M4p4-k

KMHK~ not'J'MHHKil H ml4n4[ HHU,4

...

tro .Lil4pr4, K'"h. ,.t.(ll)H~ lw H-krot 1 KOIKOA H rocnom,.t.t ),tcn~H4, K A-k(T) xSK3.

Fig. 119

t Au făcut acest tetraevanghel jupan Marcea mare postelnic
zilele lui Io Neagoe voievod şi ale doamnei Despina, in anul 7027.

şi jupaniţa

lui, Marga, in

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite aflate în mănăstirea
In • Rev. rom.», an 1 ( 1861 ), p. 739 (text, trad. şi foto.); 2. Tocilescu, Catalogul, p. 143, nr. 3 (trad.);
3. N. Iorga Istoria românilor, voi. IV, fig. 37; 4. V. Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise din Muzeul de
artă religioasă, p. 80 (text, trad. şi pl. XXXV) ; o. Catalogul expoziţiei de argintării, broderii şi ţesă
turi din Ţara Românească. Secolele XVI-XVIII, fig. 40; 6. Culegeri şi studii de muzeografie, 1959-1960,
p. 15 (foto.); 7. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, p. 898, fig. 856; 8. Opere de argintărie
din Ţara Românească în secolele XIV-XVI. Text de Dinu C. Giurescu, foto. [p. 20-211; 9. Istoria României,
II, p. 735, fig. 232; 10. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 17 (desen şi trad.).
Bistriţa,

879
<1555>.
Evanghelie slavonă din 1555, scrisă pe pergament, îmbrăcată In argint
aurit, de 33,5/26 cm.; literă de 1,3 cm., gravată pe scoarţa din faţă.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tîrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 9.

Fig. 120

·[ G'"h.H 'f't'f'pOtK4HrtA C'"h.'J'KopH H WKOK4 n4Hil l'pHropit <Ptpit Aorozjst'f', K A(-k)Tw 1 ••• 2

t Acest tetraevanghel l-a
1 Textul a fost datat <1555>
din cuprinsul manuscrisului.

după

făcut şi

1-a ferecat pan Grigorie Ferie

însemnarea

z

logofăt,

in anul. ..

Inscripţie deteriorată.
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BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Catalog de cărţile sîrbeşti şi ruseşti ... în biblioteca sîntei mănăstiri
In ~ Rev. ist. arh. fii. >>, an II (1884), voi. 1, fasc. 1, p. 141 (trad.); 2. laţimirski, PyKonucu
pyMwncKux-& 6u6Jtuome~>-&, p. 638 (text); 3. N. Creţulescu, Inscripţiile monastirei Neamţu, in~ Arhiva»laşi, an XXI (1910), p. 191 (trad.); 4. N. Iorga, Mănăstirea Neamţului, p. 32 (trad.); o. T. Voinescu, Argintăria în colecţia de artă medievală din tezaur, in <<Studii asupra tezaurului >>, ••• 1, p. 100, fig. 39.
Neamţului,

880
1566 (7075) octombrie 11.
Evanghelie românească tipărită Ia Rimnic in 1794, îmbrăcată in argint
aurit, de 34/22 cm.; literă de 0,8 cm. in relief; în cîmp sînt reprezentate
chipurile donatorilor.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 36.

[IIoMfH]2H BA(d)ro'l(h.c)THHOM~ i Xp(H)CTWAIOBHK OM~ lwH lHHp['ld HOtKo,.t,(h.) H r(o)r.
n( o)m,&,d ero] 2 KHtmHd H r(h.I)HoKi HMh.: lwH Ilt'I'p~ RO,&,d 1 H Pd,&,SAh. KOfRO,&,d H lHHp'ld Kot(H)o,.t,d.
1

Pomeneşte, <Doamne>, pe binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Ion Mircea voievod
pe doamna lui, Chiajna, şi pe fiii lor: Ion Petru vodă şi Radul voievod şi Mircea voievod.

ŞI

Pe

t

scoarţa

din spate:

IlpiHMH, f(ocno,.t,)H, MOAfHif pdBh.l cKot: IldHd, Aecno, HHKOAd, IldHrd, DIHH; C'"h.'T'.
.....

[HOpH] 1 CÎIO 'T'f'I'pOfK(dH)r(t)Ah. M(-k)c(t)U,d WK('T'OMKpit) dÎ ,.t,{h.)HH, H'"h.

-+
A-k'T' ~Of,

t Primeşte, Doamne, ruga robilor tăi: Pană, Des pa, Nicola, Panga, lani; au
tetraevanghel în luna octomvrie 11 zile, în anul 7075.

făcut

acest

Sub scena adormirii Maicii Domnului, în dreptul portretelor donatorilor, cu literă de 0,7 cm.:

ÎwH MHp'ld KOfKO,&,; r(oc)n(o)m,.t,d KHtmHd.
1

Ion Mircea voievod; doamna Chiajna.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 223 (text şi trad.); in extras, p. 75; 2. Jules Brun, L'Art religieux au
Musee de Bucarest, p. 16 (trad. fragm.); 3. Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, p. 281 nota 1 (text
şi trad.); 4. ldem, Mănăstirea Tismana, p. 120 (text şi trad.).
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 150, nr. 37.
Inscripţie deteriorată. Textul a fost întregit

după:

Tocilescu, loc. cit.
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881
1576 (7084) ianuarie 15.
pe pergament, îmbrăcată in argint aurit, de
de 1,1 cm., gravată pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Golia din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 10.
Evanghelie

33,5/25 cm.;

slavonă scrisă

literă

t

(}D.H 'J'E'I'pOEtiR(4H)rEA!. WKOR4 114H~ iw4H!. foA~H RE i\HKiH AOrOzjsE'I' H IIO,&,pti>Kif ErO
fiHH4, .34 A(ti)WH CROH H IJO;\i'I'EAHM CROHM H 4AI;\OM CRO 1 HM j H r\4;\E R~ M(o)AU\ l'ROE
R~ U,p(~)KOR!. K4MEHiH W'l' DlcOX'!. Hi\ 1 E>KE EC'J' X'IJ4M!. .&~.3HHEHil f(Ol'II0;\)4 E.(or)4 H
1

-

.....

*"

Gn(4)l'4 H4WErO lrti(r4) X(pHC'1')4, R~ A(-k)'I'O x.SIIA rEH(4)piE Ei.

t Acest tetraevanghell-au ferecat pan Ioan Golăi mare logofăt şi cu soţia sa Ana, pentru
sufletele lor şi ale părinţilor lor şi ale copiilor lor; şi I-au dat pentru ruga lor în biserica
de piatră din Iaşi, unde este hramul Înălţarea Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului
nostru Iisus Hristos, în anul 7084 ianuarie 15.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 231 (text şi trad.); 2. Iaţimirski, Py~:onucu py.Mb!HcKuX'b
6u6AuomeK'b, p. 36lo (text); 3. C. Turcu, Biserica Golia, in << Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXXIV
(1958), p. lo62 (trad.); 4. Gh. Băileanu, Iaşul în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi în secolul al
XVI-lea, in << Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXXVI (1960), p. 377 nota 9lo (trad.).

882
1635 septembrie 1-1636 august 31 (7144).
Evanghelie slavonă din 1578, scrisă pe hirtie, îmbrăcată in argint aurit,
de 30/21 cm.; literă de 1 cm. In relief.
Provine de la: m-rea Brincoveni, raion Slatina; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 12.
Gito c(R-k)'1'4 iii((4Hrt)AiE C!.TROpH iw M4TEto E.!.c!.p4H!.I ROEROA'- H r(omo)m(A)4 tro
6AtH4, H IIOC'1'4RA-kf'1'!. R!. c(R-k)TOf MOH4C'I'HpE! WT E.p!.(H )KOB-kHH HA -k>KE fC'J'!. X'IJ4M ~cnfHil

.....

np-k 1 c(B-k)'J'iH BA(!.AH)4(H)U,!. H4WE E.(oropOAH)U,E, llpHCHOA(-k)B-k M4pitl>, li.~ A-k'J' x.SPMA·

t

Această sfintă

evanghelie au făcut-o Matei Basarab voievod şi doamna lui, Elena, şi au
în sfînta mănăstire de la Brîncoveni, unde este hramul Adormirea preasfintei stă
pînei noastre de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară Maria, în anul 7144.

aşezat-o

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom. >>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 231 (text şi trad.); in extras, p. 83; 2. Catalogul expoziţiei de argintării, broderii şi ţesături din Ţara Românească. Secolele XVI-XVIII, fig. !oS; 3. B. Teodorescu, Cultura
în cuprinsul Mitropoliei Ungrovlahiei. A. Cărturari, tipografi, biblioteci, şcoli, în « Bis. ort. rom.>>, an LXXVII
(1959), p. 8lo8 (trad.).
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 1lo3-1lolo, nr. lo.
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883
<Cea. 1640-1644 decembrie 20>.
Evanghelie slavonă tipărită în 1512, îmbrăcată in catifea albastră şi
de argint aurit, de 29,5/20 cm.; literă de 0,8 cm. gravată.
Provine de la : m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiei
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 1.

plăci

t Această ivanghelie fost-au de la Bistriţă; iară cănd au fostu în zilele
lu Leon voevod luoatu-o-u 1 nişte omeni striini, de au fostu 1 5 peritu 9 a(n)i.
Iară că(n)d au 1 fostu în zilele <lui> Io Mateiu 1 voevod aflatu-o-u Preda Brănco
veanu] şi o lua cu pă 1 ră de în diva(n) şi o trimi(s) la Bistriţă.
1

Pe

t
Bră(n)

Această

scoarţa

1

din spate:

iva(n)ghelie fost-au
2•
1 coveanul

neferecată,

ce o a ferecatu Preda vei

spătar

BIBLIOGRAFII':: 1. Al. Odobescu, Despre unele manuscripte şi cărţi tipărite aflate în mănăstirea
în « Rev. rom.>>, an 1 (1861), p. 829-830; 2. Idem, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 2.

Bistriţa,

884
1640 septembrie 1-1641 august 31 (7149 ).
Evanghelie slavonă din 1631, scrisă pe pergament, îmbrăcată în argint
aurit, de 41/30,5 cm.; literă de 1,3 cm., gravată pe scoarţa din spate.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 20.

E.A(4)ro4b.tTHRill H X(pHrrr)o.tto&HRill r(oc)n(o)AHH lw4(wh.) :C:4c:i 1.tit ROfROA4, &(o)mito
M(H).t(ot)Tito, r(o)cn(o)A(4)p11 .3fMAH .diWAA4RCKO(H), n 1 ORfArk H C'"h.TROpH C'"h.H TfTpor(R4H)r(t)A'"h.
H A4Af er[.o R'"h. CROK> u,p('"h.)KwR Rll rrp11rS Dlrn11cKwM R'"h. XP4M G=(R-k)rrlllx Tpex G=(.trk).
~
T(HTf)Ail :C:4c:iAi4 :C: 1 5 fAHK4(ro), fpHropi4 E.(o)rOCAOR4, lw4(H4) 3A4TO~CT4ro; 1 R .t(rk)T x.3pM9.

t Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul domn Ioan Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, a poruncit şi a făcut acest tetraevanghel şi l-a dat la biserica
lui în tîrgul laşilor, cu hramul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul,
Ioan Zlataust, în anul 7149.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 177 (text şi trad.); 2. Iaţimirski, PyKonucu pyMblltCKUX'f:>
6u6.11uomeK'f:>, p. 308 (text); 8. Iorga, Inscripţii, II, p. 153 (text şi trad.); 4. Idem, Inscripţii şi însemnări
din bisericile Iaşului, p. 41 (trad.); o. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, in« Mitropolia Moldovei şi
Sucevei >>, an XXXVII (1961), p. 395 (trad.); 6. ldem, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, p. 60 (trad.);
7. C. Bobulescu, ms. A 1580, C. 215 (text şi trad.).
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. H6, nr. 13.
Textul a fost datat <cea. 1640-1644 decembrie 20 > în perioada în care Preda Brincoveanu a
2

Cost mare spătar şi cînd s-au implinit cei nouă
ani din momentul In care evanghelia a fost Curată,
în timpul domniei lui Leon Tomşa.
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885
1642-7150 <ianuarie ]-august 31 >.
Evanghelie slavonă din sec. XVI, scrisă pe hirtie, îmbrăcată in argint
aurit, de 22/15,5 cm.; literă de 0,6 cm., săpată pe scoarţa din faţă, in
partea de jos.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 13.

1642 1 •
Pe

.MwrponOAH'r
o( T) KHnpo 1 R4U,.
Mitropolit

scoarţa

t

din spate, cu

TtozjsHA~

literă

~rpORA4WKI

de 0,5 cm.

săpată

:

....

SIMAij x3pH.IiH4HCT( o)p~ 4>p4HKO .M4pK4HH'-lrR

t Teofil al ţării Ungrovlahiei; 7150. Maistorul Franko Markanic din Chiprovaţ.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 144, nr. 5 (trad.); 2. V. Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise elin Muzeul ele artă religioasă, p. 109 (text, trad. şi pl. LXIV); 3. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de Ia
B.A.R.P.R., f. 24 (text).

886
1642 septembrie .J - 1643 august 31 (7151).
Evanghelie slavonă din 1583, scrisă pe hirtie, îmbrăcată In catifea
de argint aurit, de 32/21 cm.; literă de 0,5 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Gura Motrului 2 raion Filiaşi; a aparţinut colecţi
ilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 11.

roşie şi plăci

t
H,<\f>Kf

-

+-

Gi~ R4Hre.tit c~rrsopH Iw .M4Tt~ ROtROA, .trkrr J1pH4 3 , 1 H r(o)c(no)m(A)" tro 6.tHH4,

IC'r~

flprRnO,<\OBH (4) fl4p4CKi[ 84] 4•

t Această evanghelie au făcut-o lo Matei voievod
Preacuvioasa Paraschiva; anul 7151.
Pe

scoarţa

ŞI

doamna lui, Elina, unde este

din spate:

t Gi~ tR4Hrt.tit c~rrsopH lwH iH4Tt~ ROIROA41 <H> r(ocno)mA" •ro H.tHH4, H;\.t<me> tcrr~
XP"M llpHnOAOBH4 ll4p4cKiRH.
1
2

Cu cifre arabe.
Vezi: Brătulescu, loc. cit.

4 Literele sint acoperite de
a evangheliei.

legătura metalică

+a Sau:h:tPHA$(?) = 7154.
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t Această evanghelie au făcut-o Ion Matei voievod
hramul preacuvioasa Paraschiva.

şi

doamna lui, Ilina, unde este

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. tV.-145, nr. 6 (trad.); 2. V.
manuscrise din Muzeul de artă religioasă, p. 89 {text şi trad.).

Brătulescu,

Miniaturi

şi

887
1646 (7154) august 24.
Evanghelie slavonă din 1646, îmbrăcată în argint aurit, de 39/27 cm.;
de 1,3 cm. In relief, pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Agapia din Vale, raion Tîrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 21.

literă

Fig. 121

t

G'"h.H 'l'lU'l'HB4H'"h.rM'"h. C'"h.'l'BO~H n4HI\

r

1

4BpHA X'4'1'M\HI\ H KHrkrHHrk tro d.HAi 1 4H4 H
5
1
4pX'i•

;\4;\f A\ B'"h. CBOH HOBOC'"h.3;\4HHb.ll H MOH4C'1'Hp11 flr4niAI 1 H;\f>Kf IC'l' X'P4M c(Brfi:)'1'(4)ro
-++
c'l'p4'1'Hr4 MHX'4HA4 H f4BpiHA~4, B A(rk)To ,spHA M(rk)c(t)U,4 4B(rSC'1'11) KA·

t Acest tetraevanghel I-au

făcut

I-au dat la mănăstirea lor nou-zidită
Gavril, în anul 7154 luna august 24.

pan Gavril hatmanul şi cneaghina lui, Liliana,
Agapia, unde este hramul sfinţilor voievozi Mihail

şi

şi

BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notite, p. 31 (text şi trad.); 2. laţimirski, Py~tonucu pyMblncKUX'b
6u6.1UomeK'b, p. 32 (text); 8. N. Dărîngă, Istoria sfintei monastiri Agapia din judeţul Neamţ, p. 106-107
(trad.); 4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., C. 43 şi 235 (text şi trad.).

632
https://biblioteca-digitala.ro

888
1646 septembrie 1- 1647 august 31 (7155).
Evanghelie slavonă tipărită la Lemberg în 1636, îmbrăcată în piele şi
de argint aurit, de 33/20 cm.; literă de 1,3 cm. în relief, pe scoarţa

legături

din

faţă.

ului

Provine de la: m-rea Bradul, raion Buzău.; a aparţinut
naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 77.

Pe

scoarţa

Această sfîntă
şi

au dat-o

să

Muze-

din spate:

GoxlliHK.t, H A""" "X e(c)rr ti MOH l.tcrrHp &p.t,.\tiA,
hiica,

colecţiilor

+
K

.t(rk)1' ,spHe.

evanghelie au făcut-o jupan Radul mare comis
fie la mănăstirea Bradul, în anul 7155.

ŞI

jupaniţa

lui, So-

889
1647 (7155) <ianuarie 18>.
la Vilno în 1644, îmbrăcată în argint aurit, de 40,5/
de 3,8 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Soveja, raion Panciu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 78 .

Evanghelie
26,5 cm.;

tipărită

literă

această sv(ă)ntă evanghelie făcutu-o-au
şi cu do( am )nă -sa Elena şi cu [fiii lor?] 3 ,

• • • 3

voevo( d)

Pe

scoarţa

1

Ş. Năsturel, Stră11echile

Vezi: Jules Brun, L'Art religieux au Musee
şi Tocilescu, Catalogul,

de Bucarest, p, 15, nr. 10
p. 147, nr. 15.
2

Inscripţie deteriorată;

1

Bă]3 sărabu

din spate:

[l] 3 a mănăstirea dumnealui, la Vrancea, [un]
lu H(risto)s; leat 715[5 ianuarie 18] 4 •
BIBLIOGRAFIE: P.
nr. 10-12, p. 202.

Io M[atei

textul a fost întregit

3

1

de iaste hramu N aşteri(i)

odoare ... , in « Mitropolia Banatului>>, an VII {1957),

3 Textul este acoperit de legătura metalică a
evangheliei.
4 Data a fost întregită după o insemnare din
cuprinsul volumului.

de noi.
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890
<Cea. 1648-1658>.
Evanghelie slavonă tipărită la Vilno in 1644, îmbrăcată in argint aurit,
de 41/26 cm.; literă de 0,7 cm., gravată pe scoarţa din spate. Text cu
majuscule.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tlrgovişte; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 79.

t

Aq:mc:~ F06YJ TO 6YJO'II xe: ue:po'll e:~ocyyc:/..~6'11 e:'C-; TYJ'III (.LO'IIY)'\1 TOU 'ApX,Y)O"Tpoc-r~you
M(YJ)x 1OCYJ(A) xE: roc~pYJ~A, e:·c~ TO Mocp~YJ 1'\IOC'IIYJ, TOU (.LOCXOCpYJOTOCTOU U(J-0'11 ocjrpe:'IITOc;
Le:p7toc'll ~oYJ~6'111-roc~ 0'11x.po~f..oc:x,Y)oc~ (j~'\11 -.6 yu6 oct-rou K6'11GTOC'IITYJ'II/ ou ~6'11-roc (J.ETOC
-ro'll e:xTYJ-ropo l'~~ K6'11moc'IITYJ'IIOU 7tOO"Te:A'II(L)xou Koc-rocxo~YJ'IIOU 1xe: TO(J.'IIOC~ A'llxou-r~oc~
(J.ETOC TYJ~ oc3e:ArpYJ~ ocu(-r)ou Ef..e: 1'IIYJ~ xe: ~YJ(.LYJTpoc(G)xo O"TOA'IIYJXOU xe: HG-rpoc't"Y)
~YJO"T( YJOCpou )2 •

t S-a închinat dumnezeiasca şi sfinţita evanghelie la mănăstirea voievozilor Mihail
Gavriil, la Mărgineni, a răposatului nostru domn Şerban, voievodul Ţării Româneşti, cu
fiul său Constantin vodă, împreună cu ctitorii, Constantin postelnicul Cantacuzino şi doamna
Ancuţa, împreună cu sora ei Elena, şi Dumitraşcu stolnicul şi Istratie vistierul.
şi

891
1664 septembrie 1-1665 august 31 (7173).
Evanghelie
roşie şi legături

grecească tipărită

la Veneţia In 1645, îmbrăcată in catifea
de argint aurit, de 30/21 cm.; literă de 0,2-0,3 cm.

săpată.

Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 64.

aparţinut colecţiilor

t F .. 4 pă, roaba lui Dumne zeu, Mariia, jupăneasa lui
1

5

Filipesculu ; /

vă

1

Paană spătari(u)h1

1

leat 7173.

892
1675 septembrie 1-1676 august 31 (7184).
slavonă tipărită la Lemberg in 1670, îmbrăcată în pluş
metalice, de 32/21 cm.; literă de 1,2 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 6 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 81.

Evanghelie

roşu şi legături

----------------1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 14 7, nr. 16.
Textul a fost datat <cea. 1648-1658>, pe baza
informaţiilor din pisania m-rii Mărgineni, referitor
la ctitorii citaţi in text. (Vezi: Iorga, Inscripţii,
I, p. 93) şi după menţiunea numelui lui Constantin
Şerban voievod.
8 Vezi: Jules Brun, L'Art religieux au Musee de
2

Bucarest, p. 18, nr. 19
147, nr. 17.

şi

Tocilescu, Catalogul, p.

' Citeva litere ilizibile.
6 Vezi: Jules Brun: L'Art religieux au Musee de
Bucarest, p. 17-18, nr. 17 şi Tocilescu, Catalogul
p. 147, nr. 19.
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t Acea(stă) sf(ă)ntă ev(an)gh(e)lie
1

tului 1 Neagoe cliu( cer)
Irenca; l(ea)t 7184.

Mih

(

?),

făcut-au j(u) 1 păneasa Despa a răposa
coconi(i) noşt 1 ri: Mihalcea, Costandin,

893
1680.
Evanghelie grecească tipărită la Veneţia in 1671, îmbrăcată în argint
aurit, de 35/26 cm.; literă de 0,4 cm., săpată pe scoarţa din faţă. Text cu
majuscule.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi. 2
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 66.

To 7tocpov 6ELOV xocL LEpov EuocyyEA.Lov occpLEpw6l) -rw 1 O"E~OCO"(.LLO vocw 't"l)c; KOL't"l)c; 8Eo-rwxou 1 ELe; Ko-rpoc-r~ l)OCVl), 1680.

(.L l)O"Ewc;

Dumnezeiasca şi sfinţita evanghelie de
Maicii Domnului, la Cotroceni, 1680.
Pe

scoarţa

faţă

s-a inchinat cinstitei biserici a Adormirii

din spate:

llocpoc -rou EUO"E~Eo--roc-rou 3ouA.ou -rou 8Eou, lwocwou LEp~ocvou 1 ~OE~ov3(oc),
oc7toyovoc; -rou 7tO't"E LEp~ocvou ~oE~ov3oc 1 M7toco-ocpoc(.L7tOC ELe;, (.LVl)(.LOO"Uvov ocu-rou EOVLOV.
De către preacucernicul robul lui Dumnezeu, Ioan Şerban voievod,
Basarab voievodul, de pe vremuri, spre veşnica lui pomenire.

al lui

Şerban

BIBLIOGRAFIE: T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti cu Transilvania.
argintari}, in~ Studii şi cercetări de istoria artei>>, an III {1956), nr. 1-2, p. 88 nota 2 (trad.).

(Meşteri

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt gravate pe

urmaş

ferecătură:

E.V.

894
1681.
Evanghelie slavonă tipărită Ia Lvov in 1670, îmbrăcată in argint aurit,
de 35/23 cm.; literă de 0,5 cm. In relief, pe scoarţa din spate. Text cu
majuscule.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 90.
1
2

Pentru: •Mih(alcea ?) ».
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 149-150, nr. 35.

3

Ibidem, p. 149, nr. 31.
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Fig. 122
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Ta

7t1Xpov 6e:Lov XIXL L 1e:pov e:uCt.yye:ALov 1XcpLe: 1pw8'1)
KoLf.l 't)cre:wc; 't"'Y)c; 0e:o't"WX 15 ou, e:L~ Ko't"p!X't"~ 't)IXV'Y), 11681.

Dumnezeiasca şi sfinţita evanghelie de
Maicii Domnului, la Cotroceni, 1681.
Pe

scoarţa

din

faţă

't"W

cre:~!Xcrf.LLO VIXW 1't"'t)c;

s-a închinat cinstitei biserici a Adormirii

faţă:

E't"L 1681, l7t1Xp1X 't"OU e:ucre:~E:cr't"IX't"OU 1 aou"Aou 't"OU 0e:ou, lwiXV'Y) ~e:p~IXVOU 1 ~oe:
~ova( IX), 1X1toyovoc; 't"OU 7to't"e: 1 5 ~e:p~!Xvou ~oe:~ovaCt. M1t1X 1cr1Xp1Xf.L7t1X, e:Lc; f.LV'Y)f.LOcruvov
IXU't"OU E:OVLOV.

al lui

ln anul 1681, de către preacucernicul robul lui Dumnezeu, Io Şerban voievod, urmaş
Basarab voievod, de pe vremuri, spre veşnica lui pomenire.

Şerban

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe

scoarţa

din spate:

C. V.
BIBLIOGRAFIE: Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini ( egumeni greci}, in
<<Calendarul antic» pe anul 1862, p. 91 (trad.).

895
1682 septembrie 1-1683 august 31 (7191).
Evanghelie tipărită in 1682, îmbrăcată in argint aurit, de 31,5/27 cm.;
de 0,3 cm., săpată pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 18.

literă

Fig. 123

t Această sv(ăn)tă şi a lui Dumnezeu evanghelie iaste ferecată 1 de robul
lui Dumnezeu, Costandim1 Brăncoveanuh1 velu spătariu, şi o au închinatu
sv(i)ntii mănăstiri B(i)str(i)ţ(ii) 1 întru a sa vecinică pomenire, vă leatu 7191.
1

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te pe

scoarţa

din spate:

E. V.
637
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BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, In $Anal. Acad. Rom.>), Memorii şi notiţe, seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 197; in extras, p. 4.9; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 199; 3. T. Bălăşel, Mănăs
tirea Bistriţa, in «Cuvintul adevărului •, R. Vilcea, an IV (1905-1906), p. 218; 4. M. Răuţu, Monografia
eclesiastică a judeţului Vîlcea, pp. 33, 35; 6. Gh. D. Popescu. Mănăstirea Bistriţa din judeţul Vîlcea,
p. 102; 6. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 27; 7. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 514.2 de la
B.A.R.P.R., f. 379.

896
1684.
Evanghelie din 1682, îmbrăcat~ in argint aurit, de 31,5/21,5 cm.;
de 0,3 cm., săpată pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 17.

literă

t Această sfinte eva(nghel)ie fecut-o-au robul lui Dumn( e)zeu, jupan
Costandin Bren( coveanul) vei spet( ar), şi s-au dat sfintei menăstir(i) Dintrunlemnu Rf n4Mf'J' RoRI.JHHi 1, 1684.
1

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te pe

scoarţa

din spate:

E.V.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Petrescu, O e"anghelie de la 1682, In $ Bis. ort. rom. >), an XXVI
(1902-1903), p. 826; 2. P. Ş. Năsturel, Stră"echile odoare ... , în ~ Mitropolia Banatului>), an VII (1957),
nr. 10-12, p. 207.

897
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Evanghelie greco-română din 1693, îmbrăcată in pluş roşu şi legătură
de 35/24 cm.; literă de 0,6 cm., săpată pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 20.

metalică,

v(ă)

Io Costandin B(asarab) B(rîncoveanu) voevod
leat 7200.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe

1

H

r(o)cn(o)iKA4 tro 3 Mariia;

scoarţa

din

faţă:

G(eorg) H(elthner).
1 Spre vecinică pomenire. ~ Dintrunlemnu ~
şi
cele trei cuvinte slave sint scrise mai tîrziu, peste
un text şters.

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 14.8, nr. 27.
doamna lui.

1 Şi

638
https://biblioteca-digitala.ro

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, « Arginturile '' lui Constantin Brlnco!Jeanu, în <<Bul. Corn. mon. ist. •>,
an VII (191!.), p. 100 şi fig. 17la p.107; 2. Idem, Arts mineurs, 1, Llarenterie roumaine, fig. 22;
3. C. C. Giurescu, Istoria românilor, III/2, p. 1036; 4. T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti
cu Transil11ania (Meşteri argintari), în <<Studii şi cercetări de istoria arlei •>, an III (1956), nr. 1-2,
p. 92 nota 2.

898
1692 februarie.
Evanghelie grecească tipărită în 1686, îmbrăcată in argint aurit, de
35/27 cm.; literă de 0,8 cm. în relief, pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 68.

t Bunul credincios domnu Io Costandin B(asarab) 1 voevod, cu doamna
sa Maria, la a lor mănăst 1 ire a lui Sv(e)ti Costandin şi această svă(n)tă 1 evanghelie lăngă alalte au adaos; fevruarie 11692 2 •
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt gravate pe

scoarţa

din

faţă,

in

partea din stinga, jos:

l(ohannes) H(enning).

899
1694 (7203) decembrie.
Evanghelie grecească tipărită In 1693, îmbrăcată in argint aurit, de
33,1/22,8 cm.; literă de 0,5 cm., săpată pe scoarţa din spate.
Provine de la: bis. Sărindar din Bucureşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 21.

t Această sv(ă)ntă eva(n)ghelie iaste înfrumuseţată de 1 mic robul lui
D(u)mnezeu, Şerban G(recianu) vei vist(ier), şi 1 dată sv(i)ntei mănăstiri Sărin
dariul întru 1 pomenirea soţului său Ilincăi, ce au fost 1 5 fiică Papei vist(ier);
l( ea)t 7203 dech( emvrie ).
Iniţialele meşterului,

de o,4 cm.,

~int

grava te pe

ferecătură:

P(etrus) H(iemesch).
BIBLIOGRAFIE: Gr. Musceleanu, Monastirile romd1,
«Calendarul antic'' pe anul 1862, p. 110.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 148, nr. 22.

administrate de streini (egumeni greci), in

a Cu cifre arabe.
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900
1698 wme.
Evanghelie greco-română tipărită la Bucureşti în 1693, îmbrăcată in
argint aurit, de 35/24 cm.; literă de O, 7 cm. in relief, pe scoarţa din spate.
Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Şegarcea, raion Craiova; a apar~inut şi fondului
de obiecte al bis. Zlătari ( ?) din Bucureşti şi colecţiilor Muzeului naţional
de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al RP.R. Nr. inventar: Tp. 32.

Fig. 124

t

To 7tocpo\l e:uocyye:AL0\1 e:yxo(j[.LL8'1) 8Loc e:;o8ou XIXL 81oc7t!X\1'1)c; 1tocpoc 't'OU e:nL[.LO't'IX't'OU xoc7te:'t'oc\lou, xupLou X 1pL(j't'o8ouAou, (jU\1 't''1J (jOU[.L~LIX (sic) ocu't'ou ELpe:L\Ioc,
XIXL ocqne: 1pw8'1J e:Lc; 't''1)\l (je:~!X(j[.LLIX\1 [.L0\1'1)\1 't''1)c; Km[.L '1)(je:wc; e:Lc; 't' 15 '1)\1 LLyocp't'~oc\1, 8Loc
[.L\1'1)[-LO(jU\10\1 IXU't'OU. ETe:L 1698 LOU\1( LOI) ).

t Evanghelia de faţă s-a înfrumuseţat cu cheltuiala preacinstitului căpitan, domnul
Hristodulo, cu soţia sa Irina, şi s-a inchinat la cinstita mănăstire a Adormirii, la Şegarcea,
pentru pomenirea sa. In anul 1698 iunie.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 148, nr. 23.
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901
<Sec. XVII

sfîrşit-sec.

XVIII început>.

Evanghelie grecească din sec. XVI, scrisă pe pergament, îmbrăcată în
catifea verde, cu legătură de argint aurit, dr 2:l/19 cm.; literii de 0/• cm.
în relief, pc două plăci fixate pe scoarţa din faţ;1. Text 1:11 majnsculP.
Provine de la: bis. Hanul Greci 1 - Ghionma Banul din Bucureşti, astăzi
dispărută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de anlichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Ms. 14.

XCJ..LA

~E:'YJO'L~
'Y) 1 e:pe:oc~

't'OU 1 aouAOU 't'OU 8e:ou, 1 lw( a. )v( vou) xe: 't' 1 (t)V

Rugăciunea

trad.

şi

y(o}

lve:wv

1 CWT(

ou) M'Y)-

1

2 ••• 3

robului lui Dumnezeu, Ioan,

BIBLIOGRAFIE: V.
pl. LXXI).

Brătulescu,

Miniaturi

şi

şi

a

ptirin~ilor

sili, Mihail preotul. ..

manuscrise din Muzeul de

artă religioasă,

p. 29 (text,

902
1703 mai 3.
Evanghelie greco-română tipărită in 1693, imbrăcată în argint aurit,
de 36/25,5 cm.; literă de 0,5 cm., săpată pe scoarţa din faţă. Text cu
majuscule.
Provine de la: m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
dispărută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 30.

Fig. 125
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. H5,nr. 10.
Textul a fost datat <sec. XVII sfîrşit-sec.

XVIII început> după grafie
a Text neinteligibil.

şi

facturi\

artistică.

(]41
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t Au't'"IJ "IJ ~t~:Aoc; EUOC"(Lc; CeL OU EUOC"("(EALOU 7tCXO'OC xpucro xex6crfL "IJ't'OCL aoc7t&V"I)c;
Kovcr't'OCV't'Lvou 1 ocuOe:(v)'t'ou Boccrcrocpoc~oc 't'E 7tOCcr"l)c; Ouyxpo~iocx["l)c; cruv 't""IJ cru~(y(t)
't'-Yj OCU't'OU Mocp(occ; 't'-Yjc; ae:cr7tLV"I)c; 1 x( ocl.) ocq:ne p(t)'t'OCL XOCA(t)c; fLOV-Yj 't'-Yj '!OU n p oa p6fLOU
7tpocp~'t'ou 't'E x(ocl.) ~OC7t't'Lcr-rou ·rou 8e:ocv0pw7tou :A6you 1 etc; 't'e: fL""IJfL6cruvov ocu-rwv OfLOU
x( ocl.) ye:v"l)-r6 p(t)v ~c; U7tocpx 0\1'!(1)\1 -r-Yjc; fL0V'Yjc; ve:(!) V (1)\l't'oc; X't'"l)-r6 p(t)v 1 ev Bouxou*" E\1 fL "1)\IL fLOCL( o )u y.
pEO"'!L(t) XOC'!OC '!O oc~yov
t

Această sfîntă

carte a dumnezeieştii evanghelii, toată, se înfrumuseţează cu aur, cu
cheltuiala lui Constantin Basarab, domnul a toată Ţara Româneaseă, împreuni"i cu soţia sa
Maria rloamna şi se închină frumos(?) m{măstirii Inainte-mergătorului prooroc. şi botezător al
Cuvîntului - Dumnezeu şi om -spre pomenirea lor împreună şi eu a părinţilor, ca unii ce
sînt noi ctitori ai mănăstirii, în Bucureşti, la 1703 în luna mai 3.
Pe

scoarţa

din

faţă,

cu

literă

de 0,2 cm.

săpată:

Stephan Weltzer, 1703.

903
1706 februarie 14.
Evanghelie slavonă tipărită la Kiev în 1697, îmbrăcată in catifea roşie cu
de argint aurit, de 33/21,5 cm.; literă de 0,2 cm., săpată pe laturile
plăcilor de argint de pe scoarţa din faţă.
Provine de la: m-rea Bogoliubovo, din R.S.F.S. Rusă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 82.

legătură

Git &R4Hr&Aif """""" p4R'"h. s(o)mi 1 <I>HAHn'"h. ill4KCHMORH4 1 AO XP"M~ Re&MHAo(c)THR4ro
Gn(4)c4 R E.~lrAtoRU,oR "" TO'I''"h. 44(c) R~A~4~iH CT41pocT4 1 (?)
Pe

scoarţa

din spate, cu

literă

de 0,3 cm.

săpată:

-

*"

.....

34 C'1'4p4HHICIM hp&lil lw4Hd <I>HAOH R 'I'Oiii}I{Af U,lpKRf R E.~rAto(s)u,-1., poKli xd'lfs ljs&Rpli4pilil Ai.
Aeeastă evanghelie a dăruit-o robul lui Dumnezeu, Filip Macsimovici, la biserica preamilostivului Mîntuitor la Boguliubeţ, fiind pe atunci staroste, la stăruinţa preotului Ioan Filon
în aceeaşi biserică la Boguliubeţ; anul 1706 februarie 14.

904
1706 septembrie 1-1707 august 31 (7215 ).
Evanghelie greco-română tipărită în 1693, îmbrăcată în argint aurit,
de 36/2.4 cm.; literă de 0,3 cm., săpată pe scoarţa din spate, lîngă portretele donatorilor.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou 2 din Bucureşti; a aparţinut colecţi
ilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 31.
1

În orig.: ~ OT~ 1 poHI~ »

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 149, nr. 30.
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Ion Costandin [voevodi't [i r(orno}iKAd 1 Mariia; Jleat 7215.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt s:1pate pe

scoarţa

din spate:

G(eorg) M(ay).

Fig. 126

BIBLIOGRAFIE: 1. Catalogul expoziţiei de argintării, broderii şi ţesături din Ţara Românească. Secolele
XVI-XVIII, fig. 54; 2. T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti cu Transilvania (Meşteri
argintari}, in <<Studii şi cercetări de istoria artei)), an III (1956), nr. 1-2, p. 88 nota 3; 3. Idem, Noi identificări de meşteri argintari din Transilvania, în <<Studii muzeale >>, an 1 (1957), p. 31, fig. 3; 4. R. Popa,
Mogoşoaia, pl. 20.

905
1707 septembrie 1-1708 august 31 (7216 ).
din 1693, îmbrăcată în argint aurit, de
de 0,5 cm. săpată pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Surpatele, raion Rimnicu Vilcea ; a aparţinut
m-rii Dintrunlemn din acelaşi raion.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 22.
Evanghelie

36,5/25,5 cm.;
şi

greco-română

literă

t Această sf(ă)ntă şi d(u)mn(e)zeiască ev(an)gh(e)lie iaste făcut(ă) cu
chel[ tuiala măriei sale doamnei Mariei a luminatului domnu Ion [ Costandin
Basarabu voevod, şi s-au dat sf(i)ntei mănăstir(i) de la Sur [ patele, hramul al
sf(i)ntei şi începătoarei de viiaţă Troiţă; l( ea)t 7216.
1 Şi

doamna.
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Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te pe

ferecătură:

G( eorg) M(ay).
DII3LIOGRAFIE: 1. Al. Petrescu, O ePanghelie de la1693, în <•Bis. ort. rom.>>, an XXVI (1902-1903),
p. 10!1'1; 2. P. Ş. Năsturel, Străpechile odoare ... , in • Mitropolia Banatului •>, an VII (1957), nr. 10-12, p. 207;
:1. nr. G. TocilPscn, ms. rom. 5H3 de la B.A.R.P.R., f. 30 şi 226.

906
1708 septembrie 1-1709 august 31 (7217 ).
Evanghelie greco-română din 1693, tipărită Ia Bucureşti, îmbrăcată in
argint aurit, de 35,5/26 cm.; literă de 0,4 cm., săpată pe scoarţa din spate.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţil.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 29.

Ioa(n) Costandin Basarabu voevod "r(oc)nomAd erw 2 Mariia; l(ea)t 7217.
Iniţialele m~terului,

de 0,2 cm., sint gravate pe

ferecătură:

H(ann) S(eba.stian).

907
1735 noiembrie 8.
Evanghelie greco-română din 1693, îmbrăcată In argint aurit de 36/24 cm.;
de 0,3 cm., săpată pe scoarţa din spate. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzt>ul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 24.

literă

t EO.. lJ rpe:

x6cr[-tov :x;pucr6xo<r(-llJ't"OV -r63e: [ e:uocrrkJ·:Cov, 3oc7tocvocLc; ocp:x;i:6u-rou 1
-rou 'I(I)OCWLXLOU 1 xoct LlLOC(-lOCV't"lJ -rou (-lE)'OC 7tocr-re::Av(xou Poc~ou 1 5 xoct
't"lJ~ MocpLocc; Kocv-rocxou~ "Y)V(I)VU(-lOU, 1 e:-re:L 1735 VOE(-l~pLou 8.
~-rocupou7tOALoc;

t

A prind poJoabii de aur arcasti:i evanghelie, cu cheltuielile arhiereului de Stavropole,
Ioanichie, şi ale lui Diamandi Razu marele postelnic şi ale Mariei Cantacuzino, în anul 1735
noiembrie 8.
1 Vezi: Jules Brun, L'Art religieux au Musee
de Bucarest, p. 14-15, nr. 8 şi Tocilescu, Catalogul,
p. 11,8-149, nr. 28.

2 Şi

3

doamna lui.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 148, nr. 24.

644
https://biblioteca-digitala.ro

908
1737.
Evanghelie tipărită în 1928, îmbrăcată cu coperte vechi din catifea
cu legătură de argint aurit, de 34,5/24,5 cm.; literă de 0,2-0,4 t;m.,
săpată pe o placă fixată pe coperta din faţă.

albastră

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 61.

Cu cheltuiala lui Dima al lui Tonciu, 1737.

909
1750 septembrie 1-1751 august 31 (7259 ).
Evanghelie tipărită In 1865, îmbrăcată cu legătura de argint aurit a
unei evanghelii mai vechi, de 36/26 cm.; literă de 0,6 cm., săpată pe scoarţa
din spate.
Provine de la: Biserica Episcopală din Rîmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 59.

Fig. 127
Această

sf( ă)ntă ŞI d(u)mn( e )zeiască ev( an)gh( e )lie iaste a sf(i )ntei
Ep(i)sc( o )pii Rîbnecului şi s-au ferecat cu osărdiia şi cheltuiala a iubitori ului
de D( u )mn( e )zeu, chir Grigorie episcopul a ceştii 1 sfi( n )te episcopii, spre a sa
vecinică pomenire, iar argintul au fost al sf(i)ntei ep(i)scopii; leat 7259.
1

1

1

Iniţialele meşterului,

1

Probabil

meşterul

de 0,3 cm., sînt gravate pe

scoarţa

din

faţă:

Georg May III.

645
https://biblioteca-digitala.ro

1755 august 15.
Evanghelie tipărită în 1864, îmbrăcată cu coperte vechi din pluş roşu
cu legătură de argint aurit, de 3? /'24 cm.; literă de 0,4 cm., săpată pe marginea de jos a copertei. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Zlătari din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 58.

t •1poc 't'e:'t'pocx't'U<; S:Lf.I.L, Moc6ocLo<; 8e: f.I.S: 11poc7toALo<; ocpx_L6U't'1)c; xocL y6vo<; 1 Ilocvou
Zoccpe:Lpoc<;, e:uO"e:~w<; XLVOUfJ.S:VO<; 1T OCL<; L8L 'Y)O'LV ~ pyu p{J)(je; 8oc7tOCVOCLc;. 15 xocl.jJve: ocuy( OUO''t'OU)
Le:. Ilp(e)8(oc<;) x_p(u)O"( ox_6o<;).
t Sfinţită alcătuire impătrită sint, iar Matei arhiereul de Ierapolis şi fiu al lui Panos
al Zamfirei, din cuvios indemn m-a îmbrăcat în argint cu cheltuiala sa. 1755 august i.J.
Preda argintarul.
<şi>

911
1786.
Evanghelie grecească tipărit11. la Veneţia In 1614, legată împreună cu
o evanghelie româneasc11. tipărit11. In 1682, de 28/21 cm.; literă de 0,4 cm.,
săpată pe scoarţa din spate. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Valea, raion Piteşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichit1i.ţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 62.

Acp1)e:pOf.I.OC Ilocp6e:v1) 1 ou 7tpO't'00"1)Vyye::Aou 1 BocALocvou, 1786.
Darul lui Partenie, protosinghelul de la Valea, 1786.

912
1790 octombrie 14.
Evanghelie tipărită la Iaşi In 1?61-1?62, îmbrăcată in pluş albastru
cu legătură de argint, de 31/21 cm.; literă de 0,2-0,3 cm. săpată pe mar·
ginea legăturii, In trei medalioane.
Provine de la: bis. Sf. lmpăraţi din Grieşti, raion Ncgreşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: Tp. 35.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 149, nr. 32.
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Această sfă 1 ntă

evanghelie 1 s-au făcut de ro 1 bii lui D(u)mne 1 zeu, Vasilie
Carpu mede(lnicer) şi soţie sa 1 llinca, care s-au afierosit la beserica 5
1

1

1

noastră

în sat Grieşti, unde iaste hramul sfi
Elena; 5 anul 1790 oct( om vrie) 14.
1

1

nţilor

înpăraţ(i)

Co nstantin
1

~i

1

913
1797.
Evanghelie tipăritll in 17~6, imbrăcată In catifea vişinie şi plăci de
argint, de 33/23 cm.; literă de 0,6 cm., săpată pe o plăcuţă fixată pe scoarţa
din spate.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe din Cimpulung; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al H..P.R. Nr. inventar: Tp. :Jft.

Astă sf(ăn)tă eva(n)ghelie s-au fe 1 recat de robului Du 1 mnezeu,
Negu [leei, la biserica la 5 Sfeti Gheorghie ot Căm pulu(n)gu; 1797.
1

Dimitrif~

1

Drăghiceanu,

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, /nscripJii, II, p. 37; 2.

Catalogul, p. 112, nr. 7'.1.

*

914

1621 septembrie 1-1622 august 31 (7130 ).
Ibric de argint de 16 cm. înălţime şi 9 cm. diametru; literă de 1,2 cm.,
in partea de mijloc şi de jos a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilur
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 75.

gravată

t

GîH KliKliMt C'h.'l'KOpH

t

cpmpo K'T'î'T'opoM c(K-k)'T'iA\ .tiOHdC'T'Hp I.&Hc'T'pHU,d
-+
HM ndMf'T' H nOHOKH dpXHtn(H)CK(o)n~ 8ewzjldH, K .t(-k)'T'W x3pA 2•
CA\ w'T'

t Acest vas s-a făcut din argint de către ctitorii sfintei
lor pomenire, şi 1-a înnoit arhiepiscopul Teofan, în anul 7130.

mănăstiri Bistriţa,

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la ll.A.R.P.R., f. 21 (desen
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 133, nr. 91-92.

2

şi

t

wk4Hd

veşnica

trad.).

Un text identic şi pe ibricul cu nr. inventar: M 76.
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915
1639 (7147) martie.
vată

Ibric de argint aurit de 21,5 cm. înălţime; literă de 0,6--0,7 cm., grape suportul obiectului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 91.

t iw C:.sriAHE ROERO,.t,d r(o) ·u(o),.t,.sp 3E.HAE MoA,.t,dRCKOH H l'(o)cn(o)m,.t,.s 110 TS,.t,oc \ Kd
H ,A,d,A,I HX R'"b. HOHOC'"b.3,4,dHdrO fHOirO MOHd(c)'I'HjJ H'"b. rp.s,.t,1: A\.uJKdrO i,.t,E}KI IC('r) X'iJdM i
t G(H-k)rr~•x- Tp•x G(R1:)rr(Hrrt)A1: C:Mi'AHE C:EAi'KH, l'piropî1 .&orocAOHk, j iw.sHk 3A.srr.s.
>1~C'I'~, H A(1:)rro-:3jJM3 M(1:ct)U,d Mdj1'1'S 1•
t lo Vasilie voievod, domnul

ţării Moldovei, şi doamna lui, Tudosca, şi I-au dat la mă
lor nou-zidită din oraşul Iaşilor, unde este hramul t Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasilie
cel Mare, Grigorie Bogoslovul, Ioan Zlataust, în anul 7147 luna martie.
năstirea

BIBLIOGRAFIE: C. Bubulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 201 (text

şi

trad.).

916
<16.53-1671>.
Ibric de argint aurit de 16 cm. înălţime; literă de 0,9 cm.
cu majuscule.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte.
La Muzeul de artă al RP.n. Nr. inventar: M 89.

t

gravată.

Text

M1J't'pocpocvouc; ~EpO[.LOvoc:x.ou, 1J"(OU[.LEVOU EL 1c; 't'O [.LOVOCO''t'"1JPL

tA lui Mitrofan ieromonah, egumcn la

mănăstirea

Mocp't'~EVOCV1J 2 .

Mărgineni.

BIBLIOGRAFIE: D. Papazoglu, ms. rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 26 (trad.).

917
16.99 mai 4.
Ibric de argint aurit de 15 cm.
suportul obiectului.

înălţime;

literă

de 0.'• cm.,

gravată

pe

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R Nr. inventar: M

1 Ultimele două rînduri sînt gravate pe ibricul
cu nr. inventar: M. 92.
2 Textul a fost datat <1653-1671> în perioada
In care Mitrofan a fost egumen la m-rea Mărgineni.

9~.

Un text identic şi pe ibricele cu nr. inventar
M 87, M 88 şi M 90 (primele două de 14,5 cm.
înălţime).
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Fr( ater) Philippus Schleich conCJentual(is) Ratisbone et prwr
anno 1699.
Fratele Filip Schleich conventual
Iniţialele meşterului

şi

4to

may,

superior din Ratisbona, 4 mai, în anul 1699.

sînt gravate în cîmpul obiectului:

1. F.

918
1763.
Ibric de metal de 22,5 cm. înălţime; literă de 0,4 cm. săpată. Text cu
majuscule.
Provine de la: bis. Zlătari 1 din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1626.

t A lui Spandonis Dimitrie, închinatul,

şi

al

părinţilor,

1763.

*
919
<Cea. 1560-1563?>.
Linguriţă

de argint de 18 cm. lungime; literă de 0,4 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa 2 , raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 421.

t

IA4pi 1 wH Hr 1 SMtHil 4 •

t llarion egumen.
BIBLIOGRAFIE: 1. 'l'ocilescu, Catalogul, p. 133, nr. 95-99; 2. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la
B.A.R.P.R., f. 28.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 132, nr. 90.
După: Odobescu, loc. cit.
3
Tocilescu, loc. cit. menţionează că obiectul
provine de la: m-rea Dintrunlemn.
4 Textul a fost datat <cea. 1560-1563 ?> după
2

factura artistică a obiectului, in timpul egumenului
Ilarion de la m-rea Bistriţa.
Un t.ext identic şi pe linguriţele cu nr. inventar:
M 419, M 420, M 422, M 423.
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920
-<Sec. XV II?>.
Linguriţă de argint de 21 cm. lungime; literă de 0,7 cm. în relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 425.

t

Oprea vis ti ar

2•

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 133, nr. 105; 2. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la
B.A.R.P.R., f. 22.

921
<S ee. X V 11 mijlocul>.
Linguriţă de argint de 22 cm. lungime; literă de 0,5 cm. în relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa 3 , raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muteului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 424.

t

Această linguriţă

a

făcut-o

jupan

Udrişte.

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 22 (text

şi

trad.}.

922
<După

1679

ma~

26>.

Lingură de argint de 19,4 cm. lungime; literă de 0,3 cm.,
mîner, pe partea din spate.
Provine de la: m-rea Cotroceni 8 din Bucureşti; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 418.

Io Serban
voevod
,

săpată

pe

colecţiilur

Băsărabă 7 •

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 133, nr. 94 bis.
1 Tocilescu, loc. cit. menţionează că obiectul cu
acest text provine de Ia m-rea Dintrunlemn.
2 Textul a fost datat <sec. XVII?> după grafie.
8 Tocilescu, loc. cit. menţionează că obiectul cu
acest text provine de la m-rea Dintrunlemn.
4 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 133, nr. 102.
6 Textul a fost datat <sec. XVII mijlocul> după
grafie. O insemnare de pe un ms. de la Bistriţa

(Vezi: Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R.,
C. 34} atestă prezenţa lui Udrişte Năsturella mănă

stire In 1636. Este posibil ca obiectul cu inscripţia
în cauză să fi fost dăruit tot la această dată.
6 Tocilescu, loc. cit., aminteşte greşit provenienţa
obiectului, indicînd bis. Zlătari.
7 Textul a fost datat <după 1679 mai 26> ulterior
anului de zidire al m-rii Cotroceni.
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923
1723.
Lingură

de metal de 19 cm. lungime; literă de 0,5 cm.
Provine de la: m-rea Văcăreşti (?) din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M (129.

gravată.

l(o) N(icolae) _A(lexandru) v(oie)v(od); 11723 1 •

924
.

1780.

Lingură de argint de 17,5 cm. lungime; literă de 0,(1 cm.,
partea din spate a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M (131.

săpată

pe

colecţiilor

St(e)f(a)n arhim(andritul) 1 Bi(s)tr(iţei); 11780 1 .
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 133, nr. 103.

925
1787.
Lingură de argint aurit de 17,2 crn. lungime; literă de 0,6 cm., săpată
pe mîner.
Provine de la : m-rea Cozia, raion Rîmnicu Vîlcea; a aparţinut culecţiilur Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M (163.

1787.
Pe partea din spate, cu

literă

de 0,2-0,6 cm.

săpată:

N( e)c(tarie ?) arh(imandritul) 1 eg(umenul) C( oziei).
BIBLIOGRAFIE:
1

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 118, nr. 796.

Cu cifre arabe.
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926

*
1625 septembrie 1-1626 august 31 (7134).
Medalion de a1·gint aurit de la o
0,7 cm.

sfită,

de 11,5 cm. diametru;

Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 3622.

t

literă

de

gravată.

aparţinut colecţiilor

Gi.s ro.tni.s c~TROpH m~n.sH~ lllthiJ.sT KA~(4.sp) H nocT.SRH R~ MOH4CTHP~ THcM.sH(.s),
>+-

<H>,.ţEml I<CT> XP4<M> ~CnEHil E.(oropo,.ţH}U,E, R~ A-kT x3P"A·

t Acest engolpion l-a

făcut

jupan Muşat clucer şi 1-a aşezat în
este hramul Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, în anul 7134.

mănăstirea

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. ~. Memorii şi
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 222 (text şi trad.); In extras, p. 7t.; 2. Al. Ştefulescu,
p. 121 (text şi trad.).

Tismana, unde

notiţe, Seria II, tom.
Mănăstirea Tismana,

927
<1632 septembrie -1654 aprilie 9>.
Medalion de argint de la o

sfită,

de 12 cm. diametru;

literă

de 0,8 cm.

săpată.

Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj ; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1571.

t Gi~ rOAnH~ C'h.TROpH
XP4<M> ~cnEHh E.(oropo,.ţH)u,E 3 •

lw

colecţiilor

lll.sTE~ ROEROA~ H r(ocno)m(,~y).s 1ro 6AEH4, H,.ţ-kmE ECT~

t Acest engolpion 1-a făcut Io Matei voievod
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu.

şi

doamna lui, Elena, unde este hramul

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 220 (text şi trad.); în extras, p. 72; 2. Al. ŞLcfulescu,
p. 1r. 7 (text şi trad.).

notiţe, Seria Il, tom.
Mănăstirea Tismana,

928
1642 septembrie 1-1643 august 31 (7151 ).
Medalion de argint de 11 cm. diametru, de la un pocrov;
O, 8 cm.

literă

de

gravată.

Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.
1
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 120, nr. 208.
Ibidem, p. 120, nr. 207.

3 Textul a fost datat < 1632 septembrie - 165t.
aprilie 9> după donatori.
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t

noKpoR~
.....

Gi10

c!.TROpH

m~n4H AiHK~"

A(")""' iw

RfA

4rl1, R

M4Til0

E.M!.p4RI1

agă,

în zilele lui Io Matei Basarab voievod,

ROfROr\, 811 A.Ji:T( O) x3pH4.

t Acest pocrov 1-a

făcut

jupan Diicul mare

în anul 7151.
BIBLIOGRAFIE: 1. D. Petroşanu, Sfintul Grigorie Decapolitul, in<< Bis. ort. rom.>>, an LIX (1941),
p. 691 nota 1 (trad.); 2. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.n., I. 24 (desen şi trad.).

929
1648 septembrie 1-1649 august 31 (7157).
Medalion de argint aurit de la o
0,11 cm.

sfită,

de 11 cm. diametru;

literă

de

gravată.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

t

artă

al R.P.R.

Fără

nr. inventar.

GHIO T'OA!.IIH~ Cli'T'ROpH m~n4HI1 T~,a,op!. i\Orozjs!.'T'Ii; A-kTii x3PH3.

t Acest engolpion l-a

făcut

jupan Tudor

logofătul;

anul 7157.

930
1675 septembrie 1-1676 august 31 (7184).
Medalion de argint aurit de la un felon, de 8,5 cm. diametru;

literă

de

0,7 cm. in relief.

Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1510.

t

Cu agiutorolu lu[i Dumnez]I ău, acestu felonu
Rocovici sas ( ?) ; 7184.

2

I-au

făcu tu 3

Nicolai'

931
1693 septembrie 1-1694 august 31 (7202 ).
Medalion de argint aurit de la un sacos, de 10 cm. diametru,
de 0,7 cm. săpată.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

t Acest sacos făcutu-l-au măria sa Io Costandin B(asarab) B(răncoveanu)
voevod la sf( ă)nta M(i)tr( o )polie în Bucureşt(i) şi în Tărgovişte; l( ea)t 7202.
1 Inscripţie

deteriorată;

de noi.
2 Veşmînt

textul a fost întregit

3

În orig.: <• fănutli 1>.
în orig.: << Nibolai 1>.

preoţesc.
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932
1700-7209 <septembrie ]-decembrie 31>.
Medalion de argint aurit de la o sfită, de 9,5 cm. diametru; literă de
0,5 cm., săpată de jur împrejurul obiectului, pe două rînduri.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colPcţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 908.

t

Închinatu-se-au sf(i)ntei mănăstiri Hurezii, unde iaste hramul Înpă
Costandin şi Elena, de Şerban Cant(acuzino) vei păh(arnic), s(i)nu
Drăghiciu 1 C( antacuzino ), biv vei spăt( ar) şi al Păunii, ca să le fie vecinică
pomenire şi soţiilor lui, Andriana i Mariia 1 ; 1700 2 , 7209.

raţilor

BIBLIOGRAFIE. Tocilescu, Raporturi, in ~Anal. Acad. Rom. •>, Memorii
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 181; în extras, p. 33.

şi notiţe,

Seria II, tom.

*

933

<Sec. XVI mijlocul -sec. XV II început>.
Pahar de argint aurit de 12,5 cm. înălţime şi 9,5 cm. diametru; literă
de 0,6 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M. 15.

t

Această cupă

a

făcut-o

jupan Dumitru postelnic ...

BIBLIOGRAFIE: C. Nicolescu, Argintăria decoratiCJăşi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din
a Muzeului de artă al R.P.R., in <<Studii muzeale •>, 1 (1957), p. 51 nota 1 (trad.).

Secţia

artă feudală

de

934
<După

1551 >.

Pahar de argint de 15,5 cm. înălţime şi 7 cm. diametru;
0,8 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 16.
1
2

8
4

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 120, nr. 206.
Cu cifre arabe.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 56.
Textul a fost datat <sec. XVI mijlocul-sec.

literă

de

XVII început> după grafie şi factură artistică a
obiectului.
6 Cele două litere care urmeaza sint indesciCrabile

654
https://biblioteca-digitala.ro

t Arest pahar l-a

făcut

Initialele

Staico din Ruda

meşterului,

şi

l-a dat la sfînta

măn1\stire

Tismana.

de 0,3 cm., sint grava te pc baza paharului:

B(althazar) F(leischer) 1 •
BIBLIOGRAFIE: 1. C. Nicolcscu, Argintăria decorativă şi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia
de artă feudală a Muzeului de artă al R.P.R., în «Studii muzealP >>, I (1957), p. 51 nota 2 (trad.); 2. Idem,
Siebenbiirgische Goldschmiedearbeiten in den Rumănischen Lăndern, in <•Forschnngen Zlll' Volks- und Landeskunde>>, 1963, nr. 6, p. 4 7 - '•H nota 4 (trad.).

935
<1559 septembrie 21-1568 iunie 8>.
Pahar de argint aurit de 14 cm.
0,8 cm.

înălţime şi

12 cm. diametru;

literă

de

gravată.

Provine de la: m-rea Mărgincni, raion Tîrgovişte; a
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 14.

aparţinut colecţiilor

t (}j~ Kthld C~TROpH mSIIdHS G=T~HKd AwroijstTS npi ,.t,(ll)HH iw fltTpS ROfROAS, c(~)Hil
RfAHKdrO ilJHp4d ROfROAS 3•
t

Această cupă

a

făcut-o

jupan Stoica

logofăt

în zilele lui Io Petru voievod, fiul marelui

Mircea voievod.
BIBLIOGRAFIE: 1. C. Nicolescu, Argintăria decorativă şi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia
de artă feudală a Muzeului de artă al R.P.R., in << Studii muzeale •>, I (1957), p. 51 nota 1 (trad.);
2. Idem, Siebenbiirgische Goldschmiedearbeiten in den Rumănischen Lăndern, in << Forschungen zur Volks- und
Landeskunde ''• 1963, nr. 6, p. 47 nota 3 (trad.); 3. D. Papazoglu, ms. rom. 730 de Ia Arh. St. Buc., f. 26
v. (trad.).

936
<Cea. 1560 ?>
Pahar de argint aurit de 22,5 cm. înălţime şi 11 cm. diametru; literă
de 1,2 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 17.

1 Textul a fost datat <după 1551> ulterior anului
in care Balthazar Fleischer este cunoscut ca meşter.
Staico din Ruda este atestat in documente in 1577.
(Vezi: D.I.R., B., veac XVI, voi. IV, p. 303).

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 65.
Textul a fost datat <1559 septembrie 21-1568
iunie 8>, in timpul domniei lui Petru eel Tinăr.
' Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 53.
2

3
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t Gi~ lJ4WE C'h.'T'ROlHt ~SnJH'h. BprEHif, c(~)H'h. .MHX4~, H npHAOiKH c(Rok)'T'oMoy- MOH4.
c'T'(H)p'h. r(A.Jro)AEMH TH(cM4H4) 1•
·t Acest pahar 1-a făcut jupan Arsenie, fiul lui Mihai,

şi

1-a dat sfintei miini\stiri

numită

Tismana.
ln interiorul cupei, cu liter<l de 0,6 cm. săpată:

THCM4Hd.
Tismana.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 217 (text şi trad.); în extras, p. 69; 2. Al. Ştefulescu,
p. 147 (text şi trad.).

notiţe, Seria II, tom.
Mănăstirea Tismana,

937
1593.
Pahar de argint aurit de 20 cm. înălţime şi 10,5 cm diametru; literă
de 0,3 cm., gravată in partea superioară a obiectului, Intr-un medalion.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

938
<1628-1648>.
Pahar de argint aurit de 15,5 cm. înălţime şi 8 cm. diametru; literă
de 0,4 cm. In relief.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vîlcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi a.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 28.

t

lloMEHH r(ocno,.t,)H ,.t,(S)wE j)dRH R(o)iKH, 9tw,.t,(o)ciE " iKSn4HHU,d Er(o) XpHCOCKSi\HH4.

t

Pomeneşte,

Doamne, sufletul robilor lui Dumnezeu, Teodosie,

şi

jupaniţ.a

lui,

H risosculina.
1 Textul a fost datat <cea. 1560?> In perioada
In care jupan Arsenie, pe care-I identificăm cu
Arsenie banul Jiului, este atestat documentar.
(Vezi: D.I.R., B. veac. XVI, voi. III, p 136.)

2 Data încadrează marca meşterului ( ?) din care
distingem iniţiala: << M >>.
a Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 73.
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Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt grava te pe baza paharului:

D(aniel) B(loweber) 1 •
BIBLIOGRAFIE: 1. T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti cu Transilvania (Meşteri
argintari}, în <• Studii şi cercetări de istoria artei •>, an III (1956), nr. 1-2, p. 83-84 nota 2 (trad.); 2. C. :\icolescu, Argintăria decorativă şi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia de artă feudalii a Muz"rtlui de artr(
al R.P.R., in <• Studii muzeale •>, I (1957), p. 51 nota 1 (trad.).

939
1629.
Pahar de argint aurit de 21,5 cm. înălţime şi 10 cm. diametru; litrră
de 0,3 cm., săpat<l într-un medalion, în partPa superioară a obiectului.
Provine din: Tîrgu Mureş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. invrntar.

Vasarhelly szahok czheha phohara; 1629
Paharul breslei rroitorilor din Tîrgu

Mureş;

2•

Hi20.

Pc marginea de jos a suportului, cu lit.rrii gravat.ii de o,;; ern.:

C(z)he(h) mesterek Nagy szaho Ferencz es Szen(t) Martony szabo Pl'ter.
Meşterii breslaşi

Nagy Ferencz c1·oitor

şi

2

Szent Martony Peter croitor.

940
1631.
Pahar de argint aurit de 16,8 cm. înălţime şi 9 cm. diametru; literă
de 0,4 cm., săpată pe marginea superioară a obiectului.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut şi fondului de obiecte de la bis.
Trei Ierarhi din Iaşi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 27 .

t
t

Gito K~n4 C~TROpH >K~n4H
Această cupă

a

făcut-o

.....
iiH,.t.ptH; x4XA4.

jupan Andrei; 1631.

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe marginea bazei:

D(aniel) B(loweber).
BIBLIOGRAFIE: C. Bohulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 201 (text
1 Textul a fost datat cea. <1628-1648> in perioada
in care Daniel Bloweber este cunoscut ca meşter.
2 O inscripţie asemănătoare şi pe alt pahar, fără

şi

trad.).

nr. inventar.
3 Vezi C. Bobulescu, loc. cit.
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941
1634.
Pahar de argint aurit de 18,5 cm. înălţime şi 9,5 cm. diametru; literă
de 0,8 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 29.

1634.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe piciorul paharului:

M(ichael) S(eybriger).

942
1635.
Pahar de argint aurit de 17,5 cm. inălţime şi 9 cm. diametru;
de 0,5 cm., gravată intr-un medalion.
Provine din: Tlrgu Mureş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

Vasarhelly szabok czheha phohara; 1635.
Paharul breslei croitorilor din Tirgu

Mureş;

1635.

In partea superioară a obiectului, cu literă de 0,6 cm. gravată:

Nagy szabo Ferenc(z), 1 Nagy szabo M(i)klos, 1 czhe(h) mesterek.
Nagy Ferencz croitor, Nagy Mikl6s croitor,

meşteri breslaşi.

943
<1635 noiembrie 30-1654 martie 25>.
Pahar
ţime şi

făcut

dintr-o

nucă

4,7 cm. diametru;

de cocos, cu suport metalic, de 11,5 cm. înăl
de 0,5 cm., săpată pe banda de argint

literă

lnconjură

cupa.
Provine de la : m-rea Topolniţa, raion Turnu-Severin; a
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 55.
ce

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 66.

1

aparţinut

Ibidem, p. 130, nr 55.
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t

GHiil 44W4
flpt;\HTf4H 1 •

tpMOH4X4

Tto,.t.op4 WT M4H~4CTHp4

t Ace3t pahar al ermonahului Tet:Jdor de la
Ioan lnainte-mergătorul.

Tonoi\HH~ţt,

mănăstirett

XP4Mil

Topolniţa,

CHtT4ro

HH4H4

hramul sfintului

944
1637 septembrie 1 -1638 august 31 ( 7146).
Pahar de argint aurit de 22 em. înălţime şi 11 cm. diametru; literă
de 0,8 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Oorj ; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 20.

t

Git 44Wf C'li..THOpH mSn4Hil HHKOA4 np!.Kili\4R

&!.c4Jp4Ril HOfH0;\4, H'll.. A j.JiT

t Acest pahar l-a
Băsarab

1

WT

r i\OrOH4,

H'll.. ,.t.(ll)Hii•

lw

Lll4TiiS

*"
x.SpMS.

făcut

jupan Nicola
voievod, in anul 7146.

pircălab

din Glogova, in zilele lui Io Matei

BIBLIOGRAFIE: Jules Brun, L'art religieux au Musee de Bucarest, p. lo5.

945
1641 (7149) martie 20.
Pahar a ( ?) de argint aurit de 11 cm. înălţime şi 5,5 cm. diametru, cu
de email multicolor; literă. de 0,2-0,3 cm., săpată pe baza suportului.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 71.

aplicaţii

Hw

*"

-+<

g4CHAf H(ot)Hw,&.; x.SPM9 M4pT(if) K.

Io Vasile voievod; 7149 martie 20.
1 Textul a fost datat <1635 noiembrie 30-165lo
martie 25> în perioada In care Teodor ieromonahul
a fost egumen la m-rea Topolniţa.

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 43.
.
Obiectul In formă. de pahar are In interior trei
lamele metalice, terminate cu cite un ornament.
a
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946
1651.
Pahar de argint aurit de 22 cm. înălţime şi 10,5 cm. diametru;
de 0,5 cm., gravată Intr-un medalion, în partea superioară.
Provine din: Tirgu Mureş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

Marus Vasarheli szabok cz(h)e(h) pohara; 1651.
Paharul breslei croitorilor din Tirgu
Pc marginea suportului, cu

Mureş;

literă

1651.

gravatil de 0,4 cm.:

Cz(h)P(h) mPstersegek beczinalta Kharo szabo Miklos es Goncz Janos.
Făcut

pentru

breaslă

de Kharo Mikl6s croitor

şi

Goncz

Jănos.

947
1652 septf'mbrie 1-1653 august 31 (7161).
Pahar de argint aurit de 13,5 cm. înălţime şi 7 cm. diametru;
săpată pe marginea superioară a obiectului.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără mr. inventar.

literă

de

0,4-1,1 cm.,

t

Comşa

Răuţă;

7161.

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe

suprafaţa

bazei:

M. W.

948
1656.
Pahar de argint aurit de 18 cm. înălţime şi 8 cm. diametru;
gravată Intr-un medalion.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

0,5 cm.,
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literă

de

Becher der Myller cze Gh(e) nosen; 1656.
1

Paharul breslei morarilor; 1656.
In centrul medalion ului sint gravate majusculele:

M(yller) cz(e)

t.

Breasla morarilor.
Iniţialele meşterului,

de 0,.5 crn., sint grava te pc haza obicct.ului:

A. B.

949
1665.
Pahar de argint aurit de 15,5 cm. înălţime şi 8,3 cm. diametru;
de 0,6 cm., gravată în jurul medalionului din cimpul obiectului.
Provine din: Tirgu Mureş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

V asarheli szabok c(zh )eha pohara; 1665.
Paharul breslei croitorilor din Tirgu

Mureş;

1665.

In cimpul obiectului:

Cziszar szabo Marton, 1 Ungvari szabo Ianos, 1 c(z)he(h) mesterek.
Cziszâr Mârton croitor, Ungvâri Jânos croitor,

meşteri breslaşi.

950
1666.
Pahar de argint aurit de 14 cm. lnălţime şi 7,5 cm. diametru;
0,6 cm., gravată in partea superioară a obiectului.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Eotves 1 anos Enedi,

1

literă

de

Pap Anna Paniti; anno 1666.
1

Argintarul Janos Enedi, Pap Ana Paniti; in anul 1666.
1 Inscripţia

este

gravată

de

două

ori.
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951
1681 septembrie 1-16li2 august 31 (7190 ).
Pahar de argint de 13,5 cm.
O,t,.-0.6 cm.

lui

înălţime şi

6 cm. diametru;

literă

de

săpată.

Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeude antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 19.

naţional

Partenie ermonah, eg(umen) ot Bi(s)triţ(a); 7190.

952
1686 septembrie 1-1687 august 31 (7195 ).
Pahar de argint aurit de t,.,5 cm. înălţime şi 6 cm. diametru; literă
de 0,3 cm. săpată.
Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 37.

Paisie eg(umen) 1 B(istri)ţ(e)i; 1 7195

3 .1

KB ( ?).

953
1695.
Pahar de argint aurit de 13,5 cm. înălţime şi 9,5 cm. diametru;
de 0,3 cm., gravată intr-un medalion cu o emblemă.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

Ecsedi Peter, Cse()ei E()a; 1695.
Ecsedi Peter, Csevei Eva; 1695.

954
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204).
Pahar de argint de 8 cm.

înălţime şi

t,.,5 cm. diametru;

literă

de O.t,. cm.

săpată.

Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 35.

colecţiilor

t Epifanie ermonah ; 7204.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 67.
Ibidem p. 131, nr. 70-72.
8 Texte asemănătoare şi
pe paharele cu nr.
inventar: M 36 de t,.,8 cm. înălţime şi 6 cm. dia2

metru şi M 38 de 5 cm. înălţime şi 5,5 cm. diametru,
avînd litera de 0,2 cm.
4
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 69.

662
https://biblioteca-digitala.ro

955
<1696-1707>.
Pahar de argint aurit de 9,3 cm. înălţime şi 6,4 cm. diametru; literă
de 0,5 cm., săpată pe marginea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Cotroceni 1 , din Bucureşti; a aparţinut colecpilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 34.
2•

Preda

Iniţialele meşterului,

de 0,4 cm., sînt gravate pe baza obiectului:

G(eorg) O(lescher) 3 •

956
1705 septembrie 1-1706 august 31 (7214).
Pahar de argint aurit de 13,5 cm. înălţime şi 7 cm. diametru; literă
de 0,4-0,7 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 23.

t

Stefan erm( onah); l( ea)t 7214.

957
1709.
Pahar de argint aurit de 10 cm. tnălţime şi 7,5 cm. diametru; literă de
0,3 cm., gravată In două medalioane din partea superioară a obiectului.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Mihaly Cserei, Kun Ilona; anno 1709.
1

Mihăly

Cserei, Kun llona ; in anul 1709.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te pe baza obiectului:

G. M.
1
1
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 74.
Cu alfabet latin.
Textul a fost datat < 1696-1707 > in perioada

în care Georg Olescher este cunoscut ca meşter.
' Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 68.

663
https://biblioteca-digitala.ro

958
1718.
Pahar de argint de 9,5 cm. înălţime şi 6,4 cm. diametru; literă de
săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: rn-rea Mărgineni, raion Tirgovişte; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 39.

0,7 cm.

t

Kop'IYJA~ou

L€po[J.ovoczou, an(n)o 1718 1 •

t Al lui Cornilic irromouahul, in auul 1718.
lniţi:i.lele meşterului,

de 0,3 crn., sînt gravate pe baza obiectului:

P. B.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 132, nr. 82 (trad.); 2. D. Papazoglu, ms. rom. 730 de
la Arh. St. Buc., f. 26 (trad.).

959
1771.
Pahar de argint aurit de 9,5 cm.

înălţime şi

7 cm. diametru;

literă

de

0,3 cm., săpată în două medalioane în partea superioară a obiectului.

Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R.

Fără

nr. inventar.

Esterhaus Kornis, 1771.J Gyeroffi Barbara.
Eszterhazy Kornis, 1771. GyerOffi Barbara.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt grava te pe baza obiectului:

K.M.P.

960
1776 (7284) ianuarie 20.
Pahar de argint aurit de 9 cm. înălţime şi 8 cm. diametru;
săpată în partea din mijloc a obiectului.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M lo3.

literă

de

0,5 cm.,

t Acestu paharu <este al> mănăstiri(i) Ne(a)mţulu pr(i)nu
menului Vinedictu Di(n)ga, v(ă) lea(t) 7284 ghen(arie) 20.

silinţa

egu-

1

1 Texte identice şi pe paharele cu nr. inventar:
M loO ·de 11,3 cm. avind litera de 0,8 cm., M lo1
de 12,9 cm. avînd litera de 0,8 cm., M lo2 de

H,1 cm. avînd litera de 0,8 cm. Vezi: Tocilescu,
Catalogul, p. 131, nr. 60-63.
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*

961

1490 septembrie 1-1491 august 31 (6999).
Panaghiar de argint aurit de 15 cm. diametru; lilcr(t de 0,4 cm. în relief,
pe unul din discuri, în exterior.
Provine de la: m-rca Snagov, raion Răcari; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1522.

t G'h.'I'Kopl c•h.H llfH4rhltdp <KOI(II4H Ap..v.rhl4 liHHTHAfCKOM~ K"h. XP4M H w&HT-k" np(-k).

......
......
4(H)cThl~ Ji"h.Kf(At)Hit ,uoH4C'I'~1p wT GH-krw(K), K "-k'l' xSU,48, HH,.t,(HK'I'ioH)hl 3 1 •

tA

ratei

făcut aeest panaghiar jupan Drăghiei Vintilescu pentru
Intrări în biseric11 al măw1stirii de la Snagov, în anul G999

biserica şi lăcaşul preacuindictionul 7.

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Cîteva ore la SnagoP, în <•Rev. rom.>>, an II (1862),p. 363 (text şi trad.);
2. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. !d (trad.); 3. Idem, U9U5, Manastirea Snagwut,
1457, In <<Calendarul antic>> pc anul 1875, p. H (Lrad.); 4. Al. l. Odobcseu, Scrieri literare şi istorice, 1, p.
396 (trad.); 5. Bilciurcscu, Monastirite, p. 158 (trad.); 6. Gh. Ghibănescu, Vlad CJodă (Călugărul), în
5' Arhiva>>- laşi, an VII (1896), p. 1!12 (trad.); i. Iorga, Inscripţii, I, p. 156-157 nota 1 (text şi trad.);
8. Torilescu, Catalogul, p. 126, nr. 1 O (trad); Il. Ccgăneanu, Obiecte, p. 39 (text, trad. şi fig. 15 bis);
10. Al. Odobescu, Bisericile de la SnagoCJ şi Turbaţi, în << Monumentele noastre istorice în lecturi ilustrate
alese, orlnduite şi publicate pe seama tinerimei şcolare>> de Al. Lapedatu, p. 322 (trad.); 11. E. Mihăileanu,
SnagoPul, p. 16 (trad.) 12. V. Brătulescu şi R. Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul IlfoP, p. 25 (trad.); 13.
St. Nicolaescu, Vechimea mănăstirii SnagoP, In <<Bucureştii>> an III (1935), p. 111 (trad.); 14. G. D. Florescu,
DiPanele domneşti din Ţara Românească, I (1389-1495), p. 47 (text şi trad.); 15. N. Şerbănescu, Istoria
mănăstirii SnagoP, p. 20 (text şi trad.); 16. V. Brătulescu, Mănăstirea Snagw, In <• Bis. ort. rom.>>, an
LXXII (1954), p. 277 (text şi trad.); 17. T. Voinescu, Argintăria în colecţia de artă medieCJală din tezaur,
în <• Studii asupra tezaurului ... >>, I, p. 68 nota 1 (trad.); 18. N. Şerbănescu, Panaghiarul de la
SnagoCJ. Cîteva lămuriri asupra panaghiarului şi rostului său liturgic, în << Bis. ort rom. >>, an LXXX
(1962), pp. 561 şi 566 (text şi trad.).

962
<Cea. 1492>.
Panaghiar de argint aurit de 14 cm. diametru; literă de O, 7 cm., grape cele două părţi ale obiectului, In exterior.
Provine de la: Biserica Precista din Bacău; a aparţinut fondului Mitropoliei din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1525.

vată

t Îw B:"f~4H,&,pb. KOfK0,.\4, c(hl)Hb. G'J'tzjs4H4 KOfROr\4, somino M(H)"(oc)'l'i~ rocno,4.4pb.
3EM"" Molt"i\4(K)cKoH C"h.TKOpH c"h.H ll4H4ri~p A" fCTb. K"h. CKOfM u,p("h.)KKH w(T) li.4KOK 2•
1 lndictiomll este greşit; anului 6999 îi corespunde
indictionul 9.
9 Textul a fost datat <cea. 1492 > în jurul anului
cînd a fost ziditA. bis. Precista din Bacău, ctitoria
lui Alexandru voievod. Pe lîngă acest text, pe
marginile din interiorul discurilor mai este gravată
o inscripţie cu literă de 1 cm. • t '-ltc(T)noHIU4Ai

XipSBH.\1 H C~4KHiHIII4Ai &13 f4CK.lKAiHTAI Gipd<j!H,\1 ~1:-1 Hclt(T)AIHT.II

fi(or)4 CMBO POli:AE(II )1110.11 Cl..lp4.11

Ji (OrOPO.\H)l\i

TiGi

BIAH-

>>. [t Ceea ce eşti mai cinstită decit heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvintul
ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim].
~4.11'1
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t lo Alexandru voievod, fiul lui Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul
Moldovei, a făcut acest panaghiar ca să fie la biserica sa din Bacău.

ţării

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române./. Despre mănăstirea Neamţului.
in •Anal. Acad. Rom.•>, Mem. Secţ. lst., Seria Il, tom. XXXIV (1911-1912), p. 461 (text
şi trad.); 2. Idem, Mănăstirea Neamţului, p. 28 (trad.); 3. Gr. Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 5 (trad.); 4.
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, pp. 349, 352 (text şi trad.) şi
fig. 245 la p. 351; 6. M. Berza, Trei tetrae11anghele ale lui Teodor Mărişescul in Muzeul istoric din Mosco11a,
in Cultura moldo11enească în timpul lui Ştefan cel Mare, p. 592 (trad.).
II.

Bălineştii,

963
<Sec. XV

sfîrşit

- sec. XV 1 început>.

Panaghiar de argint aurit de 15 cm. diametru; literă de 0,4 cm. in relief,
pe partea exterioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1524.

t

GiH '_!!n4H4ri4pk ckTKopHWI c(lll )HoRE m~n4H4 [H okro1, m~n4H
Ă4HliOY'Ak, P4(,.tyo)I('Ak; H ckTKopH 1ro ~ MOH4cTHp~ TicMIH4 2•

t Acest panaghiar 1-au
Radul;

şi

I-au

făcut

la

p

li4pGoy-Ak, llpkKOV' Ak,

făcut

mănăstirea

fiii jupanului Neagoe, jupan Barbu], Pîrvul, Danciul,
Tismana.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 220 (text şi trad.); in extras, p. 72; 2. ldem, Catalogul, p. 126,
nr. 1 (trad.); 8. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 116 (text şi trad.); 4. Cegăneanu, Obiecte, p. 44
(text şi trad.); 6. T. Voinescu, Argintăria în colecţia de artă medie11ală din tezaur, in « Studii asupra tezaurului ... •, 1, p. 68 nota 2 (trad.); 6. St. Metzulescu, In jurul unui ctitor bisericesc, in • Glasul bisericii t,
an XVIII (1959), p. 666 (trad.).

964
1502 (7010) decembrie 18.
vată

Panaghiar de argint aurit de 15 cm. diametru; literă de 0,7 cm., grape partea exterioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1526.

1 Inscripţie deteriorată; textul a fost întregit
de noi.
1 Textul a fost datat <sec. XV sfirşit -sec.
XVI inceput> după donatori, grafie şi factura
artistică a obiectului. Pe Ungă acest text, pe una
din părţile obiectului, in interior, mai este o
inscripţie cu litera de 0,6 cm. in relief, • t 'l~o.c(T)HaH-

"3

W44 l(ljiSihiM H C~4BHIHW44
p.irCSIKAIH~4 cfp4ljiHM Gl3
HC(T)AIHH4 li(or)• G.loBo jiOIKAI(C)Tw•• Clo.IJI44 li(oropoAH)~& TtG(t) BIA'"••(M) •· [t Ceea ce eşti mai cinstită

decit heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare
decit serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu
Cuvintul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs
cătoare de Dumnezeu, te mărim.]
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t iw GTezfsdHil ROIRO,.\d, &(o)miuo M(H)A(o)cTitO, r(oc)n(o)A(d)pll SEMAH .MoArftdRCKOH,
c(hi)Hil .&or,.\dHd ROfROrftH, Cf 'h.TROpH, C'h.H ndHdrHhliJil R'h. CROfMil HtMI~ICKWMil MOHdCTHpH, R A(rJi:)TW
>+.....
xSi M(rJi:)c(e)U,d AfK(IMRph) Hi 1•
t Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, fiul lui Bogdan
voievod, a făcut acest panaghiar la mănăstirea sa de la Neamţ, în anul 7010 luna decembrie 18.
BIBLIOGRAFIE: 1. Melhisedec, Notiţe, p. 9 (text şi trad.); 2. C. Gheorghiu, Geografia judeţului
p. 280 (text in transliteraţie şi trad.); 8. Iaţimirski, PyKonucu pyMbl.H.cKuX'l> 6u6.1!uomeK'l>, p. 600-601
(text); 4. R. Suţu, Cîteva inscripţiuni, în« Arhiva>>- Iaşi, an XVIII (1907), p. 182 (trad.); o. N. Creţu
lescu, Inscripţiile sf. m-ri Secul, in ''Arhiva •>- laşi, an XX (1909), p. 238-239 (trad.); 6. N. Iorga, Ştefan
cel Mare şi mănăstirea Neamţului, in tBul. Corn. mon. ist.>>, an III {1910), p. 104-105 (foto.); 7. ldem,
Contribuţii la istoria bisericii române. I. Despre mănăstirea Neamţului. II. Bălineştii, in «Anal. Acad. Rom.~.
Mem. Secţ. lst., Seria Il, tom. XXXIV (1911-1912), p. 461 (trad.); 8. Idem, Mănăstirea Neamţului, p. 28 (trad.);
D. C. N. Tomescu, Scurtă povestire istorică despre sfinta mănăstire Neamţu, p. 98 (trad.); 10. P. Mihail, Biserica
lnălţarea de la mănăstirea Neamţu, in «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», an XXXIV {1958), p. 789 (trad.);
11. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 349 (text şi trad.) şi
fig. 243 la p. 348; 12. Arta in epoca lui Ştefan cel Mare in Muzeul de artă al R.P.R. Text de Ioana Lazarevici,
(p. 16-19 foto.); 18. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 514.3 de la B.A.R.P.R., f. 78 (text şi trad.) şi decalc la f. 192.
Neamţ,

965
1520 septembrie 1-1521 august 31 (7029 ).
Panaghiar de argint aurit de 13,5 cm. diametru, cu aplicaţii de email
colorat; literă de 1,3 cm., emailată cu verde şi albastru, in chenarul
obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1523.

R

t GllTRopH CllH """"ridpll pd&ll &(o)miH, MOHdXIl lldXOMHI H m~ndHil llpe"A" RfAHKiH &dHil,
Ark(T) ~K8 2,

t A făcut acest panaghiar robul lui Dumnezeu, monahul Pahomie
ban, in anul 7029.

şi

jupan Preda mare

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Despre unele manru;cripte şi cărţi tipărite, aflate în mănăstirea
în (<Rev. rom.>>, anI {1861), p. 730 (text şi trad.); 2. Idem, Scrieri literare şi istorice, I, p. 394 notă
(trad.); 3. Tocilescu, Catalogul, p. 126-127, nr. 12 (trad.); 4. Cegăneanu, Obiecte, p. 39 (text, trad. şi
fig. 16); 5. Gh. D. Popescu, Mănăstirea Bistriţa din judeţul Vîlcea, p. 92 (trad.); 6. T. Voinescu, Argintăria în colecţia de artă medievală din tezaur, în ''Studii asupra tezaurului. .. ''• I, p. 68 nota 3 (trad). şi
fig. 8 la p. 67; 7. St. Metzulescu, In jurul unui ctitor bisericesc, în ''Glasul bisericii ''• an XVIII {1959),
p. 667 ( lrad.); 8. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, p. 897, fig. 854; 9. Al. Odobescu,
ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 18 (desen şi trad.).
Bistriţa,

1
Pe lîngă acest text, pe marginea din interiorul discului, mai este gravată o inscripţie cu litera de f Cffi.: t «'JtC{T)HIHW4 );IP~BHMk H CA4BHHAIHW4 613

P4CSlK,!,IH'4 CiP4ljiHMk &i.'l HCTAtH'4 fi(o)r4 GAOB4 POlKAI{H)W4AI
CâiJI4AI li(oropoAT)nx. (sic) Tid RMH~4Mik ''·
Ceea ce
eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită

[t

fără

de asemănare decît serafimii, care fără strică
ciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim].
2
Pe lîngă acest text, pe partea dinăuntru a

celuilalt disc, mai este o inscripţie cu litera de
0,3 Cffi. În relief « t 'J(âC)THi:HWX.-'1 );IP~BHAit. H CA4B-

HtHW&NI Gl3 P4C~lK(A)1HI4 CIP4ljiHMt.
0AOB4-; pow;f Al)c( T)W&Ai

< C> >riiJI&AI

Gl3

HCTkAi:H14 Ji(or)4

Ji(or.,OAH)U,I TIGI BIAH-

(~41Mt.J•· [t Ceea ce eşti mai cinstită decit heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decit serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvintul
ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născă.toare de
Dumnezeu, te mărim.]
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966
1581 (7089) iulie 17.
Panaghiar de argint aurit de 12 cm. diametru; literă de 0,9 cm.,
pe ambele discuri.
Provine de la: m-rea Agapia din Deal, raion Tîrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1527.

gravată

t

fl4HdrHiilp C1!.H C1!.'rROpU GMRWf icdÎd m(H}cK(o)n1!. Pd,.l,ORCKM H ,.l,d,.l.f frO R1!. MOHdC'rH!Jil
Drdnîd, H,.l,fmt ecT XP(d}M -1
d G(d:)TîMX "PXîcTpdTHr1!. iliHX"""" H 1'4Rpi'HAd H npo4iH c(H}Ail GfCIIAil'rHMXi A(rk)Tw

.....

.....

,3119 ~A(if} 3Î.

t Acest panaghiar 1-a făcut Isaia fost episcop de
unde este hramul
Sfin~ilor voievozi Mihail
iulie 17.

şi

Gavriil

şi

Rădăuţi şi

eelorlaltc puteri

l-a dat la
fără

mănăstirea

Agapia,

trupuri, în anul 7089

BIBLIOGRAFIE: 1. Melhisedec, Cronica Romanului, 1, p. 211 (text şi trad.); 2. Iaţimirski, PyKonucu
6u6J!uomeK'b, p. 6 (text); 3. N. Dărîngă, Istoria sfintei monastiri Agapia din judeţul Neamţ,
p. 105 (trad.); 4. D. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, p. 213 (text şi trad.); o. Gr. G. Tocilescu, ms.
rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 288 (text).

py.nbLnc~<uX'b

967
1602 (7110) iunie 20.
Panaghiar de argint aurit de 8,5 cm.

diametru;

literă

de 0,6 cm.

gravată.

Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

t
îo,·H(i'e)

....

G11.H ndH4ridpll c1!.TROpH ir~MfHil HHAil R1!. MOHdCTHpll GAd'rHHd 1 R A(rk)To )lpi M(rk)c(e}tţd

K.

t Acest panaghiar 1-a
iunie 20.

făcut

egumenul Nil la

mănăstirea

Slatina in anul 7110 luna

*

968
<Cea. 1501 >.

Pocal de argint aurit de 37 cm. înălţime şi 14,5 cm. diametru; literă
de 0,7 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 3.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 22.
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t

1KSn4Hb.

E.4p&Si\b.

Ă4H"'~i\b. r\BWpHHK'h. 1

t

R4Hb.

H mlin4Hb.

t Jupan Barbul ban t

t

H Rp4'1'Hicl fro,

p4,4,01(1\'h.

şi fraţii

mSn4H'h.
nocTfi\HHKb. 2 •

fipb.BOI(i\'h.

lui, jupan Pîrvul vornic

rl,BOpHHKb.

H

mSn4Hb.

jupan Danciul vornic 1 t

şi

ŞI

jupan Radul postelnic.
BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 20 (text şi trad.); 2. C. Nicolescu, Argintăria decoratifJă
de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia de artă f.eudală a Muzeului de artă al R.P.R., in <<Studii
muzeale1), I (1957), p. 46 nota 1 (trad.); 3. St. Metzulescu, lnjurul unui ctitor bisericesc, In<< Glasul bisericii 1),
an XVIII (1959), p. 667 (trad.); 4. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. H (trad.).

şi

969
<1619 mai 8 - 1620>.
Pocal de argint aurit de 22,5 cm. înălţime şi 12,7 cm. diametru; literrt
de 0,3 crn. săpată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 9.

t

Să să ştie că au datl:i
aciăstu păharu la mă(nă)stire la

Stoica vistiiariul cu
Tismana 4 •

Pe baza suportului se mai
de 0,4 cm., săpată:

t

Să

se

ştie că

află

lui, Dochiia,

un text in scriere specular;1, cu liter;l

au dat-o vistiiarulu Stoic(a)

Iniţialele meşterului,

jupăniasa

de 0,3 cm., sînt

săpate

4•

pe marginea suportului:

H(ans) P(riester) .
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. 1), Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 217; in extras, p. 69; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 146; 3.
C. Nicolescu, Argintăria decoratifJăşi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia de artă feudală a Muzeului
de artă al R.P.R., In <<Studii muzeale 1), l (1957), p. 50 nota 3.

970
1641 septembrie 1-1642 august 31 (7150 ).
Pocal de argint aurit de 36,7 cm. înălţime şi 12,8 cm. diametru; literă
de 1,3 cm. gravată.
Provine de la: m-rea Negru Vodă din Cimpulung; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 5 şi Muzeului de artă religioasă 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 5.
Eroare ( ?). ln loc de comis ( ?).
Textul a fost datat <cea. 1501:> In perioada
cind boierii Craioveşti deţineau dregătoriile amintite
in inscripţie.
3
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 52.
4 Textul a fost datat <1619 mai 8 -1620> In
1

2

ultima perioadă in care Stoica, pe care-I identificu Stoica din Strimba, este atestat documentar, ca mare vistier, perioadă In care şi Hans Priester
este cunoscut ca meşter.
6 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131-132, nr. 79.
8 Vezi: Grigore Ionescu, Bucureşti, p. 125.
căm
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t Al
vo(i)vod

H

tău de(n)tr-ale tale aiducem ţie, Do(a)mne, acest păhar, Io Matee
rocnom(Ad) 1 Elina, la mănăstire la Cărnpul Lun(g)u; let 7150.
Iniţialele meşterului,

de 0,2 cm., sint grava te pe baza obiectului:

M.G.
BIBLIOGRAFIE: 1. T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti cu Transil11ania (Meşteri
argintari), in •Studii şi cercetări de istoria artei&, an III (1956), 1-2, p. 82 nota 1 şi desen la p. 78; 2.
C. Nicolescu, Argintăria decorativă şi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia de artă feudală a Muzeului
de artă al R.P.R., in <•Studii muzeale &, I (1957), p. 49 nota 2; 3. ldem, Siebenbiirgische Goldschmiedearbeiten
in den Rumănischen Lăndern, in <• Forschungen zur Volks- und Landeskunde >), 1963, nr. 6, p. 48 nota 2;
4. D. Papazoglu, ms. rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 51.

971
1645.
Pocal de argint aurit de 29,4 cm. lnălţime şi 11,5 cm. diametru; literă
de 0,4 cm. săpată. Cimpul este împărţit in trei registre cuprinzind scene
de vlnătoare ş.a.
Provine de la: m-rea Tismana 2 , raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 6.

48 toti

3;

1645.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate pe marginea cupei:

H. H.
I. N.

972
<Cea. 1653>.
Pocal de argint aurit de 26 cm. lnălţime şi 12,5 cm. diametru; literă
de 0,4 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 7.

t J upanu
1 Şi
2

Giura cluciar(u)lu

4•

doamna.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 46.
3 Unitate
de măsură - greutate, folosită in
Transilvania.

4 Textul a fost datat <cea. 1653 > in perioada
in care Giura clucerul este atestat documentar,

şi

după

meşter.
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Iniţialele meşterului,

de 0,8 cm., stnt gravate pe suportul obiectului:

C(hristoph) B(entzer).
Argintăria decoratiPtl şi
al R.P.R., in • Studii muzeale ~.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 130, nr. 42; 2. C. Nicolescu,
de uz casnic (sec. XVI-XVII) din

Secţia

de

artă feudală

a Muzeului de

artă

I (1957), p. 50 nota 2.

*

973
1520.
Potir de argint aurit de 21 cm.
0,6 cm., săpată pe cupă.

inălţime şi

9,5 cm. diametru;

literă

de

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R.

Fără

nr. inventar.

Gregorius plebanus de Banruca; 1520.
Grigore parohul din Banruca; 1520.

974
<Cea. 1563>.
Cupă

de potir de argint aurit de 10 cm. tnălţime şi 11,5 cm. diametru;
de 0,9 cm. gravată.
Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 293.

literă

t

G110

2
noTHp c:"h.TRopH tr~MIH~ Kl(p H~t4pHwH •

t Acest potir 1-a

făcut

egumenul chir llarion.

975
16<01 ?>.
Potir de argint de 24 cm. tnălţime şi 10,5 cm. diametru; literă de
0,9 cm. gravată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Mihai Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 286.
1
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 24.
Textul a fost datat <cea. 1563> dupA grafie,

tn perioada tn care Ilarion a fost egumen la m-rea
Bistriţa.
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t

To 7ttXpov 1t( o)'r"l)p~ov E7tpOcr"I)AW6"1) EV 't'W VIXW 't'OU Ay~ou N~x.oAtXou EV 't'W
M7toux.opEcr't'"l), 't'W !LE't'O;(~W 1 't'"l)(c;) L~!L07tE't'ptXc;, 7t1Xp1X 't'OU EUO"E~EO"'t'IX't'OU x.upou M~
;(IX"I)A ~m~ova~X, ,1Xxx 1 (sic).

t Acest potir a fost închinat la biserica Sfîntului Nicolae din
Simopetra, de către preacredinciosul domn Mihail voievod, 1620 (sic).

Bucureşti,

metoh la

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 26 (trad.).

976
1609 septembrie 1-1610 august 31 (7118 ).
Potir de argint de 25 cm.

înălţime şi

10,5 cm. diametru; literii de 1 cm.

gravată.

Provine de la: fosta Biseridl Episcopală din Buzfm ( ?)
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 285.

t
l W p 4;\IIA

Gi~ lldlll"- c!..TRopH iKI!IldH AI"X'""'Ihl H
ROfROA, R i\oRT

A"" "" G(R-k)rrd m(H)cK(o)nie, R"- A{"-)""

1x3pHi.

t Acest pahar l-a fiieut jupan Mihalcea
Radul voievod, în anul 7118.

şi

l-a dat la Sfînta Episcopie, în zilele lui Io

977
1612.
Potir de argint aurit de 22,5 cm. înălţime şi 10 cm. diametru;
de 0,3 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: bis. din Mica din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Conv(entus) Mikhaz; 1612.
Conventul din Mica; 1612.

1

In orig. greşit:

xOCXX

= 1620, probabil in loc de: xocxoc = 1601.
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literă

978
1628 septembrie 1-1629 august 31 (7137 ).
Potir de argint de 22,5 cm. lnălţime şi 11 cm. diametru;
1,1 cm. gravată. Text cu majuscule.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 287.

literă

de

aparţinut

t Tau-ro 't"O 6Eî:ov :KilL le:pov &yLov 7tO't"~pLOV ocq:ne:pw61J 7tilpOC 't"OU e:uO"e:~e:O"'t"OC
't"OU ocu6e:v-roc; 'lwilv AJ..e:~ocv8pou 1 ~oe:~68occ; iv T1J O"e:~OCO"(J.Lil fLOV~ -r-Yjc; ''Ap~1J0"1Jc;,
XP"-~·

t Acest dumnezeiesc şi sfinţit, sfint potir s-a inchinat de către preacredinciosul domn,
Ioan Alexandru voievod, la cinstita mănăstire a Argeşului, 7137.
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 19 (trad.).

979
1633.
Potir de argint aurit de 21 cm. inălţime şi 9 cm. diametru;
0,5 cm., gravată intr-un medalion.
Provine din: Tirgu Mureş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

de

V asarheli szabok cz( h )eha pohara; 1633.
Paharul breslei croitorilor din Tirgu
Pe marginea suportului, cu

Mureş;

literă

1633.

de 0,5 cm.

săpată:

Cz( h)eh mesterek Nagi szabo Ferenc(z) Cziki szabo Mihai.
Meşterii breslaşi

Nagi Ferencz croitor

şi

Cziki Mihai croitor.

980
1636.
Potir de argint aurit de 24,6 cm. inălţime şi 10,5 cm. diametru, cu
de email verde şi albastru, pe suport; literă de 0,6 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Brincoveni, raion Slatina; a a parţi nu t colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 288.
aplicaţii
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t
.&4c4p4G4

TRoA\

WT

TROHX

Te&-k

npHHOCHM,

ROfR0,.\4 H KHAirHHd 8AfHd, Jcl}Kf

X(pHcT)e

GA(4)rw

lţ(4)pto,

R'"b.cnpiHMH 1 H

M!.(l) p4GH TROH; iw M49H
Hd

R'"b.

np4ROCA4RHOH

RoRpoR

H43Hp4H H p(o)mHTf(A)CTRO TROf R'"b. TAI RoRpORdRWU oy-MHO}KH H C'"b.Xp4HH M(o)AG4MH npt'I(H)c ..
T!.IAI TH .M(4)TtpA1

i

R'"b.CoRX c(RoR)T!.IX 4M(H)H!..

tAle tale dintru ale tale, ţie îţi aducem, Hristoase împărate, noi robii tăi, lo Matei
Basarab voievod şi doamna Elena, pe care bine primeşte-! şi caută la credinţa cea dreaptă şi
inmulţeşte neamul tău, care crede în tine, şi-l păzeşte cu rugăciunile preacuratei tale Maici şi
ale tuturor sfinţilor, amin.
Pe marginea de jos a suportului, cu majuscule

săpate,

de 0,5 cm.:

t reyove: 3Lel X,Lpo<;; 1 e:~J.OU A:Ae:ţrlv3p( ou) ,Ax.pL~OU 1 e:x. T pLX.X.lJ<;; 3e:u-.e:prl<;; E>e:'t"rlALe:L<;;, 1636.
t S-a făcut cu mîna mea, a lui Alexandru a lui Akrivis din Trikka, din a doua Tesalie; 1636.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 129, nr. 36 (trad. text grec.); 2. C. C. Giurescu,
Istoria romdnilor, 111/2, p. 1031 (trad. text grec.).

981
1651.
Potir de argint aurit de 23 cm. inălţime şi de 8,4 cm. diametru; literă
de 0,4 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provenienţa necunoscută; a făcut parte din fondul de obiecte de la
bis. Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de
antichităţi 1 •

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 289.

Michaell Safioli, 11651.
Frau 1 Reginna 1 Safiolin 1 rererd 1 dis zum 1 Spital.
Mihail Safioli 1651. Doamna Reghina Safioli

inchină

aceasta spitalului.

982
1664.
Cupă

de potir de argint aurit, de 8,5 cm. inălţime şi 10,5 cm. diametru;
de 0,7 cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. se. Apostoli B din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 290.

literă

t

Ex. 't"CrlV -.ou Ilrlp6e:vLou te:pO!J.OVrlX,Ou.j

t

Hy-.tx.rl (!), KrlAlJrl, Ile:-.pou, 1664.

t Dintr-ale lui Partenie ieromonahul; 1 t ... 3 , Calea, Petru; 1664.
1
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 20.
Ibidem, p. 129, nr. 29.

8

Nume neinteligibil.
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983
1669 septembrie 1-1670 august 31 (7178).
Potir de argint de 23 cm. înălţime şi 10 cm. 'diametru; literă de 1 cm.,
pe cupă.
Provine de la: schitul Micşani, raion Ploieşti, astăzi dispărut; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 291.

gravată

t

Ace(s)tu potiriu făcu(tu)-1-au robul lui Dumnezeu, Dumitraşco v(e)l
sărdar înpreun(ă) cu jupă/neasa lui, Dospina, ca s(ă) fie de pomen(ă) la sf(ă)nta
măn( ă )stire Micşanii, hram ~cnmi( e) E.( oropoA"i)u, /Il 2 ; l( ea )t 7178.

984
1683 septembrie 1-1684 august 31 (7192).
Cupă

de potir de argint aurit, de 8 cm. înălţime şi 9 cm. diametru;
de 0,5 cm. gravată.
Provine de la: schitul Micşani, raion Ploieşti, astăzi dispărut.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 294.

literă

t

Gi~

,4,HCKonoTHp c'"h.TRopH n.tH

Ă~MHTp.twKo

R(E).t

C.tpţl,.tp

H KH(E)r(H)HA\ er(o) AocnHH.t,

-t<

R .t(-k)T ,._3p4R.

t Acest discopotir l-a

făcut

pan

Dumitraşco

mare

sărdar şi

cn Hg hina lui, Dos pina,

în anul 7192.

985
1686.
Cupă

de potir de argint aurit, de 7,5 cm. înălţime şi 9 cm. diametru;
de 0,4 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Brîncoveni, raion Slatina; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 296.

literă

t

Acestu discopotir făcutu-l-au C(onstantin) B(rîncoveanu) v(e)l
I-au dat besericii de la B(rîncoveni); let 1686 4 .

ŞI
1
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 129, nr. 30.
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu.

3
4

spăt(ar)

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 129, nr. 37.
Cu cifre arabe.

•
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986
1686.
Potir de argint aurit de 21,5 cm. înălţime şi 9 cm. diametru;
săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: bis. din Mica din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

de

literă

de

0,3 cm.,

Conv(entus) Mik(haz); 1686.
Conventul din Mica; 1686.

987
<Cea. 1688>.
Potir de argint aurit de 27 cm.
0,7 cm.
şi

tnălţime şi

11 cm. diametru;

săpată.

Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rtmnicu Vilcea; a aparţinut
fondului de obiecte al bis. Sf. Sava ( ?) din Bucureşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 303.

Al sf(intei)

mănăstir(i)

Dintrunlemnu.

Iniţialele meşterului,

S(ebastian) H(ann).

de 0,4 cm., sint grava te In cimpul obiectului:

1

988
1693 (7201) <iunie 18-august 31>.
Potir de argint aurit de 22,3 cm.
0,3 cm.

înălţime şi

10 cm. diametru;

Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 297.

t

literă

de

săpată.

colecţiilor

Acestu potiriu l-a făcut Ilarion ep(i)scopul Rîb(nicului) şi I-au dat la
la Bistriţ(a) să-i fie de pomeană; l(ea)t 72013.

sv(ă)nta mănăstire

1 Textul a fost datat <cea. 1688> după grafie,
prin analogie cu alte obiecte, in perioada In care
Sebastian Hann este cunoscut ca meşter.
2 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 21.

8 Textul a fost datat 1693 (7201) <iunie 18august 31 >, in perioada In care Ilarion a fost
episcop al Rtmnicului, corespunzătoare văleatului.

•
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989
1696 septembrie 1-1697 august 31 (7205 ).
Potir de argint aurit de 22,8 cm. lnăl~ime şi 8,11 cm. diametru; literă
de 0,3 cm. săpată.
Provine de la: bolniţa m-rii Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 298.

tG(o)sp(o)jda Mariia l<a> făcut acestui potir
H u 1 rezii; 1( ea)t 7205.

şi

d-a> dat la 1 bolniţa de la

mănăstiria

Iniţialele meşterului,

G(eorg) M(ay)

de 0,3 cm., sint grava te pe suportul obiectului:

2•

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, "Arginturile" lui Constantin Brincopeanu, tn <<Bul. Corn. mon. ist. >>,
an VII (1914), p. 99, fig. 7.

990
<Sec. XVII

sfîrşit>.

Potir de argint aurit de 20,5 cm. tnălţime şi 10 cm. diametru;
de 1,3 cm. gravată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Dumitru din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1652.

literă

t

Acptr::p<J>8r::t 't'O 7tOtpo'11 '7tO't"Y)pto'll r::t~ 't"O'II Ayt(o'll) Ll't](.L't)'t"pt 7tOtp(dt) 't'(o)u xupt
IO'Otpt~ rtO'II(.l.Ot 3 •

t S-a inchinat acest potir la Sfintul Dumitru de

către

domnul Isar Ghionma.

991
<Sec. XVII

sfîrşit-

sec. XVIII început>.

Potir de argint aurit de 23 cm. înălţime şi 9,4 cm. diametru;
de O, 1- O,lo cm., săpată pe partea din spate a suportului.

literă

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: M 292.

V. Simon Baricki. Ple(banus) Stuzel comparaCJit flo(renis) 160 4 •
V. Simon Baricki. Parohul ... a
1

cumpărat

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 128, nr. 25.
Iniţialele meşterului sînt gravate şi pe potirul cu
nr. inventar: M. 301.
8 Textul a fost datat <sec. XVII sflrşit> după
grafie şi factura artistică a obiectului, in perioada
2

cu 60 florini.

in care Isar Ghionma este atestat documentar.
4 Inscripţie neinteligibilă; a fost datată <sec. XVII
sfirşit- sec. XVIII inceput> după grafie şi factura
artistică a obiectului.
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992
1700 (7208) aprilie 27.
Potir de argint aurit de 13,5 cm. înălţime şi 10,2 cm. diametru;
de 0,3-0,5 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Cozia, raion Rîmnicu Vîlcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 300.

literă

t Acestu

sf(ăn)tu potir cu discos, cu zve(z)dă, cu lingur(ă) s-au prefii(n)du egumen Vasilie eromonah; Baldovin log(ofăt); ap(rilie) 27 dn(i),
l( ea)t 7208.
făcut

BIBLIOGRAFIE: 1. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. r.s; 2. Sfînta mănăstire
Cozia din jud. Vîlcea, in<< Anuarul eparhiei Rîmnicului Noului Severin>> pe anii 1921-1925, p. 595.

993
1708.
Potir de argint de 2ft,5 cm. înălţime şi 1O cm. diametru; literă de O, 7 cm.
Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Sf. Sava din Bucureşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 30ft.

săpată.

t

Aqm:p661J Ta 7t~p6v de; T1JV fl.OV~v Tou 'Ay(ou ~oc~~~
z(J)1Jc;, 1708.

n~v..(J)Mov.. oc; x~t

t S-a închinat <potirul> de
toleon

şi

faţă

la

mănăstirea

' fl.V1Jfl.OOWOV
e:Lc;

Sfîntul Sava pentru pomenirea lui Pan-

a Zoii, 1708.

994
1711 (7219) mai 2.
Potir de argint aurit de 21,5 cm. înălţime şi 9,5 cm. diametru;
de 0,5 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Sf. Sava din Bucureşti, astăzi dispărută,
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 306.

literă

t Acestu potir cu discosul şi cu zvezda sănt făcute de Ianache cluei( ar)
le-au dat sfi(n)tei mănăstir(i) S(ve)ti Savvei din Bucureşti; mai 2, leat
7219.

şi

Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt grava te pe suportul obiectului:

D. G.
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995
1723.
Potir de argint aurit de 26 cm. înălţime şi 10,5 cm. diametru;
de 0,5 cm. gravată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 307.

literă

t

'lwocvou NLxoJ..ocou 'AJ..e~ocv8pou ~oe~68oc 7tOCO""t)c; Ouyypo~J..ocx(occ; -rou Mocupoxop8oc-rou, 1723.

t Al lui Ioan Nicolae Alexandru Mavrocordat, voievod a

toată Ţara Românească,

1723.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci),
in <<Calendarul antic)) pe anul 1862, p. 107 (trad.); 2. Dumitrescu, Istoricul, l, p. 111 (trad.); 8. Em.
Elefterescu, Biserica Sf. Gheorghe Nou, in «Glasul monahilor•>, an XII (1934), nr. 403 din 27 mai, p. 4 (trad.).

996
1740.
Potir din lemn cu legătură de argint aurit, de 23 cm. înălţime şi 7,5 cm.
diametru; literă de 0,5 cm., săpată pe marginea de sus a obiectului.
Provine de la: bis. din Oiejdea, raion Alba.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

N(agy) Karolyi Ferentz adta a Vaiasdi ref(ormata) ekklesianank; 1740.
Nagy Karoly Ferentz l-a

dăruit

bisericii reformate din Oiejdea; 1740.

Pe suportul obiectului, cu

3
1

13

gyra B

literă gravată

de 0,2-0,4 cm.:

nehesze f(orint ?).

997
1754.
Potir de argint aurit de 21 cm. înălţime şi 8,5 cm. diametru, ornamentat
cu plăci de email multicolor; literă de 0,3-0,6 cm., săpată pe suportul
obiectului.
Provine din: Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Cura Ioan(nis) biro . .. 1 ; anno 1754.
Prin grija lui Ioan 1 primar... ; în anul 1754.
1

ln orig.: • Acar: Can: Pleb: Clau: • (?).

2

Sau: • Cura Ioan •·
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998
1768.
Potir de argint aurit de 28 cm. înălţime şi 8,7 cm. diametru;
0,4. cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Zlătari din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 305.

t
t

literă

de

*"'
Mv"t)o'e"t)·n Kupr:e: 't"OU 3oul..ou O"OU ~7t0CV't"WV"fl~ 7tpOOXUV"fl't"OU, xoc~~"fl·
Pomeneşte,

Doamne, pe robul

tău

Spandoni inchinatul, 1768.

999
1781.
Potir de argint aurit de 29 cm. înălţime şi 14.,5 cm. diametru; literă
de 0,4. cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 311.

t

Aceasti:i potir este a sfintei mănăstiri Tism( enii) făcu tu din argintul
de Mihail arh(imandrit), ig(u)m(en) Tism(enii), Tetoianul; 1781.

mănăstirii

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în • Anal. Acad. Rom.>), Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 217; in extr!UJ, p. 69; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 137-138.

1000
1784.
Potir de argint aurit de 21 cm. înălpme şi 10,5 cm. diametru;
de 0,5 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 312.

De robu lui D(u)mnezeu, Partenie arh(imandritul)
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 129, nr. 32.
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literă

Argeşului;

1784.

1001
1787 august 28.
Potir de argint aurit de 28,2 cm. înălţime şi 11,7 cm. diametru;
de 0,5 cm. săpată. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Popa Rusu din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 314.

literă

t

Iloc7tot 1 N't)XOÂ.ot xe:: 't'OV 't'e::xvov, Av't'pe::oc xe:: 't'OV nxvov, 0o6opotX't) Ilocvo
xe:: 't'OV 't'e::xvov, nocvo xe:: 't'OV 2 't'e::XVOV, L't'OLXO xe:: 't'OV 't'e::XVOV, Zo't)XO( ?), Av't'pe::oc, 1787
ocLyoumou 28.

t Al lui popa Nicolae şi cu copiii, Andrei şi cu copiii, Tudorache Panu
cu copiii, Stoica şi cu copiii, Zoica ( ?), Andrei, 1787 august 28.

şi

şi

cu copiii, Iani

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 289 (text frag. şi trad.); 2. V. Brătulescu, Inscripţii şi
documentare. ZugraiJi şi meşteri argintari la biserici din Bucureşti, in • Glasul bisericii D, an XXI
(1962), p. 357-358 (text şi trad.).

însemnări

1002
1792 wme 18.
Potir de argint aurit de 28 cm. înălţime şi 12 cm. diametru;
0,6 cm., săpată pe suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Cozia, raion Rimnicu Vîlcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 315.

t Acestu

sfăntu 3

potir s-au prefăcut de
d(r)it Cozian, chir Ilarion; 1792 iun(ie) 18 4 •

sfinţia

sa

literă

de

părintele

arhiman-

1003
1796.
Potir de argint aurit de 26 cm. înălţime
0,5 cm., săpată pe suportul obiectului.

şi

9 cm. diametru;

literă

de

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

MV't)!J.OC't'Ot:;
I

Bpocyxo~ocv(c;,

oi

OCLVE:Xot

artă

~
f) U!J.OC

al R.P.R Nr. inventar: M 316.

e

';' ,

1796.

Spre pomenire a adus

această jertfă ... 6

In orig.: << nn 44 »
In orig.: << Ki ..... o>>
3 In orig.: <•sfbntu.•>
4 Pe lîngă acest text, pe cupă mai este gravată o inscripţie cu literă de 0,8 cm. « t TtAo
1

, , ,,

, ~· ,,
r.t
, • ..
,
't'Oo OCV E:'t'O otVe::V e::WV't'Ot:; e::U pot O'e::t-"'otO''t''t) 't) X/\U't''t)

deci binecinstita, vestita
XpHcToKo

IIPHIMHTt,

Brîncoveancă,

HCTO'IHHK4

[t Trupul lui Hristos

de moarte gustaţi.)
6 Text neinteligibil.

primiţi,

GICMIPTH4ro

1796.

HKScn,·t •·

din izvorul cel

fără
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1004
1684 septembrie 1-1685 august 31 (7193 ).
Ripidă

de argint aurit de 62/t.8 cm.; literă de 0,3 cm.,
a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1576.

săpată

In partea

inferioară

t

Doamne Isuse Hristoase, primeşte 1 de la robul tău Costandin Brănco
veanull vei spăt(ar) darul acesta, care I-au închinat ca(s)eii sfinţiei tale
măn(ă)s l5 tirii Bistreţi(i), vă leat 1 7193 1 .
1

Pe

cealaltă

parte a ripidei, cu

literă

de 0,3 cm. -

De Dumn( e )zeu N ăscătoare, priimeşte
Bră(n)coveanulu velu spăt( ar) 1 darulu acesta,
tale mănă l5 stirei Bistriţei, 1 vă lea tu 7193 2 •

0,6 cm.

săpată:

de la robul! tău Costandinu
care I-au închinat casei sfinţiei
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. >), Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ.II, p. 195; In extras, p. t.7; 2. Iorga, Inscripţii, I, p.198-199; 3. T. Bălăşel,
Mănăstirea Bistriţa, In <<Cuvîntul adevărului>), R. Vîlcea, an IV (1905-1906), p. 218; 4. M. Răuţu,
Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 33; o. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 28;
6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 şi 5143 de la B.A.R.P.R., f. 378 şi f. 6.

1005
1685 (7193) august 20.
Ripidă de argint aurit de 60,5/t.9 crn.; literă de 0,8 cm. In relief, în
partea superioară a obiectului; in cîmp sînt reprezentate: o acvilă bicefală,
stema Ţării Româneşti şi chipurile familiei donatorului.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1573.

Io

Şe(rban)

1

C(a)n(tacuzino) B(a)s(arab) v(oie)v(o)d 3(fMAf)
1

1 Un text identic şi pe ripida nr. inventar:
M 1575. Pe lîngă acest text, de jur împrejurul
medalionului care reprezintă scena schimbării la
faţă, mai este o inscripţie cu literă de 0,8 cm.
în relief. << t flp,wsv~:iH <<~~ H4 rop·k, X(PH<T)• lito)m•,

IIOK434 tÎ'IIHH~OMa
aaci••Tk ... ~.

CROI<' "'KO:tll A\OlK4l(S. /1.4
Schimbatu-te-ai la faţă pe munte,
Dumnezeule, arătat-ai ucenicilor tăi

[t

CROHMk CA48tÎ

Hristoase
slava ta pe cît li se putea.

Să

strălucească ... ].

1

~r(poRA<~XiH) 4•

2 Pe lîngă acest text de jur împrejurul medalionului care reprezintă scena adormirii Maicii Domnului, mai este o inscripţie cu literă de 0,7 cm. In
relief: (< t f.a po:t:AIC'rBt A i:BCT(B)O C ~ J(P<H:1A4 ICH, Ka

ŞcniHIH AIHP4
li:HuoTS ~- [t

Hl

WCT4KH,

fi (OrOPOAH)U,o,

npoCT4BH

CAi

Ka

Intru naştere fecioria ai păzit, Intru
adormire lumea nu ai părăsit, Născătoare de Dumnezeu, răposat-ai la viaţă].
3 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 116, nr. 127.
4 Al ţării Ungrovlahiei.
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In jurul scenei adormirii Maicii Domnului, cu literli de 0,7 cm. in relief:

s( fMAf)

t Aceste repide
le-au
1
~rpoRA4XiH

şi

av(gust) 20, leat 7193

făcut Io Şărban C( antacuzino) B( asarab) v( oievod)
le-au dat la a sa mănăstire Cotrăcenii; m( ese )ţa

2•

In dreptul portretelor familiei donatorului, cu literli de 0,3 cm. săpatli
în partea inferioară:

Io Şerban Cantacuzino B( asarab) v( oievod) 1 H r( o)cnomA" 1 fr( o) 3 Mariia; 1
Io Gheorghie voevod;! g(ospo)jda Zmaragda; 1 g(ospo)jda Mariia; 1 g(ospo)jda
Balasa, 1 g(ospo)jda Casandra 2 •
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint grava te in cimpul obiectului:

E. V.

1006
1689 (7197) aprilie 20.
Ripidă de argint aurit de 57,5/41,5 cm.; literă de 0,7 cm. in relie ..
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1578.

Cu bl( a)gosloveniia sfinţii sale chir Theodosie arhiepiscopu i mitropolitii
Ugrovlah(iei), înse cu porunca şi cu toată nevoi \nţa igumenului chiru Iosif 5
ieromona(h); m(e)s(e)ţa ap(rilie) 20 d(ni) leatu 7197 4 •
1

1

1

Pe cealaltli parte a ripidei, cu

literă

de 0,2 cm.

săpată:

t Acestea repide săntu ale sfintei mănăstiriia 1 Tismenii care s-au făcu tu
de în argintul! mănăstirii, şi cu cheltuiala; şi s-au 1 făcutu în zilele luminatului 1 5 domnu Io Costandin B( asarab) B(rîncoveanu) voevod. 5
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in (1 Anal. Acad. Rom. ~. Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 214; in extras, p. 66; 2. Al. Ştcfulescu, Mănăstirea Tismana, p. 131.
1
2

Al ţării Ungrovlahiei.
Un text identic şi pe ripida cu nr. inventar:

M 1574.
a Şi doamna lui.
4 Un text asemănător şi pe ripida nr. inventar:
M 1577. de (61,5/51,3 cm., cu literă gravată de
0,9 cm.) Pe lingă acest text, de jur împrejurul
medalionului care reprezintă scena adormirii Maicii
Domnului, mai este o inscripţie cu literă de 0,2
cm. săpată (1 t fi1o. POlKAICT~ k A·kscTSo Clo.);PdllH~d iCH,

Blo. ScniH'H M'pd Hi WCTdRfl, ti(orOPOAH)U,I, np!CTdBH C.il Klo.
mHsoTii •· [t Întru naştere fecioria ai păzit, intru

adormire lumea nu ai

părăsit,

Născătoare

Dumnezeu, răposat-ai la viaţă].
fi Pe lingă acest text, de jur împrejurul medalionului care reprezintă scena schimbării la faţă,
mai este o inscripţie cu literă de 0,7 cm.; in relief:
(1 OptW&Pd3H c"' Hd ropt, X(pHCT)i ti(o)lK!, noKd34 SqiHH~OMlo.
cso""'" c•4sS cso«' ~<~KOlKI MOlKd:(S. Ad s1o.cldiT ...... ''· [ tSchimbatu-te-ai la faţă pe munte, Hristoase Dumnezeule,

arătat-ai ucenicilor tăi
Să strălucească ... ].

slava ta pe cît li se putea.

Pe ripida cu nr. inventar 1577 sint in plus cuvintele: ~ ... " HdM rpi:uJHI.I >> [ • • • şi pentru noi păcătoşii].

de

683
https://biblioteca-digitala.ro

1007
1696 septembrie 1-1697 august 31 (7205 ).
Ripidă de argint aurit de 66,5/55 cm.; literă de 0,5 cm.,
partea inferioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1580.

gravată

in

t Bunul credincios domnu Io Costandin B(asarab) vo(i)voda cu 1 doamna
sa Mariia; cei ce au iubit podoaba 1 casii tale, Doamne, lăngă alalte 1 şi cu ace(s)te
repidii a lor mă l 5 năstire Hurezii au în 1 podob[it]; 720[5]1.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt gravate In cimpul obiectului:

1( ohannes ) H( enning).
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom.>>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 184; în extras, p. 36; 2. V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, in • Bul.
Corn. mon. ist. •>, an XXVI (1933), p. 55.

*

1008

1646-7154 <ianuarie 1 -august 31>.
Sfeşnic

vată

t

GeH

e(Kok)T(4)rw

de argint aurit de 125 cm. înălţime; literă de 1,1 cm., grape patru inele.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1463.

epmpEHHJ.JH

eKoklJ.IHHK

A4POK4 eAl

K 1 EAHU, okH

A4Kpok

THeM4HeTokH,

E.(o )ropoţ\H4H4rw

Oy-emHiAI, H4MH rpokwH jJ.JMH X(pHeTo )KJ.JMH p4&H io 11l49EW .M&4e4[

w&HTEAH

p4&o~ KOIKO,<\O~

1

H

GAEHO~ r( o)c(no )mAE~ \ K'l!. 4EeT H Kp4eOTOI(
u,p('l!.)KKI &(o)mi4j H4 M4>KI K'l!. 114MAIT Kok4HOI(~, 4MHH" K'l!. AokTO

....

.....

x.SPHA CAOK4>KI K'l!. IIA'l!.IJ.IEHi4 x4XMS.
cifră a datei este acoperită de legătura
întregirea s-a făcut după Tocilescu,
loc cit. Un text identic şi pe ripida nr. inventar:
M 1579.
Pe lîngă acest text, de jur împrejurul medalionului care reprezintă scena adormirii Maicii Domnului mai este o inscripţie cu litera de 0,8 cm.
În relief: « t & ... POlKAICTBil AiiRCT(R)O C...l(P4HHA4 ICH R-..
1

Ultima

rnetalică;

1

8CRIHIH

Mlp4

Hl

WCT4RH,

[t lntru

Ji( orOPOAH)L\1 1

Ch\

K...

fecioria ai păzit, intru
adormire lumea nu ai părăsit, Născătoare de Dum·
nezeu, răposat-ai la viaţă).
Pe cealaltă parte a ripidei, cu literă gravată
de 0,4 cm., în partea de jos: <<Tu dară, Doamne,
prin rugăciunile preacuratei Maici 1 i tale pre dinşii
lKH(RoTS) •·

naştere

npiCT4RH

slăveşte cu dumnezc 1 iasca-ţi putere priimindu a
lor o sărdie şi osteneală, care aduc pren darul
acesta care 1 s-au [închinat] case 1 [i sfinţiei tale] $.

1

1"

Pe ripida cu nr. inventar: M 1579 nu se vede cuvîntul: «s-au >> de pe rindul 6, fiind acoperit de
legăturile metalice; este vizibil însă textul: « inchinat casei s(fi)n[ţiei tal]e •>, de pe rindurile 6-7.
De jur împrejurul medalionului care reprezintă
scena Schimbării la Faţă, cu literă gravată de

t
Ch\ H4 ropit l((PHCT)I Ji(o)lKI,
CA4RS CROIO I>IKOlKI MOlK4l(S. A•
ROcl••n ... • [ t Schimbatu-te-ai la faţă pe munte, Hris-

0,4

Cffi: (<
JlpiWHP43H
IIOK434 SqiHHKOMio. CROHMio.

toase Dumnezeule,
pe cît li se putea.
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arătat-ai ucenicilor tăi
Să strălucească ... ].

slava ta

t Acest

sfeşnic de argint s-a dăruit marei la vre Tismana, sfîntului lăcaş a!' Adormirii
de Dumnezeu, de noi, greşiţii robii lui Hristos, Io Matei Basarab voievod şi
Elena doamna, întru cinstea şi frumuseţea bisericii lui Dumnezeu, iar nouii pentru pomenire
veşnică, amin. In anul 7154, iar al întrupării Cuvîntului, 1646.

Născătoarei

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in ~Anal. Acad. Rom.~. Memorii şi notiţe,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 213-214 (text şi trad.); in extras, p. 65-66; 2. Al.
Mănăstirea Tismana, p. 121-122 (text şi trad.) şi pl. următoare p. 152.

Seria Il,

Ştefulescu,

1009
1652 septembrie 1-1653 august 31 (7161).
Sfeşnic

vată

de argint aurit de 121 cm. înălţime; literă de 0,9 cm., grape suportul obiectului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1464.

t

Ace(s)tu sfeşnecu făcutu-l-au jupan Ra(d)ul vei comis 1 cu jupăneasa
dumnealu(i),l Sofiica, 1 de(n) satu den Pătărlage, în zelel(e) creştenul(ui) Mateiu
Basarab voevod, v(ă) l(eat) 7161; şi I-au dat la măn(ă)stere la Te(s)mana
să f 1 ie de pomană.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 214; in extras, p. 66; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 124
şi pl. următoare p. 192; 3. A. V. Vasilescu, Mănăstirea Bradu de pe Nişcor.>, in << Bis. ort. rom~. an LV
(1937), p. 71 notă; in extras, p. 14 notă.

1010
1687 (7195) martie 1.
Sfeşnic de argint aurit de 123 cm. înălţime; literă de 1,3 cm. in relief, in
partea inferioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1465.

t Acest sveşnic iaste făcut de robul lui D(u)mn(e)zeu, 1 Costandin Brănco
veanul vellog(ofăt), şi I-au închinat sv(i)ntei mănăstiri Bistriţeilpentru pomeana
lui şi a părinţiloru lui; martie dni 1, v(ă) leat 7195.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sint gravate in cimpul obiectului:

T(homas) K(losch).
BIBLIOGRAFIE: Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142
1

şi

5143 de la B.A.R.P.R., f. 375

şi

f. 148-151.

ln orig.: ~ coşis ~.
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1011
1687 (7195) martie 1.
Sfeşnic de argint de 122 cm. înălţime; literă de 1,2-1,3 cm. in relief,
in partea inferioară a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1466.

t Acest sveşnic iaste făcut den alte sve 1 şnice şi dentr-alte arginturi ce
au fostu date de creştini pentru pomeana lla sv( ă)nta mănăstire Bistriţa şi cu
cheltuiala robului lu D(u)mn(e)zeu, Costandi 1 n Brăncoveanul vei logofăt;
m(ese)ţa martie dni 1, v(ă) leat 7195.
Iniţialele meşterului,

de 0,3 cm., sînt grava te in cimpul obiectului:

T(homas) K(losch).
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 195; in extras, p. 47; 2. Iorga, Inscripţii, p. 198; 3. T. Bălăşel, Mănăstirea
Bistriţa, în «Cuvintul adevărului>>, R. Vilcea, an IV (1905-1906), p. 218; 4. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 36; 6. Gh. D. Popescu, Mănăstirea Bistriţa din judeţul Vîlcea, p. 102; 6.
Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 27; 7. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 375.

1012
1692 (7200) februarie 1.
Sfeşnic de argint de 123 cm. înălţime; literă de 2 cm. in relief.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1467.

t lubitoriul de H(risto)s, Io Costandin B(asarab) voevod cu doamna sa
Maria, la a lor mănăstire <a> Sfinţilor Inpăraţi Costandin şi Elena, lăngă alalte
şi acest sfeşni( c) cu soţia lui au adaos; l( eat) 7200 fe(vruarie) 1 1 •
1

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <• Anal. Acad. Rom. >>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 182; in extras, p. 34; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 190-191; 3. Idem, Mănăs
tirea Hurezului. Dezvoltarea şi viaţa ei, p. 71; 4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 şi 5143 de la B.A.R.P.R.,
f. 397
1

şi

r.

223-224.

Un text identic

şi

pe

sfeşnicul

cu nr. inventar M 1468.
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1013
1760 decembrie 10.
Sfeşnic de argint de 17 cm. înălţime; literă de 0,2-0,7 cm.,
marginea suportului.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe Nou ( ?) din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1470.

s;lpată

pe

1760 decembrie 10, cu cheltuiala lui Neofit ieromonahul, egumenul.

1014
1765.
Sfeşnic de argint de 37 cm. înălţime; literă de 0,3-0,7 cm.,
marginea suportului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1471.

t

Mv~crfhrn, Ayi:e, 't'OU~ aouJ...ou~ crou:
pocya~oc<;, ~ oui..Tocvoc, xoc( 't'WV cruv oc1hwv 2 •

t

1765.

Şi

s-a lucrat de Gheorghe

săpată

pe

d"t)fL"t)'t'pLou, decrmx, ~"t)fL"t)'t'pLou, ~[Lot
zlătar,

si(n)

Răducanul zlătar.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria Il, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 195 (trad.); în extras, p. 47; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 200 (text şi trad.); 3.
T. Bălăşel, Mănăstirea Bistriţa, în <<Cuvîntul adevărului•>, R. Vîlcea, an IV (1905-1906), p. 218 (trad.); 4.
M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 37 (trad.); 6. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142
şi 5143 de Ia B.A.R.P.R., f. 379 (trad.) şi f. 163 (text şi trad.).

1015
1779 noiembrie 12.
Sfeşnic de argint de 118 cm. înălţime; literă de 0,4 cm.,
suportul obiectului.
Provine de Ia: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1473.

1

Un text identic

şi

pe

sfeşnicul

cu nr. inventar

M 1469.
~ Textul grecesc este săpat şi pe sfeşnicul cu
nr. inventar: M 1472; traducerea lui este urmă-

săpată

pe

toarea: t Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi Dimitrie, Despa, Dimitrie, Smaranda, Sultana şi cei
cu dînşii.
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t Acest

sfeşnic

de argint s-au făcutu din mila dumnealorul boiariloru
craioveni, în zilele prealumi 1 natului, preaînălţatului domnu
Ion Alexandru Ioan 1 Ipsila(n)t v(oie)v(o)d, cănd s-au adus sf(ă)ntul Grigorie
Deca 1 polit de la mănăstirea Bistriţii aici la Craiova, pentru 1 seceta şi lăcustele
ce era, păstorind eparhiia 1 aceasta iubitoriul de D(u)mn(e)zeu, episcop al Rîmnicului chir Chesarie, caimacam fiind scaunului Craiovei dum(nealui) Grigorie
Razul biv vei cliuc(er); şi s-au afierosit sf(ă)ntului Grigorie lla l(ea)t 1779
n(oie)m(vrie) 12;1 s-au lucrat de Hristea argintar Iunotu,l fiind igum(en)chir
Stefan 1 arhimandrit.
şi neguţătoriloru

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 198; 2. T. Bălăşel, Mănăstirea Bistriţa, în <<Cuvintul adevă
rului •>, R. Vilcea, an IV (1905 -1906), p. 217-218; 3. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vilcea, p. 36; 4. Gh. D. Popescu, Mănăstirea Bistriţa din judeţul Vilcea, p. 102; o. Gr. G. Tocilescu, ms. rom.
5142 de la B.A.R.P.R., f. 376, 378.

*

1016
1617 (7125) iulie.

Vas de argint aurit de 24 cm. înălţime şi 33 cm. diametru;
gravată pe marginea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1511.

literă

de

1,8 cm.

t Gi~ KiJ'li.CT-kAHHU,4 C'li.TRO!JfH4 ICT WT cpmpo c(R-k)Ton04HRUJHX RfAHKit.IX KTHTO!JWR
c(R-k)T(o)ro XP4M4 H,4.tm{t) tcT np-kc.t4RHOf llp-kwap4mtHHf f(ocno,4,)4 E.(or)4 H Gn(4)C4 H4UJtro
IH(dic4) X{pHcT)4 iw .fl.tt:'i4(H),.l,Pil RotR0,4,4, R-k4H4 iM n4M-k'f•. H ~cp'li.C'I'ROR4 p4R~ a(o)mHto
t 4PXitn{H)cK(o)nll 9tw<$4H MHTpono.tH'I' G~44R{c)Ki H n.t4THA 34 p4RO'I'~ i 34 no3A4lJ.IfHH w(T)

i

.....

np4RHX CROHX nHH-ksi A 3A4'1'H 4iJ'li.RAfHH liiKO ,4,4 R'll.r\f'l' fM~ n4Mok'l' R'll. c(R-k)Tot MOH4C'I'Hpt
G.t4'1'HH4, i,.l,tm{t) w•r MA4r\HX HOK'I'ti R'll.cnHT4H Rlt.IC'I'. H C'li.TRopH c~ Rll ,4,{11)HH lw P4A~"
ROIR0;\4;

t Această cristelniţă a fost făcută din argint de sfîntrăposatul marele ctitor al sfintei
biserici unde este preaslăvita Schimbare la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului
nostru Iisus HPistos, lo Alexandru voievod, veşnica lui pomenire. Şi a refăcut-o robul lui
Dumnezeu, arhiepiscopul Teofan, mitropolitul Sucevei, şi a plătit pentru lucru şi pentru aurit,
din banii săi drepţi, 30 de zloţi roşii, ca să-i fie lui pomenire în sfinta mănăstire Slatina, unde
din tinereţe a fost crescut. Şi s-a făcut in zilele lui Io Radul voievod;
cu

t

ln cimpul vasului, în medalionul In care este reprezentată Sf. Treime,
de 0,7 cm.:

literă gravată

....

R .t(-k)TO x3iJKf M{-kct)U,4 to.t{it) 1•

t în anul 7125 luna iulie.
1
Pe lîngă acest text, în medalionul de
interioară a suportului vasului mai este o

pe faţa
inscrip-

ţie

cu

literă

III. 1l"uwpr( H ·~)
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de 0,4-0, 9 cm.
1· i.l. 'Ull. • ( ?) .

săpată:

«Po.

li>~. 1

1017
1622 septembrie 1-1623 august 31 (7131 ).
Vas de argint aurit de 15,5 cm. înălţime şi 23 cm. diametru; literă
de 3 cm. in relief, pe marginea de sus a obiectului; pe faţa interioară a
suportului este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1512.

1wH

t

~TBOpH CI CÎ41 Kp""b.cT.fi:I\HHU,""b. WT 1,4,H41 THOCÎI p41S,4yp41H41 j H &lt.ICTb. THOCi41 C""b.TBOptHd

H'ii:rot

BotB0,.\41 ;

Tn partea centrală a vasului, cu literă de 0,5 cm. gravată:
H npHAomH t,4,H41 KSn"h. H ,4,Bt lJ41W~ M411\lll H &lliCTb. cptcpo S41 B"h.Ch. s
HMb. 041M~T. &""b.

,......,
1\oE
...._.

....

H

C.Ji:lJH4141

i\oETO xSPi\41 •

Pe suportul vasului, cu

t

"Y'TP'·

literă

de 0,8 cm. gra vată:

w&HOBH 9ewzfs4~Hh. &HBh. MHTponoAHT"h. G=Sli41B'h.c 1 KiH.

t S-a făcut această cristelniţă dintr-o tipsie ruptă; şi a fost tipsia făcută de Ion
Neagoe voievod;
şi a mai dat o cupă şi două pahare mici şi a fost peste tot 6 litre de argint. Veş
mca lui pomenire. In anul 7131;
şi a reinnoit-o Teofan, fost mitropolit al Sucevei.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, In $Anal. Acad. Rom. t, Memorii şi notiţe, Seria II, tom.
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 196 {text şi trad.); in extras, p. 48; 2. Ghenadie al Rimnicului, Visite canonice
însoţite de note istorica-arheologice. Anii 1890-1891, p. 31 (trad.); 3. T. Bălăşel, Mănăstirea Bistriţa, tn
•Cuvintul adevărului*, R. Vilcea, an IV (1905-1906), p. 218 (trad.); 4. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la
B.A.R.P.R., f. 20-21 (desen şi trad.).

1018
1640 septembrie 1-1641 august 31 (7149).
Vas cu miner, făcut din argint aurit şi monete de aur fixate pe pereţii
interiori, de 22 cm. diametru; literă de 0,4-0,6 cm., gravată pe minerul
vasului.
Provine de la: m-rea Căldăruşani, raion Urziceni; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 282.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 131, nr. 59.
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t

Buzinca cliucer 1 .1 t Acestu p i ăharu datu-l-au 1 Buzinca cliucer la 1
mănăstire la Că 6 lduroşani, la hra mullu s(ve )tî Dimitrie, să fie pent(r)u sufletulllui; iară cine-I va vend e sau-l va cumpăra, a 10 cela să fie afurisit de
"'*'
THi c(a-k)T~ w(T)U,~ 2 ; 1( ea)t 7149.
1

1

1

1

1

1

1

Fig. 128
BIBLIOGRAFIE: P.
nr. 10-12, p. 202.

Ş. Năsturel, Străvechile

odoare ... , în «Mitropolia

Banatului~,

an VII (1957),

1019
1642

ma~.

Vas de argint aurit cu capac, de 3lo cm. inălţime; literă de 0,8 cm.
in relief, pe marginea de sus a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1513.
1
In orig.: • cliuctr •. inscripţia este gravată pe
partea din spate a mînerului.

8

Trei sute optsprezece
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sfinţi

părinţi.

AJ..oc~occr't'pov E"J,.OV ocyLov !J.EYOC !J-1Jpov 't'W EUO"E~E<J"t'OC't'W ocu6e:V't'1J 7tOCcr't)c; MoAoo~J..ocx((occ;), 1 11ocp6e:vLot:; OLXOU!J.E:VLXOt:; 7tOC't'pLOCp)(1Jt:;, xupLW lwv BoccrLAE:L(l) ~oe:~oooc,

*"

OC)(!J.~ !J.OCLW.

<Vas> de alabastru conţinînd sfîntul mare mir, pentru binecredinciosul domn al întregii
Moldove. Partenie patriarhul ecumenic, pentru domnul lo Vasilie voievod, 1642 mai.
BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 202 (text

şi

trad.).

1020
1678 (7186) martie 24.
Vas de argint aurit de 29,5 cm. înălţime şi 34 cm. diametru; literă
de 0,9 cm., săpată pe marginea de sus a vasului; in partea superioară a
obiectului este reprezentată stema Moldovei.
Provine de la: bis. Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1514.

t Această cr(e)ştelniţă datu-o-au Io Antonie Rus(e)t voevod, din mila
lui Dumnedzău, domnul ţărăi Moldovei, la sv( ă)nta Mitropolie unde iaste
hramul s( ve )ti Nicolae, în laş, pentru pomana; R A-k'l' W'l' c'k'I'Kop(EHi4) cK~'I'4
......

......

..-+<

x3pns 4 w•r X(pHc'1')4 x4XWH M(-k)c(E)[\4 M4pTiE KA A(b.)HH 1•
Iniţialele meşterului,

de 0,4 cm., sint gravate pe marginea suportului:

H. H.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. 46-47; 2. ldem, 7000,
Sîntul Nicolae Domnesc din Iaşi, 1492, in <<Calendarul antic>> pe anul 1875, p. 46-47; 3. 1. Fotea, Istoricul
bisericii Sfintului Nicolai Domnesc din Iaşi, în << Bis. ort. rom. •>, IX (1885), p. 715; 4. Melchisedec, Notiţe,
p. 255; li. C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldorei şi Sucerei, p. XLIII; 6. Dumitrescu, Istoricul, 1, p. 161;
7. Al. Lapedatu, Cîteva cuvinte despre S{. Nicolae Domnesc şi Trei Ierarhi-I aşi, p. 18; 8. laţimirski, Py~tonucu
PYMb/,HCriUX'b 6u6Auomer;'b, p. 284; 9. Iorga, Inscripţii, II, p. 136; 10. ldem, Inscripţii şi însemnări din oisericile
Iaşului, p. 24; 11. N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, ed. II, p. 194; 12. Al. Frunzescu, Comunicări, in <<Bul. Corn.
mon. ist. •>, an XXXV (1%2), p. 191; 13. Th. Vrănescu, Cît~ra însemnări istorice asupra Mitropoliei Moldovei
şi Sucevei şi asupra catedralei mitropolitane, in << Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXX (1954), nr. 11,
p. 60; 14. P. Ş. Năsturel, Un panaghiar moldovenesc necunoscut din 1678, în << Mitropolia Moldovei şi
Suceavei >>,an XXXVI (1960), p. 448; 15. N. Grigoraş, Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi, in $ Mitropolia
Moldovei şi Sucevei •>, an XXXVII (1961), p. 230; 16. C. Bohulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 34.

1021
1695 (7203) mai 20.
Vas cu picior, din argint, de 20 cm. înălţime şi 24 cm. diametru; literă
de 1 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1515.
1 ln anul de la facerea lumii 7186, iar de la
Hristos, 1678 luna martie 24 zile.

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 132; nr. 84..
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t Acestu sf(ă)ntu vas de os(fe)ştenie făcut iaste de măriia sa lo Costandin
Basarab voevod Brăncoveanul mănăstirei Deunlemnu; mai 20, leat 7203.
Pe suportul vasului, cu

literă

de 0,6 cm.

săpată:

t Şi au fostu ostenitoare la acestu sf(ă)ntu vasu dumneaei jupăneasa
Stanca, maica măriei sale, fata răposatul(u)i Costandin post(elnic) Cantacuzino.
Iniţialele meşterului,

de 0,4 cm., sint grava te pe marginea suportului:

G(eorg) H(eltner).
BIBLIOGRAFIE: T. Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Romdneşti cu Transilvania
argintari), in • Studii şi cercetări de istoria artei~. an III (1956), nr. 1-2, p. 92 nota 1.

(Meşteri

1022
1796.
Vas cu picior, din argint aurit, de 17 cm.lnălţime şi 29,7 cm. diametru;
de 0,6 cm. săpată.
Provine de la: m-rea Antim din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 1516.

literă

t Acestu vas pentru
Argeş( ului),

sf(i)nţirea

apei s-au

făcut

de smerit(u)l ep(i)sc( o )p

chir Iosif, 1796 1 •

*
1023
<Sec. XVII prima

jumătate>.

Flacon de argint aurit cu capac, de 11,5/7,6/5 cm.;
In jurul portretelor de pe feţele obiectului.
Provenienţa necunoscută.
,
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

literă

de 0,2 cm.,

gravată

Orcanes ; \ Baiazeth 2 •
Pe partea din spate a flaconului sint gravate

iniţialele

de 0,3 cm. ale

meşterului:

M(elchior) B(ayr) a.
Cu cifre arabe.
Portretele sultanilor Orkhan şi Baiazit au
servit ca mijloc de ornamentare a flaconului.
1
1

8 Textul a fost datat < sec. XVII prima jumă
tate ~ In perioada In care Melchior Bayr este cunoscut ca meşter; el moare In anul 1634.
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1024
1622 septembrie 1-1623 august 31 (7131).
Iconiţă de fildeş sculptat, îmbrăcată in argint, de 8,7/6,5 cm., reprezentind pe Maica Domnului cu Iisus; literă de O, 9 cm., gravată pe marginea
obiectului de jurinprejur.
Provine din Moldova; a aparţinut colecţiei Em. Girleanu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

t
t

....

Gilcl HKOHHU,.t 1 WKOK.t n.tH :C:.tCHAH ~ 1 p1Kf BHK 4.tW 1 HHKil, K A(rk)To x.SpA.t.
Această iconiţă

a ferecat-o pan Vasilie Ureche fost

ceaşnic,

in anul 7131.

BIBLIOGRAFIE: 1. 'Sămănătorul,•> an V (1906), nr. 22, p. lt30, pl. B; 2. N. Iorga, Icoana romdneascd,
in «Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXVI(1933), p. 1r. (text şi trad.); 8. Idem, Arts mineurs, I, lcânes, p. 16
(trad.) şi fig. 17.

1025
<1684-1712>.
Iconiţă pentru iconostas, din argint aurit, pe catifea roşie 1, de 19/16
cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu Iisus; iniţialele de 0,2 cm. ale
rneşetrului argintar sint săpate.
Provine de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea; a făcut parte
din colecţiile Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 16lt0.

G(eorg) M(ay)

3•

1026
1710.
Ornament de bronz de 28/19 cm., probabil de la un

sfeşnic

de bronz;

literă de 0,6 cm., săpată In chenarul obiectului. Text cu majuscule. In

cimp este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 737.
Pe broderia de catifea roşie, pe care este fixată
de Georg May II, este prinsă, in
partea de jos, o plăcuţă metalică cu o inscripţie
datind probabil din sec. XIX:
• Smeritul Matei Popescu! această iconiţă 1 cu
fiiul mieu Constaridin, cu multă omilinţă il a mănăs1

iconiţa făcută

tirea Deunlemn, ţie cei preasf(ă)ntă 1 aducem noi
robii tăi, cu inemă tnfrtnth.
8 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 121, nr. 213.
8 Datarea <168lt-1712> se referă la perioada
tn care Georg May II este cunoscut ca meşter.
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I(J)OCWl)c; K(J)VO"t'OCV't'L' o; M7toccrocpOC!J.7tOCc; ~oe~ovaocc; eAecll 8eou ocu8ev-rl)c; 1tOCO' / 'Y)C:
Ouyypo~AOCX,L 1occ;, 1171 O1 .

t Ioan Constantin Basarab voievod, din mila lui Dumnezeu, domn a
vlahia, 1710.

toată

Ungro-

Fig. 129

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, In $Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II,
tom. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 195 (text şi trad.); In extras, p. 117; 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 198 (text);
3. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea, p. 38 (trad. frag.); 4. Gh. D. Popescu, Mănăstirea
Bistriţa din judeţul Vîlcea, p. 102 (trad.); o. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 211 (text
şi trad.)
1

Ţjn 'text identic şi pe ornamentul metalic cu nr. inventar: 1170.
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1027
1742 (7250) februarie 3.
Riză

de argint aurit de 29,5/15 cm., de la o icoană a Maicii Domnului;
de 0,5 cm. în relief.
Provine de la: bis. Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 580.

literă

Această coronă la chipuh1 Maicii Domnului 1
1 cupeţu
şi cu maica lorii Stefana,

fiii lui Neculaiu
a niamului loru,

v(ă)

au făcut-o Andrei şi Ilie,
întru a lorii pomenire şi
1

l(ea)t 7250 fev(ruarie) 3.

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f.

as.

1028
1761 (7269) martie 11.
de

Fragment din îmbrăcămintea unei icoane de argint, de 25/8,5 cm.;
cm. săpată.
Provine de la: bis. SC. Nicolae Domnesc din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1366.

literă

o,r.

L( ea)t 7269 martu 17; Anton, Catrina.
1

1

1029
1761 (7270) octombrie 5.
Riză

de argint aurit de la o icoană, de 16/23,5 cm.; literă de 0,3 cm.
pe metal, in partea de jos.
Provine de la: bis. Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: M 4.76.

săpată

t

Această sfăntă coronă

tului său şi a soţului

lui
..........

a făcut-o Anton zlătarii pen 1 tru pomenire sufleei Catrina 1 ; Il( ea)t 7270 oc(tomvrie) 5 dni .

BIBLIOGRAFIE: C. Bobulescu, ms. A 1580 de la RA.R.P.R., f. 35.

1030
1767.
Ornament de argint aurit de 5,5 cm. diametru, de la o
de 0,4. cm. in relief.
Provine de la: bis. SC. Spiridon Nou ( ?) din Bucureşti.
La Muzeul de Artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

centură; literă

lo Sc(arlat) 1 Gr(igore) Gh(i)c(a) 1 v( oie)v( od); 1 1767.
1

ln orig.: • Rateina ».
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*

1031

1395 septembrie 1-1396 august 31 (6904).
Epitaf de 144/177 cm., brodat cu fir de argint aurit şi mătase, reprezentînd scena punerii in mormint a lui Iisus; literă de 8 cm., brodată cu fir
de argint pe fond de mătase albastră, in chenar.
Provine de la: m-rea Cozia, raion Rlmnicu Vilcea; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1•
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1045.

Fig. 130

g

-+-

A-k'T'w

xSU,A 2 •

In anul 6904.
BIBLIOGRAFIE: 1. A. Odobescu, BoaiJyxo e1o llblutum~>~Mo uao6paJICenueMo no.IIOJICeHiH Cnacume.JIR so zpo6t.,
în • ,UpeBHOcTH TPY.!U>I M,OcKOBCKoro apxeonorH'IeCKoro o6l.l.leCTsa •, an IV (1874), p. 9, pl. II (după Millet,
1
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 100, nr. 1.
Data este Incadrat!!. de textul: • t A• SMA-..'IHn

B( .. )d:~4 nA ..n. 31MH44 H A4 CTWHT .. CTP4J(WAI 1 TPIDITWM CI ro
L\)4)P.. ~ţ( 4)PC(T)abllpHM-.. H r(o)c(noA) .. r(ocnOA lc(T)B~X.
lpHM-.. X(pHCTO)C li( or) .. H4W .. nPIJ(OAHT 34'(A4TH CAl H A~ HS
GI>ITI, a .. lnHipX. B-kPHH,\1 .. npi:AB4P-k.Y.T 1rw AHL\H 4rr1AeTH c-.. Blo.·
Ci;;MH H4'1AIA1o.HH BA4CTH NH)r(o)w'IHT44 J(IPS 1 RHM(H) H ;..T(o)
KPIA4T4 CIP4HM(H) AHL\4 ~PHK.. 4Rilp4 ~ B.. llHAilp4 n-kCH c(B-k)r,

[t

Să tacă tot trupul pămlntesc şi să
frică şi cu cutremur, căci iată Impăratul
împăraţilor şi domnul domnilor, Hristos Dumnezeul
nostru, vine să se jertfească şi să se dea spre a
fi hrană credincioşilor; merg Inaintea lui cetele
lngereşti cu toţi fruntaşii puterilor, heruvimii cei
cu ochi mulţi şi serafimii cei cu şase aripi, care
!şi acoperă faţa şi clntă cintarea: sfint, sfint, sfint].
c(s·k)r,c(B-k)T •·

stea cu
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Broderies religieuses de style byzantin); 2. N. P. Kondakov, llaMRmHUKU xpucmuRHCKtUo ucKyccmBa Ha Aţ/JoHe,
p. 265 (text); 8. Cegăneanu, Obiecte, p. 56, pl. 25; 4. Iorga, Arts mineurs, Il, Les tissus, pl. 60;
6. Idem, Istoria românilor, voi. III, fig. 46; 6. St. Nicolaescu, Cel mai IJechi şi mai frumos epitaf din anul
1396, al mănăstirii Cozia, in «Arhiva românească 11, an IV (1940), p. 285 (trad.); 7. P. P. Panaitescu, Mircea
cel Bătrîn, p. 176-177 (foto.); 8. V. Vătăşianu, L'Arte bizantina in Romania. I ricami liturgici, pl. I, fig. 2;
9. G. Millet, Broderies religieuses de style byzantin, p. 104 (text, trad. şi pl. CLXXXVII); 10. 1. Badea,
ln legătură cu epitaful de lam-rea Cozia, in << Mitropolia Olteniei 11, an VII (1955), p. 202 (trad.); 11. M. A.
Musicescu şi E. Lăzărescu, ColecJia de artă IJeche românească, în <<Arta plastică 11, an III (1956), nr. 5, p. 3
(foto.); 12. P. Ş. Năsturel, Stră~>echile odoare ... , în «Mitropolia Banatului 11, an. VII (1957), nr. 10-12,
p. 194 (trad.); 18. C. Nicolescu, Broderiile din Ţara Românească în secolele XIV-XVIII, tn Studii asupra
tezaurului ... , I, p. 119, fig. 1; 14. 1. D. Ştefănescu, Spor fericit al a~>erii noastre culturale, în « Bis.
ort. rom. 11, an LXXV (1957), p. 184 (trad.); 15. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Jările române,
I, p. 468, fig. 439; 16. Culegeri şi studii de muzeografie, 1969-1960, p. 16 (foto.); 17. Istoria României,
II, p. 720, fig. 220.

1032
1437 (6945) septembrie 1.
Epitaf de 157,5/207 cm., brodat cu fir de argint aurit şi mătase, pe mătase
reprezentind scena punerii in mormint a lui Iisus; literă de 5,5 cm.,
brodată cu fir de argint pe fond de mătase albastră, in chenar.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Tîrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1046.
vişinie,

Fig. 131

697
https://biblioteca-digitala.ro

t

Gb.l 'T'RO 1 pH 1 iKE ciH 1 dEp 1 ~ iE 1 po 1 MO 1 Hd 1 x~ 1 GH 1 i\tÎ 1 dH 1~ HrtiMEHb. WT H-kMU,d, R~
A(b.)HH &i\(d)ro4b.C'T'HRdro H X(pH)c('T')o"~&HRdro Iwd(Hd) G'T'EzjsdHd ROERO,J,Ill; 1 H cb.l Rpb.l WH 1 cA~\

.....

.....

R'"h.l i\-f;: 1 1'0 1 xSU, \ ME 1M(-k)c(E)U,d
şi

t{E)n'T'(EMR)piw d 1 •

A făcut acest aer ieromonahul Siluan, egumenul de la Neamţ, în zilele binecinstitorului
de Hristos iubitorului Ioan Ştefan voievod; şi s-a isprăvit în anul 6945 luna septembrie 1.

BIBLIOGRAFIE: 1. Mclchisedec, Notiţe, p. 8 (text şi trad.); 2. C. Ghcorghiu, Geografia judeţului
p. 2?9 (text in transliteraţie şi trad.); 3. N. Creţulescu, Inscripţiile sf. m-ri Secul, în <• Arhiva •>XX (1909), p. 23? (trad.); 4. N. Iorga, Ştefan cel Mare şi mănăstirea Neamţului, in <• Bul. Corn. mon.
ist. •>, an III (1910), p. 100 (trad. fragm.) şi foto. la p. 99; o. St. Petrescu, Odoarele de la Neamţu şi Secu,
pl. 4/•; 6. N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române. I. Despre mănăstirea Neamţului. Il. Bălineştii, în
<<Anal. Acad. Rom.>>, Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXXIV (1911-1912), p. 45? (text şi trad .); 7.
N. IorgaşiG.Balş,Histoiredel'artroumainancien, p. 53 (foto.); 8. N. Iorga, Mănăstirea Neamţului,ed. III,
p. 20 (trad.); 9. Idem, Arts mineurs, II, Les tissus, fig. 62; 10. Idcm, Istoria românilor, voi. IV, fig. ? ;
11. E. Turdeanu, La broderie religieuse en Roumanie. Les epitaphioi moldaves aux XV-e et XVI-e siecles,
in <<Cercetări literare •>, an IV (1940), p. 204 (text, trad. şi pl. IV); 12. V. Vătăşianu, L'Arte bizantina
in Romania. 1 ricami liturgici, pl. IV; 13. G. Millet, Broderies religieuses de style byzantin, p. 105 (text, trad.
şi pl. CLXXXVIII); 14. M. A. Musicescu şi E. Lăzărescu, Colecţia de artă ()eche românească, In <<Arta
plastică>>, an III (1956), nr. 5, p. 4 (foto.); 11). E. Lăzărescu, ln jurul datării a două ()echi broderii, in << Studii
şi cercetări de istoria artei •>, an V (1958), nr. 2, p. 1 ?1 nota 2 (text şi trad.); 16. P. Mihail, Biserica
lnălţarea de la mănăstirea Neamţu, în <• Mitropolia Moldovei şi Sucevei •>, an XXXIV (1958), p. ?88 (trad.);
17. M. A. Musicescu, Broderia din Moldo()a în veacurile XV-XVIII, in Studii asupra tezaurului ... , I,
p. 150, fig. 1; 18. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, p. 4?3, fig. 444; 19. Culegeri şi
studii de muzeografie 1959-1960, p. 1? (foto.); 20. C. Nicolescu, Arta în epoca lui Ştefan cel Mare, în
Cultura moldo()enească în timpul lui Ştefan cel Mare, p. 302 (foto.); 21. 1. D. Ştefănescu, Broderiile de stil
bizantin şi moldovenesc în a doua jumă.tate a sec. XV, in Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare,
p. [52?], fig. 17; 22. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 85 (desen).
Neamţ,
Iaşi, an

1033
1506 (7014) februarie 1.
Epitaf de 149/204 cm., brodat cu fir de argint aurit şi mătase, pe fond
de mătase cafenie, reprezentînd scena punerii in mormint a lui Iisus; literă
de 6 cm., brodată cu fir de argint, In chenar.
Provine de la m-rea: Dobrovăţ, raion Iaşi; a aparţinut colecţiilor Muzeului
naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 104?.

t

&i\(d)f'o4(b.)C1'HRb.iH H X(pH)c'T'oi\~&HRb.iH lw G'T'EzjsdH ROERO,J,d, c(o)miE~ M{H)i\(o)c'T'i~
r(o)cn(o),J,(d)pb. .SEMi\H .dlOi\,\dRCKOH, Hd4d c~'T'RopH'I'H c~H dEp MOHdC'T'Hp~ CROfMO\f W'T' Aocpo.
R 1 EU,d H ti 'T'OM nOC'T'HiKE ErO C~Mp(~)'T'~ H HE C~Rp~WiH ErO j d c(lli)H~ ErO &or,J,dH
ROERO,J,d 7 &(o)miE~ M(H)i\(o)c'T'i~ r(oc)n(o),4.(d)pb. .SEMi\H Moi\,J,dRCKOH, H C'b. Md'I'EpE~ CRWE~ r(oc).
n( o)m,J,E~ MdpiE~ c~Rp~WHWd Ero H ,J,d,4.0Wd H HAfiKE H w&'klJ.IdHb. &lliC'T' R'"h. .Sd,J,(ti)wE
c(R-k)'T'on04HIRWdrO r(o)c(no),J,(H)Hd G'T'EzjsdHd ROER0,4.d H .Sd CROE .S,J,pdRiE H cn(b.)CfHÎE, R i\(-k)'T'W

.....

.....

x.SAi zjsER (ptidpi E) d.

t Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul lo Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu,
domnul ţării Moldovei, a început să facă acest aer pentru mănăstirea sa de la Dobrovăţ şi
într-aceasta l-a ajuns moartea şi nu l-a isprăvit; iar fiul lui, Bogdan voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, şi cu mama lui, doamna Maria, I-au terminat şi I-au dat unde fusese
făgăduit, pentru pomenirea sfîntrăposatului domn Ştefan voievod şi pentru sănătatea şi
mîntuirea lor, in anul 7014 februarie 1.
t

1
Inscripţia este precedată de textul: <• iKHKon
R.... rpod: noAolKHA <Al 1cH X(pHcT)I H ~rr(•)A~c~~~ BWHH~CTK~
tÎAHKHWX. Col\ C~)iO[mAIIHJ/1 TK[01 cJA~JKjliiiUI>) (tViaţăin

şi s-au spăimîntat
oştile îngereşti slăvind plecăciunea ta].

mormint pus ai fost, Hristoase,
2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 100, nr. 2.
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BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 136-137 (text şi trad.); 2. Iorga, Inscripţii, Il, p. 210
(text şi trad.); 3. Cegăneanu, Obiecte, p. 59 (text şi trad.) şi fig. 26 la p. 58; 4. Gh. Mihoci, Inscripţii
însemnate din mănăstirea Dobro11ăţ, în (<Anuarul Eparhiei Huşilor >> pe anul 1936, p. 167 (trad.) şi pe
anul 1938, p. 258 (trad.); 5. Iorga, Arts mineurs, Il, Les tissus, fig. 82; 6. E. Turdeanu, La broderie
religieuse en Roumanie. Les epitaphioi molda11es aux XV-e et X VI-e siecles, in (<Cercetări literare>>, an IV

Fig. 132

(1940), p. 208 (text, trad. şi pl. VII); 7. V. Vătăşianu, L'Arte bizantina in Romania. I ricami liturgici,
pl. XVIII; 8. Gh. Mihoci, Mănăstirea Dobro11ăţ, in (< Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXXI (1955),
p. 725-726 (trad.); 9. M. A. Musicescu şi E. Lăzărescu, Colecţia de artă 11eche românească, in (<Arta plastică>>,
an III (1956), nr. 5, p. 6 (foto); 10. M. A. Musicescu, Broderia din MoldoCJa în 11eacurile XV-XVIII, in Studii
asupra tezaurului ... , I, p. 151, fig. 3; 11. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui
Ştefan cel Mare, pp. 311, 313 (text şi trad.) -şi fig. 218 la p. 311; 12. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale
în ţările române, I, p. 937, fig. 900; 13. 1. D. Ştefănescu, Broderiile de stil bizantin din timpul lui Ştefan
cel Mare, în Cultura moldoCJenească în timpul lui Ştefan cel Mare, p. lo98 (trad.) şi fig. 20 la p. 529.

1034
1556 (7064) ianuarie.
Epitaf de 199/232 cm., de mătase roşie cu bordură de saten verde,
brodat cu fir de argint aurit şi mătase, reprezentînd scena punerii in mormînt a lui Iisus; literă de 5,5 cm., brodată cu fir de argint, in chenar.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 10lo8.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 100-101, nr. 3.
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t

HsROAEHiiM ~('T')tţd H nocnokwtHii(M) G(I\I)Hd H C""b.Rp""b.WEHiiM~ G(R-k)T(o)ro ,J,(s}x·d,
GA(4)ro'l(~)c'T'iRiH 1 H X(pHc'T')SAIOGÎRÎH JwH~ 11AEil4(H);t.p""b.l ROER0,.\4 1 G(o)}KiEIO M(H)A(oc)'T'IO,
r(oc)n(0,.\4)p""b. SEMAE MoA,&.dR~CKOH, c(I\I)H~ .&or,&.dHd ROERO,&.d, C""b.'T'ROpiWAI C""b. G(o)}K(EC)'T'R(E)HiH
41p(~) ll\ll(""b.)KORHH H ,.\4,.\1 Al R""b. MOAGX. CEGI R""b. MOHdC'I'Hp rA{drOA)EMiH GA4'T'ÎH4, H,.\I}KE
1(c'T') X'P4M~ llp-kwspd}KEHiE f(ocno,&.)4 .&(or)4 H Gndcd HdWEro 1 H(i)cS(cd) X(pHc'T')d. Toro
.....

A-k'T'd R-kH'ld cok C""b. r(o)cn(o)}KAd CROX. PoKildH~,&.d, R A(-k)'T'o xsa,&, M(okCE)tţ{4) nE(p)R""b..

f"t H~o.,~~~ Hnoc-~H~;HntfÎmeHJehicfrof~·tiorii~H+HmwQb·fl·IW~Aae~\,
~ ' ri ~tUd ~~I&IOMA110ftn~~~Hf~C~tof!itMtte~MtUtoril~tUU m~Ain . ,
urK9WH· fUftl%~ll!Ontltt~t~tWCT~. JAE~IH~TIR1· tu.e~eîXrAirlfl
.
. rtW[rrlffiîff~ri\McrttC~ttWt ro
fiOCXn~ Tor~tTdbţ"tdCtt\lÎdC,OA\rOK~dillttAW· 37!~11i~

--~~-~

Fig. 133

t Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvîrşirea Sfîntului Duh, binecinstitorul şi de
Hristos iubitorul Ion Alexandru voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, fiul
lui Bogdan voievod, a făcut acest dumnezeiesc aer bisericesc şi l-a dat la ruga sa, mănăs
tirea numită Slatina, unde este hramul Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. În acel an s-a cununat cu doamna sa Ruxanda, în anul 7064
luna întîia.
BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, pp. 59 şi 61 (text şi trad.) şi fig. 27 la p. 60; 2. Iorga,
Arts mineurs, Il, Les tissus, fig. 83; 3. K Turdeanu, La broderie religieuse en Roumanie. Les epitaphioi moldaves aux XV-e et XVI-e siecles, în <<Cercetări literare•>, an IV (19q_o), p. 211 (text, trad. şi pl. IX);
4. V. Vătăşianu, L'Arte bizantina in Romania. I ricami liturgici, pl. XXV.

1035
1600 septembrie 1-1601 august 31 (7109 ).
Epitaf de 152/107 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, pe fond
reprezentînd scena punerii în mormînt a lui Iisus,; literă de
0,8-2,3 cm., brodată cu fir de argint, în partea inferioară a epitafului.
Provine de la: m-rea Tihvin din R.S.F.S. Rusă; a aparţinut fondului de
obiecte de la m-rea Bistriţa, raion Horezu şi colecţiilor Muzeului naţional
de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1051.

de

mătase roşie,

.&(o)}KiEIO M(H)A(oc)THIO npH ,4,Ep}K4R-k r(ocno),&,(4)p1<1 tţ{4)p1<1 REAHKOIO KHESI<I .&opHC4 3
8Ew,&,{o)poRH'ld RCE PScH i CdMO,&.p(""b.)}K~tţ4 H npH E<ro> GA(4)roR-kpH4H tţ(4)p(H)tţEH REAHKOH

1
2

ln Orig.: (1 EA(4)E~'I(k)~TI&IH ••
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 101, nr.

8

ln orig.:

(a.
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~ E•rAcH.

KH(-k)rHHH .ill4plll fpHropERHEI H npi HX &A(4)rop0,4,H~X 'l4,4,EX U,(4)p1RH'll 9EW,4,0p-k E.opHCORH'll
H u,(4)PERHE KctHiH E.opHCORHE ,4,4"-k cito Ros,.t.ax R ,4,0M npE'l{H)cT~E E.(oropo,4,H)U,H TH9HH.
CK.tro MOH4C'I'Ilplil r(o)c(no),4,(4)plil U,(4)plill H Rli\HKor(o) KH(-k)slil E.opHC4 9EW,4,0pORH'ld RCI4
PaciH; nocTEAHH'lEH H4M-kcTHHK TpETH MocKoRcKiE X4pHTOH4 nposRHIJU Hc ToM.t ~cHeoR(H)'lll

.....

E.E30&pd30R no CROI ,4,(a)w1 H no CROIH mEH-k 8K4TII)HHI flETpORHI A-k~T x-SP9 r( O).

Din mila lui Dumnezeu, în timpul stăpînirii domnului, ţarului, marelui cneaz Boris
Feodorovici al întregii Rusii şi singur stăpînitor, şi în timpul binecredincioasei ţarine, marii
cneaghine Maria Grigorievna, şi în timpul copiilor lor de bun neam, a ţareviciului Feodor Borisovici şi a ţarinei Xenia Borisovna, au dat acest aer în casa preacuratei Născătoare de
Dumnezeu în mănăstirea Tihvin, a domnului, ţarului şi marelui cneaz Boris Feodorovici
al intregii Rusii, Hariton aşa numit namestnic al treilea de postelnicei din Moscova şi cu
Toma Osifovici Bezohrazov, pentru sufletul său şi al soţiei sale Ecaterina Petrovna,
anul 7109.
BIBLIOGRAFIE: 1. A. Odobescu, BoaEJyx~ c~ ewruumw.M~ uao6pa:HCenueM~ no.;r,o:HCenin CnacumeAR eo zpo6il
no:HCepmeoiJanHwii 1601 zo{Jy ll'b PyccKiu TuX6encKiu Monacmwpb ii nauEJeunwii Bb BucmpuiJKOM~ MOHacmwpil 6'b
Ba.;r,axiu, in • .IJ;peBHOCTH TPY.llbl MOCKOBCKoro apxeoJJorH'IeCKoro o61..l.\eCTBa • IV, (1874); 2. Idem, ms. rom.
3265 de la B.A.R.P.R., C. 19-20 (desen şi trad.)

1036
<1628 (7136)> martie 25.
Epitaf de 145/190 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, pe mătase
cu margine de mătase roşie, reprezentind scena punerii in mormint
a lui Iisus; literă de 3,5 cm., brodată cu fir de aur pe fond de mătase.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Barnovschi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1049.

vinătă,

OCGY · COtfuAc.HKAOHHKA9ĂPitl HAHCAC KAiti POid·ACH · OJhfHHhi~THK~IHt· KOIA(
~

~

'

•

.

~

.

~

M

Cc\CAn( O(TtJ_= ~A4TriHhtffOCA Nt~HC Xt ndf€ XONTif

KO~hf0r~tl1€'r.t

· tAt

Fig. 134

701
https://biblioteca-digitala.ro

t Ion Miron Barnovschi voievod

şi

cu mama lui Elisabeta.

ln chenar, cu literă de 3,4 cm. brodată:

*'" Lv(8Lx-rLwv)o~ Loc
*'" 1•
Ev (.L"tJVL !J.IXP't"L<U xe:,
In luna martie 25, indictionul 11.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, Il, p. 130 (text şi trad.); 2. Idem, Inscripţii şi însemnări din
bisericile Iaşului, p. 18 (text şi trad.); 3. Gh. Ghibănescu, <Inscripţii de la biserica Barnovschi din Iaşi>, in
<< Teodor Codrescu >>, an 1 (1916), nr. 4, p. 57 (text şi trad.); 4. M. A. Musicescu, Un epitaf de la Miron Barno,·schi, în « Studi şi cercetări de istoria artei>>, an VI (1959), nr. 2, p. 238 (text şi trad.) şi foto. Ia p. 240;
il. P[orcescu] S[carlat], Un epitaf de la Miron Barnrwschi, în <• Mitropolia Moldovei ~i Sucevei •>, an XXXVI
(1960), p. 482 (trad.)

1037
1638 (7146) mai 20.
Epitaf de 168/210 cm., de mătase vişinie, cu margine de catifea verde,
brodat cu fir de aur, argint şi mătase, reprezentînd scena punerii in mormînt
a lui Iisus; literă de 4,5 cm., brodată cu fir de argint, în chenar.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din laşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1050.

ftiH~0A€HtG ~lR1fifWR~UJ€H~tH~·HC1~~1llCHIG ~mfOlXA ·HnFoH~tNf

~rQ ~&oHnrotuHAO t'j\ro YOi&~HfDl·OO~'"'~t~Ott
~

.

A

~,..,...

,...

/C:"-'"

"'

..iF'

V

'"'"'r-1''"1'

rvr-

~'

btl~IDtrlA1ilOfifZ~elriAHfrl~4tKoHHmHErO~tti!tiA\ti!OfdAttlHUid~fd~~tn~ftt.i1iiiOitXj·H

J(lttroMH €~J~iHoMHMMti*Hn~&r~1iEG11W0Al ~~ti~WH0l!

t

l

Fig. 135
1

lndictionul corespunde anului <1628 (7136) >.
datei se găseşte Ungă textul liturgic:
« t Q e:ucr()()lJfLOV JWO'l)<p IXTI'O TOU ~UAOU Xot6e:AOV TW
1X)(p1XV TO O' OU O'Wfi.IX O'l)V80VlJ Xot61XpW lJ Al)O'IX~ XIXL
otpOfLIXO'lJ e:v IJ.VlJfLIXTlJ XIXLVW xoL8e:u 1 cret~ ot7te:6e:-ro; IX< A>Act -rpLlJfLe:po~ Otve:cr-rlJ~ X(pLcr-r)e: 7totpe:xov -rw 1 xocrfLo
Inscripţia
1

fLEYot e:Ae:o~ » [t Iosif cel cu bun chip de pe lemn
luind preacurat trupul tău, cu giulgiu curat lnfă
şurlndu-1 şi cu miresme, în mormînt nou I-au pus,
îngropîndu-1; dar a treia zi ai inviat, Hristoase,
dăruind lumii mare milă].

-rw
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t H3RO.tiHifM b!>(T)U,d H c-a nocn-kweHitM G(M)Hd H c-aRp-aweHifM G(R-k)T(o)ro Ă(~)X'd,
H npoH3RO.tH &A(d)rMM cROHM npoMH<C>.tOM &.t(d)ro4(kc)T(H)RMH r(oc)n(o)A(<ip)-a HwH C:dcH.tie
ROIRO,.\d, c(o)mif~ M(H).t(oc)'T'i~ r(oc)n(o),.\(oi)p-a 3fM.tH Mo.t,.ţdRCKOH, H __r(o)cn(o)m(A)d ero
9tW,.\OCill'l c'"h.TROpH o11p c-aH R'h. HMII'I l'(ocnoA)d E.(or)o1 H Gn(o1)cd Hdwtro I(Hc~)c(d) X(pHcT)d
H1 ,4,dr\f IPO R'"h. MOHdCTH<pk> e(me) c'"h.(3),4,d R'"h. CTOA1(4)HII'IM rpd,.t,oR JilcKOH H,A,fm(e) fC'fk X'PdM
Tpif GR(-k)TH(Tf).t(-k) .CdcH.tif .C:t.tHKk, l'pHropHe E.o(roc.toR), HwdH 3.tdTo~(c)T,
1

J

In partea din dreapta, sus, a epitafului, cu
fir de aur pe fond de mătase vişinie:
o+-

literă

de 2 cm.,

brodată

cu

.....

C: 1\oR'fO x3pMS, 1 M(oRcf)U,d MdH K.

t Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh şi a binevoit cu
gîndul lui cel bun binecinstitorul domn Ioan Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul
ţării Moldovei, şi doamna lui, Teodosia, au făcut acest aer în numele Domnului Dumnezeului
şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos şi I-au dat la mănăstirea de aici, în oraşul de scaun al
Iaşilor, unde este hramul celor Trei Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul, Ioan
Zlataust, în anul 7146 luna mai 20.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iaţimirski, PyKonucu pyMWIICKUXo 6u611uomeKo, p. 311 (text); 2. M. A.
Musicescu, Broderia din Moldova în veacurile XV-XVIII, in Studii asupra tezaurului ... , 1, p. 164, fig. 16;
3. C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 205 (text).

1038
1661 septembrie 1-1662 august 31 (7170 ).
Epitaf de 101,5/123 cm., de saten roşu brodat cu fir de aur, argint
reprezentînd scena punerii în mormînt a lui Iisus; literă de
2,5-3 cm., brodată cu fir de argint pe marginile de catifea verde ale
epitafului. Textul grecesc cu majuscule.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti ( ?) ; a aparţinut colecţiilor
Anei Lahovari 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 111 b.

şi mătase,

t

Aceste sf(i)nte pocroave cusute în măngan 2 săntu 1 făcute cu toată cheltuiala cinstitului mitropolit al Ungrovlahiei, chir Stefani:i; 1v(ă) leat 7170 3 •
Mv~cr61J·n K(opL)e: -r(wv) 3ool-wv
p~V1J<;, Eu3o;[oc<; x( oct) -rwv ywvewv 4.

crou

~xocp:Aa-rou

xoct -rwv yove:wv x(oct) 'EL-

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Un epitaf al mitropolitului Ştefan din anul1652, in «Bul. Corn.
mon. ist. •>, an XXII (1929}, p. 33 (text şi trad.) şi foto. p. 30; 2. Iorga, Arts mineurs, Il, Les tissus, fig. 111;
3. lde!ll, Les arts mineurs en Roumanie, în <<Bul. Corn. mon. ist. >>, .an XXVI (1933}, p. 155 nota 1 (text
grec ŞI rom.).
Vezi: Drăghiceanu, loc. cit.
' Gherghef.
Partea cu inscripţia de la pocroavele făcute
de mitropolitul Ştefan a fost adăugată ulterior pe
1

3

epitaful făcut, probabil in sec. XVIII, de Scarlat,
Irina şi Evdochia.
4
Pomeneşte, Doamne, pe robul tău Scarlat şi
pe părinţii lui şi pe Irina, Evdochia şi pe părinţi.
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1039
1679 septembrie 1-1680 august 31 (7188).
Epitaf de 196/136 cm., de mătase roşie cu bordură de catifea albastră,
brodat cu fir de aur, argint şi mătase, reprezentind scena coboririi de pe
cruce şi a punerii in mormînt a lui Iisus; literă de 2,5 cm., brodată cu fir
de aur pe fond de mătase roşie, in chenar; in cimp, in partea de jos, sint
reprezentate portretele donatorilor.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: ?6 b .

.....

2
.trli:To xSIJnH •

C'h.

In anul 7188.
ln partea de jos a epitafului, cu literă de O,? cm. brodată cu fir de
aur pe fond de mătase roşie, in dreptul chipurilor familiei domnului:

vod;

Io Şerbanu voevod 1 Catacozinu, 1 g(os)p(o)jda Maria; 1 Io Gheorghie voeg( o )sp( o )jda Casandra.

1

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Arts mineurs, II, Les tissus, fig. 104; 2. Catalogul
şi ţesdturi din Ţara Romdnească. Secolele X V /-XV III, fig. 55.

expoziţiei

de argin-

ttlrii, broderii

1040
1680 septembrie 1-1681 august 31 (7189).
Epitaf de 134/195 cm., de mătase vişinie cu bordură de catifea verde, brodat cu fir de aur, argint şi mătase, reprezentînd scena coboririi de pe cruce
şi a punerii în mormint a lui Iisus; literă de 3,2 cm. brodată cu fir de aur in
chenar; în cimp, în partea de jos, sint brodate chipurile familiei donatorului.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 13?4.
Această sv(ă)ntă pogrebanie făcut-au domna Mariia a prealuminatului
domnu Io Şerban voevodu domnu Ţărăi Rumăneşti şi o a datu sv(i)ntii mănăs
tiri Tismana să fie mării sale de pomeană, v(ă) leat 7189. 3
1

2

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 101-102, nr. 6.
Data este precedată de textul: «t A• SMA~~Hr~

B-..C4K4

nA-..T~ 31AIA~N44

HH~TOlKI

R-.. CIGir

H ;\4

31AIA~HW

CTOHT~

c-..

CTJI4l(OAI~

;\4 HOAIHW4

~IT~

H

TJIIHITOAI~

CI ;'&o

tţ(4)p~ 1

l\(4)p(c)TBSIOlpiHM~ X(PHCTO)c li(or)~ H4W~ nPHl(OAHT~ .94KA4H~

G~ITH H A4TH CI N4 nHlpli sirpuw{M) DJIIAI IXOAHT~ npirA """'~
AHIC-..

4rr(1)A~

AIHOrOW~IITH

H

4Jil(4rr(1)A~

l(IJitÎBIAIH

c-..

sd:MH

H WICTOKJIHA4TH

noKJIWI41011l1 H s..nl101111 4AHASH4&.

H4~MHH BA4CTH
CIJI41j!HAIH

H

AH!ţ4 IIH

[t Să tacă tot trupul pă

mîntesc şi să stea cu frică şi cu cutremur, ca nimic
dintre cele pămînteşti să nu se turbure, căci
iată împăratul împăraţilor, Hristos Dumnezeul
nostru, vine să se jertfească şi să se dea spre
hrană credincioşilor; merg înaintea lui cetele înge-

rilor şi arhanghelilor, cu toate puterile cele de
frunte şi heruvimii cei cu mulţi ochi şi serafimii
cei cu şase aripi care, îşi acoperă faţa şi cîntă:
aliluia].
8 Pe celelalte laturi ale epitafului mai este brodat
şi textul:« GA(•)row&J143HW lwcHijl~ c-.. KJI~CT4 c"'"'~ npir~u

1 HA4lp1HH!ţll0 ~HCTOIO WG~BHB~ H &A(4)roSl(4·
H~AIH s-.. rpo&ir HOBir 34KJIHB~ DOAOlKH . HO s-.. TJIITIH A( ~)H~ 1
s-..cKp{~)CI l'ocno;\~ ;\4J1Soll AIHJIOBH BIAIIO AIHAIOCTio. (SIC).

CTot TirAO TBOI

[Iosif cel cu bun chip, de pe cruce luînd preacurat
trupul tău, cu giulgiu curat înfăşurîndu-1 şi cu
miresme, în mormint nou ingropîndu-1 l-a pus; dar
a treia zi Domnul a inviat, dăruind lumii mare
milă].
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Jn dreptul chipurilor familiei domnului, cu literă brodată de 1 cm.:

Ion Şerban Catacuzi nu voevoda; Gheorghie voev(o)d; domna Casan 1 dra; 1 domna Mariia.
1

1

1

1

Fig. 136
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Raporturi, în« Anal. Acad. Rom.>>, Mem. şi notiţe, Seria II, tom. VIII
(1885-1886), Secţ. II, p. 211 (fără text slav); în extras, p. 63; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana,
p. 128-129 (fără text slav) şi pl. următoare p. 200; 3. A. Filimon, Din IJechea noastră artă bisericească, in
<<Artă şi tehnică grafică "• 194.0, caietul ii, p. 60 (text, trad. şi foto.); 4. C. Nicolescu, Broderiile din Ţara
Românească în secolele XIV-XVIII, in Studii asupra tezaurului ... , 1, p. 134., fig. 18; o. R. Popa, Mogoşoaia, pl. 30.

1041
1714 (7222) martie.
Epitaf de 135/105 cm., de atlas roşu brodat cu fir de aur, argint şi
cu aplicaţii de mărgăritare, reprezentînd scena punerii in mormînt
a lui Iisus; literă de 2,3 cm., brodată cu fir de aur, in chenar. Text cu
majuscule.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 77 b.
mătase,
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Măntuitoriului D(u)mn(e)zeu şi tuturor sf(i)nţilor. Şi această
înpreună cu altele cu cucerie să închină de smeritul mitropolit

vlahiei \Anthimu lvireanulu, spre

măntuire

BIBLIOGRAFIE: Al. Odobescu, Episcopia de

1 pogrebanie
alu Ungroleat 7222 mart(i)u.

sufletească;

Argeş,

în

<<

Conv. lit. •>, an XLIX (1915), p. 1127.

1042
1751.
Epitaf de 9~/137 cm., de catifea cafenie brodat cu fir de aur, argint şi
reprezentînd scena coboririi de pe cruce şi a punerii în mormînt
a lui Iisus; literă de 1,5 cm., brodată cu fir de argint pe fond de mătase
albastră, în chenar. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc din Bucureşti, astăzi
mătase,

dispărută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1054.

To8e E7tL't<lcpLo~ eL~ v<lov '!OU Ilpo8po!J.OU 7tpoa-'t<l<·nou ~'tecp<lvo~ !JEY<l~ ~tmt<lp"IJ~
-cou 2 B<lX<lp<C:>a-x(o)u 7tW'tC: o~ 8tt (sic) 8t<l C:OCU'tOU 8oc7t<l'V"IJ~ xepa-t 8'ouv <l'fJJ.OV'tLO""IJ ~ ... 3 a-uveuvou ... 3 A "IJX<l'r< e> p L'VL 4 •

Acest epitaf l-a dăruit bisericii lnainte-mergătorului Ioan, al ctitorului Ştefan Văcă
rescul, vistierului cel mare ... cu cheltuiala sa, dar cu mîinile doamnei ... soţiei ... Ecaterina,
Sub chenarul celor două scene reprezentate în cîmpul epitafului, cu
de 1,4 cm., brodată cu fir de argint pe fond de mătase albastră:

literă

<pentru> mîntuirea <Sa>

sufletească,

1751.

Sub scena punerii în mormînt a lui Iisus, cu
cu fir de argint pe fond de mătase albastră:

literă

de 1,3 cm.,

brodată

K<l6oa-LW'r<l't(J) ( ?) xpua-omLX'tOc;.

Cusut cu punct de aur ...
1 Lui Antim, care cinsteşte punerea ta In mormînt, dăruieşte-i, milostivule, iertarea păcatelor.
2 In orig.: « -rw >>.
8 Inscripţie ilizibilă.
4
Inscripţia
brodată

este

EUa;(U!LWV

Iwa7jcp

Ot7t0

TOU

t

Ungă textul: « O
~UAOU 1 Xot6EAWV TO

<XXPIXVTOV

O" OU

IXPW!LIXO"~V

EV

O"W!LIX

a~v3ov~ Xot6otpot E~A7j0" jot<; XIX(
XIX~V(J) X7j8EUO"IX<; IXTtt6ETO ». 1

!LV7J!L!XT7j

[t Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luind preacurat trupul tău, cu giulgiu curat infăşurindu-1 şi
cu miresme, in mormint nou l-a pus, lngropindu-1].
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1043
1752.
Epitaf de 124/158 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase pe catifea
verde, reprezentînd scena punerii în mormint a lui Iisus; literă de 1,5-1,8 cm.,
brodatii cu fir de aur, în partea de jos a epitafului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Colţea (?) sau de la Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al n.P.R. Nr. inventar: 1052.

Mv~crfhrn, K(opL)e:, KwvcrTocvT(vov Tov M7tpocyxo~ocvov, 11752. Exe:VT"YJ6("YJ) 1tocpoc
TOV 7tpe:cr~uTe:pou XpLcrTocp< op > Ze:cpocp 1.
Pomeneşte,

către

preotul

iK•Ij!4poBH~-...

HM\"PHKo

Doamne, pe Constantin Brincoveanu, 1752. S-a brodat de

Hristofor Zefar.
BIBLJOGRAFJE; D. Stojanovic, Tk1oBH XpHc1·olj!op4 iK•Ij!4poHH~4, în
p. 66 (text) Şi p. 73 nota 6 (trad. in J. SÎI'bă).

XpHcTolţop-..

CipGCKIH OGifliH ~WI"p4lj!1>,

1044
1756 martie 25.
Epitaf de 97/164 crn., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, pe fond
de catifea roşie, reprezentînd scena punerii în mormint a lui Iisus; literă de
1,1 cm., brodată cu fir de argint pe fond de eatifea cafenie, in chenar.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 78 b.

~LOC aoc7tOCVLc; XOCL e:!;oaou TOU TOC7t"Y)VOU aou:Aou TOU 8(e:o)u OCPX.LfLOCVapLTOU
fiocp6e:vLOU 1 OCVS:~L(o)u TOU fLOCXOCpLTOU ~TpocA( ?), 1756 fLOCpTLOU 25 3.

Cu ajutorul şi cu cheltuiala smeritului rob al lui Dumnezeu, arhimandritul Partenie,
nepotul răposatului ... 1756 martie 25.
1 Pe Ungă acest text, sub scena care reprezintă
punerea in mormint a lui Iisus, mai este o inscripţie cu literă brodată de 1,4 cm.: « '0 e:uax'fl(.LWV
Jwa'f)<p Ot7t0 TOU 1 ~OAOU Kr.t6E:AWV TO ocxpocv 1 TOV O'OU
O"W(.Lr.t atv86vL xoc6ocpcJ:, 1 e:EA.ijaoc<; x(oct) ocpW(.LetO"LV l:v
(J.Vi}(.Lr.tTL xocLvw K1)8e:uaoc<; &1te 1 6e:-ro~. [ Iosif cel cu bun
chip, de pe lemn luind preacurat trupul tău, cu
giulgiu curat infăşurindu-1 şi cu miresme, in mormint nou ingropindu-1, l-a pus].
a Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 102, nr. 7.

3 Inscripţia

lingă textul liturgic:
TOU ~UAO 1 U wx6e:AWV TO
etXPC!VTOV O'OU O'W(.LCt auvaovL )(().6etpoc ELA'f)O'Ct<; )(Q(L C!pW!J.JatO'LV EV <(.LV >'f)(.LOCTL K<IX >L\IW K1)8EUO'Ct<; OC7te:6 1 ETO
ocA.A.oc -rpL 'fl(.Le:po, otve:aT'fl<; KupLe: 7tocpe:xwv -rw xoa(.Lw
-ro (.Le:yoc e:A.e:o, ~. [Iosif cel cu bun chip, de pe lemn
luind preacurat trupul tău, cu giulgiu curat infă
şurindu-1 şi cu miresme, in mormint nou l-a pus
tngropindu-1; dar a treia zi ai inviat, Doamne, dă
ruind lumii mare milă].

este

brodată

« 0 EUQ'X'fl(.LWV IWO"'f)<p

Ct1t0
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1045
1770 iulie 6.
Epitaf de 123/141 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, reprezentind scena punerii in mormînt a lui Iisus; literă de 0,8 cm., brodată cu fir
de argint in partea de jos a epitafului.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1053.

7t"Oc; O• €7tL'
' t"OC<:f>LOc; €YLV€V
ti
~" '
"\
~
1 't"OU
- €V'
' t"Lfl.O't"OC't"OU XUpLOU
oL
€7tLfl.€/\€LOCc;
X OCL1) oOC7tOCV"Y)c;
OU'
1

1

(

1

1

1

8e:o3wG(ou Zw-rou, 1770 touJ...J...(ou 6. BLc:woc.
Acest epitaf s-a
1770 iulie 6. Viena.

făcut

prin

silinţa şi

cheltuiala preacinstitului domn Teodosie Zotu,

1046
1771.
Epitaf de 35,5/43,5 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, reprezentind scena adormirii Maicii Domnului; literă de 0,4-0,8 cm., brodată cu fir
de aur, în partea de jos a epitafului. Text cu majuscule.
Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul de

t
t

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 65 b.

âc:"Y)mc; Efl.OU -rou OCfLocp-rwJ...ou 8c:o36GLou Zw-rou, 1 &v S:-rc:L GOT"YJPLW oc~ooc.
Rugăciunea

mea, a

păcătosului

Teodosie Zotu, în anul mîntuirii 1771.

1047
1791 februarie 20.
Epitaf de 124/87 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase pe fond
de catifea roşie, reprezentind scena punerii in mormint a lui Iisus; literă
de 2 cm., brodată cu fir de aur in partea de jos a epitafului. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 79 b .

.d"YJfl."YJ't"pLoc; II oJ...u3ocfLocc; ocve:8"Y)xe:v eLe; ~ux_Lxov ocu-rou
cpc:upouocpLou. BLEV<W1J >.
Dimitrie Polidamas a dat in dar pentru pomenirea
februarie 20. Viena.
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fl.V"YJfl.OGuvov 1791, 20

sufletească

<acest epitaf>; 1791

*

1048
<Sec. XV 1 >.
Epitrahil de mătase roşie de
124/22,5 cm., brodat cu fir de
argint aurit, cusut cu mărgări
tare; literă de 1,8 cm., brodată
cu fir de argint în registrul inferior.
Provine de la: m-rea Govora,
raion Rîmnicu Vilcea; a aparţi
nut colecţiilor Muzeului naţional
de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R.
Nr. inventar: 1119.

~H nfTP4Xi" c('h.)'I'BOpH lw P(4).
f'\Orilll BOIB0,<\4 MOH4C'I'Hp~ foBoprR 1•
Acest epitrahil l-a făcut lo Radul
voievod pentru mănăstirea Govora.
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 105, nr. 31; 2. Sp. Cegăneanu, Din
odoarele bisericeşti ale Muzeului naţional, în
• Bul. Corn. mon. ist. >), an III (1910), p. 10
(text şi trad.); 3. Idem, Obiecte, p. 27 (text
şi trad.) şi fig. 9 la p. 28; 4. Iorga, Arts
mineurs, II, Les tissus, fig. 80; 5. G. MiiJet, Broderies religieuses de style byzantin,
p. 25 (text, trad. şi pl. LII); 6. P. Ş. Năs
turel, StrăiJechile odoare . .. , în << Mitropolia
Banatului>), an VII (1957), nr. 10-12, p. 199
(trad.); 7. C. Nicolescu, Broderiile din Ţara
Romdnească în secolele XIV -XVIII, In Studii
asupra tezaurului ... , I, p. 121,fig. 3. 8. V. Vătă
şianu, Istoria artei feudale în ţările romdne, I,
p. 940, fig. 904.

Fig. 137

1049
<Cea. 1504>.
Epitrahil de mătase albastră de 138/22 cm., brodat cu fir de argint aurit;
de 1,2 cm., brodată cu fir de argint în dreptul chipurilor donatorilor.
Provine de la: m-rea Dobrovăţ, raion Iaşi; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1•
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1114.

literă

iw
Io
1
2

Ştefan

voievod ; Maria doamna.

Textul a fost datat <sec. XVI> după factura
a obiectului.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 105, nr. 33.
Textul a fost datat <cea. 1504> în jurul anu-

artistică
3

GTt 1 lj$4H RO [eBo(A); I.M4pi~ 1r( o)cn( o)m,&y4 3•
lui de zidire a m-rii Dobrovăţ. (Vezi pisania In
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artd din
timpul lui Ştefan cel Mare, p. 190).
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BIBLIOGRAFIE: 1. [Inscripţia epitrafirului dăruit de Ştefan cel Mare mănăstirii DobroPăţ], în<< Litera•>, an VIII (1904), p. 251 (foto.); 2. Cegăneanu, Obiecte, p. 29 (text) şi fig. 10 la p.
28; 8. N. A. Constantinescu, Albumul istoriei românilor, p. 21, fig. 1 H; 4. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, voi. IV, ed. III, p. 122 (text); o. Iorga, Arts mineurs, II, Les tissus, p. 21 (text şi
fig. 79); 6. M. A. Musicescu şi E. Lăzărescu, Colecţia de artă Peche românească, în <<Arta plastică>>, an III
(1956), nr. 5, p. 4 (foto.); 7. C. Nicolescu şi FI. Jipescu, Date cu priPire la istoria costumului în MoldoPa
(secolele XV -XVI). Costumul în epoca lui Ştefan cel Mare, în <<Studii şi cercetări de istoria artei>>, an
IV (1957), nr. 3-4, p. 116 (foto); 8. M. A. Musicescu, Broderia din Moldopa în Peacurile XV-XVIII, în
Studii asupra tezaurului ... , 1, p. 153, fig. 6.; 9. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul
lui Ştefan cel Mare, p. 308 (text, trad. şi fig. 216); 10. Culegeri şi studii de muzeografie, 1959-1960,
p. 18 (foto.); 11. Arta epocii lui Ştefan cel Mare în Muzeul de artă al R.P.R. Text de Ioana Lazarevici,
[p. 12]; 12. 1. D. Ştefănescu, Broderiile de stil bizantin şi moldoPenesc, în a doua jumătate a sec. XV,
în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, p. [516], fig. 6.
tură şi artă română

1050
1520 septembrie 1-1521 august 31 (7029 ).
Epitrahil de mătase albastră de 134/27,5 cm., brodat cu fir de argint
aurit şi mătase; literă de 1,2 cm., brodată cu fir de argint, în registrul
inferior, in dreptul chipurilor donatorilor. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Bistriţa, .raion Horczu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţjl.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1120 .

wmffil
{TIJ&J

[ffi~@

~~

tfffil~

.Q

r~rr~

ITTIW}riD

~

~

Fig- 138
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 105, nr. 32.

710
https://biblioteca-digitala.ro

.....

M7totp7tOUA TiocxW!J.LOc;, ~'t'e:L x~x.e.J rE-y( o )v( e:v) 't'O 7totp( ov) <E >7tU't'POC:X.LA'YJ( OV)
3Loc <HJv3pw!J.!fic; x.(ocl) e:ţ63ou 1tocpoc 't'!fjc; &:px(wv)'t'"I)O"("I)c;) x.(up(occ;) Nocyocr'Aoc~(occ;).
Barbul Pahomie, anul 7029. Epitrahilul de
boieroaicei, a doamnei Neagoslava.

faţă

s-a

făcut

cu ajutorul

ŞI

cheltuiala

BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 30 (text parţial şi trad.) şi fig. 11 p. 28; 2. Iorga,
Arts mineurs, II. Les tissus, p. 21 (text şi fig. 81); 3. P. Ş. Năsturel, Străpechile odoare ... , în ~ Mitropolia
Banatului ''• an VII (1957), nr. 10-12, p. 198 (text şi trad.); 4. C. Nicolescu, Broderiile din Ţara
Romdnească în sec. XIV -XVIII, în Studii asupra tezaurului ... , 1, p.123, fig. 6; o. St. Metzulescu, ln
jurul unui ctitor bisericesc, In <<Glasul bisericii •>, an XVIII (1959), p. 658; 6. V. Vătăşianu, Istoria artei
feudale în ţările romdne, 1, p. 943, fig. 907; 7. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 15 (desen).

1051
<Sec. XV II ?>.
Epitrahil de catifea verde de 148/31 cm., brodat cu fir de argint aurit;
de 1 cm., brodată cu fir de argint, in registrul superior.

literă

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1135.
1

GtH 114TP4XH"" MOH4{HH-k HpHHH Kop&HWH •

Acest epitrahil <este brodat de> monahia Irina

Corbişa.

1052
1607 septembrie 1-1608 august 31 (7116 ).
Epitrahil de 142/24,5 cm., brodat cu fir de argint; literă de 1,2 cm.,
in registrul inferior; in cîmp sînt reprezentate chipurile donatorilor.
Provine de la: m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1124.
brodată

Fig. 139
1

Textul a fost datat <sec. XVII?>

după

grafie

şi factură artistică

a obiectului.
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M~pl,IHH'kHH, H'h. Aot'l'

MoH4C'J'Hj)

Mănăstirea Mărgineni,

.....
xspsi.

în anul 7116.

ln dreptul chipurilor familiei donatorului, cu lil<)ră de 0,8 cm. brodată:

lw P4A~"
n(o)m,.\4 BHKi4.

HOIHO,.\;

rocu(o)m(,.\)4

CAIH41;

Io Radul voievod, doamna Elena; Io Ion

lw HwH

vodă Băsărab,

H0,.\(11)

1

E.~c~p4(G)~;

1

r(o)c.

doamna Anca.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 105-106, nr. 34 (trad.); 2. P. Ş. Năsturul, Străvechile
odoare ... , In ~Mitropolia Banatului>>, an VII (1957), nr. 10-12, p. 208 (trad.); 3. Idem, Un patrafir de
la Preda banul Buzescu găsit in Grecia, în << Mitropolia Olteniei>>, an XIII (1961), p. 704 nota 16 (text şi
trad.); 4. D. Papazoglu, ms. rom. 730 de la Arh. St. Buc., f. 27 (trad.).

1053
1618 (7126)

ma~.

Epitrahil de 150/29 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase; literă
de 0,8 cm., brodată cu fir de aur pe fond de atlas roşu, în registrul inferior.
Provine de la: m-rea Mihai Vodă din Bucureşti; a aparţinut fondului
de obiecte de la m-rea Mărgineni, raion Tîrgovişte şi colecţiilor Muzeului
naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1116.

Fig. 140

t

T't).:; GE~OCG(.LL( oc.:;), (.L0\1'1)<:; u7tocpxeL X't' t)(.LOC T't)<:; xocAOU(.Le\1'1)<:; Tou ~L[Lovo.:;
't''t)<:; IIeTpoc.:; 1 eauv8po[Leu8('1)) lwocGoc<p 't'OU 8u"t"ou x(ocl.) EAOC:XLG't'OU auv 7to8ou 8e
ocpLG't'OU 1 X07tOU x(ocl) [Lox8ou xupL(oc.:;) Ef-evou8oc.:;. t E"t"ou.:; x~pxc;' Lv(8LX't'L(;)\I)o.:; (X1Jr;.

t Este proprietatea sfintei

mănăstiri numită

Simopetra; a ajutat Ioasaf preotul, ee1
preaneinsemnat, cu preabună dorinţă, cu truda şi osteneala doamnei Elenuda. in anul 7126,
indictionul 1.
ln partea de sus a obiectului, cu literă brodată cu fir de aur pe fond
argintiu, de 1 cm.:

reywvE\1 8Loc 8oc7tOC\1'1)<:; 't'OU Q(JLO't'OC't'OU ev tep( O[l-0\IOC):X( OL<:;) xup(L)ou IWIY..GOC<p,
OCXL'1J (.LOCLOU.
)(

S-a

făcut

cu cheltuiala preacuviosului între ieromonahi, chir Ioasaf, 1618 mai.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 106, nr. 35 (trad.); 2. Papazoglu ms. rom. 730 de la
Arh. St. Buc., f. 27.
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1054
1634 septembrie 1-1635 august 31 (7143).
Epitrahil de

mătase roşie

de 159/26,5 cm., brodat cu fir de aur, argint
de 1,1 cm., brodată cu fir de argint, in registrul inferior,
sub chipurile sf. Spiridon şi Atanasie.

şi mătase; literă
Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul de

t

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 2 b.

*'

G'b.TROpHTI cie neTp4zjsHp'b. m~n4H Ă~MHTp4WKO RHCT(ililp ), 1 R'b. A-kT x.SpMr.

tA

făcut

acest epitrahil jupan

Dumitraşco

vistier, in anul 7143.

1055
1637 septembrie 1-1638 august 31 (7146 ).
Epitrahil de catifea roşie de 130/32 cm., brodat cu fir de aur, argint
de 3,2 cm., brodată cu fir de argint pe fond de fir de aur,
în registrul inferior.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din laşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1117.

şi mătase; literă

Acest cpitrahil l-a

făcut

Ion Vasilic voievod

şi

doamna lui, Teodosia, în anul 7146.

BIBLIOGRAFIE: 1. laţimirski, PyKonucu pyMwHcKuxo 6u6;1UomeKO, p. 311 (text) ; 2. C. Bobulescu,
ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 20!o (text şi trad.)

1056
1639 septembrie.
mătase roşie de H6/30 cm., brodat cu fir de aur, argint
de 0,8 cm., brodată cu fir de argint, în registrul inferior.
Text cu majuscule.
Provine de la: Biserica Domnească din Cîmpulung; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1125.

Epitrahil de

şi mătase; literă

t
-rp~ou

To 7tOCpov e:1t~-rpocx_~f..~ov U7tocpxe:~ X't''fl!J.OCa~ov -rou e:v ~e:pe:txnv e: f.ocx.~cr-rou ~'fl!l'fl
't'OU BocpOou, xocxf..O-(J) O'E:7t't'E~F~OU.
1

t Epitrahilul de faţ.ă este mica
Varthos, 1639 septembrie.

avuţie

a celui mai m1c dintre

preoţi,

a lui Dimitrie

BIBLIOGRAFIE: l. Drăghiceanu, Catalogul, p. 111-112, nr. 7lo0 (text şi trad.); 2. G. Moisescu,
Odoarele rn-rii Negru Vodă din Cîmpulung, în <c Buna Vestire>>, an 1 (1922), nr. 5, p. 16 (trad.).
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1057
1641 septembrie 1-1642 august 31 (7150 ).
Epitrahil de mătase roşie de 166/34 cm., brodat cu fir de aur şi argint;
de 2,5 cm., brodată cu fir de argint pe marginea inferioară a piesei.
Provine de la: m-rea Secui, raion Tîrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1115 .

literă

.Fig. 1/d

....

G'"b.H fnH'I'iJ4X"" C'"b.'T'HOPH g4iJ"44M MH'T'iJOIIOIIH'T'

Acest epitrahil l-a

făcut

G~44HCKH H "(-k)'T'o x.spH.

Varlaam mitropolitul Sucevii, în anul 7150.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Manastirea Secu, în <<Calendarul antic>> pe anul 1863, p. 88
(trad.); 2. Melchisedec, Notiţe, p. 19 (text şi trad.); 3. C. Gheorghiu, Geografia judeţului Neamt, p. 153 (text
in transliteraţie); 4. Iorga, Inscripţii, 1, p. 34 (text şi trad.); ă. N. Creţulescu, Inscripţiile monastirei Neamtu,
in << Arhiva•>-laşi, an XXI (1910), p. 86 (trad.); U. P. Ş. Năsturel, Străr>echile odoare ... , in << Mitropolia
Banatului>>, an VII (1957), nr. 10-12, p. 211-212 (trad.); 7. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, in
« Mitropolia Moldovei şi Sucevei •>, an XXXVII (1961), p. 402 (trad.); S. Idem, Biserica Trei Ierarhi din
Iaşi, p. 73 (trad.).

1058
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200).
Epitrahil de catifea roşie de 136/27 cm., brodat cu fir de aur şi argint,
cu aplicaţii de mărgăritare; literă de 1,5 cm., brodată cu fir, în registrul inferior.
Provine de la: m-rea Horczu, raion Horezu; a aparţinut fondului de
obiecte al paradisului Episcopiei Rîmnicului Vîlcii şi colecţiilor Muzeului
naţ.ional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1127.

t Io Costandin

Băsărab

voevod " r( o)cn( o)m,.t,4 1 Mari ca; leat 7200 2.

BIBLIOGRAFIE: 1. Sfinta episcopie a eparhiei Rîmnicului Noul Ser>erin in trecut şi acum, p. 191;
2. Tocilescu, Catalogul, p. 106, nr. 36; 3. Iorga, Inscripţii, II, p. 320; 4. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la
B.A.R.P.R., f. 28 (desen).
1 Şi

doamna.
Un text asemănător şi pe epitrahilul cu nr.
inventar: 1128 de la m-rea Horezu, publicat de
Tocilescu, Raporturi, in « Anal. Acad. Rom. »,
Memorii şi notiţe, seria II, tom. VIII (1885-1886),
2

Secţ.

II, p. 185; in extras, p. 37, şi idem, Catalogul,
p. 107, nr. 39. Pe Ungă acest text, in partea din
mijloc a obiectului, mai este o inscripţie cu literă
brodată de 1, 7 cm.: <<Ţarii Costandin; ţa(r)iţa
Elena>>.
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1059
1696.
Epitrahil de mătase vişinie de 135/33 cm., brodat cu fir de aur, argint
cu aplicaţii de perle; literă de 0,/o cm., ţesută cu mătase cafenie, in
dreptul portretelor familiei donatorului.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1126.
şi mătase,

Ioan Costandin Băsărabă voevod; g(o)sp(o)j(d)a Maria; 1 Io Costandin
voevod; 1 Io Ştefan voevod; 1 Io Radul voevod; 1 lo Matei voevod.
X~::~p .!l~:: 1 r:rn·cvE: 1 Tot<:;. ''Ev en~ X(p~cr-ro)u 1 xoczqc; 2 •
BIBLIOGRAFIE: P. Ş. Năslurel,
nr. 10-12, p. 203-20/o.

Străvechile

odoare ... , in

~Mitropolia Banatului~.

an VII (1957),

1060
1699 septembrie 1-1700 august 31 (7208).
Epitrahil de catifea verde de 150/27,5 cm., brodat cu Cir de aur
de 1,1 cm., brodată cu fir de argint, In registrul inferior.
Provine de la: bolniţa m-rii Horezu, raion Horezu; a aparţinut
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 5 b.

şi

argint;

literă

colecţiilor

t Acestu patrafir iaste făcut dă Mariia, doamna a lui Costandin B( as arab)
vo 1 evod, şi da tu la bolniţa dă la mănăstiria H urezii; leat 7208.
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 107, nr. t.O.

1061
1746.
Epitrahil de Hlo/2t. cm., brodat cu fir de aur şi argint, pe fond de
catifea roşcată; literă de 1,1 crn., brodată cu fir de aur, in registrul inferior. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti; a aparţinut colecpilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P~R. Nr. inventar: 8 b.

Al lui Iona ieromonahul

şi

arhimandritul, 17 46.

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 108, nr. t.5 (trad.).
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 106-107, nr. 38.

2

Mina Despinetei. In anul de la Hristos 1696.
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1062
1750.
Epitrahil de 14.5/23 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, cu
margine de catifea roşie; literă de 0,3-2 cm., brodată cu fir de argint, in
registrul inferior. Text cu majuscule.
Provine de la: bis Colţei ( ?) sau de la Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1133.

Exevrl)6l) 7trlprl -rou Lepo8Lrlxov( ou) XpLGToqlop( ou) 1 Zeqlrlp, ! 1750.
S-a brodat de

către

ierodiaconul Hristofor Zefar, 1750.

BIBLIOGRAFIE: D. Stojanovic, &13oau
p. 68 (text).

XpucTofoJI~

)f{•f~poau~~,

in XpucTofop'

)f{•f~po•u~-.. HAA\"JIH~o

CIJ16C~IH 06'IIIH 3Wrp~f-.,

1063
1781.
Epitrahil de 122/28,5 cm., brodat cu fir de aur şi argint pe fond de
bleu-gris; literă de 1 cm., brodată cu fir de argint, in registrul
inferior. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 9 b.

mătase

Al lui Gherman, arhimandritul

şi

egumenul

Văcăreştilor,

anul 1781.

*
1064
1699.
Minecuţă de mătase roşie cu aplicaţii de şnur din fir de aur şi argint,
de 20-28/17 cm.; literă de 0,8 cm., brodată cu fir de argint. Text cu
majuscule.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 988.

t A lui Atanasie ieromonahul

şi

osteneala Despinetei, 1699.

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 110, nr. 62 (trad.); 2. P.
odoare ... , in • Mitropolia Banatului>), an VII (1957), nr. 10-12, p. 206 (trad.).

716
https://biblioteca-digitala.ro

Ş.

Năsturel, Străvechile

*

1065
1782 noiembrie 21.

Nebederniţă de mătase bleu de 38/38 cm., brodată cu fir de aur şi
argint; literă de 1,lo cm., brodată cu fir de aur. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 50 b.

Proprietatea lui Gherman arhimandritul chipriot, de la

Văcăreşti,

1782 noiembrie 21.

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Catalogul, p. 111, nr. 69 (trad.).

*

1066

1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204).
Omofor de 375/3lo,lo cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase; literă
de 3,1 cm., brodată cu fir de argint pe fond de mătase roşie, in registrul inferior.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1069.

t Io

Costandin B(asarab) voevodu,

t Mariia

doamna,

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom. •, Memorii
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 18lo; în extras, p. 36.

v(ă)

şi notiţe,

leat 7204.
Seria Il, tom.

1067
1697 septembrie 1-1698 august 31 (7206 ).
Omofor de 388/31,5 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase; literă de
1 cm., brodată cu fir de aur, in registrul inferior. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 16 b.

t

ApX,L6YJTOU

7tEfPYJXE 1 TOU

LE~IXO"TELIXc; 1 NEoţpuTou,

7tOVU!J.IX 1 EX

Mo:A8o~Locc;,

1699. (sic).

t

VOU;

rEpiXO"L!J.OU 7tOVU!J.IX 1 rocAIXTLIXVOU LEpo(!J.OVOCX,OU) loc~uyou TE 8LIX !J.IX 1yx<oc >-

Xm;'.

t Este a arhiereului de Sevastia Neofit; lucrare din Moldova; 1699 (sic).
t Lucrarea lui Gherasim ieromonahul de la Galata şi <făcută> la un gherghef

fără

pereche ( ?) 7206.
BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Art et
1

lit~rature

des Roumains, pl. XXIII.

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 1.10, nr. 65.
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*

1068
<Cea. 1638>.

Orar de catifea roşie de 286/7,7 cm., brodat cu fir de aur, argint
de 2,2 cm., brodată cu fir de argint, in registrul inferior.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1066.

şi

mătase,; literă

Hw :C:4CHAHE BoEBO,.t.4 1•
Io Vasilie voievod.

1069
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Orar de catifea roşie de 292/8 cm., brodat cu fir de aur
de 0,3-2,1 cm., brodată cu fir de aur.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzrul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1067.

şi

argint;

literă

Io Costandin B(asarab) voevod, g(o)sp(o)jda Mariia; leat 7200 2 •
BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, în <<Anal. Acad. Rom.
VIII {1885-1886), Secţ. II, p. 185; in extras, p. 37.

>),

Memorii

şi notiţe,

Seria II, tom.

*
1070
1638 septembrie 1-1639 august 31 (7147 ).
Poală

de

icoană

roşie,

de catifea

cu margine de catifea verde, de
literă de 1,5 şi

138/105 cm., brodată cu Cir de aur, argint şi mătase;
2,3 cm., brodată cu fir de aur, in registrul superior.

Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1035.

t Hw

:C:4CHAiE BOEBo,.t., r( oc )n( o),.t.( 4)!J'"h. SEMi\H .Moi\,.t.4BCKOH, [H r( oc )n( o)mt\4 ero

9ew.

--t<

,.t.oci 4, B i\( ~ )'I'o xspMS.

t Io Vasilie voievod, domnul

ţării

Moldovei,

şi

doamna lui, Teodosia, la anul 7147.

BIBLIOGRAFIE: D. C. Giurescu, Contribuţii la studiul broderiilor de la Trei Ierarhi, in «Mitropolia
Moldovei şi Sucevei >), an XXXVI {1960), p. 223 {text şi trad.).
Textul a fost datat <cea. 1638> după factura
a obiectului, in jurul anului cind Vasile
Lupu voievod a mai dăruit şi alte broderii la m-rea
1

artistică

Trei Ierarhi.
z Pe lîngă acest text, in cîmpul orarului sint
brodate şi iniţialele:<< A.A.I ll.ll.l e.e. >).
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1071
1681.
Poală de icoană de 120/100 cm., brodată cu Cir de aur, argint şi mătase,
pe fond de mătase roz; literă de 2 cm., brodată din şnur de fir de aur, în
registrul inferior; în cimp sînt reprezentate chipurile donatorilor. Text cu
majuscule.
Provine de Ia: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 28 b.

Fig. H2
••• 2 <ppoupe:L <pUArX:t"e: 7t!XVOC<X >petv-re: ~e:OitOLVIX '!OV e:m croL 7t€7te:L8o-ret e:x.AIXfl.-1
7tp0't"IX'!OV X.IXL 8e:ocre;~e:cr'!IX'!OV ""l)fl.(J)V etu8e:V't""f) <V> X.IXL Xp!X't"IXLOV "fJYE:fL(J)VIX 7t!Xcr""l)l; 1
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 105, nr. 30.

2

Inscripţie deteriorată.
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Ouyxpo~A~XX,~~X~ x(op )'YJ( ov) x(op )'YJ( ov) lcu~Xv<v >1JV !:e:p~~Xvov ~oe:~ov8~X -rov K( ~XV )-r~Xxou
~lJVOv O"'YJV 't' YJ e:x 1A~X(.L<7t >po't'~X't''YJ x(~Xt) x.p~cr't'L~XVLXCU't'~X't''YJ ocu-rou x(u)pL(~X) xupL(~X)
80(.LV<l <M~X >pL<<l > x(~Xt) 6e:orppoupL't'CU ucu IXU 15 't'OU x(up()cu x(up()cu lcuocv<v >1) re:cupyLcu
~oe:~ov8~X -reu K~X-r~Xxou~ lJVCU e:L~ (.L~Xxpe:cuv~X~, ~X(.L lJV. 1H 8ouA. 1J 't''YJ~ L(.L~Xpocy8oc cr1Jve:py1J
't'e:L~ 8~X7t0CVOL~.
dlJ<l X,LpO~ re:pOCO'L(.LOU rocJ..<oc >'t' YJIXVOU, E:'t' YJ 1681.

t

... întăreşte, păzeşte, preacurată Stăpînă, pe cel ce se încrede în tine, pc prcaluminatul
preacucernicul domnul nostru şi puternicul voievod a toată Ţara Românească, domnul domn
Io Şerban voievod Cantacuzino cu prealuminata şi preacreştina lui doamnă, doamna Maria,
şi cu de Dumnezeu păzitul său <fiu> domnul domn Io Gheorghie voievod Cantaeuzino, întru
ani îndelungaţi, amin. Roaba sa Smaranda a ajutat cu cheltuielile. t Cu mîna lui Ghcrasim
de la Galata, în anul 1681.
şi

In dreptul chipurilor donatorilor, cu literă brodată de 1,3-2 crn :

!:e:p~ocvo~ ~oe: 1~ov8~X~ e:A.e: 1cu E>(e:o)u lJYE:fLCUV 17toccr1J~ Ouypo 15 ~A.ocx.Loc~ o 1
K~X't'OCXOU~ lJVO~. 1 de:0'7tOLVOC 't'CUV 1vocov O' OU 't'OV ~XYLO 1V IXO'q:>OCAW~ O''t' YJ 1 10 pL~OV 1 •
EA.e:cu E>(e:o)u 8o(.LV~X Moc 1 p(~X 7tOCO"'YJ~ Ouyx 1 po~A~XX,L~X~, 1~X(.LlJV. KupL~X fLOu I5 1J

•1w

't'CUV OU p~XV O1V ~OCO'LAE:U OU O' 1 IX.
II~Xp6e: 1ve: 8e:o-ro 1xe: -rou~ 1yovL~

1ou ~X7tO 7t~XI 5 v-ro~ &v 1~XV't'Lou 8L<oc > 1rpuA.oc!; 1 ov.
lcu<ocv>V<lJ~> re:cupyLio~ ~oe:~ovi8~X~ o K~X't'<IXXOU>~lJIVo~.
(.L

voievod cu mila lui Dumnezeu, voievod a toată Ţara Românească, Cantacubiserica ta cea sfîntă întăreşte-o cu putere >>.
Din mila lui Dumnezeu doamna Maria a toată Ţara Românească, amin. << Doamna mea,
impărăteasca cerurilor, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pe părinţii mei păzcşte-i de tot
potrivnicul >>.
Io Gheorghie voievod Cantacuzino.
Io

zino.

<<

Şerban

Stăpînă,

ln partea de sus a piesei, cu literă brodată de 0,82 cm., in jurul medalionului Maicii Domnului cu Iisus:

Ou-r( o~) o V~Xo~ U7t~XpX,oL -rlj~ 8(e:o-r6 )xou 1J XOL(.LLO'L~. 2
Această biserică

este a Adormirii Maicii Domnului.

BIBLIOGRAFIE: 1. G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 35-36 nota 6 (trad.)
2. Iorga, Arts mineurs, II, Les tissus, pl. II; 3. R. Popa, Mogoşoaia, pl. 28.

şi

foto. la p. 57;

1072
1681.
Poală de icoană de 120/100 cm., brodată cu fir de aur, argint şi mătasr
pe fond de mătase roz; literă de 2 cm., brodată din şnur de fir de aur,
in registrul inferior; in cîmp sînt reprezentate chipurile donatorilor. Text
cu majuscule.
Provine de Ia: m-rea Cotroceni din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 8 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 29 b.
1
2

In orig.: << 1. HPI ~ON >>.
Pe lingă acest text, in cimpul broderiei sint

iniţialele:

şi

3

• T.II.P.Ll.~.; T.K.A. ,,
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 10t., nr. 29.
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~'t'"f)P~,~ov , (jlr.pu"Aoc~o<v > xocl.

crw't'~p

xpoc't'oc[wcrov 7tOCV't'o'8[vocfle:
't'0\1 01to crou
crnu6ev..~ 1 ~~A /.'i·cr.. ov -Y1re:flwvoc TIOCcrlJ~ Ourxpo~A.ocz[oc~ xocl. ~fl~'t'e:pov E:x"AocfL7tp6't'OC't'ov ocMe:<fv
Jxocl. e:ue:prhllv x(op~o)v x(op~o)v lwocWl)V ~e:p~ocvou ~oe:~ov'8oc
't'0\1 Koc-tocxou
6v cruv 't'l) e:ucre:~e:cr't'OC't'l) xocl. EXAOCfL7tpO't'OC't'l) 1 OCU't'O'J xup[oc xup[oc
'86[LVOC ~ocpL<It ~ 't'0\1 txAOCfL7tp6't'OC't'O\I 06v OCU't'OU x(opto)v x(up~o)v 't'E lwocwl) re:wp"'(LW ~o~~6vaa 5 <rCJl Koc't'ocxou~~<v >w e:i.~ 1to"A"A~ ~.. lJ, OCfllJ"· H '8ou'AlJ .. y;c; ~flocpocr
'8oc al)vtprot 1"1)~ 8oc1tocve:~c; e:v E't'lJ 1681.
)

Sprijin11, ~apără şi întăreşte preaputernice Mîntuitorule pe cel de tine încununat, de
Hristos iubitoruJ voievod a toată Ţara Românească şi al nostru prealuminat domn şi binefăcător, domnuli domn Ioan Şerban voievod Cantacuzino, cu preaeucerniea şi prealuminata
'
sa doamnă, dojlmna
Maria, şi cu prealuminatul său fiu, domnul domn Ioan Gheorghie
voievod Canta<+JZino, întru mulţi ani, amin. Roaba ta, Smaranda, a ajutat cu cheltuielile,
în anul 1681. '

lp1

dreptul chipurilor donatorilor, cu

literă !Jrodală

de 1 .~- 2 cm.:

lw(ocv)v(l)~) ~e:p~ocvoc;J ~oe:J ~ovJ8oc~ e:"Ae:w 0(e:o)u lJ Jre:fLWV 7tOCcrl)c; / OurxpoK(opt)e: 't'l)V ocrtocv crou / EXAl)crtocv xoc /"Awc; 8tocr.pu"Aoc /~ov.
'EA.eb E>(e:o)u 86fLvoc Mocp[oc /Tiocal)c; Ourxpo~"Aoc /x.[occ; t 'Afl~"· <I>~"Aocv8pw7te:
K(upt)e:.
Iw(~v)v(l)c;) re:wprtoc; 1 ~oe:~0\1 J'8occ; 6 K /oc't'OCX / 5 OU~l)VOc;. K(opt)e: 't'OUc; "'(OVE:L /c;
fLOU EU't' J•;zw<c; > E7t / o"Au~Wl) / crov.
~"Aocx.~oc~ \ 5 ~ Koc't'ocxou~l)voc;.J

lp~n Şerban voievod, cu mila lui Dumner.eu, domn a
cuzino./ <i Doamne, pe sfînta ta biserie:l bine o ap1lră ~>.

Din mila lui Dumnezeu, doamna Maria a
iubitorule de oameni ~>.

toată Ţara

Ioan Gheorghie voievod Cantacuzino. <<Doamne,

ŞI

toată Ţara

Româneasrtl, Canta-

Românească,

părinţilor

mei

t

amin. <<Doamne,

dă-le

viaţă

înde-

lungată, cu fericire ~>.
'

1

In partea de jos a piesei, sub chipurile donatorilor, cu litcr[l brodată
de 1,5 cm.:

De mîna lui Gherasim ieromonahul de la Galata.
tn partea de sus a piesei, cu liter:\ hrodată dn 0,8-2 cm., in jurul
medalionului sf. Treimi:

Aceastll
1

Pe

lîngă

biserică

este a Adormirii N ăseătoarei de Dumnezeu.

acest text, în cîmpul broderiei se

găsesc şi

iniţialele:

<< T. TI.P.~.:E.; T.K.A. ,,
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l

1073

''

1

\

1693 septembrie 1-1694 august 31 (7202 ).

\

Poală de icoană de 115,5/87 cm., ţesută cu fir de aur, argint şi măt~e
roşie; literă

de 2 cm., ţesută cu fir de argint pe fond de fir de aur; in
cimp este reprezentată acvila bicefală şi stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 825.

Io Costandin voevod, Maria doamna; lleat 7202 1 •
BIBLIOGRAFIE: M.

Răuţu,

Monografia

eclesiastică

a

judeţului

Vîlcea, p. 67.

'

1074
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204).
Poală de icoană de 134/124 cm., ţesută cu fir de aur şi argint; literă
de 2 cm., ţesută cu fir; in cimp este reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 832.

t

lo Costandin voevod,

t

Mariia doamna; lleat 7204

2

BIBLIOGRAFIE: A. Filimon, Din vechea noastră artă bisericească. Citeva
Artă şi tehnică grafică ''• 1940, caietul 11, p. 61 (text şi foto.).

•
ţesături

întîlnitr în anii

1914-1917, in«

1075
1752.
Poală de icoană de 108/80 cm., brodată cu fir de aur, argint şi mătase
pe fond de catifea verde; literă de 1,5 cm., brodată cu fir de aur in registrul
inferior. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Colţea ( ?) sau de la Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1042.
1 Texte identice şi pe ţesăturile cu nr. inventar:
822, 823, 824 şi 826. Pe ţesăturile cu nr. inventar:
825 şi 826 mai este brodat şi numele • l(isu)s
H(risto)s •·
Pe ţesătura cu nr. inventar 822 textul: « M(7J'<)1Jp
0(Eo)u *· [Maica Domnului].
Pe ţesătura cu nr. inventar: 823 textul: • G(Bt)1·w
Ilpo~onh •. [Sfintul Procopie]
Pe ţesătura cu nr. inventar: 824 textul: •ll,(4)P...

KoC1"4HAHH, •1(4)P(H)•I4 6MH4 t.[ Impăratul Constantin,
impărăteasa

Elena].
Un text asemănător şi pe ţesătura cu nr. inventar: 831 de 137/124 cm.
Pe ţesătura cu nr. inventar: 832 mai este brodat
şi numele: « l(isu)s H(risto)s».
Pe ţesătura cu nr. inventar: 831 textul:
• M(1JT)1Jp 0(eo)u ». [Maica Domnului].
3
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Ilocvocy(oc 8eo-r61 xe, 1) -rwv 7tOC'VT(J)'V !J.€ 1cn-rp~oc mc.e1te, <:ppoupe~ -rouc; 1crE: 8o~oc
~ov8occ; xoct 15 K(J)VO"TOC'VTL'VO'V M7toc 1crocpOC!J.7tOC'V !J.€TOC 1T(J)'V -r€x(v)(J)'V. 1xoc~v~.
Preasfintă Născătoare

ce te

slăvesc şi

de Dumnezeu, mijlocitoare pentru toţi,
pe Constantin Basarab împreună cu copiii. 1752.

acoperă, păzeşte

pe cei

1n partea de jos a medalion ului în care este reprezentată Maica Domnului
cu Iisus în braţe, ca şi a scenei din chenar, in partea dreaptă, sus, cu
literă de 0,3-0,9 cm., brodată cu Cir de aur pe fond de fir de mătase:

'Exev<TI)61) > 1tocpoc

-rw

tepo8~(ocx6v(J)) 1Xp~cr-r(ocp6p(J))

Zecpoc(p(J)).

S-a brodat de ierodiaconul Hristofor Zefar.
1n chenar, in partea de jos a scenei din dreapta şi a scenei din stinga,
sus, cu literă de 0,4-0,7 cm., brodată cu Cir de aur pe fond de fir de
mătase:

X( p~cr-r6cpopoc;) Zecp( ocpoc;).
Hristofor Zefar.
c;psc~ru

BIBLIOGRAFIE: D. Stojanovic, C1:-toau XpucToljlop• iK•Ijl•poauq•, in XpucTo*op,. iK•Ijl•poauq,., HMrpu·;o
.1 ..>rp•ljl,., p. 75 nota 4~ (text şi trad. In 1. sîrbă) şi foto. la p. 129.

o&lpTu

1076
1752.
Poală de icoană de 107/79 cm., brodată cu fir de aur, argint şi mătase
pe fond de catifea verde; literă de 1,5 cm., brodată cu fir de aur, In registrul
inferior. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Colţea ( ?) sau de la Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1041.

' U7t€(JOU
•
, 1O'L€, 't"O'' V TOCUTOC
'
,..
'
1 7tOC'
' VTOc; 't"OU.€'
' ,VOC'V't'L
' OU
T p~occ;
7t0LOU'V't"OC ,~'
o~OCO'(J)s€,
7t€pLm<.€7t't'€
+

K(J)vcr-rocv 1-r(vov M1tpocyxo~ocvov !J.EToc 1T'Y)c; cru~uyou -re xoct -rexv(J)v. 1'E v B~ewoc, 1xoc~v~.
Treime mai presus de fire, scapă-1, ocroteşte-} de tot potrivnicul pe cel ce a
acestea, pe Constantin Brincoveanu cu soţia şi copiii. In Vien'l, 1752.

făcut

ln cimp, in partea de jos a medalionului cu sfinta Treime, cu literă de
brodată cu fir de aur:

0,4-1 cm.,

'Exev-r<~61) >

1tocpoc

-rw

tepo8(~ocx6v<u)

Xp~cr-r( ocp6p(J))

Zecpocp(w).

S-a brodat de ierodiaconul Hristofor Zefar.
ln chenar, in cimpul celor şase scene, cu literă de 0,4-1,2 cm. brodată
cu fir de aur pe fond de fir de mătase:

X(pLcr-r6cpopoc;) Zecp(ocpoc;) 1 •
Hristofor Zefar.
BIBLIOGRAFIE: D. Stojanovic, f.ooau XpucToljlop• iK•.f•poBH'I4, în Xpucnljlop,. iK•Ijl•poauq,., HMrpu·;o
clpGcK'H oGipTu .ilwrp•ljl,., p. 75 nota 4~ (text şi trad. In 1. sîrbă) şi foto. la p. 128.
1 ln partea de jos a scenei din stinga textul
este deosebit: <•llixp(li) XpLa-r(o'{l6pou) Z[e:'{llipou] ~.[De

către

Hristofor Zefar].
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1077
1752.
Poală de icoană de 13/o/82 cm., brodată cu fir de aur, argint şi mătase
pe fond de catifea verde inchis; literă de 0,8 cm., brodată cu fir de aur.
Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Colţea (?) sau de la Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1027.

'!Yj~

Mv~cr6"1J·n, K(opL}€ 1 '!OV 3ouA.ov aou 1Kcuva'!OCV'!L ]vov 1-rov M7tpocvxo~cfvov 1 x.(ocl.)
auvo ]3Loc~ ocu ]'!ou.
Pomeneşte,

Doamne, pe robul

tău

Constantin Brîncoveanu

şi

pe ai lui.

In cîmpul piesei, în colţul din stînga, cu literă de 0,4-1,5 cm. brodată
cu fir de argint:

S-a brodat de

către

ierodiaconul Hristofor Zefar, în anul 1752.

In partea de jos a piesei, cu literă de 1,3 cm. brodată cu fir de aur:

Ev opOC(.LOC'!L 'l€ 1 ~€X.L~A d3€v 1 0"€ q:>A€")'0(.LEV"I)V ~cX'!OV 1 ~~ '!OU 8(€o)u M"l)'!€pocv
3o1;cf~ouaocv ]5 1tocpoc 7tcXV'!CUV. Ou'!o xocy6] 3ouA.o~ aou M7tpocyx.o ]~ocvo~ 3o1;oc~cu a€ 1
oc3LocA€L7t j '!CU~.j 10 oc~v~.

o

X

In vedenie lezechil te-a văzut pe tine, rug arzător, ca Maică a lui Dumnezeu, de
Astfel şi eu, robul tău, Brîncoveanu, te slăvesc neîncetat. 1752.

toţi slăvită.

ctpcc~clf

BIBLIOGRAFIE: D. Stojanovic, &130RH XpHcToljlop• iKtljl4poRH~4, în XpHcTOijlop-.. iKtljl4poRH~-...
şi ·74 (text şi trad. in 1. sirbă in notele 44, 45 şi 46) şi foto. p. 126.

oG•IJ'H 3wrp4ljl-.., p. 68

1078
<Cw. 1766>.
Poală de icoană de pluş verde-roşcat de 104/95 cm.; iniţialele de 1,6 cm.
sînt brodate cu fir de· aur pe fond de pluş; în cîmp este reprezentată
stema Moldovei şi a Ţării Româneşti.
Provine de la: bis. Sf. Spiridon Nou din Bucureşti; a aparţinut fondului
de obiecte de la m-rea Sărindar, din Bucureşti, astăzi dispărută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1040.

Sc(arlaţ)i

G(hica) v(oievod) 1 .1

BIBLIOGRAFIE: Bilciurescu, Monastirile, p. 142.
1

Textul a fost datat <cea. 1766> prin arialogie cu

vălul

de

Umplă

724
https://biblioteca-digitala.ro

din 1766 (nr. 408).

HM\"PH~o

*

1079

1637 septembrie 1-1638 august 31 (7146 ).
Sacos de 130/118 cm., brodat cu fir de aur, argint şi mătase, pc fond
de catifea verde; literă de 5,2 cm., brodată cu fir de aur pe fond de
catifea neagră, în partea de sus a veşmintului.
Provine de la: m-rea Secui, raion Tirgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1144.

Fig. 143

t

~H C4KOC~

C'h.TROI)H

t Acest sacos l-a

făcut

.C4pd44M~

4pXiEn(H)cK(o)n~

Varlaam arhiepiscop

şi

....
H MHTponOI\HT,

K A(rkrr)

x.3pMS,

mitropolit, în anul 7146.

BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 20 (text şi trad.); 2. Iaţimirski, PyKonucu pyMblHCKUXo
6u6nuomeKo, p. 855 (text); 3. C. Gheorghiu, Geografia judeţului Neamţ, p. 154 (text in transliteraţie); 4. Iorga,
Inscripţii, I, p. 34 (text şi trad.); o. N. Creţulescu, Inscripţiile monastirei Neamţu, In «Arhiva>) -Iaşi, an XXI
(1910), p. 87 (trad.); 6. St. Petrescu, Odoarele de la Neamţu şi Secu, pl. 99; 7. N. Iorga şi G. Balş,
Histoire de l'art roumain ancien, p. 181 (foto.); 8. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, in ~ Mitropolia Moldovei şi Sucevei >),an XXXVII (1961), p. 401-402 (trad.); ti. Idem, Biserica Trei Ierarhi, p. 73
trad.) şi fig. 39 la p. 74; 10. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A:.R.P.R., f. 109 (text).
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1080
1655.
Sacos de 122/117 cm., brodat cu Cir de aur, argint şi mătase pe fond
de mătase albastră; literă de 1,2-2,5 cm., brodată cu Cir de aur, in partea
de jos a veşmintului. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 84 b.
>+-

Ne:ocpu[-rou] IlocnAocpou cipxLe:mcrx67toU Kp~'t'"fjc;, 1 xocxve:.j IlOL"fJ!J.OC re:pOCO'L!J.OU
BAocmou "YJYOU!J.E:VOU xoct cipxL!J.OCVap·c-rou.
menul

Al lui Neofit Patelaros arhiepiscopul Cretei; 1655. Facerea lui Gherasim Vlastos eguşi arhimandritul.

1081
1714 septembrie 1-1715 august 31 (7223).
Sacos arhieresc de 127/115 cm.; brodat cu fir de aur, argint şi mătase,
pe fond de catifea verde; literă de 7,4 cm., brodată cu fir de argint, in
partea superioară a veşmtntului.
Provine de la: Mitropolia din Moldova.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1146.

Acestu sacos este
sa; 7223.
BIBLIOGRAFIE: P.
nr. 10-12, p. 212.

făcut

de mitropolitul Ghedeon cu

Ş. Năsturel, Străvechile

odoare . .. , tn • Mitropolia

totă

Banatului~.

1082
1751.
Sacos arhieresc de 119/115 cm., brodat cu Cir de aur, argint şi mătase;
de 0,5 cm., săpată intr-un medalion de" argint aurit, fixat in partea
superioară a veşmintului; in cimp, in partea din faţă, este brodată o acvilă
bicefală. Text cu majuscule.
Provine de la: Mitropolia ( ?) din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1147.

literă
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cheltuia!( a)
an VII (1957),

t / K-r!fi!-Loc 1 Ne:oq>o-rou 1 Ouyypo~l-ocz(oc~ 1 -rou

Kp"t)-ro~, 1 6 1751.

t Proprietatea lui Neofit al Ungrovlahiei, cel din Creta, 1751.
In partea de jos a veşmîntului, cu literă de 0,5-1,1 cm., brodată cu fir
de aur pe fond de fir de argint:

'Exe:v-r~6"1) 7tocpdt
xpl.vou~wyp&.q>( ou).

S-a brodat de

către

-rou ie:po8Locxovou XpLcr-roq>6pou Ze:q>&.p(ou) x(ocl.) -rwv Le:p~wv

ierodiaconul Hristofor Zefar

şi pictor-ţesător

( ?) al sîrbilor .

•
BIBLIOGRAFIE: 1. G. I. Gibescu, Istoricul Mitropoliei UngroiJlahiei, p. lt6 (text şi trad.); 2. D.
Stojanovic, t;a:iORH XpHCTo;t.opd ma<jldpOBH~d, in XpHCTo<jlop-.. ma<jldpORH~ ..... HMrpHKO Clp&CKIH OGlpiH 3WI'"pd<jl-.., pp. 71 şi
75 (text; trad. în 1. sîrbă nota 53).

*
1083
<Cea. 1493>.
Văi

liturgic de mătase albastră de 51,5/52 cm., brodat cu fir de aur,
mătase, reprezentind pe Iisus, cu apostolii săi; literă de 3 cm.,
brodată cu fir de argint in chenar.
Provine de la: Biserica Episcopală din Rădăuţi; a aparţinut fondului
de obiecte de la m-rea Agapia, raion Tîrgu Neamţ
La Muz~ml de Artă al R.P.R. Nr. inventar: 1062.
argint

Ion

Ştefan

şi

voievod.

Deasupra rindului din chenarul de jos al
de 1,5 cm.:

vălului,

cu

literă

brodată

Rădăuţi.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Monastirea Agapiea, in (1 Calendarul antic» pe anul 1863,
p. 115 (trad.); 2. Dicţ. geogr., 1, p. 24. (trad.); 3. laţimirski, PyKonucu pyMblHCKUX~ 6u611uomeK~, p. 6-7 (text);
4. N. Dărîngă, Istoria sfintei monastiri Agapia, p. 105 (trad.); o. D. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi,
p. 209-210 (text şi trad.); 6. M, Popescu, Mănăstirea Agapia, în (1 Revista tinerimea română>>, an LI (1932),

t

1 Inscripţia este precedată de textul: •
UpiiAIJo.
J(At&Jo. Hd r(st)TJ.JH~Jo. CROHl(Jo. H np(t)'l(H)CTJ.JHI(Io. H Hljnopo'JHJ.IHI(Jo. P.Y.KdJ( &A(d)rOAdPHR!o. H &A(dr"o)c(Ao)aH wc(at)THR!o.
np·kAOMHSJo. AdCT j c(st)TJ.JM!o. CSOHM S•o(IHH)"(OM H dD(~)
c(ro).IW(M) ptK ; npiHMtTf, lliAHTi CI ICT!o. Tt!Ao MOI 3d
Rhl " s-.. wcTdRAmll rp·kl(wM~o. •· [Luind pîinea in sfintele,

preacuratele şi neprihănitele sale miini, a mulţu
mit, a binecuvintat, a sfinţit, a frint şi a dat in

mina sfinţilor săi ucenici şi apostoli, zicind: luaţi,
minca ţi, acesta este trupul meu pentru voi şi pentru
iertarea păcatelor].
2 Textul a fost datat <cea. 11•93> prin analogie
cu vălulliturgic din 1lt93 (7001) de la m-rea Suceviţa (Vezi: Repertoriul monumentelor şi obiectelor de
artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Buc., 1958,
p. 299).
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nr. 4, p. 130 (trad.); 7. A. Filimon, Din vechea noastră artă bisericească. Cîteva ţesături întîlnite în anu,
1914-1917, în <<Artă şi tehnică grafică>>, 1940, caietul 11, p. 59 (text, trad. şi foto.); 8. M. A. Musicescu
Broderia din Moldova în veacurile XV-XVIII, in Studii asupra tezaurului ... , 1, p. 154, fig. 7;

•

Fig. 144

9. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 301 (text şi trad.) 'Şi
fig. 210 la p. 300; 10. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, l, p. 933, fig. 896; 11. 1. D. Ştefănescu,
Broderiile de stil bizantin şi moldovenesc în a doua jumătate a sec XV, In Cultura moldovenească în timpul
lui .Ştefan cel Mare, p. [523), fig. 13; 12. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 41 (text).

1084
1611 (7119) august 20
Vă!

liturgic de mătase roşie de 78/85 cm., brodat cu fir de aur
de 7 cm., brodată cu fir de aur, în chenar.
Provine de la: m-rea Secui, raion Tîrgu Neamţ.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1057.

literă
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şi

argint;

t

G:'h.H noKpoREU, C'h.'l'RopH H A""" MHTpoljs""" KHoRrHHoE In""" ~poEKE REi\ ARO!JHHKti
R'h. 4'h.CT H IIOXRMtll. c( RoE )'T·( O}MS H Ci\4R HOMS npop( O}KS H ll!JoEr\( H'l'E }•IH H .Kp( 'h. )cT( H}ToEi\10
lw4HHS H 4(!.)cTH( o }MS HorS w( o), Em( f) R'h. HX 1MOH4C'l'Hp G'h.KSi\4 H R'h. 114MoE"r HX, R A( -k )Tw
1

.....

.....

)~p9i 4Rr(S }c'l' K.

t Acest procovăţ l-a făcut şi l-a dat Mitrofana, soţia panului Ureche mare vormc,
întru cinstea şi lauda sfîntului şi slăvitului prooroc şi Inainte-mergător şi botezător Ioan şi
cinstitului lui picior, cel din a lor mănăstire Secui, şi pentru pomenirea lor, în anul 7119 august 20.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Musceleanu, Manastirea Secu, in <1 Calendarul antic •• pe anul 1863, p. 88
(trad.); 2. laţimirski, PyKonucu pyMwHcKuxo 6u6AuomeKo, p. 855 (text); 3. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143
de la B.A.R.P.R., f. 103 (text).

1085
<Cea. 1625-1626>.
Văi

liturgic de mătase vişinie de 36/43 cm., brodat cu fir de argint şi
literă de 0,8 cm., brodată cu fir de argint; in cîmp este reprezentată scena sfinţirii vinului de către Iisus.
Provine de la: m-rea Dragomirna, din Suceava; a aparţinut colecţiilor Mitropoliei din Iaşi.
La Muzeul de Artă al R.P.R. Nr. inventar: 1063.
mătase;

MHT!JOilOi\HT!. BH4C'1'4ciE Kpi MKORH4
Mitropolitul Anastasie Crimca

1

•

2•

BIBLIOGRAFIE: 1. P. Ş. Năsturel, Străvechile odoare ... , in <1Mitropolia Banatului», an VII (1957),
nr. 10-12, p. 211 (trad.); 2. C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R., f. 60 (text şi trad.).

1086
1670 septembrie 1-1671 august 31 (7179 ).
Văi liturgic de atlaz violet, căptuşit cu atlaz verzui, de 70/56 cm., brodat
cu fir de aur; literă de 1,8 cm. brodată.
Provine de la: m-rea Cozi a, raion Rîmnicu Vilcea; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 62 b.

v(ă)
1

t Aceste pocroave
leat 7179.

1nscrip ţi a este broda tă
KaCII Ca 1( CT)
KP'li.B~

WT Hl.!\
34

RW

[Beţi

H

34

M~OrH H3~H84i 1 M4

dăruitu-le-au

lingă
M04
Ra

textul: • t
IIOK4rO

34KI

WCT48AIHii

JlrHT•

1T4

llKI

rp<kl(OM~

1),

dintru acesta toţi, acesta este singele meu,
al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se
varsă. pentru iertarea păcatelor].
2 Textul a fost datat <cea. 1625-1626> după donator, prin analogie cu vălulliturgic de lam-rea Drago-

1

mitropolitul Theodosie

mănăstirii

Cozii,

mirna, din anul 7134 <1625-1626> (Vezi: ms. rom.
4181 de la B.A.R.P.R., f. 186 v -188, nr. 40
şi P. Ş. Năsturel, Cercetări asupra unor broderii
din Ţara Românească şi Moldova, in (1 Studii
şi cercetări de istoria artei ''• an VIII (1961}, nr. 2,
p. 482).
8 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 103, nr. 12.
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1087
1561 (7069) februarie 17.
Văi pentru uşă, de mătase roşie, de 250/196 cm.,
argint şi mătase; literă de 9 cm., brodată cu fir.
Provine de Ia: m-rea Slatina, raion Fălticeni; a
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1020.

ţesut

cu fir de aur,

aparţinut colecţiilor

Fig. 1!.5

t

Gi4 BfJ\HK44 .S4BoRC4 C'lt.'l'KOpH BJ\(4)ro4(b.c)'l'{H)Bi{H) H X(pHc'l')S"oB(H)KiH r(ocnoAH)Hb.
Îw ftMa4( H)r\P'lt. BOfBOr\4 1 B( O)>Kito M{ H)J\( OC )'l'ifiO r( OC )n( 0,6,4 )pb. .SfMJ\H iH.OJ\r\4Bf, B'lt. M( O)J\B.V.
<H> n4M-k'l' i .34 A{S)wie ces-k i .34 r(ocno)m(A)i eto 1 Psa4HAH <H> .34 44A cK{oH): HwH4WKo
H .&or r\4HH H llerro5 H .34 A'lt.IJ.UPH C:KOHX: eewA( o)pH, iH4pr4 H eew~4HH H A4Af f.V. B'lt. CKOHX
HOK.V. C:'lt..3r\4H.V. MOH4C:'I'Hp HA{t)me tc'l' XP4M op-kwsp4>KtHi4 f(oc:noA)4 .&(or)4 H Gn4c(4)

....

......

H4Wfro I(Hc)y-(c4) X(pHc'1')4, B J\(oR)'l'w x.sae ~(m)p{S4p)Hi4 .si.

t Această mare perdea a făcut-o binecinstitorul şi de Hristos iubitorul domnul lo Alexandru voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, pentru rugăciunea şi pomenirea
şi pentru sufletul său şi pentru doamna Ruxanda şi pentru copiii săi: lonaşco şi Bogdan şi
Petru şi pentru fiicele sale: Teodora, Marga şi Teofana şi a dat-o la noua zidita sa mănăstire,
unde este hramul schimbarea la faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus
Hristos, în anul 7069 februarie 17.
In partea de jos a piesei, litera de 1, 7 cm. este hrodată lîngă chipurile
donatorilor. Text cu majuscule.

~EYJcrL~ 't"OU ~ou/.. ou 1 't"OU 8( e.o )u, Af..t::~~Xv't"pou 1 ~ou~o~et..
Rugăciunea

roabei lui Dumnezeu, Roxandra ...

Rugăciunea

robului lui Dumnezeu, Alexandru voievod.

.
BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. Carp, Copii de pe actele şi inscripţiile găsite în mănăstirea Slatina, în «CurieruhI:tŞI, an XVII (18~9), nr. 85! p. 1 (trad .); 2. Dicţ. ge?gr.? V, p. 422 (trad .); 3. Iorga, Inscripţii, I, p. 50 (text
ŞI trad.); 4. ~· F1hm~m, Dm vechea .noastră artă b1sertcească. Citeva ţesături întîlnite în anii 1914-1917, în
«Artă ŞI tehmcă ~raf1ch, 1940, ca1etul 11, p. 58-59 (text, trad. şi foto.); fi P. Ş. Năsturel, Strdvechile
odoare ... , in <• Mitropolia Banatului~. an VII (1957), nr. 10-12, p. 210-211 (trad.).
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1088
<După

1561 februarie 17>.

Văi pentru uşă de 192/1!.4 ctn., ţesut cu Cir de aur, argint şi mătase; literă
de 3 cm., ţesută cu Cir de argint, In partea de jos a piesei; în cîmp sînt reprezentate chipurile donatorilor.
Provine de la: m-rea Slatina, raion Fălticeni; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1019.

t G'l!.H U,41J('l!.}&cK4 r\Rip4 c'l!. TROPH Rtt(4)ro4H(cT}îRîH H
1

X(pHcT)Ott~ 1 RHRiH

iw

Btt~~4HAIJ'1!. BOIBOr\, 1 &(o )miu~ M( H}tt( oc }Tii(~) ro( c)n( o),.:\( 4)p~ .SIMttH I.Mottr\4RCKOH, H A4AI 1r( o)
R'l!. CROI MOtt 1 RÎ~ ti MOH4CTHIJH WT Gtt4THHill., Hr\1 1 m1 ICT X04M npoto&p4m1Hif 1 f( ocnOr\)4

.&(or)4 H Gno:i(u) H4Wiro I(Hc)l{(u) X(pHeT)4, IB'l!. .SAIJ4Rif H B'l!. .s(4)A(Ii)wlll. r(oeno)A(eT)Rol(
CH H r(orno)m,J,H/ 10 r(ocnoAeT}Rti cH Po~4HAî H 4(4)A HX: .&orA4H~ H llt<Tpb/H lw4HH~,
B tt(ot)TO x3., •1•
~

t

Această

împărătească dveră a făcut-o binecinstitorul şi de Hristos iubitorul lo
voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul ţării Moldovei, şi a dat-o la a sa rugă
mănăstirea Slatina, unde este hramul schimbarea la faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, întru sănătatea şi pentru pomenirea domniei sale şi al doamnei
domniei sale, Roxanda, şi al copiilor lor: Bogdan şi Petru şi Ioan, în anul 7000 ... 1

Alexandru

In dreptul chipurilor donatorilor, cu literă de 2,5 cm. ţesută:

Alexandru voievod, doamna Roxanda.
BIBLIOGRAFIE: A. Filimon, Din vechea noastră artă bisericească. Cîteva ţesături întîlnite în anii
1914-1917, In <cArtă şi tehnică grafică •>, 1940, caietul 11, p. 57-58 (text, trad. şi foto.).

*

1089

<1602 august 16-1607 octombrie 7>.
Văi de tîmplă, de mătase roşie, de 235/1!.5 cm., brodat cu fir de aur, reprezenlind răstignirea lui Iisus; literă de 1,6 cm., brodată cu Cir de argint,
în dreptul chipurilor donatorilor.
Provine de la: m-rea Stăneşti 2 , raion Drăgăşani; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1021.

Anul fiind incomplet propunem datare a: <după
vălul de tîmplă
precedent.
2 Vezi: Jules Brun, L'art religieux au Mus~e de
1

1561 februarie 17 > prin analogie cu

Bucarest, p. 24.
8 Textul a fost datat <1602 august 16- 1607
octombrie 7 >, In perioada In care Preda a fost
mare ban al Craiovei.
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t Jupan Preda, mare ban al Craiovei,

şi jupaniţa

lui, Catalina.

Fig. 146
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 101, nr. 5 (trad.);
in<< Mitropolia Banatului», an VII (1957), nr. 10-12, p. 199 (trad.);
Romdnească în secolele XIV-XVIII, in Studii asupra tezaurului ... ,
şi studii de muzeografie, 1959-1960, p. 21 (foto.); o. P. Ş. Năsturel,
găsit în Grecia, in « Mitropolia Olteniei», an XIII (1961), p. 702 (text

2. P. Ş. Năsturel, Străpechile odoare ... ,
3. C. Nicolescu, Broderiile din Ţara
I,p. 130-131, fig. 1!.-15; 4. Culegeri
Un patrafir de la Preda banul Buzescu
şi

trad.).

1090
1638 septembrie 1-1639 august 31 (7147).
Văi

de

timplă,

de catifea

vişinie,

98 cm., brodat cu fir de aur, argint

cu marginea de catifea verde, de 202/
de 2 cm., brodată cu

şi mătase; literă

fir de aur, in registrul superior.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1023.

t Hw

.C:4CHAif ROfR0,4,, r(oc)n(o),4,(4)p~ .3fMAH .M.oA,4,4RCKOH,IH r(oc)n(o)m(,4,)4 ero 9tw.
*' 1•
,<\OdAI, R A(oR)TO ,.3pM.3

t Io Vasilie voievod, domnul

ţării

Moldovei,

şi

doamna lui, Teodosia, in anul 7147.

BIBLIOGRAFIE: 1. Melchisedec, Notiţe, p. 179 (text şi trad.); 2. Iorga, Inscripţii, Il, p. 153
trad.); 3. ldem, Inscripţii şi însemnări din bisericile Iaşului, p. 42 (trad.); 4. N. A. Bogdan, Oraşul
Iaşi, ed. II, p. 206 (text in transliteraţie); o. M. A. Musicescu, Broderia din MoldoPa în Peacurile XV -XVIII,
in Studii asupra tezaurului ... , 1, p. 165, fig. 17; 6. D. C. Giurescu, Contribuţii la studiul broderiilor de la
Trei Ierarhi, in << Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXXVI (1960), p. 217-218 (text şi trad.); 7. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din laşi, in <<Mitropolia Moldovei şi Sucevei», an XXXVII (1961), p. 398
(trad.); 8. ldem, Biserica Trei Ierarhi din laşi, p.; 64 (trad.)9. C. Bobulescu, ms. A 1580 de la B.A.R.P.R.,
f. 205 (text şi trad.).
(text

şi

1091
1638 septembrie 1-1639 august 31 (7147 ).
Văi de timplă, de catifea roşie, cu marginea de catifea verde, de 175/106 cm.,
brodat cu fir de aur şi argint; literă de 3 şi 1,8 cm., brodată cu fir de aur şi
argint, in registrul inferior.
Provine de la: bis. Trei Ierarhi din Iaşi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1022.
1

Un text identic este

şi

pe

vălul

cu nr. inventar: 1024 de 202/102 cm.
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t Hw

&.scHI\it ROIRO;\, &(o )mii\) M( H)~t( o )cTik) r( oc )n( o )A.tP'k 31MI\H 1 .Mo~tţ\.tRCKoH, H

rocn(o)m,&,d tro 9tWţ\OciAI, R 1\dTW

.....

(sic) x3pM3.

Fig. 147

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul
Teodosia, in anul 7147.

ţării

Moldovei,

şi

doamna lui

BIBLIOGRAFIE: 1. Iaţimirski, PyKonucu pyMbiHCKuxo 6u611uomeKO, p. 311 (text); 2. D. C. Giurescu,
la studiul broderiilor de la Trei Ierarhi, în« Mitropolia Moldovei şi Sucevei ~. an XXXVI (1960),
p. 220 (text şi trad. ).

Contribuţii

1092
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Văi

de tîmplă, de mătase, de 126/85 cm., ţesut cu fir de aur şi argint,
cu atlaz trandafiriu; literă de 2,3 cm., ţesută din şnur de fir; în
cîmp sînt reprezentate stema Ţării Româneşti şi acvila bicefală.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 72 ţ.
căptuşit

Io Costandin voevod, Maria doamna; 7200
1

broderii

2

•

BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 104, nr. 20-27; 2. Catalogul
şi ţesături din Ţara Românească. Secolele XVI-XVIII, fig. 60.

expoziţiei

de

argintării

1093
1691 septembrie 1-1692 august 31 (7200 ).
Văi

de timplă, de mătase, de 206/87 cm., ţesut cu fir de aur şi mătase,
cu atlaz trandafiriu; literă de 2,2 cm., ţesută din şnur de fir; în
centru este reprezentată stema Ţării Româneşti, iar in partea de sus şi de
jos a vălului, cîte o acvilă bicefală.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi şi colecţiilor Muzeului de artă religioasă 3 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 77 ţ.
căptuşit

Vezi: Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 123.
Texte identice şi pe vălurile cu nr. inventar:
73 ţ, 74 ţ, 75 ţ (de pe acesta din urmă lipseşte
data) şi 76 ţ de 133/86 cm.
Pe vălul cu nr. inventar: 72 ţ. mai este şi textul:
• M(1J't)1JP 8(e:o)u '· [Maica Domnului].
Pe vălul cu nr. inventar: 73 ţ. textul: • C(B-k)ThiH
1
2

n~oKonH• •· [Srtntul Procopie].
Pe văi urile cu nr. inventar:

74 ţ şi 76 ţ, textul:
« I(isu)s H(risto)s •·
Pe vălul cu nr. inventar: 75 ţ. şi 76 ţ. textul:
• C(Kt)rhl KllCT4HAHH, G(K-k!T44 6MH4 •· [Sfîntul Constantin, sfinta Elena].
3 Vezi: Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 123.
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Io Costandin voevod, Mariia doamna; 7200 1 .
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, p. 104, nr. 20-27; 2. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a
Vilcea, p. 50; 8. Iorga, Arts mineurs, Il, Les tissus, fig. 108; 4. V. Vasiliu, Mănăstirea Dintrunlemn, p. 35; 5. C. C. Giurescu, Istoria romdnilor, voi. III/1, ed. Il, p. 198; 6. C. Dănescu, Istoria schitului
Surp4tele, pp. 48 şi 115.

judeţului

1094
1693 septembrie 1-1694 august 31 (7202 ).
Văi
literă

sus

şi

de tîmplă de 192/87 cm., ţesut cu fir de aur, argint şi catifea roşie;
de 2,1 cm., brodată cu fir în registrul inferior; în cîmp, in partea de
de jos, este reprezentată acvila bicefală iar la mijloc stema Ţării

Româneşti.

Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 827.

Jo Costandin voevod, Mariia doamna; leat 7202

2•

BIBLIOGRAFIE: Tocilescu, Raporturi, în ~Anal. Acad. Rom. •>, Memorii
VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 184; în extras, p. 36.

şi notiţe,

Seria II, tom.

1095
1695 septembrie 1-1696 august 31 (7204).
Văi de tîmplă de 182/92 cm., ţesut cu fir de aur şi argint; literă de
2 cm., brodată cu fir, in registrul inferior; in mijloc este reprezentată
stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 830.

t

l o Costandin voevod;

t

Mariia doamna ; jleat 7204 3 •

BIBLIOGRAFIE: A. Filimon, Din vechea noastră artă bisericească. Cîteva
1914-1917, in «Artă şi tehnică grafică~. 1940, caietul 11, p. 62 (text şi foto.).
Texte identice şi
de 209/86 cm.;
Pe vălurile cu nr.
mai sînt şi textele:

pe vălurile cu nr. inventar:
79 ţ, 203/85,5 cm.
inventar: 77 ţ, 78 ţ, 79 ţ,
«I(isu)s H(risto)s •> şi • G(R"k)ThiH KocT4HA.HH, c(s·k)T44 6MH4 •· [Sfintul Costandin,
sfinta Elena].
2 Texte identice şi pe vălurile cu nr. inventar:
1

78

ţ,

ţesături

întîlnite în anu

828 ţ şi 829 ţ. Primul de 217/87 cm. şi al doilea,
de 230/87 cm. Pe vălurile cu nr. inventar: 827,
828 şi 829 mai sint şi textele: o I(isu)s H(risto)s »
şi

t

LI,(•)P" KocT4HAHH, •I(•)P(H)l\4 C:MH4 •. [Impăratul

împărăteasa Elena].
Inscripţia este precedată de textele: « I(isu)s
H(risto)s•> şi •M(~T)'I)p E>(to)u•.[Maica Domnului].

Costandin,
8

734

https://biblioteca-digitala.ro

*

1096
1514 (7022) august 4.

Acoperămînt de catifea albastră de 180/230 cm., brodată cu fir de
argint aurit; literă de ? cm., brodată cu fir de argint aurit, în partea de jos
a acoperămîntului, pe marginea de mătase roşie.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 83?.

g~ HMf b!>(T)U,.t H G(lli)H.t H G(H-k)T(o)ro A(s)x.t, .t.s~ p.t& &(o)m(i)H, lw H-kro•
HOHHOi\d npiHAOX H~ MOHdC'l'HlJ~ E.HC'l'lJHU,( d) XlJdMb. npoR4( H)Cl'Hf E.( orop0,6.H )U,f H noAO}KHX
c( H-k )T( O)M8 f pHropi~ ĂfKdnOAHT8 f,.\HHb. noKpOH H fi\HH npb.C'l'fH .31\dT; di.JU KTO p.t.SOlJHTH
o+

o+

",d fC'l' dHd'l'f 1 Md c~ 18,:\0~. llHc dl(r(8)c(T) A 4,(b.)HH, H~ A-kTw x.SKH.
In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, eu robul lui Dumnezeu, lo Neagoe voievod m-am dus la mănăstirea Bistriţa, hramul preacuratei Născătoare de Dumnezeu,
şi am dăruit sfîntului Grigore Decapolitul un acoperămînt şi un inel de aur; şi cine va str ira
să fie anatema cu 1uda. Scris în august 4 zile, în anul 7022.
BIBLIOGRAFIE: 1. Cegăneanu, Obiecte, p. 51 (text şi trad.) şi fig. 22 la p. 50; 2. D. P. Petroşanu,
Sfîntul Grigorie Decapolitul din mănăstirea Bistriţa Vîlcea, în << Bis. ort. rom.>>, an LIX (1941), p. 691
(trad.); 3. Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. 16 (desen şi trad.).

1097
1693.
Mitră arhierească,

de 25 cm. înălţime, brodată cu fir de aur şi mătase, cu
de mărgăritare şi pietre semipreţioase; literă de 0,4 cm., gravată
pe o placă de argint aurit, prinsă în partea inferioară a obiectului.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 583.
aplicaţii

t S-au

făcut

cu cheltuiala 1 a bun-credinciosului domnu 1 Io Costandin
Basarabu 1 voevodu B(răncoveanu); ani de l(a) H(risto)s 1693.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga,
Plahiei, p. 42.

Inscripţii,

1, p. 244; 2. Gh. 1. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungro-

1098
1704 (7212) <martie 19>.
Văi funerar de catifea verde, de 190/112 cm.; literă de 6,3 cm.,
cu fir de argint, în registrul inferior.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar 1025.
1

brodată

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 103, nr. 13.
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Radul

Iliiaşco vodă;

7212 1 .

ln centrul vălului, cu majuscule de 4 cm., brodate în dreptul stemei
Moldovei:

R(a)d(ul) 1b(eiza)d(ea).
BIBLIOGRAFIE: 1. Gh. 1. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungroplahiei, p. 46; 2. M. A. Musicescu,
Broderia din MoldoPa în Peacurile XV -XVIII, in Studii asupra tezaurului ... , 1, p. 169, fig. 21; 3. R. Popa
şi P. Ş. Năsturel, Un acoperămînt de mormînt muntenesc (1704), in ~Studii şi cercetări de istoria artei •>,
an Viii (1961), nr. 1, p. 230 şi foto. la p. 229.

1099
1715 februarie 25.
Acoperămînt

literă

de catifea vişinie de 184/111 cm., brodat cu fir de argint;
de 3,5-5 cm., brodată cu fir de argint; In cîmp este reprezentată o

acvilă bicefală.

Provine de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 39 b.

R(adu) C(antacuzino) v(e)l

sp(ă)t(ar);

117115

2

f(ev)r(uarie) 25 2 •

1100
1758

<după

august>.

Steag de catifea roşie de 60/59 cm., brodat cu fir; literă de 3,5 cm.,
cu fir de argint; in cîmpul steagului este reprezentată stema
Moldovei şi a Ţării Româneşti.
Provine din: Ţara Românească.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4086.

brodată

Io Sc(a)r(lat)IGh(i)g(a) v(oie)v(o)d;l1758
BIBLIOGRAFIE: P. V.

Năsturel,

Steagul, stema

română,

3•

insemnele

domneşti,

trofee, p. 43.

*

1101
1463.

Icoană de lemn îmbrăcată in argint aurit, de 17,1/13,80 cm., reprezentind
pe Maica Domnului cu Iisus in braţe; litera de 0,2-0,5 cm., săpată in
partea de jos a obiectului.
Provine de la: paraclisul Mitropoliei din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1282.
1 Textul a fost datat 1704 (7212) <martie 19>,
cind a murit Radu Iliaş voievod. (vezi nr. 256).
2 Cu cifre arabe.

3
Textul a fost datat 1758 <după august>, cind
Scarlat Ghica a ocupat domnia Ţării Româneşti.
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Ilcxpoc T~c; (e:pcx(c;) ~cxmALx."f)c; L 7tcx't'pLcxp:x.L 1 X1Jc; fLOvlc; Tou Me:ye:Aou L7te:A(cx(ou)
't'"f)c; e:v M7te:Âe: j7toVL!nc;, 3€3o't'e:, cx463.
De către
Peloponez, s-a

sfinţita împărăteasca
dăruit,

şi

patriarhiceasca

mănăstire

a Megaspileonului din

1463.

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 244 (text şi trad.); 2. G. 1. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungro11lahiei, p. 41 (text şi trad.); 3. N. Iorga, Icoana românească, in <• Bul. Corn. mon. ist. », an
XXVI (1933), p. 8 nota 1 (text şi trad.); 4. Idem, Arts mineurs, I, p. 10 nota 1 (text); o. Idem, Vechea
artă religioasă la români, p. 12 (trad.).

1102
<Cea. 1522>.
Icoană de lemn de 68/45 cm., reprezentînd coborirea lui Iisus de pe
cruce; literă de 0,5 cm., pictată cu negru pe fond verde deschis, in partea
din dreapta a obiectului, lingă portretul donatorului.
Provine de la: Schitul Ostrov-Călimăneşti; a aparţinut şi fondului de
obiecte de la Biserica Episcopală din Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 2 i.

C.t'h.,&.H4Htţf

npHMH

r~t(S) 1 wo

P"R"

TRoil\ro 1 iwH

9to,.t.ocil

ROfHOr\d [ H

npHHict

cH

COl(( r\C )THO fMO'f 1•
Stăpînă, primeşte

sufletul robului

tău,

Ion Teodosie voievod,

şi

adu-1 la judecata ta.

In dreptul chipului donatoarei, cu literă pictată de 0,6 cm.:

Doamna Despina.
BIBLIOGRAFIE: 1. [Gr. G. Tocilescu], Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea de Argeş, p. 26
(trad.); 2. Iorga, Inscripţii, I, p. 153 (text şi trad.); 3. Exposition de l'art roumain ancien et moderne, pl.
VIII; 4. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contemporane, p. VII şi pl. 40; o. Idem, Arts mineurs,
I, Icânes, pl. II; 6. ldem, Portretele doamnelor române, pl. 13; 7. V. Brătulescu, Curtea de Argeş, p. 43, fig. 35;
8. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. 11/2, ed. IV, p. 651 (foto.); 9. Scurtă istorie a artelor plastice
în R.P.R., 1, p. 110, fig. 85; 10. V. Brătulescu, Icoanele de familie ale lui Neagoe Basarab, in ~ Bis. ort.
rom. ••, an LXXIX (1961), p. 782 (text şi trad.).

1103
<După

1522>.

de lemn de 60/42,5 cm., reprezentind pe sf. Simion şi si. Sa va;
de 0,8 cm., pictată cu roşu pe fond auriu, in dreptul portretelor
donatoarelor.
Provine de la: Schitul Ostrov-Călimăneşti; a aparţinut şi fondului de
obiecte de la Biserica Episcopală din Argeş.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1 i.
Icoană

literă

1 Textul a fost datat <cea. 1522 > in jurul anului
in care a murit Teodosie voievod. Pictura a fost

restaurată

in 1801, după cum se menţionează in
in partea din dreapta, jos, a icoanei.

inscripţia pictată
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Doamna Despina; doamna Stana; doamna Ruxanda.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripfii, 1, p. 153 (text şi trad.); 2. Exposition de l'art roumain ancien
et moderne, pl. VII; 3. Iorga, Arts mineurs, 1, Icânes, p. 11 (text şi pl. 1); 4. C. C. Giurescu, Istoria
românilor, voi. 11/2, ed. IV, p. 650, fig. 150; li. N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV, fig. '<9; 6. Scurtă
istorie a artelor plastice în R.P.R., 1, p. 109, fig. 8'<; 7. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române,
1, p. 851, fig. 805; 8. Culegeri şi studii de muzeografie 1959-1960, p. 21 (foto.); 9. V. Brătulescu, Icoanele
de familie ale lui Neagoe Basarab, în<< Bis. ort. rom. ••, an LXXIX (1961), p. 779 (foto.).

1104
1531 (7039) mai 15.
Icoană de lemn îmbrăcată in argint aurit, de 51,'</39,6 cm., reprezentind
pe sf. Nicolae, între Maica Domnului şi Iisus; literă de 1-1,5 cm. in relief,
pe ramă.
Provine de la : Episcopia Vadului din Transilvania; a aparţinut colecţiilor Muzeului Bathyanaeum din Alba Iulia.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1021 i.

t

iHo.tR4 p4R4 R(o)mi4, m(Hc)K(o)n4 JIH4CT4d4 w(rr) g4A~ w(rr) ~rpox11 2 ; 1 H ~KOR4
......

......

ci4 HKOH4 R A(-k)To x3i\9 M(-kce)~ţ(4) M4(H) 3 fi.

t
a ferecat

Rugăciunea
această

robului lui Dumnezeu, episcopului Anastasie de la Vad, din Ungaria 2 ;
icoană în anul 7039 luna mai 15.

şi

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Comunicări. O veche icoană, în $Bul. Corn. mon. ist. ••, an
XIX (1926), p. 88 (text); 2. N. Iorga, Cea mai veche icoană din Moldova, care însă nu e ''erhe, In << flul.
Corn. mon. ist. ••, an XXIV (1931), p. 29 (foto.); 3. ldem, Arts mineurs, I, lrrînes, p. 1:1 (tf'xt şi
fig. 9).

1105
1594 (7102)

ma~

Triptic de lemn cuprinzind icoanele prăznicare, de 1'-,5/13 cm. închis
de 14,5/38,5 cm. deschis; literă de 0,1 cm., pictată cu negru pe fond
verzui, in partea de jos a icoanei pliante din dreapta.
şi

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

Al""·

artă

al R.P.R. Nr. invrntar: 84.G i.
......

IIHC4Hill ciH CKi\4,.\HH R A-kT4 ,3pRw ro,4, no w&-kqJ4Hh .•• 4 ll4Hcil(l; M( -k )c( E)iţ4 M4ÎI(I ••• 4
IIHC4i\ll Hecrrep4 HKOHonHCEiţ~.

S-a zugrăvit acest pliant in anul 7102, anul,
zile. A scris Nestor, zugrav de icoane.
1 Textul a fost datat <după 1522 >, după grafie
şi factura artistică a obiectului, posterior anului
morţii lui Neagoe Basarab voievod şi a fiului său

după făgăduinţa ...

2
3

lui Paisie, luna mai ...

In loc de Transilvania.
Intregit după: Drăghiceanu, loc. cit.

4 Inscripţie

Teodosie.
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ilizibilă.

1106
1643 septembrie 1-1644 august 31 (7152).
Icoană de lemn de 64/48 cm., reprezentînd pe sf. Nicolae, Incadrat de
Iisus Hristos şi Maica Domnului.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 32 i.

G=( RoR )rr11 HKOH.s G=.sp.sniwHo EroMoRH BpHWTi; G=rrpo1 sSrp.sR wrr T pllrWRHI.JIIl; Rll
Sfînta
în anul 7152.

icoană

a lui Sara pion egumenul Arnotei; Stroe zugravul din

+o

AoR'I'

)lpHK1 •

Tîrgovişte;

Textul după: Tocilescu, Raporturi, In <• Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom
VIII (1885-1886), Secţ. Il, p. 202 (text şi trad.); In extras, p. sr..
Vezi şi: 1. V. Drăghiceanu, Comunicări. Pictorii lui Matei Basarab la Arnota- Vilcea, In «Bul. Corn.
mon. ist. >>, an XXII (1929), p. 138 (text); 2. D. Giulescu, Mănăstirea Arnota, p. 47 (trad.); 8. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5H2 de la B.A.R.P.R., f. 370 (text).

1107
1646.
Icoană

literă

de lemn de H1/102 cm., reprezentînd scena învierii lui Iisus;
de 0,4 cm., pictată cu roşu pe fond verde inchis, în registrul inferior.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 374 i.

.....

H.snHC.SK poK(S) R( o)m(i~) x.SKMS, R'"h. ihORoR.
S-a pictat în anul Domnului 1646, la Liov.
In partea de jos a icoanei,

iscălitura meşterului:

BHMEH.S (?).
Andrei ( ?).

1108
1658 (7166) aprilie 18.
Icoană de lemn de 37/28,6 cm., reprezentind pe sf. Gheorghe;
de 0,8 cm., pictată cu negru pe spatele icoanei.
Provine de la: m-rea Viforita, din Tîrgovişte.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 764 i.
1

afla

Icoana fiind· deteriorată In partea In care se
inscripţia, textul a fost redat după Toci-

literă

lescu, loc. cit.

739
https://biblioteca-digitala.ro

Această sfăntă icoană făcu tu -o-au

iala ei
fiindu

Martha mo nahiia cu toată chel tusfintei mănăstiri Viforătei, ca să-i fie pomană în veci,
în sf(ă)nta 1 5 mănăstire, şi fiindu stariţă Sava monahiia; 1
apr(ilie) 18 dni, leat 7166.
1

şi o au 1 datu
lăcuitoare aici

m(e)s(eţ)a

1

BIBLIOGRAFIE: 1. D.
ricii>>, an XVIII (1959), p. 266.

Ştefănescu,

Monumente de

artă religioasă

(Icoane alese), în

~Glasul

bise-

1109
1687 septembrie 1-1688 august 31 (7196).
Icoană de lemn de 79/56,5 cm., reprezentînd pe Iisus Hristos între Maica
Domnului şi sf. Ioan; literă de 1,5 cm., pictată cu roşu, în registrul inferior.
Provine de la: bis. Sf. Gheorghe din Turnu-Severin.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 68 i.

.. .1

Neacşul

zugrafi, leat 7196.

1110
1697 septembrie 1-1698 august 31 (7206 ).
Fragment de icoană de lemn de 105/92 cm., înfăţişînd un altar; literă
de 1,7 cm., pictată cu alb, pe fond verde închis, în partea din dreapta; în
cimp sînt reprezentate chipurile donatorilor.
Provine de la: schitul Bascoavele ( ?) raion Piteşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 455 i.

Priimeşte, Maica j înpăratului, acest puţi 1nel dar de la robii tăi, 1 Şerban
i Marii a 1 , pen( t )ru că 16 te-ai milostivit de ai auzit 1 ruga păcătoşilor tăi, care 1
pohtă şi rugă deplin ne-ai dat.! Şi pomeneşte robii tăi 1 întru-npărăţiia Fiiului 110
tău, unul nă 1 scut Dumnezău 1atotţiito 1riul; 17206.
Drăghiceanu,

BIBLIOGRAFIE:

Catalogul, p. 60, nr. 553.

1111
<Sec. XV II

sfîrşit>.

Icoană

Domnului
in partea

de lemn de 104/80 cm., reprezentînd pe Iisus între . Maica
sf. Ioan; literă de 0,5 cm., pictată cu auriu pe fond albastru,
centrală a icoanei.
şi

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de
1

Inscripţie

1

Maria era

ştearsă.
decedată

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1183.
nr. 851).

la

această

dată.

(Vezi
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iKOHOnHCfU,~ IW4KHM 1 •

Zugrav de icoane, Ioachim.
BIBLIOGRAFIE: D. Nastase, Icoanele, în

<c

Studii asupra tezaurului. .. •>, 1, p. 191 (text).

1112
<Sec. XVIII>.
Icoană

de lemn de 80,4/50 cm., reprezentind pe sf. mucenic Procopie
(simbolul descătuşării sufletului) banului Barbu Craiovescu;
literă de 1,4 cm., pictată cu negru pe fond alb-gălbui, în partea din dreapta.
Provine de la: bolniţa m-rii Bistriţa, raion Horezu; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă 2 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 115 i.
luînd

lanţurile

Banul Barbul

~=~.

BIBLIOGRAFIE: V.
an XIV (1962), p. 24.

Brătulescu,

Zugravul

cîntăreJ

Gheorghe-Gherontie, in • Mitropolia Olteniei$,

1113
1703.
Icoană
literă

de lemn de 107,5/74 cm., reprezentind .pe Iisus incadrat de sfinţi;
de 0,3 cm., pictată cu negru pe fond verzui, in registrul inferior.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

njc; 1 (j'(l)( TYJP~Otc;
E't'E~ o-( O't"'IJ )p((l) 1 xrxtrw .
• .. 4

E\1

artă

't'OU ].

al R.P.R. Nr. inventar: 733 i.
4
o

•

. . . Mîntuirea lui. . . Teodosie

[8Eo~ocr(ou 1xrxt ~~cX XE~[po]c; 1 rp1)yop(ou.
şi

o

o

1

o

••

4 't'OU

de mîna lui Grigorie ... în anul mintuirii 1'103.

1114
1704 septembrie 1-1705 august 31 (7213 ).
Icoană de lemn de 24,3/19,3 cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu
Iisus în braţe, între arhanghelii Mihail şi Gavriil; literă de 0,9 cm., pictată
cu negru pe fond maron, pe spatele icoanei.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colecţiilor Pappasoglu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 108 i.

Acestu
Născătoare

1

sf(ă)ntu şi

d(u)mne 1 zeescu chip al preasf(i)ntei 1 de D(u)mnezeu
iaste al robului lui D(u)mne 1 zeu, Theodor monah. L(ea)t 7213.

1 Textul a fost datat <sec. XVII sfîrşit> după
grafie. (Vezi şi: D. Nastase art. cit., p.177).
8 Vezi: Drăghiceanu, Catalogul, p. 51, nr. 500.

3
Textul a fost datat <sec. XVIII>,
tulescu, art. cit., p. 24.

4

după:

V.

Bră

Inscripţie ştearsă.
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1115
1708 (7216) februarie 1.
Icoană de lemn de 105/79 cm." reprezentind pe Iisus intre Maica Dom·
nului şi sf. Ioan; literă de 0,8 cm., pictată cu alb pc fond verde, în partea din stînga a icoanei.
Provine de la: Muzeul castelului Bran.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Necolae zugraf; 1 fevruari, dni 1, !leat 7216.

1116
1713 septembrie 1-1714 august 31 (7222).
Icoană de lemn de 63,5/47 cm., In mai multe registre, reprezentind pe
sf. Trei Ierarhi şi alte scene; literă de 1 cm., pictată cu auriu pe fond
verzui, In registrul inferior.
Provine de la: m-rea Arnota, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 812 i.

Această sf(ă)n(tă) icoană

s-au făcut cu cheltuiala 1 sfinţi(i) sale, lui 1 chir
Stefan egumen din Arnota; !leat 7222.

1117
<1714> martie 15.
Icoană de lemn de 37/31,5 cm., reprezentînd scena pogorîrii Sfintului
Duh; literă de 0,8 cm., pictată cu roşu pe fond gălbui, în partea inferioară
a icoanei.
Provine de la: m-rea Cozia, raion Rlmnicu Vîlcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 308 i.

[Aciastă] sf(ă)n[tă] icoană s-au făcu[t] cu ch[ieltuiala smeritului părintelui 1
arhi]diaconu Acachie al sf(i)n(tei) Mitropoli[i cu îndemn]area [duh]o 1vnicului
mieu părinte chir[iu] Dionisie [episcopu] Cra [tias] ( ?) ; şi s-au [hără]zit la
sf(ănta) mănăstire Co[zi]ia: [liatul 1714] 1 mar( tie) 15.
1

BIBLIOGRAFIE:
1

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 68, nr. 627.

după

făcută

Textul a fost completat

transcrierea

pe partea din spate a icoanei.
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1118
1722.
Icoană dP lPmn de 98,5/70,2 cm., reprezPntînd pe Iisus urcînd muntele
Golgota; literă de O, 7 cm., pictată cu alb pe fond negru. Text cu majuscule.
Provine de la: rn-rea Văcăreşti (?) din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.

Xe:î:p IT<lV<l"(t(J) 1 ('rou) te:pE(J)c;, 't'OU Kou:Atv<l, 't'OU

ne:

Ex

+

1

A07tOwf,crou, 1 x<ltYX~.

Mîna lui Panait preotul, Culina, cel din Peloponez, 1722.

1119
1723.
Icoană de lemn cu rize, de 95/70 cm., reprezentind scena naşterii lui
Iisus; literă de O, 7 cm., pictată cu alb pe fond maron, în partea inferioară.
Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1237.

Ruga robului lui Dumnezeu, Eftimie arhiereu.
ln partea din stinga a icoanei, cu literă de 0,6 cm.:
-+

x4fKr. IIHC4i\"\. H sorp49"\. g4CHAiH jiOpHtR"h. R HrkmHHrR.
1723. A scris

şi

BIBLIOGRAFIE:

a

zugrăvit

Drăghiceanu,

Vasilie luriev la Nejin.
şi

Catalogul, p. 25, nr. 202 (text

trad.).

1120
1724 (7232) mai 8.
Icoană

de lemn de 44/30 cm., reprezentind scena invierii lui Iisus;
de 0,6 cm., scrisă cu cerneală neagră, pe spatele icoanei.
Provine de la: bis. din Valea Mare, raion Piteşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4 i.

literă

-

~

+

IIHc 43 lw4H MHororvrkwHHK; 1 M4H H ,.t,( Il. )HH, A( ok )'1' xscAR.
Am scris eu Ioan mult

păcătosul;

mai 8 zile, anul 7232.

743
https://biblioteca-digitala.ro

1121
1725 (72<33>) ianuarie 3.
Icoană

·în

de lemn de 67/43 cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu Iisus
de 0,7 cm., pictată cu alb pe fond verde închis, în partea

braţe; literă

inferioară.

Provenienţa
religioasă 1 •

necunoscută;
artă

La Muzeul de

a

aparţinut

colecţiilor

Muzeului de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 63 i.

Aciaste 2 icoane s-au făcut cu chieltuiala roabei lui D(u)mnezeu, S[tan]ca
IIHc 43 2 Iosif [z]ug(rav) ghen(arie) 3, 72[33] 3 .

Buzăia[nca].j

1122
1730 (7238) ianuarie 13.
Icoană de lemn sculptat, în mai multe registre, de 31,5/28 cm., reprezentind chipuri de sfinţi; literă de 0,5 cm., sculptată pe partea din spate
a obiectului.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

.41(-k)c(t}tţ4

t

artă

I"EH(4piE}

t

al R.P.R. Nr. inventar: 774. i.

R('T')op(HHK)

t

*'
i

A(ll)H(H) 1A-k('T') x3CAH 4.J Eu Ilii, robu
.-+<

lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu amu făcu tu această sf( ă)ntă icoană t şi
să să ştie c-amu făcut-o postelni 1 eului Istratie Urdoranu t nepotu lui Şă(r)
banu vodă.

1123
1731 (7239) februarie 2.
Icoană de lemn de 53/37 cm., reprezentind răstignirea lui Iisus;
de 0,2 cm., pictată cu alb pe fond cafeniu. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Stavropoleos din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 814 i.

literă

L\e't)O"Lc; 8oOAOU 't'OU 0e:ou 't'OU 7tiXVLe:pW't'cX.'!OU 1 '!OU ()v-roc; ~'t'1XUpou7t6Ae:wc; x.up
'lwiXvvLx.(ou l7t1X't'p(8oc; 8€ 't'e:Ae6onoc; ex. X.W(.L't)c; 1 'f!cr't'IXVL't'~IXc;,

1

5

Rugăciunea
avîndu-şi obîrşia

robului lui Dumnezeu, a preasfinţitului chir Ioanichie: cel al Stavropolei,
din satul Ostaniţa, 1731 februarie 2.

In partea de jos a icoanei, cu
vernil:

literă

de 1,5 cm.,

pictată

cu alb pe fond

Parthenie ermonah zngrav; 7239 fev(ruarie) 2.
1
1
3

*'

xiX~AIX cpe:upou!Xp(ou ~·

Vezi: Drăghiceanu, Catalogul, p. 34, nr. 250.
Am scris eu.
Textul dintre paranteze drepte a fost întregit

de noi. Data este greu lizibilă.
4 Luna ianuarie, marţi 10 zile, anul 7238.
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1124
1736 septembrie 1-1737 august 31 (7245 ).
Icoană de lemn de 28,5/20,5 cm., reprezentind pe sf. Spiridon; literă
de 0,4 cm., pictată cu negru pe fond cenuşiu, in partea de jos a obiectului.
Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

Xe:~p

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 726 i.
+-

'E(.L(.LOC"VOUl)A ~e:pe:o~, TOU ~O"(.Le:.
)(

Mîna lui Manuil preotul, în 7245.

1125
1740.
Icoană de lemn, in două registre, de 35/27 cm., reprezentind sf. Treime
soborul ingerilor; literă de 5,3 cm., pictată cu roşu, pe partea din spate
a obiectului.
Provine de la: schitul Sărăcineşti 1 , raion Rîmnicu Vîlcea; a aparţinut
colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 110 i.
şi

Andrieş

( ?) 1 zugravu; 11740.

1126
1746.
Icoană de lemn de 56/41 cm., reprezentind pe Maica Domnului cu Iisus
in braţe; literă de 0,3 cm., pictată cu negru pe fond verzui, in partea din
dreapta a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului de artă populară.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 123 i.

Tou lloc6 ..• 2 JToc O"IJ(.L7tp0"110C(?)I Xe:tp 'Iwocwou TOU exl Kp~Tl)~ x(oct) 7tpoo-)(U J 6 "lll)TOU, JxOC~(.Lc;' •
. . . Mîna lui Ioan închinatul, cel din Creta, 1746.
1

Vezi:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 89, nr. 879.

1

Citeva litere ilizibile.
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1127
1746 septembrie 1-1747 august 31 (7255 ).
Icoană de lemn de 81,5/62,5 cm., reprezentînd pe Iisus intre Maica
Domnului şi sf. Ioan Botezătorul; literă de 0,5 cm., pictată cu negru pe
fond castaniu, în partea din stînga a icoanei.
Provine de la: Biserica Domnească din Cimpulung; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 156 i.

Aceaste 2 ico(a)ne, Domnu 1 H(risto)s şi
Preda po[ st]e(lnic) şi ne 1 vasta Păuna ; 7255.
lllllLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

s(făn)ta Troiţă

le-au

fă

1

cutu

Catalogul, p. 85, nr. 837.

1128
1749 septembrie 1-1750 august 31 (7258).
Icoană de

pictată

lemn de 90/71 cm., reprezentind pe sf. Nicolae; literă de 0,5 cm.,
cu negru pe fond verzui, in partea de jos a obiectului.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R.

Fără

nr. inventar.

Barbu zug(rav), 7258.

1129
1758 septembrie 1-1759 august 31 (7267 ).
Icoană de lemn de 85,5/69,5 cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu
Iisus în braţe; literă de 0,8 cm., pictată cu alb pe fond verzui, in partea inferioară.
Provine de la: bis. din Cirligul, raion Roman.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 514 i.

Această sfăntă icoan!!ă s-au înnoitu în dzilile sf(i)nţii sale părintelui ier(o)monah Theodosii 1 [de la biserica din Cărl] 1 igli ( ?) ; şi s-au lucratu de smeritulu
întru monahi, Veniiaminu zugravu ; 7267.
1 Inscripţia deteriorată.

Textul a fost întregit de noi.
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1130
1759 septembrie 1-1760 august 31 (7268 ).
Icoană de lemn de 73/55,5 cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu Iisus
in braţe, intre arhanghclii Mihail şi Gavril; literă de 0,3-0, 7 cm., pictată
cu roşu pe fond verde închis, în partea din stînga, jos, a obiectului şi de 1,6 cm.,
pe ramă.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

Gheorghie zugr(av),
leat 7268.

al R.P.R. Nr. inventar: 45 i.

1 ..

.1 corn ...

1

ab ...

1

Andreuş

cu jup(a)n ...

1

1

1131
1759 septembrie 1-1760 august 31 (7268 ).
Icoană de lemn de 97/70,5 cm., reprezentind pe Iisus, Intre Maica
Domnului şi sf. Ioan Botezătorul, Incadrat de zece sfinţi ;literă de 0,9 cm.,
pictată cu alb pe fond roşu.
Provine de la: m-rea Radu Vodă din Bucureşti 2 ; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 818 i.

De robul lui Du(mnezeu), Stan zu(grav), m ( ?), u ( ?), leat 7268.

1132
1762.
Icoană

de lemn de 30/24 cm., reprezentind pe sf. Ilie; literll. de 0,2 cm.,
cu alb pe fond castaniu, In partea din stinga, jos, a icoanei.
Provenienţa necunoscutii..
La Muzeul de artll. al R.P.R. Nr. inventar: 254 i.

pictată

de:'YJO''Yjc;;

't'OU

Rugăciunea

3ou'Aou

't'OU

8e:ou, Mocvo'AocxLc;; 1 re:(r}pyLou, 1762.

robului lui Dumnezeu, Manolache al lui Gheorghe, 1762.

1133
1767 februarie 10.
Icoană de lemn de 37,5/24,5 cm., reprezentind lnălţarea Domnului;
literll. de 0,6 cm., scrisă cu negru, pe partea din spate a obiectului.
Provine de la: Biserica Episcopală din Rădăuţi (?).
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 510 i.
1

Inscripţie

ilizibilă.

1

Vezi: Drll.ghiceanu, Catalogul, p. 24, nr. 198.
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GT4p4HHIM 1ro npewcBJ<IIJ.IIHcT!Bd 1"PXHilpld K\{'pio Krp Aoci je14 1 P4,.t,Ol4LJ,Kdro; 1767
ro,.t,y, lju [BpdAI<I 10 ,.t,(~)H~c~ 1 •
Prin stăruinţa
februarie a 10-a zi.

preasfinţitului

arhiereu chiriu chir Dositei al

Pe partea din spate a icoanei monograma, de 1,5 cm., este

Rădăuţilor,

scrisă

anul 1767

cu

cerneală neagră:

Ma ( ?) D(o)s(ithei)

1

•

1134
1768 (7277) septembrie 7.
Icoană

de lemn de 43/:14,5 cm., reprezentînd pe sf. Ioan Botezătorul;
de 0,6 cm., pictată cu alb, în partea inferioară.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă

literă

religioasă.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 174 i.

pop(a) Părvull zug(rav); 7277, sep(temvrie) 7.11768 3 .1 Această
s(făn)tă icoană a plă \tit-<O> MHorw(r)pok(w)Hl\1 4 erodiacon 1 Ioan <şi> erodieconiţ( a) 1 ego Mihalcea.
IIHc

4.3 2

BIBLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 56, nr. 526.

1135
1770 ianuarie 20.
Icoană de lemn cu legătură de argint aurit, de 24/18 cm., reprezentînd
pe Maica Domnului cu Iisus în braţe; literă de 0,2-0,4 cm., scrisă cu
cerneală neagră pe fond alb, in partea inferioară.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

1770 Eocvouocp(ou 20. 'O

al R.P.R. Nr. inventar: 371

ypoc~occ;

1.

'A7toa't'6J:1)c; Bo8e:vL't'"f)c; 5 •

1770 ianuarie 20. Apostol din Vodena a scris.
1 In orig. literele D, s şi e din cuvintele respective sînt cu caractere latine.
z Am scris eu.
8 Cu cifre arabe.
4 Mult păcătosul.
5 Inscripţia este precedată
de textul <• TI o/--

t-ot.:; a7Jve:x6!Levo.:; 7te:tpc.tafLo!.:; 7tp6.:; ae: xoc-roc<pe:uyw
ow-r7Jp(ocv im~7J-rwv i1 M'ijn(p) -rou Aoyou xoct 1Tic.tp6tve:.
-rwv 8uaxe:pwv xocl 8e:tvwv f.LE: 8t.Xawaov ». [Urmărit de

multe ispite, către tine alerg căutînd mintuire, o
a Cuvîntului şi Fecioară. Scapă-mă pe mine
de nenorociri şi greutăţi].

Maică
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1136
<1774

după

septembrie 15 - 1782>.

Icoană de lemn de 55,5/41,2 cm., reprezenttnd pe sf. Ioan Teologul,
incadrat de scene din viaţa lui şi pe sf. Ecaterina, sf. Alexandru şi sf. Haralambie; literă de 0,5 cm., pictată cu negru şi roşu pe fond auriu, pe marginea
inferioară. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Mihai Vodă din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1226.

(t

ilp]&(v] <101) 't"t)V L€potV €tX.OVOC 7tpo ... LV, •• 'YJFOUV m ... 2 't'ot <1€7t't'ot 6ocU!J.tX.crLot
cpoct8pw~ civeucp'YJ!J.OU't'ocL ... 2 cr't"YJ6L ot7tocr't'oAe KupLou €1;oxw~; 8E: 7t( oc )veucp'YJ!J.€ cpuAoc't''t'e
Ouyx.po~Aotywv 't'O'II ~oe~( 6]8oc 'A[A]El;ocv8pov e:ux.i cpLA't'ot't'W 1 80!J.'II 3 ••• 2 •

t Privind sfinţita
apostol al Domnului,
Alexandru ...

icoană

a ta ... cinstitele minuni cu veselie se slăvesc ... scoală-te,
păzeşte,
desăvîrşit
pe voievodul Ungrovlahiei

prealăudate,

1137
1776.
Icoană de lemn de 35/24 cm., reprezentînd pe Maica Domnului cu Iisus
în braţe, între doi îngeri; literă de 0,4 cm., pictată cu auriu pe fond roşu,
în partea inferioară.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

Măna

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 585 i.

lui Grigorie Pop(o)vici zug(r)a(v)ul; 1776 4 •

1138
1777 ianuarie 24.
Pe icoana de sub nr. 1137 se mai află o inscripţie cu literă de 0,3-1,2 cm.,
cu cerneală neagră, pe partea din spate.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 585 i.

scrisă

1777 4 gh(en)arie 24 4 1; c(ă)p(it)ăn Ghiorghi Voina.l Scris-am eu cutare, cel
cluceriu mare, 1 iar n-am avutu vreme să mă iscălesc.
1
1
8

Vezi: Drăghiceanu, Catalogul, p. 37, nr. 274.
Text lacunar.
Textul a fost datat <1774 după septembrie 15-

17 82 > identilicindu-se Alexandru voievod cu Alexan-

dru Ipsilanti.
4 Cu cifre arabe.
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1139
1778.
Icoană de lemn de 115,5/75,5 cm., reprezentind pe Maica Domnului cu
Iisus, intre doi sfinţi; literă de 0,2-0,6 cm., pictată cu negru pe fond verde,
in partea de jos a obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: bis. Banu din Buzău; a aparţinut colecţiilor Muzeului
de artă religioasă 1 .
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 377 i.

M~'t'1)p, 6uycX.'t'1)p ~ [xupcX. ~YE!1-]6vcuv, 1 ~cucppov(ot 't'OIJVO!lot !1-o[vot]:X.~ x:A~pov, 1
Tecmotpocc; 't'otihocc; 8~::[ <mO't'1)]xcX.c; dx6vocc; 1 6e:p11-&c; ocvot't'L61)m 11-ovjj 7tot't'pcf>~, 1778 2 •
Mamă, fiică, soţie

icoane

împărăteşti

cu

de domni căpătind ca monahie numele de Sofronia, aceste patru
le închină mănăstirei părinteşti, 1778.

căldură

·1140
1779.
Icoană de lemn, in mai multe registre, de 42,5/31 cm:, reprezentînd
scena răstignirii lui Iisus şi alte scene; literă de 0,4-0,6 cm., pictată cu negru,
în partea de jos a icoanei. Text cu majuscule.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de
~e1)mc;

~~'t'~,

al R.P.R. Nr. inventar: 592 i.

artă

't'OU 8ou/..ou 't'OU 1 0e:ou, , Icuocwou.

1

~LcX.

:X.ELpoc; rp1)yOpLOU IT 07tO-

1779.
Rugăciunea

robului lui Dumnezeu, Ioan. Prin mîna lui Grigorie Popovici, 1779.

1141
1780.
Icoană de lemn, cu legătură metalică, de 24/19 cm., reprezentind pe Maica
Domnului cu Iisus in braţe; literă de 0,2-0,5 cm., săpată pe ramă, in partea
de jos a obiectului.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 729 i.

Vezi: Drăghiceanu, Catalogul, p. 22, nr. 184.
Sub acest text a fost pictată mai inainte o
altă inscripţie, acoperită de stratul nou de pictură.
Inscripţii asemănătoare se găsesc şi pe icoanele cu
nr. inventar: 378 i, reprezentind pe Iisus, de la
1

1

bis. Radu Vodă{?) din Bucureşti; 380 i, reprezentind
pe sf. Nicolae intre Iisus şi Maica Domnului şi
453 i, reprezentind sf. Treime, ambele de la bis.
Banu din Buzău. Textul din paranteze a fost
întregit după inscripţiile de pe icoanele citate aici.
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t ... 1 Eux.ocr!L~e 11

cxih 11 11 crou!LeALw·ncrcx eLxwv 7totpoc -rou 3ouA.ou -rou E>eou,

lwvou (?) MoupoU~1J XIX1J 1 T1J<; cru~uyou cXU't'OU 'EA.eV1J<; 7tpo<; uydotv x(otl) O(j)EAELIXV
't'OU xotl ~(!)~V 't'WV -rex(v )wv 't'WV rew py( ()ou, MotpLot<;.
2

't'~<; ~LX~<;

t . . . S-a înfrumuseţat această icoană sumeliotă de către robul lui Dumnezeu,
Ion 2 ( ?) Moruzi şi de către soţia lui, Elena, pentru sănătatea şi folosul sufletului său şi pentru
viaţa copiilor lor: Gheorghe, Maria.
Pe marginea

metalică

din partea de jos a icoanei, litera este

săpată

de

0,4 cm. Text cu majuscule.

Euyev(ou LOU(J.EALw-rou, 1780.
A lui Eugeniu Sumeliotul, 1780.

1142
1781.
Icoană de lemn cu două feţe, de 23/18 cm., reprezentind pe sf. Ştefan,
sf. Teodor şi alţi sfinti; literă de 0,3-0,6 cm., pictată cu alb pe fond verde,
pe una din părţi.
Provine de la: m-rea Văcăreşti din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 851 i.

EL 7totpoucrot~ 15 ELXOVIXL f:YLVIXV 3L' e~o3wv 't'OU &:pxL(J.IX<V >3p(-rou 1 ~YOU(J.EVOU
rep(J.otVOU Xot[l cX(j)LE] pw8ocrotv EL<; 't'LV LEpotv 1 (J.OV1JV T1J<; 7totvotyLot<; T pLot3o<; BotxotpEmL, 11781.1 flotpoc rp1JyOpLOU ~wypot<pOU.
Aceste 15 icoane s-au fi'icut prin cheltuiala arhimandritului egumen Gherman şi s-au
închinat la sfinţita mănăstire a preasfintei Treimi de la Văcăreşti, 1781. De Grigorie zugravul.
BIBLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 88, nr. 865 (text

şi

trad.).

1143
1782.
Icoană de lemn de 89/67,5 cm., reprezentînd pe sf. Nicolae, Intre Iisus
Maica Domnului; literă de 1 cm., pictată cu roşu pe fond verde, In
partea din dreapta, jos, a obiectului.
şi

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 118 i.

De Vlai cu zugr afu ; 1782.
1

1

1

Literele care preced textul nu sint inteligibile.

a Sau: o .:1wvou ». [Donos].
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1144
1783.
Icoană de lemn de 79/60 cm., reprezentind pe Iisus intre Maica Domnului şi sf. Ioan; literă de 1,2 cm., pictată cu roşu pe fond verde, in partea
din dreapta şi stinga, jos, a obiectului.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1075 i.

Aceste s 1f(i)nte ico 1ane: D( o )mnull H(risto )s <şi> Maica 16 P recestă, 1s-au
înoi 1tii cu ch 1eltuiall a dumn 110 ealor 1părcălabu 1 Stanu 1i Rada ;ll(ea)t 1783.

1145
1785.
Icoană de lemn de 36/20 cm., reprezentind pe proorocul Ieremia; literă
de 3 cm., scrisă cu cerneală neagră, pe partea din spate a obiectului.
Provine de la: bis. din Şişeşti, raion Şomcuţa Mare.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 902 i.

Acesti:i frut 1ar 1
an(ul) 17185.

am

zugră

1vit eu

să(n)gur 1Ştefan 15

zugra(v)u 1, în

1146
1786.
Icoană de lemn de 89/72 cm., reprezentind pe Maica Domnului cu Iisus
in braţe; literă de 0,4 cm., pictată cu negru, In partea din dreapta, jos, a
obiectului. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea An tim din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 203 i.

delJO""t)c; 1't"OU 8ou/..ou 1't"ou Eh:ou, 1<llLf..rtpE't"o(u), 16 €7t1)<JX61 1tou
XELp NLx1J 1<p6pou, 11786.
Rugăciunea

robului lui

Dumnezeu,

Filaret,

episcopul

PlJ~V1J

1xou.l

Rlmnicului. Mina lui

Nichifor, 1786.
BIBLIOGRAFIE: 1. Drăghiceanu, Catalogul, p. 25, nr. 208 (text şi trad.); 2. 1. Nanu, Un monument de artă religioasă: ctitoria mitropolitului Antim lvireanul, In •Bis. ort. rom.», an LXXIX (1961),
p. 31!. (trad.).
1 Icoană.
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1147
1786.
Icoană

de lemn de 89/71,5 cm., reprezentînd pe Iisus; literă de 0,6 cm.,
cu negru in partea din dreapta, jos, a icoanei. Text cu majuscule.
Provine de la: m-rea Antim din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 205 i.

pictată

d€1)0'1)~ 't'OU

17[86]

aou 1 AOU

't'OU

0eou,

<I>LA jiXpE't'O( u)

€7t[ 1)] crxo[ 7tOU] 1 Pl)(.L'Jl)XOU,

1•

Rugăciunea

robului lui Dumnezeu, Filaret, episcopul Rlmnicului, 1786.

BIBLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

Catalogul, p. 26, nr. 209.

1148
<1786>.
Icoană

de lemn de 90/71 cm., reprezentind pe sf. Nicolae; literă de 0,5 cm.,
cu auriu pe fond gălbui, in partea dreaptă, jos.
Provine de la: m-rea An tim din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 33/o i.

pictată

Rugăciunea

robului [lui Dumnezeu, Filaret ... 1786].

BIBLIOGRAFIE:

Drăghieeanu,

Catalogul, p. 26, nr. 210.

1149
1790.
Icoană
pictată

de lemn de 102/65 cm., reprezentînd pe Iisus, literă de 0,8-1 cm.,
cu galben pe fond verzui, în partea de jos a oebictului.

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 718 i.

D(umnealui ?) C(o)st(an)di(n) z(u)g(ra)f; [1790 3 •
Inscripţie deteriorată;
după cel precedent.
2 Inscripţie deteriorată;

1

textul a fost întregit de

inscripţiile

precedente.

a Cu cifre arabe.

noi

textul a fost datat

după
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1150
1791 februarie 7.
Icoană triptic de lemn, de 37,5/27,2 cm. închis şi 37,5/55,5 cm. deschis,
reprezentînd pe Iisus între Maica Domnului - pe aripioara din dreapta
şi sf. Ioan- pe aripioara din stinga; literă de 0,7 cm., scrisă cu cerneală
neagră, pe partea din spate a obiectului.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 12t.5.

Această sf(ă)ntă icoană a Măntuitoriului 1 nostru Ii(su)s H(risto)s
dăruit de preosvi(n)ţiia sa părintele episcopul al Romanului, chiriu

s-au
chir
Antonie, dumisale pitariului Ianache 1 6 Codrescul întru vecinica pomenire; 1 şi
s-au svi(n)ţit de mine smeritul preot 1 Ioan d(u)h( o )vn(i)cul Episcopii, la anull
1791 fev( ruarie) 7.
1

1

1151
1794 februarie.
Icoană

de lemn de t.6,8/3t.,1 cm., reprezentind pe arhidiaconul Ştefan;
de 0,2-0,8 cm., pictată cu negru pe fond albastru, in partea de jos
a obiectului.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut preotului Haralambie Popescu
din Star Chiojd, raion Teleajen.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 90 i.
literă

TIIXpa rpl)yop(ou

lltX7tOC~oy:Aou,

1794

ţpe:~p( OUIXpLou).

Din partea lui Grigorie Papazoglu, 1794 februarie.

1152
1795.
Icoană

de lemn de 93/56 cm., reprezentînd pe sl. Ilie încadrat de scene
lui; literă de 0,5-0,7 cm., pictată cu alb pe fond verzui.
Provine de la: bis. Sf. Ilie din Cîmpul ung; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1236.

din

viaţa

şi

Leat 1795.1 De smeritul
BIBLIOGRAFIE:

Drăghiceanu,

mai micul între diaconi 1 Radul diacon zug(rav).

Catalogul, p. 75, nr. 694.
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1153
<1795>.
Icoană de lemn de 79,5/60 cm., reprezentind pe sf. Nicolae incadrat
de scene din .viaţa lui; literă de 0,5 cm., pictată cu alb pe fond negru,in
partea de jos a scenei centrale.
Provine de la: Biserica Domnească din Cimpul ung; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1230.

De

R(ă)d(u)canul

BIBLIOGRAFIE:

diacul zug(rav), sin diacon

Drăghiceanu,

Şerban Cămp(ulungean)

1•

Catalogul, p. 78, nr. 727:

1154
1795 ianuarie 4.
Icoană

de lemn de lo5/30 cm., reprezentînd scena Naşterii Maicii Domnului;
de 0,3-2,1 cm., scrisă cu cerneală neagră, pe partea din spate a
obiectului.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colecţiilor Muzeului de artă

literă

religioasă.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 193 i.

Moaxot, 1 e:-r"YJ 1795 lotwouotp"Y)(ou)

4.1

Tiotpot -rou ~oypoccpou M1Jx.ot<1JA>ou

J~otVO~"YJ't"~.

Moscova, în anul 1795 ianuarie 4. De
BIBLIOGRAFIE:

Drăghiccanu,

către

zugravul Mihail lvanovici.

Catalogul, p. 16, nr. 97 (text

şi

trad.).

1155
1798.
Icoană de lemn de 75/68 cm., reprezentînd pe Maica Domnului; literă
de 0,8 cm., pictată cu negru, în partea de jos a icoanei.
Provine de la: bis. Măgureanu din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 16t. i.

Pomeneşte,

D( oa)mne, pre roaba ta Hristina.

În colţul din stinga, jos, cu literă de 0,2 cm., pictată cu alb:

De Grigorie, 1798 2 •
BIBLIOGRAFIE:

Drăghiccanu,

Catalogul, p. 38, nr. 285.

1 Textul a fost datat <1795 > prin analogie cu
icoana precedentă, care este de aceeaşi factură.

2

Cu cifre arabe.
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1156
1799 iulie 20.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint parţial aurit, în mai multe registre,
de 56,2/37,1 cm., reprezentînd în certtru pe sf. Grigorie Decapolitul; literă
de 0,8 cm. în relief, în partea de sus a obiectului.
Provine de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1260.

Pomneşte,

D( oa)mne, pre robu

tău

Preda.

In partea de jos a icoanei este scris:

t

Aceast(ă)

sf(ă)ntă icoan(ă)

s-au înpodobit cu argint de sfinţiiia sa
părintele arhimandrit şi igumen s(fintei) mănăstir(i) Bistri 1 ţa, chir Costandie
Peloponisioto, cu cheltuiala mănăstir(ii), în domniia al doile a preaînăl
ţatului 1 domnu Io Alixandru Costandin Moruz voivod, mitropolit fiind preasfinţiia sa chir Dositheu al Ucro 1 vlahi(i) şi episcopu Rămnicului preasf(i)nţiia
sa chir Nectarie, la leat 1799 iul(ie) 20.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 200; 2. T. Bălăşel, Mănăstirea Bistriţa, în • Cuvîntul
R. Vilcea, an IV (1905-1906), p. 218; 3. M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vîlcea,
p. 36; 4. Gh. D. Popescu, Mănă.direa Bistriţa din judeţul Vîlcea, p. 103.

adevărului >>,

1157
<Sec. XVIII

sfîrşit>.

Icoană de lemn de 77/55,5 cm., reprezentind pe Maica Domnului cu Iisus
în braţe; literă de 0,3 cm., scrisă cu cerneală neagră, pe marginea de jos
a obiectului.
Provenienta necunoscută.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 69 i.

••• 1

[D]echem(v)rie 15 2 •

Chiriţă

zug(ra)v 3 •

1158
<Sec. XVIII

sfîrşit>.

Icoană de lemn, cu riză, de 104,5/84 cm., reprezentînd pe Maica Domnului
eu Iisus în braţe, între arhanghelii Mihail şi Gavril; literr1 de O,t. em.,
pictată cu auriu pe fond verde inchis, în partea dreaptă, jos, a icoanPi.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 1?2 i.

Pictor de icoane, Stan.
1 Inscripţie

ilizibilă.

z Cu cifre arabe.

3
Textul a fost datat <sec. XVIII sfîrşit>
grafie şi factura artistică a obiectului.
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după

*

1159
<Cea. 1526>.

Pictură murală de 220/1!.2 cm., reprczenlind pe Neague Basarab vuievud
familia sa; literă de 1-5,5 cm., pictată cu alb pe fond albastru, în
dreptul lor.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 221.

şi

iw H-krot ROIROr\ H r(o)cn(o)m",4 tro A•lcnHH[4];[iw 9tw,4y(o)cil ROIROA;Ir(oc)n(o)mA4
GT4j H4; llw llx.Tpl41 ROIROA; r( oc )n( o)m,<\4 Po~4Hf\4; 1 lw[H] ROIROr\; r( oc )n( o)mr\4 i1Hrti\HH4 1 •
Io Neagoe voievod şi doamna lui, Despina; lo Teodosie voievod; doamna Stana; Io
Petru voievod; doamna Roxanda; Ion voievod; doamna Anghelina 2 •
BIBLIOGRAFIE: 1. Tocilescu, Catalogul, fig. 14; 2. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, in
Conv. !it. •>, an XLIX (1915), p. 1116 (trad.); 3. Exposition de l'art roumain ancien et moderne, pl. IV; 4.
N. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contemporane, pl. 38; 6. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. Il/1, ed. IV, p. 15~ (foto.); 6. N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV, p. 30~, fig. ~8; 7. ldem,
Portretele doamnelor române, fig. 12; 8. Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 121, fig. 32; 9. V. Brătulescu, Curtea
de Argeş, p. 3~, fig. 27; 10. Idem, Frescele din Biserica lui Neagoe de la Argeş, pl. I; 11. Scurtă istorie
a artelor plastice ln R.P.R., 1, p. 103, fig. 179; 12. Istoria României, II, p. 622, fig. 178.
~

1160
<Cea. 1526>.
Pictură murală de 2M/96 cm., reprezentind pe Radu! de la Afumaţi
voievod; literă de 6 cm., pictată cu alb pe fond albastru, in dreptul lui.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de Artă al R.P.R. Nr. inventar: 233.

Ion Radul voevod.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, în <• Conv. Iit. ''• an XLIX (1915), p. 1115
(trad.); 2. N. Iorga, Domnii romant după portrete şi fresce contemporane, pl. 28 şi 29; 3. C.
C. Giurescu, Istoria românilor, voi. Il/1, ed. IV, p. 158 (foto); 4. N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV,
p. 310, fig. 51; o. V. Brătulescu, Curtea de Argeş, p. 35, fig. 28; 6. Idem, Frescele din biserica lui Neagoe
de la Argeş, pl. II.
1
Textul a fost datat <cea. 1526> In jurul anului
cind a fost zugrăvită m-rea Curtea de Argeş, amintit
in pisania din 1526 sept. 10 (Vezi nr. 577). Pictura
a fost restaurată ulterior.
2 Pentru frescele de la Argeş să se vadă şi studiul

lui P. Chihaia, Clteva date în legătură cu portretele
votive din «Biserica lui Neagoe t din Curtea de
Argeş, In « Mitropolia Olteniei», an XIV (1962),
nr. 7-9, p. ~~9-~72.
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1161
<Cea. 1526>.
Pictură

murală de 228/9t. cm., reprezentînd pe doamna Ruxanda;
de 6 cm., pictată cu alb pe fond albastru, în dreptul ei.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 1 şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 222.

literă

Şi

doamna lui, Roxanda.

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, în <• Conv. !il. •>, an XLIX (1915), p. 1115
(trad.); 2. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. 11/1, ed. IV, p. 162 (foto.); 3. N. Iorga, Istoria
românilor, voi. IV, p. 31t., fig. 52; 4. V. Brătulescu, Curtea de Argeş, p. 36, fig. 29; o. Idem, Frescele din
Biserica lui Neagoe de la Argeş, pl. III.

1162
<După

1535 iunie 12>.

Pictură murală de 231/105 cm., reprezentind pe Radu Paisie şi pe
Marcu voievod; literă de t. cm., pictată cu alb pe fond albastru, in dreptul lor.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi 8 şi Muzeului de artă religioasă 4 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 223.

Petru voievod; Io Marco voievod.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, in o Conv. lit. >>, an XLIX (1915). p. 1116
(trad.); 2. N. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contemporane, pl. 50; 3. C. C. Giurescu,
Istoria românilor, voi. II/1, ed. IV, p. 168 (foto); 4. N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV, fig. 63;
o. V. Brătulescu, Frescele din biserica lui Neagoe de la Argeş, pl. V.

1163
<După

1535 wme 12>.
Pictură murală

de 224/93 cm., reprezentînd pe Mircea cel Mare voievod;
de 6 cm., pictată cu alb pe fond albastru, in dreptul lui.
Provine de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş; a aparţinut
colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi şi Muzeului de artă religioasă.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 234.
literă

1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 99, nr. 1-8.
Textul a fost datat <cea. 1526 > in jurul anului
cind a fost zugrăvită m-rea Curtea de Argeş, amintit
in pisania din 1526 sept. 10 (vezi nr. 577). Pictura
a fost restaurată ulterior.
8 Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 99, nr. 1-8.
1

Vezi: Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 120.
Textul a fost datat <după 1535 iunie 12 >, posterior suirii in scaunul domniei a lui Petru de la
Argeş - Radu Paisie voievod. Pictura a fost refă
cută ulterior.
8 Vezi: Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 120.
4

6
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Ion Mircea voievod.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Episcopia de Argeş, în << Conv. lit. •>, an XLIX (1915), p. 1116
(trad.); 2. N. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contempprane, p. IV (text) şi pl. 9; 3. C. C. Giurescu,
Istoria românilor, voi. Il/2, ed. IV, p. 637 (foto); 4. V. Brătulescu, Frescele din Biserica lui Neagoe de la
Argeş, pl. IV; 6. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, p. 299.

*

1164
1696.

Tablou pictat pe pînză, de 120/100 cm., reprezentind pe Constantin
Brîncoveanu; literă de 2 cm., pictată cu galben pe fond negru, In' partea
din dreapta, sus.
Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

al R.P.R. Nr. inventar: 4537.

Constantinus BrancoCJan 1 supremus V alachiae Tran 1 salpinae pnnceps
aet(a)tis 42.1 A(nn)o D(omi)ni 1696.
Constantin Brincoveanu, domn al Ţării Româneşti, in virstă de 42 de ani. In anul
Domnului 1696.
BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, Noi obiecte de artă găsite la Ierusalim, în mănăstirea Sf. Sava şi la
Muntele Sinai, in «Bul. Corn. mon. ist.•>, an XXIV (1931), p. 187 (text); 2. M. Beza, Urme româneşti la
Muntele Sinai şi la mănăstirea Sf. Sava, în <<Boabe de grîu>>, an III (1932), text la pl. urm. p. 464; 3. Idem,
Biblioteci mănăstireşti în Palestina, Chipru şi Muntele Sinai, In <<Anal. Acad. Rom.», Mem. Sect. Lit.,
Seria III, tom. VI (1932-1934), p. 215 (text); 4. ldem, Urme româneşti în răsăritul ortodox, text la pl. urm.
p. 12; 6. Enciclopedia României, voi. 1, text la pl. urm. p. 40; 6, D. C. Giurescu, Date asupra picturii istorice
romdneşti în epoca feudală, în <<Studii şi cercetări de istoria artei>>, .an VII (1960), nr. 2, p. 63 nota 2.

1165
1789 ianuarie 1.
Tablou în culori 2 , pictat pe pînză, în mai multe registre, de 115/155 cm.;
In plan central pe Nicolae Mavrogheni voievod Incadrat de
curteni, răsplătind armata turcească pentru victoriile repurtate impotriva
austriecilor; literă de 0,3-1,8 cm., pictată cu alb in cîmpul tabloului. Text
cu majuscule.
Provenienţa necunoscută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de
antichităţi •.
La Muzeul de artă al R.P.R. Fără nr. inventar.
ln partea de sus a tabloului, cu literă pictată de 1 cm.:
reprezintă

1 Textul a fost datat <după 1535 iunie 12>, posterior urcării In scaunul domniei a lui Radu Paisie
voievod, cînd a fost pictat şi acest tablou mural.

2

O copie contemporană a acestui tablou se
la Cabinetul de stampe al B.A.R.P .R.
Vezi: Th. Blancard, loc. cit.

păs

trează
3

759
https://biblioteca-digitala.ro

ln partea de sus a chipului Maicii Domnului, cu literă pictată de 0,9 cm:
0
ULOV
' ' croU II t:I..'VOCYLOC
' 1 r'L OCUVEV'
t' r)V 't'OV
'
NLXO/\OCOV
'~
't'OV
' OV'
'' t'Ot
' crov
' ELXE't'EUE
'
'
MOtpLOC,

,
l ·o 7tOU, ,Lcr"f.UV
, XOCL, oUVOC!l-LV OCU', t'O,V VOt, 't'OV
, EoWcr1J. l r,LOC VOt, C'f>U/\Ot~
't:'
,
,
EV uOCXLOC
1J 't'OV
pocyLOCV
xoct NE!L't'~OU~ VOt 't'p07tW(J1) [ 5 r Ocrocv emotiv evocpE't'O~ (J't'OC 8E'i:oc EUAOC~~~ l Koct cpo"'Aoc~€
't'OV 7tOCV't'O't'E VOt !LEV1) Ot~Aoc~~~.
A

~,

·~,

~

ln partea de sus a chipului lui Iisus:

X( pLcr't'o )~ -r~v 7tE-rpocv 7tLmEw~ 't'W Ile't'pw cr-rEpEwcroc~, 1 'O &voc~ ~ocxwv crx~7t
IlE't'p(3' cX:cpLEpwcroc~ 1 Twv &:1tom6"'Awv 7tpW't'Lmo~ o Ile't'po~ cX\IEOLX't' rJ 1 Twv
~YE!L6vwv 1-LEYLcr-ro~ Ile't'pL01J~ EX1J pOX't'1J.

wv n

ln partea de sus a chipului sf. Nicolaie:

NLx6"'Aoco~, NLxo"'A.oco~, O!LWVU!LOL 't'~v x"'A-YjcrL\11 Ou36"A.w~ 3Locp€pov-re~ 't'oc Epyoc
x(oct) 't''r)V cpucrLv 1 AI-Lcp6't'Ep' ~~LW81JcrOCV -r-Yj~ xocpL't'O~ 't'-Yj~ 8d(oc)~, 1
!LEV d~ !LEP1J
5
't'-Yj~ B"AocxLii~,
oe EL~ 't'-Yj~ Auxtoc~ 1 NLx6"'AocE, Ntx6"Aocov 7tEpLcrW~E !lot 't'0\1 "'A.oc6v 1
01tou 0Eo~ xoct Boccrt"'Aeu~ 't'EcrAÎ:!L EXOC!Locv l ocu-ro\1, &IL 1JV.

·o

o

ln dreptul crucii reprezentate sub chipul lui Iisus:
·~'
'
A'
1 XOCL' 't'OV
'
'0.' t' r)V 't'UV
l
EU/\Oy'r)crOV
't''r)V
uOCX€LOCV
Y'rJ~ crcpoctpocv,
OCUVEV'
'
1
~
'
X(
)•
'
'
1!
'
'
7tL(J't'O\I
xepocv ...'t'ocupoc;
pLmo u o 't'L!l-LOc;, 't'O ot.p!LOC OLXOU!LEV1J~ 1
Me6' oo vtxoc 7tOAt!l-Lov x'q't'pooc;
Mocupoy€v1)c; 15 Ilocv-r( 't'OU't'W 7tLmEoov-rL e~ I5"'A.1J~
' XOtpoLOC~
~'
1 B O'r)VELOCV
' o.
~,
'
'
't''r)~
XOCL' oUVOC!L
1)\1 7tatpqEL
(JW't'1)pLocc;.

X pLmE,1

'

l
IL~

r.::t.
L
~E~,

~ t: '
OE~LOCV

'
't''r)V

o

ln partea din dreapta a tabloului, in primul registru, cu literă pictată
de 1,8 cm.:

docx[(ocv] 't'~V MEcr6yELOV 2 07tOU !LOLOC~OL crcpoc'i:poc 1 8Eo~ 't'~V ev(Ex)dptcrE (J't'OU
Mocupoyev' 't'~V xepoc. 1 Koc-roc crmpocv oo8~crE't'OCL AOC!L1tPOÎ:~ 't'OO't'OU ~AOtcr't'o'i:c;, 1 LOC<V>
OLxo'i:c; 3 ~pyoLc; XPOC't'OCL yocp 8Ew x(oct) cXVOCX't' cX:pEcr't'o'i:c; 15 ~OCXLOC~ xwpo~ &otxo~
T~
O.'
'
1 E'te; El\
r ~ 1JXW
' poc~ E!L1t/\EWc;
''
~
~ ' o p' 0t1to
'
'
'
1 'E \1 w
-;o
O.
'
' '
ou' O~/\E
1tw~
voc YEV1J,
otoccp
YEV1J
vEoc;
EVLopocrE AOC!l-7tPO\I 0~1JAO\I 8p6vov, 1 rt' ocu8eV't'1JV 't'OV Ntx6"'Aocov x(oct) MocupoyEV1JV
ll-6vov, 1 'Q~ ~"'Atov e7te81JxEv ocu't'ov 0~1JAW 8p6vw 1 10 ' Oc; Aoc!l-~1JE x(oct) cpw-r(crELE 7tOCV't'Ot~
3txoc(ou<~ > 7t6vw 1''HALO~ AOC!L1tPOCÎ:c; cXX't'Î:crL 8Epi-LOC\IEL 7t0C(JOCV X't'Lcrtv, 1 Ntx6"'A.ococ; ouXOCLOcr0V1J ~p6't'ELOV ExAoc!l-(7t)EL cpOcrLV 1''H"'A.Loc; xoc8eAxEL cXvoc8U!LLOCcrEWV pEO!l-Ot't'Ot 1 1 IlE't'pL01)~ n 7tpocre"'AxEL 't', O't'!l-ocvo•J 't'OC cr't'poc-rEo!Loc-roc 1 15 ·o 1-LE:v yocp ~ALoc; "'Aoc!l-7tPoc'i:c; 8Ep!Loc'i:c;
' t'L(JOL.
OCX'

-

1 Inscripţie deteriorată ; textul
după: V.A. Urechiă, loc. cit.

a fost intregit

2

In orig.: « Me:p6ye:tov •
ln orig.: ce l:cx3lxotc; •>
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ln partea din stînga, a tabloului, in primul registru:

1,

O ~e Ntx6A.ococ; 't'~v ~oc~LA~ XP'Ylf.L'hwv XP~O"EL Art, 't'o 7tpwi: &vhztAocv A&.f.L~ocL ewc; E0'7tepocc;, 1 Me't'OC xoctpouc; ~e McrE:LOCV O''t'O 't'eAoc; 't'!fjc; ~f.Lepocc; 1 Moc't'OCLWc; xom&~oumv OL ro:pf.LocVol x(ocl) Pwcrcru 15 Il poe; 't'OU't'OLc; &A.A.m f.LUpLm XL, &x6f.L'Y) x(ocl)
xocf.L7t6aoL 1 Ou~· &a't'pov &A.A.ov Mvoc't'ocL ~J.,(w &v't'L't'EÎ:vocL, 1 Ou~e pLy~-rov e-rzpov

-rw

~A.&x7te:lJ &v't'LO"'t'Y)VocL,

1

~ocxwv, Tou px(;)v yocp crua-rlJf.LCX: xocl x6af.Loc; ~-rL 8A.oc; 1

~ou~&~ec; 7tOAU)'.pOVLO'f.LOUc; 't'E:AOUO"LV Of.LO~wvwc; 110 T ocu6ev't'Y) 07tOU ~UAOC~€ -rouc;
1tliv-rocc; &~Aoc~zî:c; j '.Qc; x6pl)V o~6ocAf.LOU 7tp6c; 1 llv x(ocl) eu'Aoc~zî:c; 1 ~6c;, 8e€, 7tocveu-ruxE:î:c; 'tW ~YE:f.L6Vl) xp6vouc;, 1 Toî:c; 'tOU'tOU E:VOCV'tLmc; ~e ~OCO'OCVOC cruvzxeî:c; 7t6vouc; 1
ezt, 'tWV 8:Awv O"'t~pL~ov, ~o~6l)O"OV 'tW Mocu<po>yevlJ,I 15 KL, 8A.ov 'tW 7tA!fj6oc;
'tWV
O:X't'PWV
XOVLO p-roc;, 1 O"'t'CX:X't'Y) Voc "(E:VYJ.
1

\

1

ln partea din dreapta jos, a tabloului, sub scena care reprezintă pe
turci victorioşi, cu literă pictată de 1,7 cm.:

oştenii

• ne; ~ EA<oc~oc; > 7tpo6Uf.!.Wc; O''tocc; 1tl)"(CX:c; Opf.La 1 0{hw Toupxwv 'tO O"'tpOC'tE:Uf.LOC
ocu6€v't''Y) xoc-rocv't'oc 1 'H eAoc~oc; xLvzî:-rocL cr-rou 5~oc-roc; -r~v 7t60"Lv 1 Ta a-rp&-reufLoc 7tpoa-rp€xo:L O"'tOU ~ocxzpe 't~V ~pWO'LV, 1 5 Nepov 7tOAU xocl xoc6ocpov -roî:c; 7t(OUO'L'V uy(E:LOC'V 1
Zocx.zpec; 1toA.uc; x(ocl) fL7t6ALxoc; -roti oA.ou~e 3oc~LAE:Locv 1 To cr-rpoc-reufLoc 3uvocfLwaov,
L
,
•
A ,
,
(.).,
,
,
,
A,
A
€«::;, 'tO 'tWV 0 'tfLCX:VW'V 1 ULOC VOC O" t--UO'?J 't'Y)'V LO")'.UV U6E:'V't'Y)c; 'tW'V u OUO'fLCX:'VW'V.

e

1

turci

1

-

1

ln partea din stînga a tabloului, sub scena care reprezintă pe oştenii
victorioşi urmărind armata austriacă:

,.o

Au6€v-rl)c; O"'t'poc'tE:UfLOC XLV~ voc 7tli€L 2 -rouc; NtfL't'~ouc; 'VOC v(Lx~)
NtfL't~oc;
cr-rpoc't'E:UfLOC 8wpzî: &~(v• x(ocl) 1 ~E:U<"(E:L > llcr, l)fL1tOpZÎ: rLoupoucrc; OL ToupxoL x&fL'VOUO'L f.L7tpoO"'t'oc fLE &fL7toc·r:plixLoc, 1 Nef.L't\:ouc; vLxouv x(ocl) ~epvouaL xz~ocA.Loc a-roc
f.LL~3pocxLoc 1 5 Koc7t6-rLoc x( ocl) 7tEV~O"Loc, -r~o:Aiy<y >Loc xocl fL7tocx-r~ ~aLoc, 1Kocl youvzc; <l:Ao~
'
a OC7t
' , 'tOV
' A·e~
7t€p'VOUO"L
U E:'V't'Y)V LO'LOC.

"

ln partea din stînga a piedestalului pe care stă domnul, in dreptul
scenei care reprezintă supliciul oştenilor austrieci, cu literă pictată de 1,2 cm.:

In partea din stînga a piedestalului pe care stă domnul, lingă portretul
care participă la supliciul oştenilor austrieci, cu literă pictată
de 0,3 cm:
dregătorului

Xoc~~~ 1 Mocv6Al) M~

... 4 1 OfLOU 7tocxocp ... 5

SulJ piedestalul pe

~;are stă

literă pictată

domnul, cu

de 1

~;m.:

''H pwocc; -rouc; &1t, &px!fic; &7t&alJc; otxoufLev'Y)c;.l E!.c; 1t&v-roc u7tzpe~lJxz -roc vuv

o Mocupoyev'Y)c;.
1
2
3

In orig.: << "Po" ~.
In orig.: <• ,...&~ 11.
In orig.: <• 1tepowo-~ 11

4

Inscripţie deteriorată;

textul a fost întregit după

Urechiă, loc. cit.
& Inscripţie deteriorată.

V. A.
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ln partea din stinga a tabloului, jos, cu literă de 0,3-1,3 cm:

Ilcx.pa: rp"t)yopLOU

~oypcx.cpou

1789 lcx.'IIOUCX.pL( OU) 1.

In partea de jos a tabloului, în dreapta, cu literă pictată de 1,8 cm:

<... a creiat > şi soarele asemenea, 1 şi toate acestea prin voinţa lui in chip minunat. 1
Un luminos luceafăr punind spre a lumina ziua, 1 adăugînd şi luna pentru a lumina noaptea. 1
Pentru ca unul să încălzească şi să lumineze intreg pămîntul! iar celălalt să. . . intunericul
( ?) de pe pămînt. 1
Sfîntă fecioară Maria, roagă pe fiul tău 1 pentru Nicolae domnitorul ce este în Dacia, 1
să-i dea forţă şi tărie, 1 ca să apere raiaua 2 şi pe nemţi să-i învingă. 1 Fiindcă este virtuos
şi cucernic faţă de Dumnezeu, 1 şi apără-1 ca întotdeauna să rămînă nevătămat. 1
Hristos întărind lui Petru piatra credinţei 1 şi sultanul dăruind sceptrul dacilor fiului
lui Petru 3 • 1 Petru s-a înfăţişat cel dintîi dintre apostoli. 1 Fiul lui Petru a fost proclamat cel
mai mare dintre domni. 1
Nicolae, Nicolae, omonimi după nume, 1 nedeosebindu-se cu nimic după fapte şi fire, 1
amîndoi s-au învrednicit de harul divin, 1 unul în părţile Vlahiei, altul in ale Lyciei, 1
Nicolae, păzeşte-} pe Nicolae şi pe poporul lui, 1 pe care Dumnezeu şi impăratul i I-au
încredinţat, amin. 1
Hristoase Dumnezeule, binecuvintează Dacia, glob al pămîntului (sic) 1 şi pe credinciosul
domn, cu mina ta cea dreaptă. 1 Crucea lui Hristos cea sfîntă, arma creştinătăţii, 1 prin care
Mavrogheni învinge pe potrivnic şi pe duşmani. 1 Oricăruia crede Intr-insa din toată inima 1
ti dă ajutor şi putere de mintuire.
Dacia mediteraneană, care seamănă cu un glob, 1 Dumnezeu a încredinţat-o în mina
lui Mavrogheni, 1 va fi dată pe rind şi vlăstarelor lui strălucite. 1 Pentru că faptele lui sint
agreate de Dumnezeu şi de împărat. 1 Nici un loc din Dacia nu va rămîne nelocuit. 1 Şi va fi
plină de sate de diferite neamuri. 1 Acolo Dumnezeu a aşezat un tron strălucit şi înalt, 1 numai
pentru domnitorul Nicolae Mavrogheni. 1 Ca pe un soare l-a aşezat pe un tron înalt, 1 ca să
strălucească şi să lumineze pe toţi cei drepţi prin exemplul <său>. 1 Soarele cu razele lui strălu
citoare încălzeşte toată lumea, 1 iar Nicolae prin dreptate luminează firea cea muritoare. 1
Soarele atrage spre el curentele de vapori, 1 iar fiul lui Petru trage spre sine oştirile otomane 4 • i
Căci soarele <Încălzeşte> prin razele sale calde şi strălucitoare
şi Nicolae prin folosirea generoasă a banilor. 1 De dimineaţă a răsărit ca să lumineze
pînă seara, 1 şi după mult timp va apune la sfîrşitul zilei. 1 Nici o altă stea nu se poate impotrivi
soarelui, 1 nici vreun alt regat nu poate să reziste prinţului Vlahiei. 1 Dacii, turcii, chiar şi toată
lumea 1 fac împreună rugăciuni şi urări întru mulţ,i ani 1 pentru domnitorul care i-a păzit
pe toţi nevătămaţi 1 ca pe lumina ochiului, faţă de care <sint> şi respectuoşi. 1 O Doamne! dă
mulţi ani fericiţi, 1 şi duşmanilor lui dureri şi necurmate greutăţi. 1 Dumnezeule al tuturor,
susţine şi ajută pe Mavrogheni 1 şi toată mulţimea duşmanilor să devină pulbere şi cenuşe. 1
1 Inscripţia este pictată numai pe tabloul din
colecţiile Muzeului de artă R.P.R., Secţia de artă
feudală.
2 E vorba de Ţara Românească, vasală turcilor.

8

Petru Mavrogheni.
4 ln privinţa politicii externe a lui Nicolae
Mavrogheni şi a atitudinii sale filoturce vezi: Istoria
României, voi. III, p 716.

Voievodul Nicolae Mavrogheni era fiul unui
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După cum cerbul aleargă cu nesaţ spre izvoare, 1 tot aşa armata turcă vine la domn.l
Cerbul aleargă să bea apti, 1 oştirea aleargă s<1 mănînce zahercaua. 1 Apă multă şi limpede,
< aduce> sănătate pentru cei ce o beau, 1 zaherea multă şi îmbelşugată <aduce> spor la leafă. 1
Domul trimite oştirea să meargă să învingă pe nem~i. 1 Iar armata austriacă vede,
se retrage şi fuge cît poate. 1 Turcii dau năvală înainte cu stindardele, 1 învingîndu-i pe nemţi
le aduc capetele pe suliţe. 1 Mantale, benişuri, surguciuri şi bacşişuri ( ?) 1 şi hlăni, toţi primesc
în mod direct de la domnul.
Altele sint socotelile nem~ilor şi altele porunceşte Dumnezeu.
Hagi Manoli. . . paharnic.
Pe eroii cei de la început, din întreaga lume, 1 tn totul Mavrogheni acuma i-a intrecut.
De Grigorie zugravul, 1789 ianuarie 1.
Mavrogheni vodă.

BIBLIOGRAFIE: 1. V. A. Urechiă, Istoria românilor, tom. III, p. 526-529 (text, trad. şi pl.); 2.
Th. Blancard, Les Mavroyeni, ed. [1893), p. 310-312 (text şi trad .. in lb. franceză); 3. ldem, Les Mavroyeni, ed. 1909, tom. 1, p. 507 (text şi trad. in lb. franceză) şi pl. următoare p. 50lo; 4. D. C. Giurescu, Date
asupra picturii istorice româneşti in epoca feudală, în «Studii şi cercetări de istoria artei >), an VII (1960),
nr. 2, p. 65-68 notă.

*

1166
<Sec. XVIII?>.

Pomelnic triptic de lemn, de loS/28 cm., inchis şi de loS/58 cm. deschis,
scris de mai multe persoane.
Provine de la: schitul Frumoasa, raion Moineşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1059 i.
Pe aripioara din dreapta, cu
fond alb:

literă

de O, 7 cm.,

pictată

cu

roşu,

pe

Domni(i) 1: Ion lrimie voevod 1· H rocno>KA4 •ro 1, Marie, 1 Ion Moisei Movila
2 gr ... 2 a Movila Cant. ( ?),
voevod; 5 Ion Simionu Movila voevod;
Isacu [Baii] 1 ca H KHfriHf 1ro " 4fA(H) "X 3.1 ... 2•
1

1

...

Pe partea din mijloc a pomelnicului, cu

literă pictată

de 0,6 cm.:

Niamulu Movileştilor: 1 Ion Movilă voevod H rocnom,&.4 ero 4 Todosca
H 4f_&,(H) "X' 5 ; 1 Costan[din] ... 2 KHeriHf ero 6 Safta; Miron logofetu H KHirHH~ ero 7 1
Iliana H 441\(H) HXIl 5 ;Ion, Safta H 41,&,(H) HXIl 5 ; Niculai, Iliana, 5 Patraşco H 41A(H) HXIl 5 ;
Safta H 41A(H) HXIl 5 ; Aniţa H 41,&,(H) HXIl 5 ; [ Ilie vei vis(tiernic) H KHeriH~ ero 7 Marie
H 41,&,(H) HXIl 5 ; Safta, Catrina, Ştefan Basaraba voevod, Bălaşa, Marie, Bal. ..
Gligorii spatar H KHEriH~ ero 7••. 2 lero 8 Aniţa.
1

1

1 Şi
2 Inscripţie

doamna lui; eroare In loc de <<mama lui>).

ştearsă.
8
Şi soţia lui şi copiii
4 Şi doamna lui.

lor.

1

5 Şi

copiii lor.
lui.
lui.
Lui.

8 Soţia
7
Şi soţia
8
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ln partea de jos a pomelnicului, cu literă pictată de 0,3 cm.:
.•. 1

ta slova se. . .

1

pomelnicu ... 1

Pe aripioara din stînga pornelnicului, cu

Alte niamuri

1

şi

rudenii <ale> Movile

1

literă

ştilor

pictată

de 0,1! em.:

2•

1167
<Sec. XV 111>.
Pomelnic triptic de lemn 8 de H,5/28,5 cm. închis şi de 44,5/58 cm.
deschis, scris de mai multe persoane.
Provine de la: bis. din Sărăţenii de Sus, raion Birlad; a aparţinut
colecţiilor Bibl. Acad. R.P.R.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar,: 1051 i.
Pe partea din mijloc, cu
pe fond alb:

literă

de 0,3- O, 7 cm.,

scrisă

cu

cerneală neagră

şi roşie

Coloana 1-a.

Viii 4 : 1 Ai ce să pome 1 ne se ctitorii; 1 vii 5 : 15 Nastasie 6 • 1 Necula, Paraschiva, 1
Costantin, 1 Ili(n)ca, loniţă, Antohii 5 .1 Toader, Zoiţa 6 • Ion, Ancuţa 6 .1 10
Tofana, Ilena 6 • Toder, Panaiti 6 1. Lefter 6 • Ileiu 6 • Costandin 6 • Vasilca 6 .1
Manolachi, Iordachi, Antohie, 1 Catrina, Ioan 6 .1 Radul, Nastasie cu fi(i) lor 6 •
Coloana a II-a.

Morţii 7 :1

Aice să po 1 menesc ctito(rii): 1 Antohi, Gheorghie 8 .1 5 Stăti,
Mari ca, 1 Andronache, Sanda, 1 Măriicuţa, Ali 1 xandra, Gheorghiţ( ă), 1 Necula,
Marie, Stra l 10 tul, Ilinca, Vasil(e), 1 Sandul, Ghiorghiţ(ă), 1 Ghiorghiţ(ă), Aniţa 9 .1
Măricuţa, Ion, Marie, Mari_ .. 1 Zoiţa, Marie, Tănas(e), Nastasie, 1 16 Safta,
luliana 10 ... Luchiţa i Panaite, Stancu 11 .1 Cozma, Iuliana, Ion, Gavril,
Tudo[s]ie 12 , Radul 6 •
1

Aripioara din dreapta.

riia.

1

Viii: 1 Gheorghi, Soltana, 1 Iordachi, Pavăl, Marghio 1 ala, Iordachi, MaMorţii: 1 Panaiti, Ecaterina, Zoi 1 ţa, Ilina, Mariia, lor 1 dachi, Mariia,

5

1 Inscripţie ştearsă.

a Textul nu mai

continuă. Inscripţia
după grafie.

8

a fost datatii

<sec. XVIII?>
3 Datat <sec. XVII 1> după grafie.
4 Text scris deosebit, de altă persoană dedt
aceea care a alcătuit la început pomelnicul.
6 Text scris de prima persoană.
8
Text scris de altă persoană.
7 Text scris de aceiaşi persoană ca la col. 1, nota 4.

Scris de

şi morţi

altă

persoană

peste

inscripţia

<<

vii

•>.

Scris de aceeaşi persoană ca Ia col. 1, nota 5.
Scris de aceeaşi persoană ca la col. 1, rindul 8
şi 9, primele două nume.
11 Scris de aceeaşi persoană ca la col. 1, rindurile 12-13.
19 Scris de aceeaşi persoană ca la col. 1, rindul ilo.
9

10
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Gheorghe, Ma 1 riia, Profira, Ecate
s-au-necatu a.

J

10

rina şă tot niamul 1 • 1 Costantin, Sandul. .. 2 1

Aripioara din stînga.

Morţii,

nemul Docăneştştilor: 1 Lepădanu, Mariia, 1 Dumitraşcu, Sanda, 1
Chiriiacu, Calestru, 15 Nastasiia,Marin, Gheorghi a.l Ionu, Ioana, Ilinca, Toader 4 .1
Lupa ( ?), 1 Manolachie, Aniţa, Toader, Mariia, 1 Iordachie, Ilinca, Zoiţa, 1 Ilinca,
Mariia, Iordachi, 1 10 Ion, Bălaşa a.
Costachi, meşterul carile au pre[făcut] 5 1 biserica a.
tlena, 1 Vasile, Todora, Ilie ( ?), 1 Panaiti, Saf ta, 1 Zoiţa, Ion, 1on, 1 15 Mariia,
Toder, Nastasiia, Ilena, Catrina a.
1

1168
1710 (7218) august 1.
şi

Pomelnic de lemn de 74,5/52,5 cm; literă de 0,3 cm.,
negru, pe muşama albă.
Provine de la: Mitropolia din Bucureşti.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1196.

pictată

cu

roşu

La anul de la [spăsenia]5 lumii 7218 luna lui avg(u)stu 1 dni.
Aceaste nume că te sănt scrise [aici] 5 întru acestu pomelnecu au dat ajutor
p[entru] 5 po 1 mana [su]f[le] 5 teloru ... 6 la zidirile [ce]5 s-au făcut [aici la] 5
sf(ă)nta Mitropolie din Bu cureşti. Şi ver cine di ... 6 cela cini va îndrăzni
să scoaţă vreun nume din căţi sănt aici, să-i scoa l 5 ţă D(u)mn(e)zeu şi ... 6
din cartea vieţii, şi ... 6 vai sta sf(i)ntei Mitropoli(i) să nu-i pomenească ... 8
sfinţiei sale, amin.
1

Coloana I-a.

pomenesci1 domnul şi cu boiarii. lo Costandin voevod 5
H r(o)c(no)m,.t.4 ero 7 Marica H 441\(H) "X 8 ; 1 Stanca (doamna); 1 Şerban, Şerban,
Radu], 1 Grigorie, Iordache, Petru, 1 Asan, Grigorie, Done, 110 Dumitraşco,
Mariea, 1 Bălaşa, Şerban, Stanca.
Aici

1 Scris de
nota 4.

2 Inscripţie

1

să

aceeaşi persoană

1

1

ca la p. 71)',, col. I,

ilizibilă,

Scris de altă persoană.
4 Scris de aceeiaşi persoană ca la p. 764 coloana 1
rîndul 12-13.
3

6

Inscripţie

1

deteriorată;

trxtul a fost întregit

de noi.
• Inscripţie ştearsă.
7
Şi doamna lui.
8
Şi copiii lor.
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Coloana a 11-a.

Aici 1 să pomenescu 1 . . . [ . . . 1 1 5 Ilarion ep(i)scop, Ioan ep(i)scop, i
Athanasie i[erom] 2 onahi1, Ioan ierom(o)n(ah), Stefan ieromonah, Stefan ier( o)m( o )nah, Paisie ier( o )monah, Mihail ier( o )m( o )nah, Sa va ier( o )monah, 10
Ştefan ier(o)m(o)nah, Neofit ier(o)mon(a)h, 1 Ghenadie ier(o)m(o)nah, Iosif ier(o)mon(ah), 1 Ghenadie ier(o)m(o)nah, Stefan ier(o)mon(ah), 1 Iosif ier(o)monah,
Daniil ier(o)m(o)nah, Iosif ier(o)monah, lo(a)saf ier(o)m(o)nah,! 15 . tihrie ( ?)
ier( o )m( o )nah, Daniil ier( o )m( o )nah, lo( a)saf ier( o )monah, N ecodim ier( o)monah, 1 Vasilie ier( o )m( o )nah, lo( a)saf ier( o )m[ onah] 2 , 1 Timothei ier( o )m( o )n(ah),
Cozma ier(o)m[onah] 2 , 1- .. 1 ahia ier(o)m(o)nah, Theoclit ier(o)m(onah), 12° Filotheu ier( o )m( o )nah, Grigorie ier( o )mo(nah), 1 Hrisanth ier( o )monah, [C]o[r]nilie
ier( o )mon(nah), : Gherasim ierom( o )nah, Paisie ier( o )m( o )nah, 1 Gherasim ieromonah, Hrisanth ier( o )m( o )nah, 1 Simeon ier( o )m( o )nah, Nichifor ier( o )m( o)nah, 25 Averchie ier( o )m( o )nah, Isaia ier( o )monah, Grigorie ier( o )m( o )nah,
Dionisie ier( o )mon( ah), 1 erei ( ?) Dumitraşco, 1 . . . 1 ier( o )m( o )nah, Daniil
ier( o )monah 1, [In o]2chentie ierom( onah), 130 ••• 1 nil monah, Theodosie monah, !
• • . 1 al ieromon(ah), ierei Sava, 1 mon(a)h Nicola.
1

1

1

1

1

1

1

1

Coloana a III-a.

. . -1 .. -1 ..
n[ ah] 1

.

.

1

arii a 1

.

-1 . . . 15 • . .
.

. 1

.

.

.

l ...

1

igum(en ?),

Hierea 1..

-1

1

[i]eromo-

3

Coloana a IV-a.

Aici !să pomen[escu] 2 1 neguţăt[orii] 2 1 Zamfir, Lefter, Iane 1 5 Nicola, Duca
şi cu ai lor, 1 Şerban, Grigorie, Arion, Mihul, 1 . . . 1 iţă, Hristofor, Sterian, 1
Alexandru, Alexandru, Alexa, 1 Evthimie. 1- . . 1 1 erei Nicolau.

1169
<1735-1790>.
Pomelnic triptic de lemn 4, de 50,5/33 cm. închis şi de 50,5/69 cm., deschis,
scris de mai multe persoane; literă dP 0,3-1,2 cm., pictat[t cu roşu şi
negru pe fond alb.
Provenienţa necunoscutii.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1057 i.
Coloana I-a.

Let 7244.1 Pomianicul <lui> Mihai
vo[ev]odu, 5 Costantin Niculaia voivod,
Racoviţ(ă), Marie şi tot 1 neamu loru.l
1

1

1 Inscripţie
2

8

4

ştearsă.
Inscripţie ştearsă; textul

a fost întregit de noi.
Rîndurile care urmau sînt şterse.
Textul a fost datat <1735-1790> in răstimpul

Racoviţ(ă) [vo]dă: Gligorie Ghica 5
1 Racoviţă
Dumitraşco, Ilena, 1 Radu
1

de la prima dată amintită in pomelnic- 7244 şi pînă la 1790- după grafie- ultima perioadă
in care au mai fost adaose unele nume.
6
In orig.: << Dica >>.

766
https://biblioteca-digitala.ro

Do(a)mneli: 110 Zoe, Catrina, Jlean(a) 1 şi tot neamul lor 1 • Toader, 1 Jlena,
Ioniţă, Maria, 1 5 Mihai, Iordachie, Ilinca, Nasta 1 15 siia 2 .1 Stana cu tot neamul, 1
Ma[ri]ia cu tot neamul 2 .! Costantin vod(ă) Racov(iţă), 1 Soltana şi tot!
neamul lor; 1 20 Matei Ghica 3 voevod, 1 [Ro]xanda şi tot 1 [neamul lor]4.
Coloana a II-a.

Pomiani[cul] i titoru ... 5 1 de Romanu, arhiipiscupi 1 şi stăpăni scaunului, cu 1 5 mila lui D(u)mnezeu: 1 arhiepiscopul Ionichie, 1 ermonah Niculaia,
erei Udre ( ?) ... , erei Niculaia, erei Tudor, Pan 1dil, Ioana şi totu neamul, 110
monah Ioilu, Toma ... 5 eadia, 1 Ion, Iliia ... 5 iuchiţa ş[i] t[ot] l[n]eamul lor ... 1
Vărnava 1 .1 Vlaicul, Vasile, Petre 6 .1 Monah Vlasiia ... 5 1 15 monah Dionisie,
monah Sava 1 .1 Monah Efrem, Catrina 6 • i ... 5 1Vasilie, Ilena ... 5 1 Coste,
Ioniţe ... 5 Filaret, 120 Sta[n]iia, Stania şi [tot neamullorJ2.1 Erei Lupu, Paraschi[v] 2 • • • 5 Vasile, Gligorie 2 •• 5 , [şi] 1tot niamu lor; monah ... 5 Ghiorghie,
5
1 ermon[ah] 7 • • • !... 8
Ileana, ... 5 125 Mihălachie, ...
1

1

1

J ...

Coloana a III-a.

Pomenicu 1călugărilori1, 1a lui monah Ioill care au făcut săhă 16 striia cu
mănlle sale. 1Ermonah Vărlam, erei Sazo ( ?), 1Todosie şi tot neamu loru;
ermonah ... 5 tu, erei To 1· . . 5 şi tot neamu lor; 110 ermonah Pahomiia, Tănasiia, 1
Vărvara şi tot neamu lor; Ioill monah, Nicodim erei, Gabor, Mărie, 1 monah
Macarie, Dorothei, monah Ionichie, Tofan, monah Sirghie, 15 monah Sălă
văstru, Cozma, Ionachie, 1monah [Di]onisie monaha ... 5 , 1monaha Magdalina
· · 71 ... 1' 20 • • • 5
. . . 5 , [S t ] e1·tan 1. . . 5 A mste
1

1

Pe aripioara din dreapta, cu
fond alb:

literă

de 0,3 cm.,

scrisă

cu negru pe

Ctitor(i) streini:
t Erei Eftimie. t Ştefanu. t Aniţa, Toader, 1 erei Dragomir: Tănasie, Toader,
J onu, Todosie, Marie, Irina şi tot nemolloru 7 1... 9
1

1170
1750 septembrie 1-1751 august 31 (7259 ).
Pomelnic de lemn de 43/29 cm.; literă de 1 cm., pictată cu negru pe
fond alb.
Provine de la: bis. din Slăvitcşti, raion Rîmnicu Vîlcea.
La Muzeul dP artă al R.P.R. Nr. inventar: 1016 i.
Scris de prima persoană.
Scris de altă persoană.
a In orig.: Dica.
4
Inscripţie
ştearsă; textul
de noi.
1

1

6
8

Inscripţie ştearsă.
Scris de aceeaşi

persoană

a

fost

tntregit

dul 15-16.
7 Scris de aceeaşi persoană ca la col. 1 nota 1.
8
Rindurile care urmează sint şterse.
9
Inscripţiile care urmează sint posterioara anului 1800, ca de altfel şi acelea de pe aripioara
din stinga.

ca la col. 1 rin-
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t

~omelnicu titorilor Ionu 1 bi(v) vei logofăt Slăvitescu şi
polcovmcului Macsăm Sărbu Chinezu, 1 la leatu 7259.

al dumnealui

1

Coloana 1-a.
1

Vii 1

Coloana a II-a.

Morţi.l

Ionu, Bălaşa, 1 Dumitraşico, 1 Stanca, Ionu, 1 5 Petca, Gheorghe, 1
[Cat]rina, Ionu, 1 Dumitraşico, 1 Ionu, Sanda, 1 Barbu, Sandu, 110 Mariia, Preda,J
Costandinu, 1 Mariia, Radu, 1 Sanda, Bălaşa, 115 Păuna, 1 Drăghici, 1 Costandinu, 1 Catrina 2 •
Ana, Ion, 1 Gheorghe, 1 Istratie, 1 Iacovu, Catrina 3 •
Coloana a Il 1-a.

Morţi:

Marii a, 1 Costandinu, 1 N ovacu, Radu, 1 5 Eftimie, 1 Zacariia, 1
Manole • Vasile 3 .1 Tănasi~e, 1 Dumitru, 110 Binea, lonu, 1 Catrina, 1 Damaschin monahu, 1 Marta monahoia, 1 Ştefanti, 115 Irimiia, 1 Neacşa, Gheorghe,
Catrina, 1 Matei, Radu, 1 lonu, Badea, Ană, 1 20 Teofanu monah, 1 Drăghici, Părvu 4 •
1

2

Coloana a IV-a.

Morţi:

Rafailu monahu, 1 Ana, Todor, 1 Costandinu, 1 Safta, Sultana, 1
Iona, Apostu, 1 Gherghina, 1 Chirca, 1 Anastas1ia monahiia, 110 Bălaşa, 1 Dumitra(ş)cu, 1 Ionu, Iona, 1 Nicula, 1 l(o)săfu, Ana, 115 Costandin, 1 Stanca, 1 Sandu,
Barbu 5 , 1 Şărbanu, 1 Costandinu, 1 20 Alee se, [ Sălivestru 4 •
1

1171
1794 martie 4.
Pomelnic triptic de lemn, de 37/25 cm. închis şi de 37/50 cm. deschis,
scris de mai multe persoane.
Provine de la: biserica din comuna Cîrligul, raion Roman; a fost adus
în Bucureşti pentru expoziţia din 1906; a aparţinut colecţiilor Bibl. Acad.
R.P.R.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1061.
ln partea de sus a pomelnicului, pe aripioara din dreapta, în partea
din mijloc şi pe aripioara din stinga, cu literă de 3 cm., scrisă cu cernealtt
neagră pe fond alb:

t Pomelnicul fericiţilor ctitori a sfintei biserici ci să num( e )ştie mănăstirea
[lui] Neagoe ( ?), ci să prăznueşti hramul adormirii Născătoarii de Dumnezău,
purure Fecioarii Marii.
1

sînt
2
3

Rindurile care urmau

pc

această

coloană

altă

de
4

şterse.

Scris de prima persoană.
Adăogat mai tirziu- in jurul anului 1800-

6

persoană.
aceeaşi persoană

Scris de
ln orig.
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<<

Bargu

>).

ca la col. II, nota 2.

Aripioara din dreapta. Coloana I-a.

Ioan Dumitraşco Canta(cuzino) v(oe)vod, Alixa(n)dra doamna, Ioan
Costandin v(oe)vod, Aniţa doamna, 5 Sandul Sturza, Safta, Toan hatman,
V o(i)chiţa, Irimie, Gonţa, Drăgu şan, Marie, 1 Giurgiu, Pătraşco, 10 Tudosie
" "14A(H) "X 1 ; Măteaş, Tudosie, Pricop, Călina, Toader, Candachie, Grigorie,
Măgdălina, 15 Ionaşco, Tud( o )sie, Grigorie, Istina, Safta, Nicolaiu, Măteiaş,
Ionaşco, Vasilca, Ionaşco, 20 Tudura " "14A(H) "\ 1 ; Dumitraşco, Sanda, Vasile,
Mărica, Simion, Marica, Petru, Frăsina, 25 Toader, Irina, [ Savin, Marie.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Coloana a II-a.

Gheorghie, Antim, Evdochie, Chiriiac, Marie, Gheorghie, erei Stefan,
Evdochie, 5 Ghiorghie, Axintie, erei Thoma, Marie, Gavriil, Tofana, Stefan, Angheluşa, Necolai, Istina, [ 10 Ilie, Nastasie, Elena, Vasile, 1 Ioan, Fră
sina, Vasile, Tudosca, Iosif, Marie, [16 Stefan, Marie, Andrieş, Tofana, Şte
fan, Nastasie, Costandin, Paraschiva, Dimitrie, Varvara, 20 Ştefan, Silion,
Andrei, Anghelena, Costandin,! Mihălachi, Aniţa, Călina" "14A(H) HX 1; Dimitrie,
Marie 2.1 25 Axinie, Eilisaveta 3 •
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Partea din mijloc a pomelnicului. Coloana I-a.

Arhiepiscop mitropolit Dosoftei, 1 episcop Ioan, Spiridon, Marie, 1 ieromonah N eculau i n4n4,&,HE 4 Sofroniia " "14,&,( H) 5 ; Ermina, Ghelasie i n4n4,&,(He) 4 5
Alixandra, Sirghie, Costantin, Marie, 1 erei Moisiiu i pop Nastasie " "14,&,(H) 5 ; 1
iromonah Varlam, stariţ, ermonah Theodosie, 1 ermonah Sărafim, stariţ Damiian, Alixandra, Pa văi, Dochiţa H "14A(H) HX 1 ; i 10 Pricop, Marie, Costandin, Mărica,
Vasile, Solonca, Marie, Grigoraş, ! Axinie, Costandin, A(n)tohie H "14A(H) "X 1 ; 1
Ionaşco, Safta, Vasilie, Dochiţa, 1 Grigorie, Dochiţa, Stefan, Soltana, 15
Grigorii, Safta, Costandin, Marie, 1 Dumitru, Maria, Catrina, Safta, 1 Neculai,
Ileana, Petraşco, Dimitraşco, Safta, Vasilie, Antimie, Ştefan, J Safta, Neculai,
Marie, Pătraşco, [20 Aniţa, Vasilie, Grigorii, Neculai, 1 Alixandra, Safta, erei
Gherasim, Axinie, Grigorie, Axinie, Radul, Neacş[a ?].
1

1

1

J

1

1

Coloana a II-a.

Vasilie, Maria, Neculai, Tudosca, Ionaş[co ?], 1 Safta, Ioana n4n4i\i4 H
"X' 6 ; 1 Marie, n4n4,&,i4 " "14,&,(H) 7 ; Dumitraşcu, 1 Zmaranda, Petru, Catrina,
Neaga, [5 Ioniţă, Neacşa, Eftimii, Ana, 1 Marie H "14A(H) HX 1 ; diiacon Costandin, 1
Chelsie, Iosip, Andrei, Mărina, lonaşcu, 1Nazarie " "14A(H) HX 1.1 Di aice în gios sint
ctitorii sfintei biserici [10 de noaă făcută precum să vede. ! Erodiiacon Arhip
monah Iorest, Safta, log( ofăt) 1 Andreiu, Erina ""141\(H) "X 1 ; ••• 8 1 erei Andrei, Marie.
1
" "14,&,(H) "X ; .•. 8 ! Lupaşco, Elena " "141\(H) HX ~; • •. 8 115 Mihălachi, Paraschiva, 1
Tudosii, Marie H "14,<\(H) "X 1 ; 1 ar4idiiacon Dionisii 9 •

"141\(H)

1 Şi
2

3

4
6

copiii lor.
Scris de prima persoană.
Scris de altă persoană mai tirziu.
Şi preoteasa.
Şi copiii.

şi copiii lor.
şi copiii.
8 Inscripţie ştearsă.
9
Urmează 7 rinduri ilizibile,
8

7

Preoteasa
Preoteasa

scrise de altA

persoană.
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Aripioara din stinga. Coloana I-a.

Arhierei(i) Moldovii: 1 arhiepiscop Iacov mit(ropolit),! arhiepiscop Gavriil, l
arhiepiscop Leon mit(ropolit), 5 arhiepiscop Iacov mit(ropolit), episcop Antonii <al> Rom(anului) 1· .. 1
1

1

Pe partea din spate a pomelnicului, cu
cernealâ neagră:

literă

de O,'o cm.

scrisă

cu

Acistu pomelnic s-au scri(s) de mme smeritull ieromonah Veniamin
egumen Cărliguluiu; 1794 mart(ie) 4.
1

1172
1797 septembrie 1-1798 august 31 (7306 ).
Pomelnic triptic de lemn, de 67/39 cm. inchis şi de 67/74,5 cm. deschis,
scris de mai multe persoane.
Provine de la: m-rea Bogdana, raion Bacău; a fost adus in Bucureşti
pentru expoziţia din 1906; a aparţinut colecţiilor Bibl. Acad. R.P.R.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1058 i.
In partea din mijloc, a pomelnicului, cu literă de O, 7 cm., scrisă cu
pe fond alb şi iniţiale cu cerneală roşie, in coloana 1-a:

cerneală neagră

Arhierei: 1 Theodosie ... 1 . . . 2 1 Lavrenti ... 2 1 5 Ioan Canta[cuzino] a,\
monahie Ma ... 2 , le T[ oaJder, El. . 2 , Io ... 2 , Dosothei eromonah, S ... 2
monahie, Daniil mona[hu]1, [Var] 110 thol [om]ei ermon[ ah], E ... ehi 2 monahie, ...
oar ... a ... 1 . . . 2 I[ oas]af. . . 2 , 1 N em ... 2 ch. . . 2 , 1 Bi. . . 2 ii ... Ch ... i. . . 2 11 6
n1ath ... 2 dep ... 2 1 alt ... 2 ! Let 7 ... t .... s .... 2 rav ... 2 1 Let 7306.
1

1

1

Coloana a 11-a.

[voe]vodl··· 2 ,im ... 2 Safta, Catei ... 2 ,C ... 2 v(oie)vod ... i ... 2 doam.
1 . .
na 15 . . . 2 gh'I... 2 vea... 2.ma doamna 1 . . . 2 R acovi'[ţ~]
a . . . 1 . . . 2 sm...
2
•
ch ... 2 [T]eofil, Athanasie, 1 . . . ri ... o ... 2 • 1 10 1[eromo] nahi a: 1 . . . 2 I ... 2 ,
2 , Ghenadie, Lavr[entie] a, Io n ... 2 , Grigori[e] ... 2
Pahomi, Misail,
2
che ... or, Chiriac, 1 C ... 2 a, Theofil, Nicodim, Daniil, 116 Grigori, Nicolai,
2
• ••
Ghed~on, Nic~ari.l Ie~odii.aconi.:
Nic.od[i~], Theod~si, Misail. \
2
0
Preoţi: Io.. . ca, Grigori, Dimitrie,
Nwolai, Costantm, Stefan,
2
2
2
• . . e.IM[onahi] a:! ... 1 a, Nica ... iach, Lavrenti, II[o]il, Di .. ~ ava, Serafim.l 26
l\1[ onahi]ile: 1 M[ ar]tha, Doroth[ eia] ... 2 ar, Anisie, 1 I[ f]ti[ mia], Ma ... 2 i ... 2
•••

2

1

1

...

1

1. . :

o:

.

1

1

.

. .

Coloana a III-a.

Ctit \orii 1 : Solomon, Anna, Iordachi, 1 . . . ăt. . . 2 , Solomon, Iordachi, 16
Alixandra, Toderaşc(u), Elena, 1 Grigori, 1 Cost;~whi, Safta, Iacov, Marie, 1 Ioan,
Vasilie, Theofana.l Ctitori de Ţifeşti: 10 Istrati, Me ... 2 uşca, Giurgi, Marie,
Vasilca, Costantin, Zaharie, Marie, Vasile.
1

1 Inscripţia este ştearsă; textul, care urma in
pomelnic, după grafie pare să fie fost adăogat mai
tirziu- după 1800.
·

2 Inscripţie
8 Inscripţie
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ştearsă.
ştearsă;

textul a fost tntregit de noi.

Pe partea din spat•} a pomelnicului, cu

literă

de 0,4 cm.

scrisă

cu

cerneală

neagră:

Să <Să> şt(i)e dă căndu s-au scos moşi( a) de la Ţifişti ce este date de un
Istratie ...
care fuses(e) necăutat(ă) de no(o)zeci de ani. Şi că(n)d s-au scos
moşie au pus silinţi 1 cuviiuşie sa, eg(u)menul ie(rei) Teofil, la l(ea)t 7282septe(mvrie) 1 şi mai mi 1 eul între ermonaş(i) Sarafim, [s]in diaconului Timoftei de
Ţifeşti(i) Iaşului 1 5 ; care moşie este-n hotarul Băleştilor l. .. 1 pănă-n hotărăte
1 1 în hota1 cu p(i)etre mari din hotaru în hotaru şi unde au fostu viile lui ...
rul Bălgeştilor, optu pogone. De aceastea ermonah Sa[ra]fim 1 am scris cu ade-

\1

- t ...
vara

1

1

••••

1

*

1173
<Sec. XV 11 mijlocul>.

Scaun arhieresc, deteriorat, de 176/65 cm., din lemn sculptat
multicolor,; literă de 5 cm., pictată cu roşu pe fond, auriu.

şi

pictat

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de

artă

t

dorwzfsET Ă4Hil4~rA" 2o

t

Danciul

al R.P.R. Nr. inventar: 65 L.

logofăt.

ln partea de sus a obiectului, cu literă de 1-3 cm., pictată cu alb
pe fond roşu, albastru şi auriu:

34 ,.t.ori.J.I~ noMEWh.o 1 T P" cToAEH4 oo o1o
Pentru pomenirea sufletului. Trei scaune ...

1174
1767 octombrie 130
Strană

cu auriu; literă
în cadrul medalionului cu stema
Ţării Romaneşti.
•
Provine de la: bis. Sf. Spiridon Nou din Bucureşti; a aparţinut colecţiilor
Muzeului naţional de antichităţi 8 şi colecţiilor Muzeului de artă religioasă '·
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 245 L.
de 4,5 cm.

de lemn de 265/74 cm.,
şi 1,3 cm., pictată cu

ornamentată şi vopsită

roşu

Io Al(exandru) 1 Sc(arlat) Gh(i)c(a) 1 vo(ie)vod.l 1767 5 oc(tomvrie) 1.'36.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, 1 nscripţii, I, p. 264.
1 Inscripţie ştearsă.
1

3

Textul a fost datat <sec. XVII mijlocul>
grafie şi factura artistică a obiectului.

după

4
5

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 159, nr. 46.
Vezi: Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 122.
Cu cifre arabe.
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1175
1786 martie 2.
Jilţ de lemn sculptat, de 162 cm./70 cm.; literă de 3-3,5 cm.
Provine de la: Biserica Şubeşti, din Cimpulung; a aparţinut
Muzeului de artă religioasă 1 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 68 L.

săpată.
colecţiilor

Anno 1786 mar(tii) 2 die; Nicolai Tem.
In anul 1786, martie 2 zile; Nicolae Tem ...
BIBLIOGRAFIE: Iorga,

Inscripţii,

II, p. 32 (text).

1176
1799 ianuarie.
Jilţ
literă

de lemn sculptat, de 147/0,45 cm., vopsit cu albastru
de 4,5 cm. săpată.

şi

maron;

Provenienţa necunoscută.

La Muzeul de
2

J

artă

Vasile stolnic 1

al R.P.R. Nr. inventar: 70 L.

. . .

3

ghen( arie) an ...

3

1

1799.

*
1177
1452 septembrie 1-1453 august 31 (6961).
Uşă de stejar, ornamentată, de 192/101 cm.; literă de 3,5-4 cm., în
relief pe cele două arcade din partea de jos a uşii.
Provine de la: m-rea Snagov (paraclisul Buna Vestire ?) , raion Răcari;
a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi ' şi colecţiilor
Muzeului de artă religioasă 6 •
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 100 L.

1

Vezi: Gr. Ionescu,

•

Inscripţie ştearsă.

Bucureşti,

p. 124.

' Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 159, nr. 49.
6 Vezi: Gr. Ionescu, Bucureşti, p. 122.

8 Inscripţie neinteligibilă.
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773

Gb.3,&,4 CAl C'll.H XP4M

,4,( b. )HH c.t( 4ro )4( b. )cTb.l 1 R4ro H Xp( HC )To.t~GHR4ro

R'll.

--t-

(,4,H)C.t4R

ROIR0,&,4

H

r(OCII0,4,H)Hb.

R'll.CIH

1w

g.t4.

3fMAH ~rjpWRA4XiHCKOH 1 R .t(-k)T xSU,~4 •
1

S-a zidit această biserică in zilele hinecinstitorului şi de Hristos iuhitorului Io
Vladislav voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, în anul 6961.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Cîteva ore la Snagov, în<< Rev. rom.», an II (1862), p. 367-368 (text
trad.); 2. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. 42 (trad.); 3. Idem, Manastirea Snagov,
In ~Calendarul antic>> pe anul1875, p. 42 (trad.); 4. Monumente naţionali. Monastiri şi biserici ortodoxe,
p. 145 (trad.); 6. A. 1. Odobescu, Scrieri literare şi istorice, I, p. 403 (trad.); 6. Bilciurescu, Monastirile,
p.158 (trad.); 7. Cegăneanu, Obiecte, p. 63 (text şi trad.), p. 64, fig. 30; 8. Al. Odobescu Bis. de la Snagov
şi Turbaţi, In « Monumentele noastre istorice In lecturi ilustrate alese, orlnduite şi publicate pe seama tinerimei
şcolare de Alex. Lapedatu >>, p. 326 (trad.); 9. N. Iorga, Art et litterature des Roumains, pl. LXIV;
10. R. Vulpe, Muzeul naţional de antichităţi In <<Boabe de griu >>, an I (1930),[ pl. 3]; 11. E. Mihăileanu,
Snagovul, p. 16-17 (trad.); 12. N. Iorga, Vechea artă religioasă la români, pl. 30; 13. O. Tafrali, Sculptura
în lemn românească, In «Arta şi arheologia >>, an 11-12 (1935-1936), p. 9 (fragment de text şi trad.);
14. St. Nicolaescu, Mănăstirea Snagov şi uşa de stejar cu sculpturi de sfinţi a bisericii Buna Vestire, ctitoria
lui Vladislav voevod -1453, In << Bucureştii>>, an II (1936), nr. 1 - 2, p. 126-128 (text şi trad.); 16. N. Iorga,
Arts mineurs, II, fig. 2; 16. D. Bodin, <Cronică. Inscripţia uşii de la m-rP.a Snagov, comunicată de prof.
Constantin C. Giurescu la congresul de numismatică şi arheologie ţinut la Cluj în oct. 1936>, în << Rev. ist.
rom.&, an V- VI (1935-1936), p. 631 (text şi trad.); 17. V. Brătulescu, Arta veche românească, în« Artă şi
tehnică graficăt, 1938, caietul 4-5, p. 75 {foto.); 18. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. II /1,
ed. IV, p. 13 {foto.) şi 11/2, ed. IV, p. 668 (text şi trad.); 19. N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV, fig. 68;
20. N. Şerbănescu, Istoria mănăstirii Snagov, p. 29-30 (text şi trad.); 21. V. Brătulescu, Mănăstirea Snagov,
în • Bis. ort. rom >>, an LXXII (1954), p. 278 (text şi trad.); 22. G. Oprescu, Sculptura statuară românească,
p. 13' {foto.); 28. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, p. 864 (trad.) şi fig. 825 Ia p. 870;
24. Istoria României, II, p. 730, fig. 228.
şi

1178
1698 (7207) septembrie 4.
Uşi de lemn sculptat de 205/112 cm.; literă de 0,8-3,2 cm.,
partea de jos a celor două canate.
Provine de la: m-rea Tismana, raion Gorj.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 106.

Pe canatul din dreapta textul este scris într-un

cartuş

săpată

în

de 4/36 cm.

Fig. H9 a
1 Inscripţia

n, ,\~Hh)

este

încadrată de textul:
C~TROPNITk liPIH

UICMdrO H npo

1'111

a~c~~~ c~ltWKtH14 R4Wd H l<llKI
BH H 11o~,OMdH
H4 H.Y.T

<

RPdTk

sir)(& 3dTHOPtHd.

SiC>

c(air)THJ(k

H

cn(dc)tHtd

J'(oWO,\)k.
RhHIIIJHH

l"(ocnoo~,)h

1H

RdUHro.

Rl>.:IM~I

H

npiHAIX.

H UIGPdiTH MI

3P ktJIHIHd] B~CTO~k;

Pt'lt J'(ocnoo~,)h K~

BO,.H4 G&,\ITh H HtUI[TROpiJ:T c111)
CKRUist Hit:, l<lKO

H

<<[t tl.r..\tn

1(Hd UIATjdPH
CH

MJJt: KPdTd cld :i•T-

HHKTOlt:l HMd1"k npOHTH

li(or)k IHc(p•H)A

H MH H G&.\ITh 34TROPiHd, ld'([O Hlr~Mt]Hh

n,

raaJ

RaHH.\ITk

C.;\oi,ITh 8~ Hll;(h

c~[H)ircTH l(Air&h. Do H&TH tAd,\ICKHl( KPdTh R~HHA•Tk H no

[t Va fi tn ziua a opta şi mai departe
vor face preoţii pe altar toate jertfele voastre şi
cele spre mintuirea voastră. Şi vă voi primi pe voi,

n&TW arw•.

zice Adonai Dumnezeu. Şi m-a luat şi rn-a dus pc
mine pe calea uşii celei mai dinafară a sanctuarului
ce caută spre răsărit; şi aceasta era încuiată. Şi
a zis Domnul către mine: uşa aceasta încuiată
va fi şi nu se va deschide, şi nimenea nu va
trece prin ea căci Domnul Dumnezeul lui Israel a
intrat, de aceea va fi încuiată. Căci povăţuitorul
şedea intr-Insa, să mănince piine <Inaintea Domnului>. Pe calea porticului uşii va intra şi tot pe
calea aceasta <va ieşi>].
Textul din această notă a fost întregit după St.
Nicolaescu, loc. cit.
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t

Acea(s)tă sf(ăn)tă uş(ă)

s-au

făcutu

în zilele <lui> Io Costa(n)dim1

Pe canatul din stînga, textul este scris într-un

cartuş

de 7/35 cm.

Fig. H9 b

B(asarab) voivod fiind mitropolit chir Theodosie, de egume 1 nulu Danilu;
sep(temvrie) dni !1, leat 7207. Nechita meşter.

1179
1707 februarie 20.
Uşi de lemn sculptat de 205/120 cm.; literă de 1,5 crn. în relief, în
partea de sus a celor două canate. Text cu majuscule.
Provin de la: m-rea Cotroceni din Bucureşti; au aparţinut colecţiilor
Muzeului de artă religioasă 1 •
La muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 102 L.

K(oct) OCU't'lJV ysyove 3Loc 3oc7tiXVl)t:; 't'OU 7tiXVLepo't'oc't'ou !-L(lJ't')po7tOÂL 1 't'OU 7tpWlJV
.....
LWr.pLocc;, xupou Au~ev't'Lou, e't'oc; xoc~~ r.peupouocpLOI.J x.
Şi

aceasta s-a făcut cu cheltuiala
anul 1707 februarie 20.

preasfinţitului

mitropolit, fost al Sofiei, chir Axentie;

1180
1790 aprilie 23.
Uşi împărăteşti,

de lemn sculptat şi pictat multicolor, de 1'.3/73 cm.;
de 12 cm. in relief.
Provin de la: m-rea Snagov, raion Răcari.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 33 L.

literă

N(i)c(o)d(im) ierod(iacon), [1790 2 •
1

Vezi: Gr. Ionescu,

Bucureşti,

p. 122.

z Cu cifre arabe.
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Pe partea din spate a
negru pe fond alb:

uşii,

cu

literă

de 1,5 cm.

şi

0,5 cm.,

pictată

cu

Aceste dver(e) 1 făcutu i s-au cu osărdiia şi [toată cheltuiala sme !ritului
Nicodimu 1 ierodiiac( on), sin Ştefan Grecea 1 n biv vei sluger, hără 1 zi(n)du-le
la sf(ăn)ta mănăstire 1 Snagov pentru a sa pomenire, la let 1 1790 1 april(ie) [ 23.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 162; 2. Al. Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, p. 139
nota 1; 8. N. Iorga, Citeva indicaţii asupra mănăstirii Snagovul, p. 18- 19; 4. V. Brătulescu, Mănăstirea
Snagov, In • Bis. ort. rom.», an LXXII (1954), p. 279.

*

1181
1615.
Pungă

de piele cu

legătură

de argint aurit, de 11,5/14,5 cm.;

0,7 cm. in relief, pe marginea de sus a

Provine din Transilvania.
La Muzeul de artă al R.P.R.

literă

de

legăturii.

Fără

nr. inventar.

Bethlen IstCJan; 11615.

1182
<Cea. 1650>.
Pomelnic pe o teracotă de 35/27 cm., smălţuită cu alb, verde şi albastru;
de 2,5-9 cm., smălţuită cu albastru pe fond alb, intr-un cîmp de
27/19 cm., incadrat de motive vegetale.
Provine de la: Curtea Domnească din Iaşi (?); a aparţinut Colecţiei
mixte de artă comparată.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: C 613.

literă

~J..,

1

, lwocwou Boca-L 1Mou ~oe~6vooc, 1, ALxocnpL'V"t)c; 'VO o 1(.L'VOCc;, 1 ~'t"E(j)OC 1vou, roc~pLrewpytou, Kupoc-r~occ;, 1 rewpytou, 'Ai..e~ocvopocc; 2 •

Ion Vasilie voievod, Ecaterina doamna,
Alexandra.

Ştefan,

Gavriil, Gheorghe,

Chiraţa,

1

Gheorghe,

BIBLIOGRAFIE: Istoria Romîniei, III, p. 66, fig. 10.
1 Uşi.
1

şi

sfîrşit

Textul a fost datat <cea. 1650>, după grafie
factura artistică a obiectului, in perioada de

a domniei lui Vasile Lupu; pomelnicul
numele copiilor lui şi ai Ecaterinei, cu
care voievodul s-a căsătorit in 1640.
aminteşte
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1183
1695-7203 <ianuarie 1 -- august 31 >.
Cîrjă episcopală

cu incruslaţii de sidef alb şi castaniu, cu capetele de
de 168 cm.; lileră de 0,4 cm., săpată şi pictată cu negru; pe
mîner se află reprezentată stema Ţării Româneşti.
Provine de la: m-rea Horezu, raion Horezu.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 5443.
fildeş,

t

Io Costandim11 Basarab voevod,! 1695 1 •
Pe

cealaltă

Această cărjă

parte a obiectului, cu

iaste

dată

1 sf(i)ntii

literă săpată

de 0,3 cm.:

mănăstiri

1 Hurezii, 1 7203.

1184
<Sec. XV 111>.
Matriţă

de lemn reprezentind pe sf. Ioan Damaschin, de 23/15 cm.;
de 0,9 cm., săpată In partea inferioară a obiectului.
Provine de la: tipografia Bisericii Episcopale din Rlmnicu Vilcea.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 15561.

literă

Pop(a) Costandin tipograf Rîm(nicului)

2•

1185
<Sec.XV111

sfirşit>.

Centură

de mătase neagră brodată cu Cir de argint, căptuşită cu piele;
de 0,2 cm., săpată pe una din catarame, de 7,5/9,7 cm.
Provine de la: bis. Hanul Greci 3 - Ghionma Banul din Bucureşti, astăzi
dispărută; a aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 1258.
literă

Io Caraben fostu epit(rop) bise(r)ici(i} Greci; Mitana
1
2
3

Cu cifre arabe.
Textul a fost datat <sec. XVIII> după grafie.
Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 119, nr. 169.

soţa 4 •

4 Textul a fost datat <sec. XVIII
grafie.

sfirşit> după
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CXI

Fig. 150
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1186
1752 (7260) mai 2.
Piatră de mormînt, de marmură albă, de 154/80 cm.; literă de 3 cm.
In relief, Intr-un cimp de 86/58 cm.; în partea de sus este reprezentată
stema Ţării Româneşti.
Provine de la: bis. Domniţa Bălaşa din Bucureşti.
La Muzeul de artă Stork 1 •

Domniţa ce-a răposat 1 supt piatr-aceasta s-au îngropat. i Bălaşa au fost
numită, 1 cu neam mare-npodobită, 1 5 Băsărăbească chemată 1 şi din-ceput luminată. Fost-au soţ.ie cinstită llui Manolache gătită, 1
Lambrino ce s-au numit 1 10 şi-n rang de ban au muriţ,.
Iar această mănăstire! o au zidit cu dorire, 1 în care
să prăznueşte 1 ne încetat să cinsteşte 115 a Domnului
1

Înnălţare, 1 întru pomenire mare./ Dumnezeu s-o odih-

nească

1

cu

drepţ.i(i) să lăcuească.

: Leat 7260 2 maiu 2 2 •

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Drăghiceanu, Cronică, In $Bul. Corn. mon.
ist. •>, an VIII (1915), p. 95; 2. E. Vîrtosu, Din trecutul Aşezămintelor
Brîncoveneşti, p. 7; 3. E. Vîrtosu şi 1. Vîrtosu, Aşezămintele Brîncoveneşti.
O sută de ani de la înfiinţare, 1838-1938, p. XI şi p. 86, nr. 135
4. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din
Bucureşti, p. 205, fig. 84.

- - - - - - - - CXII
1187
1664 ianuarie 18.
Piatră

de murmînl deteriorată, de 174/67 cm.;
de 7 cm. în relief, într-un cîmp de 131/51 cm.;
în partea dinainte a pietrei este rcprezenlată slerna 'fării

literă

Româneşti.

Provine de la: his. Mihai Vod;l din Bucureşli.
La Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.

t Supti:i această înfrumseţată 1 piatră odihneşte
robul lui 1 Dumnezeu, lo Ioan voevod, s(î)nu 1 preami1( o )stivului domnu lo 15 Glegorie Ghica voevod şi 1 al
Fig. 151
1

a

ln prezent piatra se găseşte la Muzeul de istorie

oraşului Bucureşti.

2

Cu cifre arabe.

779
https://biblioteca-digitala.ro

m[ăr]ie[i] sal[e]
sfărşitu-se-a de

doamniei [Maria ]1 , 1 d[o]m[n a toată Ţara Rumăneas 1că, ŞI
pre această llume şi îngropatu-se-a în măn] 1 ăstirea 110 ce s(ă)
chea[mă] Miha[i] vo[dă] 1 , hramull c(B-k)Til HHKOAdE, wT X(pH)c(Td) AoRT A~l&. 2,
în m( e )s( e )ţa ghenarie dne 18.

BIBLIOGRAFIE: 1. V. Brătulescu, Comunicări. Un fiu al lui Grigoraşcu Ghica "'odă înmormîntat la
biserica Mihai Vodă din Bucureşti, in ~Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXIV (1931), p. 43 (text şi foto.);
2. Em. Elefterescu, Monumente istorice din Bucureşti. Biserica Mihai Vodă, in <<Glasul monahilor », an X
(1932), nr. 310 din 29 mai, p. 2; 8. Em. Costescu, Restaurarea bisericii Mihai Vodă din Bucureşti, în
~Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXXVI (1943), p. 51.

1188
1679 (7187) august 2.
Piat"ră de mormint de 208/91 cm.; literă de 10 cm. in relief, în chenar.
Provine de la: bis. Mihai Vodă din Bucureşti.
La Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.

t Suptu aceasta piatră 1 odenescu osele robului lui Dumnezeu, [ju]panu
[Gheorghe vellvornic, s]3 ănu Ivaşcu vei vo[r]ni[c]u 1 o[t] Băle[ni] 3 ; şi se prestăvi
în zilele lu lo [Du] 3 ca vo(ie)vo(d). nH{c) M(-ku)u,d 4 a(v)gust\1, dni 2, jleat 7187.
BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, 1, p. 257; 2. C. G. Mano, Documente privitoare la familia Mano,
p. 107-108; 8. Şt. D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, 1, p. 307; 4. Gr. G. Tocilescu,
ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 144; o. [Ghenadie Enăceanu], A 545 (fost ms. rom. 2409) de la B.A.R.P.R.,
f. 17 v.

1189
<După

1687 ianuarie 14-1688>.
Piatră de mormint de 172/80-72 cm.; literă de 10 cm. in relief, în chenar.
Provine de la: bis. Mihai Vodă din Bucureşti.
La Muzeul de istorie a oraşului .Bucureşti.

Suptu această piatră af llă-se oasele răposatului Predii
ce au fos 1 tu slugeru mare, care se-au săvrăşitu

Urdărea

1 nulu

ln partea centrală a pietrei, cu liter[t de 8 cm. în relief, într-un cîmp
de 146/48 cm.:

t

la leatu 7180 la Il una lui fev(ruarie) 31 zile, iară acmu 1în zilile prelu-1 5
minatului d 1omnu Io Şeră 1ban C(antacuzino) B(asarab) voi 1vodu, de
cinsti 1tulu fiiu său !10 Barbulu ve llichii peh(arnic), du 1pă osărădia cea fiiască,
şi 1piatra e pusă dea l 15 supra oaselo 1ru părintelui său 5 •
1

1 Inscripţie deteriorată; textul a
după o fotografie, la V. Brătulescu,

fost întregit
loc. cit.
s Sfîntului Nicolae, de la Hristos anul 1664.
3 Inscripţie deteriorată; textul a fost întregit de
noi.

S-a scris în luna.
Textul a fost datat <după 16K7 ianuarie 1416811> în perioada in care Barbu Urdăreanu este
mare paharnic, corespunzînd domniei lui Şerban
Cantacuzino.
~

6
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BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscriplii, I, p. 258; 2. E. Enăcescu, Pe urmele strămoşilor, p. 99; 8. N. I.
Caz acu, Citer;a inscripţii din cimitirul bisericii Icoanei din Bucureşti, în <<Glasul bisericii •>, an XI X (1960),
p. 1003 nota 23; 4. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 151; ă. [Ghenadie Enăceanu], A
545 (fost ms. rom. 2t.09). de la B.A.R.P.R., C. 179.

1190
1776 ianuarie 1.
Pe piatra de mormint de sub nr. 1188 se mai află o inscripţie cu literă
de 5 cm., săpată intr-un cimp de 119/61 cm., in partea de mijloc.
La Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.

t To!J.~o~ x.oc-rqe:L -ro 1 GW!J.IX Lf.Locpocya(-r~oc~ 1 -r!fi~ cX.y6ly1Joc~, AtyCJl Xpu 1 GoGXouAoc(ou, 6uyoc-rpo~ 15 ~YJf.I.YJ't"pLOU 't"OU M7tocÂoccr 1 clX.YJ x.(oct) -r!fi~ LOUA't"clVYJ~ 1 a6f.LVYJ~,
6uyoc-rpo~ M&vou, 1 m) aE K(opL)e:,ao~ 7t't"IXL r Gflcl't"(J)V -r!fiv AOGYJV

t Mormintul cuprinde trupul
Dimitrie Balasachi şi
lor, 1776 ianuarie 1.

110

*"
xocc.Vo<;' LIXVVOUIX 1p(ou IX.

Smărăndiţei

agoaiei, spun a lui Hrisoscoleu, fiica lui
a Sultanei doamna, fiica lui Manu, iar tu, Doamne, dă deslegarea păcate

BIBLIOGRAFIE: 1. Iorga, Inscripţii, I, p. 257 (text şi trad.) şi foto. din fruntea voi. II; 2. C. G.
Mano, Documente privitoare la familia Mano, p. 107-108 (text şi trad. şi pl. no. 3); 8. Gr. G. Tocilescu,
ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 144 (text şi trad.)

1191
1781 (1196 ).
Piatră de mormint, fragment, de 65/41 cm.;
Provine de la: Mecetul turcesc din Bucureşti,
păstrată în curtea bis. Bărăţia.
La Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti.

literă
astăzi

6,5 cm. in relief;
dispărut; a fost

Fig. 152

Seturi zade haseki El-hadj 1 Osman aganîn
ruhîna fatiha; sene 1196.

hemşiresi

merhume 1 magfure Fatime khatun

1

Rugaţi-vă

pentru sufletul răposatei
haseki El-hadj Osman aga; anul 1196.
1

Doamna.

ŞI

mîntuitei Fatime khatun1 , sora lui Seturi zade 2

2

Fiu.
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1192
<1689-1714>.
Sabie cu miner metalic, de 105 cm. lungime, cu incrustaţii de pietre semide 0,6 cm. în relief. Text cu majuscule.
A aparţinut fondului de obiecte rămas de la Constantin Brîncoveanu
voievod.
La Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, Nr. inventar: 24071/6188.
preţioase; literă

t LO ~IXO"LA€U IX1J't"t'1JT€, Aoye 8eoti 7totVTIXVIX~, VLY.1J~ ~pot~€LIX acup1J<r1XL Xot't"IX TWV
7tOA€[.LLCUv, -reu 1JYE(.LOVL xocL ma--r<j) ocu8ev-rL Kcuva--rocv-rLvcu, CU<r7t€p 7tOT€
~occn/..c:L
[.L€"(1XACU Kcuvmocv-rLvcu 1•

-rw

.t

Tu, împărat nebiruit, Cuvint al lui Dumnezeu, rege al lumii, dăruieşte semnele
biruinţii impotriva duşmanilor lui Costantin voievodul şi domnul credincios, după cum
odinioară le-ai dăruit marelui împărat Constantin.
BIBLIOGRAFIE: 1. C. Marinescu, Trei săbii de la Constantin Brincoveanu, in «Bul. Corn. mon. ist. >),
an XIX (1926), p. 96 (text şi trad.); 2. R. Rosetti, Citeva săbii ale lui Constantin Brincoveanu, in «Anal.
Acad. Rom.~. Mem. Secţ. Ist., Seria III, tom. X (1929), p. 2 (text şi trad.).

1193
1691 (7200) noiembrie.
Icoană de lemn îmbrăcată în argint, de 11,7/10,2 cm., astăzi dispărută;
reprezenta pe Maica Domnului cu Iisus în braţe, intre doi ingeri; litera era
in relief, in partea de jos a obiectului.
Provenienţa necunoscută.

A aparţinut
istorie a oraşului

Voico
.şi

căp(itan);

colecţiilor

fostului Muzeu municipal- astăzi Muzeul de

Bucureşti.

7200 n(oiemv)r(ie).

Textul după: G. Severeanu, O
foto. la p. 265.

icoană brincovenească,

in

«BucureŞtii>),

an I (1935), p. 266 (text)

1194
1696 (7204) ianuarie 5.
Candelă

de argint de 31 cm. înălţime, astăzi dispărută; litera era
in partea inferioară a obiectului.
Provenea de la: m-rea Comana, raion Giurgiu; a fost păstrată şi in bis.
Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti.
A aparţinut colecţiilor fostului Muzeu municipal -astăzi Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti.

săpată

1

Textul a fost datat <1689-1714> in perioada domniei lui Constantin Brincoveanu voievod.
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t

Suptu această candilă zace roaba lui Dumnezeu, Mariia, soţiia llu
Ş(erban) C(antacuzino) v(e)l com(is) în mănăstirea Comanii, hramul s(ve)tî 1
[Neculae, ghen(arie)] 1 5 zile, l(ea)t 720q.
Textul după: G. Severeanu, Candela de argint a Mariei .5erban Cantacuzino, In <<Bucureştii t, an I
(1935), p. 77 (text) şi fig. 2 la p. 81.
Vezi şi: 1. <N. Iorga>, Mormintul lui Brincweanu: O descoperire a d-lui Virgil Drăghiceanu,ln «Drum
drept, an II (1914), p 455; 2. V. Drăghiceanu, Inscripţii din biserica Sfintul Gheorghe Nou, în<< Bul. Com.
mon. ist. ''• an XIX (1926), p. 88.

1195
1712 (7220) aprilie.
Candelă, astăzi dispărută.

Provenea de la: bis. Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti.
A aparţinut colecţiilor fostului Muzeu municipal- astăzi Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti.
Această candelă iaste făcută ... 2 răposatei doamnii Ilincăi Brîncoveanul,
Şerban, Drăghici ... 2 la mormîntul maica sa, la Sveti Gheorghe cel Nou,

de
luna aprilie leat 7220.
Textul
Peanul, p. 40.

după:

N. M. Popescu,

Viaţa şi

faptele domnului

Ţării Româneşti

Constantin

podă

Brinco-

CXIII
1196
<1620-1626>.
Sabie cu mîner de argint aurit, de 89 cm., lungime, cu medalioane cu
turcoaze; literă de 0,3 cm., gravată pe lamă, sub efigia lui Gabriel Bethlen
voievodul Transilvaniei.
La Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. Colecţia Severeanu.

Gabriel, 1 D(ei) g(ratia}, sac(ri) 1 Rom(anorum) imp(erii) etl Tran(sylvaniae) princ( eps),
Pe

cealaltă

parte a lamei, sub stema Transilvaniei, este scris:

par(tium) reg(ni) Hun(gariae) 1 dom 1 (inus), Sic(ulorum) <Co>mes, 1 Op(uli)a de Rati 1 bo(r) du.r 3 •
Gabriel, prin
Transilvaniei, domn al

graţia
părţilor

lui Dumnezeu, principe al sfîntului imperiu roman şi al
regatului Ungariei, comite al secuilor, duce de Oppeln şi Ratibor.

BIBLIOGRAFIE: Gh. Astancăi, Obiecte de preţ din colecţia «Maria
Materiale de istorie şi muzeografie, 1964, p. 286-287 (text şi trad.).
1 Textul a fost întregit după: V. Drăghiceanu,
loc. cit.
2 Text ilizibil.
8 Textul a fost datat <1620-1626> in perioada

şi

Dr. George Se11ereanut, in

in care Gabriel - pe care n identificăm cu Gabriel
Bethlen - a fost voievod al Transilvaniei şi a stăpi
nit teritoriile amintite In inscripţie. (Mai sigur, in
anul 1624).
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CXIV
1197
<Cea. 1707 -1714>.
Icoană de lemn cu două feţe, de 15,5/12,5 cm., reprezentînd pe o parte
scena învierii lui Lazăr, iar pe cealaltă parte Duminica floriilor; literă de
0,4-0,5 cm., pictată cu roşu pe fond maron, în partea de jos a obiectului.
Provenienţa

necunoscută.

La Muzeul Karadja.

Pahomie episcop

1.

cxv
1198
1500 (7008 ).
Steag de catifea vişinie de 125/97 cm., brodat cu fir de aur şi argint,
reprezentînd pe sf. Gheorghe; literă de 5 cm., brodată în chenar.
Provine din: Moldova; a fost inchinat la mănăstirea Zografu de la Athos,
de unde a fost adus în ţară după 1917.
La Muzeul militar central. Nr. inventar: 884.

t

~' C:TjJ4C:TOTp'anlJI H noG-Ii:.t,OHOC:lJI IUAHKiH, fewprh, H>Kf B'a GoEr'\4X' H B'a H4n4C:TIX'

C:K 1 opiH nprE,.t.C:T4TIAIO H 'I'OnAiH nOMOWHHlJI H C:Kj)'aGoEWHM j)4,4.0C:'I'H HIH3rA4( roM )HH44, npiHMH
WT H4C'a H C:l MOAIHil[ C:MrEjJIH4rO C:BOirO p4G4 r( oc:no );\(H)H4 [w4H4 GT1zjs4H4 BOIBO;\Ill, &(O }mhto

M( H)A( OC: )Tito
B"a &a.,.t.N.I.J.IH

r( OC: )n( Or'\4 )poE 31MAH .MwA,.t.4BC:KOH, H C:'aX'iJ4HH frO HIBj)rE;\( H )HM B'a C:'a BoEK'a H
1

M( o )A( H)TB4MH

lJIT'ai.J.IHX' T~, tc~Ko r'\4 npoC:A4BArEIM T~ B"a BrEKill, 4M"""·

~

<C:>I B

A( rE )TW

H

c:"aTBopH

~

)JH, 4 r( OC: )n( O);\( C:T )B4 C:BOirO AoET4 Mr

(sic).

t O, martirule şi biruitorule mare, Gheorghie, cel care în nevoi şi in nenorociri eşti grabnic sprijinitor şi fierbinte ajutător şi celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte de la noi şi
această rugăciune a smeritului tău rob domnul Ioan Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu
domnul ţării Moldovei, şi păzeşte-! pe el neatins în lumea aceasta şi în cea viitoare prin rugă
ciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să te proslăvim pe tine in veci, amin. Şi s-a făcut in
anul 7008, iar al domniei lui în anul al 43-lea (sic)
identice şi pe alte două icoane:
întîmpinarea Domnului şi tăierea
imprejur, de 15,2/12,7 cm. 2. Reprezintă coborîrea
1

1.

Inscripţii
Reprezintă

de pe cruce şi îngroparea Domnului, de 15,7/12,6 cm.
Textul a fost datat <cea. 1707-1714> în perioada
in care Pahomie a fost episcop de Roman.
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BIBLIOGRAFIE: 1. T. Burada, O călătorie la muntele Athos, p. 3'•- 35 (text şi trad.); 2. R. C. Pătir
Thesalia şi muntele Athos, p. 113 - 11!. (text şi trad.); 3. 1. Bogdan,
din Muntele Atho.~, în (<Anal. Acad. Rom.>>, Partea adm. şi desb., Seria Il,
tom. XXIV {1901 - 1902), p. 91 - 92 (text şi trad.) şi pl. 2 următoare p. 92; în e.-rtras, p. 6; 4. N. '1'. Kondakov,
llaMRntiWKu xpucmuancKazo ucKyccmfla na AţfioHe, p. 250- 251 (text); 5. P. V. Năsturel, Steagul,
stema română, insemnele domneşti, trofee, p. 3-4 (text şi trad.); G. 1. Ursu, Ştefan cel Mare, p. 354 (trad. şi
pl. 27); 7. N. A. Constantinescu, Albumul istoriei românilor, p. 25 (trad. şi fig. 129); 8. N. Iorga, Istoria
armatei româneşti, voi. l, ed. II, p. 70 (trad.); 9. Idem, .1rts mineurs, II, Les tissus, fig. 85; 10. Idem,
Istoria românilor, voi. IV, fig. 2'•; 11. Popa-Lisseanu, Steag ostăşesc moldo<.>enesc din vremea lui Ştefan cel .NIare,
in o Buletinul Muzeului militar naţional>>, an I (1937), nr. 1, p. 26 (text şi trad.) şi foto. la p. 25;
12. St. Nicolaescu, Din daniile lui Ştefan cel Mare făcute mănăstirii Zograf'u de la sfintul munte Athos, p. 16 ( trad.)
şi foto. p. 12; 13. Idem, Steagul bisericesc al lui Ştefan cel Mare de la Muzeul militar naţional, p. 5 (trad.);
14. A. D. Velcu, Steagul lui Ştefan cel Mare de la Muzeul militar este ostă,~esc sau bisericesc?, p. 11 (text şi
trad.); 10. Idem, Steagurile României, in Enciclopedia României, I, p. 77 (trad). şi foto. la p. 75; 16. C.
C. Oiurescu, Istoria românilor, voi. Il/2, ed. IV, p. 517 (trad.); 17. V. Vătăşianu, L'Arte bizantina in
Romania. I ricami liturgici, pl. XI, fig. 18. 1S. Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul
lui Ştefan cel Mare, p. 302 (text şi trad). şi fig. 211 la p. 303; 19 Istoria României, II, p 500, flg 151.
lăgeanu, Călătorii în Macedonia,
Două steaguri ale lui Ştefan cel Mare

1199
<1583 iulie - 1585>.
Fragment de ţeavă de tun, de 65 cm. lungime şi 21 cm. diametru;
de 1,5 cm. in relief, de jur inprejurul unui medalion cu stema

literă
Ţării

Româneşti.

A fost găsit la m-rea Dealul, Tîrgovişte; a făcut parte din
Muzeului naţional de antichităţi.
La Muzeul militar central. Nr. inventar: 739.

t

A

făcut

Io Petru voievod, fiul lui

Petraşco

colecţiile

voievod, nepotul lui Radu! voievod.

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. G. Tocilescu, Petru Cercei, în (<Columna lui Traian •>, an V {11174), p. 55
trad.); 2. ldem, Catalogul, p. 96 (trad.), p. 97 {desen); 3. N. A. Constantinescu, Albumul istoriei românilor, p. 39, fig. 172 ; 4. A. D. Xenopol, Istoria românilor, voi. V, ed. III, p. 38 (desen şi trad.);
o. C. C. Giurescu, Istoria românilor, voi. Il/1, ed. IV, p. 230 (text şi trad.); 6. N. Iorga, Istoria
românilor, voi. V, fig. 33 şi fig. 34; 7. A. Cartojan, Petru Cercel, p. 153 (trad.), pp. 185 şi 199 (foto.);
8. R. Gioglovan, lmprejurările descoperirii fragmentului de tun pro<.>enit din tunăria lui Petru Cercei, in
(<Revista muzeelor>>, an Il (1965), p. 160 (text In transliteraţie şi trad.).
(text

şi

1200
<1608-1613>.
Sabie cu miner metalic, de 96, cm. lungime; literă de 0,3-1,2 cm.,
pe lamă; In cimp este reprezentat chipul domnitorului.
A aparţinut lui Gabriel Băthori, voievodul Transilvaniei.
La Muzeul militar central. Nr. inventar: 1103.

gravată

GabrieljBathory,JD{ei) g(racia) princepsj Transyl(Jania(e)
Gabriel Bathori, prin

graţia

2

lui Dumnezeu, principe al Transilvaniei.

1 Textul a fost datat <1583 iulie- 1585 > In
perioada domniei lui Petru Cercei.

2
Textul a fost datat <1608-1613> In perioada
domniei lui Gabriel Băthori.
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1201
<1648 octombrie 11-1657>.
Sabie cu miner metalic, de 88 cm. lungime; literă de 0,5 cm. săpată;
in cimp este reprezentat chipul domnitorului.
A aparţinut lui Gheorghe Râk6czi al II-lea, voievodul Transilvaniei.
La Muzeul militar central. Nr. inventar: 1104.

Georgius 1 Rakoci 11 1 D(ei) g( rac ia) pr( inceps) Tran( syl(Janiae) 1 re(gni)
Hung( ariae) do(minus) 1 et Sic(ulorum) com(es) 1 •
Gheorghe Răk6czi al doilea, prin graţia lui Dumnezeu, principe al Transilvaniei, domn
al regatului Ungariei şi comite al secuilor.

1202
<1679-1688>.
Steag de mătase de 175/156 cm. pictat cu ulei, reprezentind pe Iisus
pe un jeţ; literă de 12 cm., pictată cu roşu pe fond auriu, in partea din
dreapta, sus, a obiectului.
A aparţinut ~tirii lui Şerban Cantacuzino voievod.
La Muzeul militar central. Nr. Inventar: 1161.

Vitejiia

direaptă

1

să biruiască 2 •

BIBLIOGRAFIE: 1. G. I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucureştilor, p. 590 (foto.); 2. P. V. Năsturel, Steagul, stema română, insemnele domneşti, trofee, p. 19; S. N. A. Constantinescu, Albumul istoriei românilor,
p. 66, fig. 267; 4. Iorga, Arts mineurs, II, Les tissus, fig. 88; 5, C. I. Karadja, Steagul românesc al lui Istratie Dabija voevod (pierdut in anul1664, redobindit in anul1.937 ), in <<Anal. Acad. Rom. ~. Mem. Secţ. Ist.,
Seria li, tom. XIX (1937), p. 78 şi pl. I, următoare p. 87; 6. A. D. Velcu, Steag ostăşesc din vremea lui
Şerban Cantacuzino, in <<Buletinul Muzeului militar naţional•, an 1 (1937), nr. 1, p. 30; 7. Idem, Steagurile
României, in Enciclopedia Romdniei, 1, p. 78 şi foto. la p. 76; 8. C. C. Giurescu, Istoria românilor,
voi. 111/1, ed. JI, p. 137, fig. 33.

CXVI
1203
<1397 -1398>.
Pisanie pe o piatră de 29/25 cm.,

parţial

deteriorată;

literă

de 3 cm.

săpată.

Provine de la: Cetatea Turnu, de Ungă Turnu
La Muzeul naţional de antichităţi.
1 Textul a fost datat <1648 octombrie 11-1657>
in perioada domniei lui Gheorghe Râk6czi al II-lea.

Măgurele.

8 Textul a fost datat <1679-1688>
Velcu, loc. cit.
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după

A. D.

t
Ă

~RHORHc-k cito 1 rpd,<\ Xoil'"b.RHHKI1 1 / npH

. . . A ••• 2 -k

t
subaşei

.....

1

Wd,

R'"b. iloR'T' •••

S-a înoit această cetate
D ... , în anul ...

1 •••

u,( 4 )p-k

H"A"PHM I.&4H43H'T' H npH CI(

1

5

RdWd

2 d .3 ••• 2.

Holăvnic,

în timpul

împăratului

Ilderim- Baiazit

şi

în timpul

Fig. 153

BIBLIOGRAFIE: 1. Gr. Florescu, Cetatea Turnu, în<< Rev. ist. rom. •>, an XV (1945), p. 461 (text şi
fig. 17 la p. 460; 2. H. Chircă şi C. Bălan, O inscripţie din 1397-1398 priPitoare la stăpînirea
de la Turnu, în<< Studii şi materiale de istorie medie>>, III, 1958, p. 360 (text şi trad.) şi fig. 1
la p. 363; 3. P. Ş. Năsturel, <Recenzie> laH. Chircă şi C. Bălan, O inscriptie din 1397-1399 privitoare la
stăpînirea turcească de la Turnu, în <• Studia et ac ta orientalia», an IV (1962), p. 32t,. (trad. în l. franceză).
şi
turcească

trad.)

1

Turnu.

8 Inscripţie

3

deteriorată.

Textul a fost datat <1397-1398>
C. Bălan, loc. cit.

după

H.

Chircă şi
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1204
17.33 (1182).
Piatră de mormînt de 129/49 cm., spartă în două
de '•,5-11 cm. săpată.
Provine de la: Constanţa 1 (?).
La Muzeul Naţional de antichităţi. Nr. inventar: 470.

bucăţi;

liter:1

Fig. 154

Ays e tapan 1 Ardaharci t(e)r

1

Mo(w)sesi ordi 1 Tardatin,

6

1

t'(win)

r cj

b.

Acesta este mormîntul lui Tirdat, fiul preotului Movses din Ardahar, anul1182.
1

Vezi: Tocilescu, Catalogul, p. 36, nr. 4.31.
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1205
<După

1654 aprilie 9 ?>.
Cărămidă

de 13/26 cm. spart:1 în douit

bucăli;

lilerit de 1-2,5 cm.

săpat:i.

Provine de la: bis. Vărzaru, din Tîrgovişte, ast:1zi
La Muzeul naţional de antichităţi.

dispărut:i.

Fig. 155

t

iliHAOC'l'H~ HOmH~, Îw 1 illd'l'f~

Mai bun dom(n)u de Mate 1 iiu

KOfKOA'"h. H roc

vodă

1(

no )A( H )m, 3'1!.MHAf &AdKCKOf 1 •

n-au fostu 1 nici un domnu 2 •

BIBLIOGRAFIE : [Gr. G. Tocilescu,] Comunicare în legătură cu dărîmarea bisericii Vărzaru di11
in «Anal. Acad. Rom. •>, Partea adm. şi desb., Seria II, tom. XXIII (1900-1901), p.10 (text şi desen).

TirgoiJişte,

CXVII
1206
1697 iulie 1.
Cruce de lemn de 42/36,5 cm., suspendată in faţa altarului; literă de
0,3 cm., pictată cu negru pe fond gălbui, pe una din feţele obiectului.
La Muzeul Satului - bis. din Dragomireşti, raion Vişeu.

Aceasta sf(ă)ntă cruce [au] cumparat Axe lnie, jupunasa l5 lui Ostaşu Mi-~
hale, şi o au dat în l sat în Dragomireşti în svăn 1 tă beserecă întru nu[me]1

1

1 Din mila lui Dumnezeu, Io Matei voievod şi
domn al Ţării Româneşti.
2 Textul a fost datat <după 1654 aprilie 9?>,

posterior anului cind a murit Matei Basarab, inavind caracterul unui text postum.

scripţia
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Pe

cealaltă

parte a obiectului:

le lui D(u)mn( e)dzău

şi pentru 1 păcate lle sale, 1 unăde este 1
npt4(HcTHt) E.(oropo,.t,H)U,H, H'h.[,d~Tw ,.,.tX43 7 A('-)H'-IH "~""" .t 1• Mihai

hramul ~cm [ 5
zu(grav).

Hit

BIBLIOGRAFIE: 1. N. Iorga, St. şidoc., XVII, p. 100; 2. A. Popa, Hisericidelemndin Ardeal,
în <<Anuarul Corn. mon. isl. •>, ::;ecţia Transilvania, an IV (In:!-1!!:1!1), p. 1:16.

1207
1774 decembrie 21.
Chivot de lemn de 26/2ft cm.,
cu alb.
La Muzeul Satului-bis. din

păstrat

în altar;

literă

de 0,2-1,2 cm.,

pictată

Dragomireşti,

Vişeu.

raion

Acesta sf(ăn)tă iconă 1au cumpărara (sic) în anu D(o)m(nu)lui 11774
dechevrie 2ţ.l Şi au cumperat zugravu 2 ( ?) Vasoi 1 5 şi cu soţa sa Mărie 1 şi cu
fecioru dumne(a)l(o)r, 1 Grigorie şi Doche 1 să lă fie pomană în veci, 1 aminu.

*
1208
1773 (7281) <aprilie 22- august 31>.
rică,

Pisanie pe cadrul de lemn din partea superioară a uşii de intrare in bisede 26/88 cm.; literă de 2,2 cm. săpată.
La Muzeul Satului- bis. din Răpciuni, raion Piatra Neamţ.

Ani de la întruparea D( o )mnului, 1773.
Pe cadrul de lemn din partea

dreaptă

a

intrării,

cu

literă

de 2 cm

săpată:

Si au luatu în 1ceputu a se 1face aceas 1tă sf(ă)ntă 15 biserică 1în luna
lui aprielu în 1 22 de zile 1 şi o au să 10 vărşitu în 1 a[ni] 3 •••
1

1

Pc cadrul de lemn din partea superioară a portalului de la intrarea in
pridvor, cu literă de 2 crn. săpată:

Anii de la dzidirea Iumi(i) 7281.
BIBLIOGRAFIE: 1. V. Vătăşianu, Contribuţie la cunoaşterea bisericilor de lemn din Moldwa, in Inchinare lui Nicolae Iorga, p. H1-ft12; 2. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5143 de la B.A.R.P.R., f. 63.
1 Adormirea preacuratei Născătoare de Dumnezeu, in anul 1697 in ziua de 1 iulie.
9 In orig. « zubacu •>:

8 Inscripţie

citit: << <d>at.•>
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deteriorată.

Tocilescu, loc. cit., a

1209
<După

1773 aprilie 22 >.

Jn partea din stinga a uşii de intrare în biserică, inscripţia cu
3-4,5 cm. este săpată pe peretele din scîndură.
La Muzeul satului- bis. din Răpciuni, raion Piatra Neamţ.

Ştefan,

Ilarion, 1 Ghini(a), Rad(u ?)

literă

de

C(on)stant[in] 1 •

1

*
1210
1781 (7289) wme 10.
Cruce de piatră de 140/50 cm.; literă de 5 cm. in relief.
Provine din: Stăneşti, raion Curtea de Argeş.
La Muzeul satului.

t

Această sfă [ntă şi du l mnezeia(s)că
Dumnezeu, 1 Simionu 1vătafu 110 înpreună
soţ 1iia lui
Pe latura din dreapta a crucii, cu

şi

1

cruce ias 16 te făcută 1 de robu lu 1
c 1u roba lu 1Dumnezeu, 1 Dobra,

literă

de 3,5 cm:

cu fii 1său An ldreiu 1şi cu l6 totu 1niamulllor.l Iunie 10, lleat 110

7281

H.

CXVIII
1211
1656 septembrie 1-1657 august 31 (7165).
Sfeşnic, astăzi dispărut, avea 155 cm. înălţime.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: m-rea Govora, raion Rimnicu Vilcea.

7165.
După: Drăghiceanu,

1

Textul a fost datat

<după

Catalogul, p. 125, nr. 555.

1773 aprilie 22 > după grafie, posterior anului clădirii bisericii din Răpciuni.
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1212
<1656 septembrie 1-1657 august 31 (7165) >.
Sfeşnic, ast<lzi dispărut, avea 155 cm. înălţime.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: m-rea Govora, raion Rîmnicu Vîlcea.

Aceste 4 sfeatnice
Textul

făcutu-le

după: Drăghiceanu,

(Lavrente) ermonach

1•

Catalogul, p. 125, nr. 555.

1213
1662 septembrie 1-1663 august 31 (7171).
Cruce de lemn îmbrăcată în argint aurit, de 29/12 cm., cu
email, astăzi dispărută.
Provenea de Ia: schitul Polovragi, raion Gilort.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.

Gm KpfCT fCT
Această

Textul

cruce a

L&.4p084"~ m~n4H~ ••• ]
dăruit-o

după: Drăghiceanu,

jupan. . .

aplicaţii

de

*""
:C:"'h.,o\~U,~ H m~n[4HHU,f 2 tro] • • • K~ "''~' x3P04

Vlăduţu şi jupaniţa

lui. . . în anul 7171.

Catalogul, p. 120, nr. 1013.

1214
1663 (7171) februarie 4.
Cruce de lemn de chiparos sculptat,

îmbrăcată

în argint aurit,

astăzi

dispărută.

A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de
Provenea de la: m-rea Snagov, raion Răcari.

t

GeH Kp~cT~ c~TKopH p4&HH4 s(o)m(i~c~), r(oc:)n(o)mA(4) M4pi~c~, iw f"Hropif fHK4

KOfKO,J,4, AOXOKHOH c:~f'r41<1 MOH4C:T~p~ GwkroK.

t

antichităţL

Această

voievod, sfintei

cruce a

făcut-o

t

--to

--to

.G-k4H4 erw noMHH4Hif; ~tK(p~4pif) A• ~po4.

roaba lui Dumnezeu, doamna Maria <a lui> lo Gligore Ghica
Snagov. t Veşnica ei pomenire; februarie 4, 7171.

dumnezeieştei mănăstiri

Te.xtul după: Al. Odobescu, Cîttwa ore la Snagov, în ~ Rev. rom. *• an Il (1862), p. 397.
Vezi şi: 1. Al. Odobeseu, Scrieri literare şi istorice, 1, p. 450 (trad.); 2. N. 1. Şerbănescu, Istoria
mănăstirii Snagov, p. 64 (text şi trad.); 3. V. Brătulescu, Mănăstirea Snagov, în << Bis. ort. rom.~. an LXXII
(1954), p. 278 (text şi trad.); 4. N. 1. Şerbănescu, Panaghiarul de la Snagov. Cîteva lămuriri asupra
panaghiarului şi rostului său liturgic, în << Bis. ort. rom>), an LXXX (1962), p. 544 (text şi trad.).
1 Textul a fost datat <1656 septembrie 1-1657
august 31 (7165) > după sfeşnicul precedent cu care
forma un ansamblu (menţiunea la Drăghiceanu,

loc. cit.)
2 ln ed. Drăghiceanu:
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.f;Sn[4HHtt1]

&.

1215
1676.
Piuliţă

A

de bronz,

astăzi dispărută.

aparţinut colecţiilor

Muzeului

naţional

de

antichităţi.

Provenienţa necunoscută.

Me fudit Pet(rus) Murar; 1676.
M-a turnat Petru Murar; 1676.
Textul

după:

Tocilescu, Catalogul, p. H1, nr. 188.

1216
<1682 septembrie 1-1683 august 31 (7191) >.
Anaforniţă de argint, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rîmnicu VUcea.

Această anaforniţă
Şerban v(oie)v(od); leatu

este dată de doamna Maria a
7171 1 •

creştinului

domn Io

Textul după: M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeţului Vilcea, p. 50.
Vezi şi: V. Vasiliu, Mănăstirea Dintrunlemn, p. 34-35.

1217
(1695).
Pateră de argint, astăzi dispărută; avea inscripţia pe margine.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rîmnicu Vîlcea.

Constantin Brîncoveanul,
Textul după: N. Iorga,
VII (1914), p. 98.

mănăstirei

Dintrunlemn 2 •

<< Arginturile >> lui Constantin BrîncOIJeanu, în <<Bul. Corn. mon. ist.

1 Probabil <7191 > dată la care Şerban voievod, pe
care-I identificăm cu Şerban Cantacuzino, a fost domn.

2

Textul a fost datat {1695)

după

>>,

an

N. Iorga,

loc. cit.
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1218
1701 septembrie 1-1702 august 31 (7210 ).
Cădelniţă de aramă, astăzi dispărută.
Provenea de la: Schitul Ostrov ( ?), raion Rîmnicu Vîlcea.
A apartinut colecţiilor Bibliotecii Academiei R.P.R.

<A>ceast cadilniţă făcutu-o-a monaca Damaschina,
cheltuiala ei şi a mănăstirii; l[ea]t 7210.

stariţa,

Textul după: 1. Bianu, Despre o cădelniţă din 1702, in « Anal. Acad. Rom.
Seria Il, tom. XXXVIII (1915-1916), p. 7.

~.

cu

Partea adm.

toată

şi

desb.,

1219
1709 (7218) decembrie 24.
Disc de argint, astăzi dispărut; avea litera săpată pe suport.
A aparţinut colecţiei Olszewski.
Provenea de la: bis. Colţea din Bucureşti.

t
vor(nic)
vecinică

sf(ă)nt
şi soţia lui,

discos de nafură I-au închinat Şerban Cantacuzino v( e)l
Andriana, sf(in)tei mănă(s)tiri Trisfetitele, ca să le fie
pomenire ; dic(hemvrie) 24 l( eat) 7208 1 •

Acest

Textul dupi!: G. Olszewski, Un disc de argint de la marele Pornic
(1923), p. 47.
Pechiul Bucureşti, p. 62 nota 311.

Şerban

numismatică şi arheologică &, an IV
Vezi şi: G. D. Florescu, Din

Cantacuzino, in • Cronica

1ll0
1717.
Pahar de argint aurit, astăzi dispărut.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: m-rea Tismana 3 , raion Gorj.

Nicodim eg(u)m( en) Th(i)s(menii), 1717 3 •
Textul după: Tocilescu, Raporturi, in «Anal. Acad. Rom. ''• Memorii şi notiţe, Seria II, tom. VIII
(1885-1886), Secţ. II, p. 221; in extras, p. 73.
Vezi şi: Jules Brun, L'art religieux au Mus~e de Bucarest, p. 45 (trad. in lb. franceză).
1 Probabil 7218, dată la care Şerban Cantacuzino este mare vornic. Vezi pentru aceasta:
1. Ionaşcu, Şcoala de la Colţea, in • Bis. ort. rom. ~.

an LVI (1938), p. 813. Vezi şi nr. 859 şi 860.
1 Vezi: Tocilescu: Catalogul, p. 130, nr. 54.
3 Cu cifre arabe.
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1221
1756 decembrie 16.
Polir, astăzi dispărut; avea inscripţia
A aparţinut colecţiilor dr. Slobozianu.

scrisă

GHi I.J4W4 coop~mfHH4 GHt:T'"h. R('"h.) M4H<4>t:THp'"h.

pe suport.

K4pA4WtRt:KHH, ~cnmiAI E.oroM4Ttpt,

R('"h.) .!UMA-k .iliOA,.\4RCKOH, Tp(~),.\OM'"h. H HKOUITOM'"h. ir~MfH4j

ţara

1756

r0,.\4, AfK4GpiA1

16

I.JHCi\4.

Acest pahar a fost făcut în mănăstirea Călărăşanca, Adormirea Maicii Domnului, în
Moldovei, prin truda şi cu cheltuiala egumenului; în anul 1756, decembrie 16 zile.

Textul după: V.Br;1tulescu,
(191..0), rase. 106, p. 1..2-1..3.

Comunicări. Colecţia

Dr. H. Slobozianu, în «Bul. Com. mon. ist.», an XXXIII

1222
1764.
Candelă de argint, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea.

1oan Theodoranu Tzinku; anno 1764, Cibinii.
Ioan Theodoranu Tzinku; in anul 1764, Sibiu.
Textul după: Tocilescu, Catalogul, p. 112, nr. 88.
Vezi şi: C. C. Giurescu, Istoria romdnilor, voi. III/2, p. 1031 (text).

1223
1793.
Potir, astăzi dispărut.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: m-rea Dintrunlemn, raion Rimnicu Vilcea.

Acest sfînt potir s-a afierosit la sfînta monastire Dintrunlemn de robii
lui Dumnezeu, Constantin şi Stanca, ca în veci să se pomenească, 1793.
Textul după: M. Răuţu, Monografia eclesiastică a judeJului Vilcea, p. 50.
Vezi şi: V. Vasiliu, Mănăstirea Dintrunlemn, p. 34.
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1224
1762 septembrie 1-1763 august 31 (7271).
Tablă de plumb din acoperişul bisericii, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.

lvan Kot, nepotul
leat 7271.

părintelui

Ioaniki, egumenu

mănăstirii Argeşului,

Textul după: [Gr. G. Tocilescu,] Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea de
Vezi şi: 1. Popescu-Cilieni, 1 nvelişurile vechilor noastre biserici, p. 55.

Argeş,

p. 5!..

1225
1762 septembrie 1-1763 august 31 (7271).
Tablă de plumb din acoperişul bisericii, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.

Nicolae Kot, leat 7271.
Textul după: [ Gr. G. Tocilescu,] Biserica Episcopală a măntbltirii Curtea de Argeş, p. 54.
Vezi şi: 1. Popescu-Cilieni, 1rwelişurile vechilor noastre biserici, p. 55.

1226
1781.
Tablă de plumb dia acoperişul bisericii, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.

Athanasie Dhvk (sic)

meş(ter);

1781 1 .

Textul după: [Gr. G. Tocilescu,] Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea de
Vezi şi: 1. Popescu-Cilieni, 1 nvelişurile vechilor noastre biserici, p. 55.

1227
1781 septembrie 28.
Tablă de plumb din acoperişul bisericii, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului naţional de antichităţi.
Provenea de la: Biserica Episcopală din Curtea de Argeş.
1

O

inscripţie asemănătoare

se afla

şi

pe alte patru table de plumb.
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Argeş,

p. 54.

... ziua judecăţi(i) leat 1781 sept( emvrie) 28, s-au isprăvit; adecă eu de
Joc din ţara Ardealului din Tibru, varmeghia 1 Belgradului, de neam de Şăn
dreştri, Dumnezeu să-1 erte.
Textul după: [Gr. G. Tocilescu,l Biserica Episcopală a mănăstirii Curtea de
Vezi şi: 1. Popescu-Cilieni, 1n~>elişurile IJechilor noastre bi.~erici, p. 55.

Argeş,

p. 54.

*

1228
1732.
Ţesătură, astăzi dispărută.

A

aparţinut

colecţiilor

prof. Stoianovici.

II6\Ioc; xocl ocrpL€pafLot 0e:o3oa(occ; 't'ou 'Aaw7taUpL, 3ou:A('1J) <'t'ou > K(upw}u
't''1)c; 0€a't'OXOU xocl 't'W\1 E:; IXU't'ljc; 't'e:x6E\I't'ot, E7tL XIXA~c; (uyLdotc;) ocu't'ljc;, 1732.
nezeu,

Truda şi darul Teodosiei a lui Asopuri, roaba lui Dumnezeu, a
şi a celor din ea născuţi, pentru buna ei sănătate, 1732 .
Textul

după:

N. Iorga,

Inscripţii,

în

<<

Născătoarei

de Dum-

Rev. ist. », an XVIII (1932), p. 273.

*

1229
1629 (? ).
Icoană

astăzi

dispărută,

reprezenta pe Maica Domnului cu Iisus in
litera era pictată cu roşu pe fond alb, in registrul inferior.
A aparţinut colecţiilor dr. C. 1. lstrate.
Provenea de la: bis. din Săliştr, raion Sibiu.

braţe,

între doi

sfinţi;

Eu Vasilie zugravu 1 a
p. 144

Textul după: C. Moisil,
foto. ).

făcut, Răşinariu;

Colecţiuni

particulare de

1

antichităţi,

anu 1629 2 •
in ''Bul. Corn. mon. ist .•,, an IV (1911),

(şi

1230
(Cea. 1643 ).
Icoană de lemn de 73/55 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe Maica
Domnului cu Iisus in braţe.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: m-rea Arnota, raion Horezu.
1 Ţinut.

1

Sau 1829?. Ve ai: fotografia la C. Moisil, loc. cit.
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t flpHiM(H] f(ocnom,.t,)Hi M(o)A(t)Hif p4BH CRW(t]i Bl\(4)ro4(~)(c'I'HR]if iw .M49ÎE
Rw[i]Rw[A] i r( oc )n( o)mA[4 GA]i[H4F.
t

Primeşte, Stăpină, rugăciunea

robilor

tăi,

a binecinstitorului Matei voievod

şi

a

doamnei Elina.
BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Manastirea Arnota (Districtul Vîlcei), in • Inforrnaţiunile >>, Iaşi,
an II (1871), nr. 197-14, p. 2 (desen); 2. Tocilescu, Raporturi, in • Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe,
Seria II, torn. VIII (1885-1886), Secţ. II, p. 203 (text şi trad.); in extras, p. 54; 3. Drăghiceanu, Catalogul, p. 67, nr. 618 (text şi trad.); 4. Idern, Monumentele Olteniei, in <<Bul. Corn. rnon. ist. >>, an XXVI
(1933), p. 61 (text şi trad.); o. N. Ghika-Budeşti, Ef)oluţia arhitecturii în Muntenia şi în Oltenia, in «Bul.
Corn. rnon. ist. >>, XXV (1933), pl. CCCXXXIV, fig. 526; 6. D. Giulescu, Mănăstirea Arnota, p. 46 (trad.);
7. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 5142 de la B.A.R.P.R., f. 135-136 (text şi trad.).

1231
(Cea. 1643 ).
Icoană de lemn de 73/75 crn., astăzi dispărută, reprezenta pe Iisus.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: rn-rea Arnota, raion Horezu.

[t llpHiMH focno,4.H IHc~CE XpHc'l't MOAEHit] p4[B]H cRot[i] BA(4r)o[%c'I'HRit] iw .M49iE
Roi[R]o[A i rocnom,.t,4 GAiH4] 1.

t

Primeşte,

Matei voievod

şi

Doamne Iisuse Hristoase,
a doamnei lui, Elina.

rugăciunea

robilor

tăi,

a binecinstitorului lo

BIBLIOGRAFIE: 1. Al. Odobescu, Manastirea Arnota (Districtul Vîlcei), in << Inforrnaţiunile >>,
2. Tocilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom.>>, Memorii şi
Il, p. 202 (text); în extras, p. 54; 3. V. ·nrăghiceanu, Monumentele Olteniei, în<< Hul. Corn. mon. isl. >>,an XXVI (1933), p. G1 (text şi lrad.); 4. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi în Oltenia, în • Bul. Com. mon. isl. ~. XXV (1933), pl. CCCXXXIII, fig.
525; o. D. Giu)('scu, Mtintistiren Arnota, p. '•7 (trad.).
Iaşi, an Il (1871), nr. 197-14, p. 2 (desen);
notiţe, Seria II, tom. Vlll (1885-1886), Secţ.

1232
1674 august 15.
Icoană de lemn de 67/52 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe Iisus
între Maica Domnului şi sf. Ioan Botezătorul.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: Mitropolia din Tlrgovişte.

Această

icoană este
Duzăgat

fiindu aci zugravi
Textul

după: Drăghiceanu,

a Mit(ro)pol(ii)
< ?> zug(r)av.

Tîrgov(i)şte(i);

1674 avgust 15;

-

Catalogul, p. 92, nr. 961.

1 Lectură propusă de noi, după un desen, la
Odobescu, loc. cit. Textul a fost datat (cea. 1643)
dupii.: Tocilescu, Raporturi, p. 203 (prin analogie cu

icoana sf. Nicolae de
<1643>.

7fl8
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aceeaşi

facturA., din anul 7252

1233
(Sec. XVII

sfîrşit).

Icoană de lemn de 78/57 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe Maica
Domnului cu Iisus in braţe.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenienţa necunoscută.

[flH]WIT CI d.S pdGb.,,, fldpT91HHI 1pOMOHdX' 1 .
Iată

scriu eu robul (lui Dumnezeu), Partenie ieromonah.
după: Drăghiceanu,

Textul

Catalogul, p. 3lo, nr. 252.

1234
(Sec. XV III început).
Icoană pictată pe pinză, de 20/16 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe
una din părţi pe sf. apostol Andrei şi sf. Maria ( ?), iar pe cealaltă pe sf.
Visarion şi Spiridon.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: bis. din Doiceşti, raion Tîrgovişte.

A scris Grigorie zugrav.
Textul

după: Drăghiceanu,

Catalogul, p. 82, nr. 815.

1235
(Sec. XVIII început).
'
de lemn, de CJ0/70 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe sf. Nicolae.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: bis. Sf. Dumitru din Rîmnicu Vilcea.
Icoană

Mina popii Ioan zugrav.

Popa Tudor zug(rav) ot
Textul
1

după: Drăghiceanu,

Costeşti 3 •

Catalogul, p. 57, nr. 532.

Textul a fost datat (sec. XVII sfirşit),
loc. cit.
Textul a fost datat (sec. XVIII inceput),

după

Drăghiceanu,
1

Drăghiceanu,

loc. cit.
Textul a fost datat (sec. XVIII inceput),
Drăghiceanu, loc. cit.
8

după

după
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1236
(Sec. XVIII început).
Icoană

feţe

de lemn de 20/18 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe una din
pe sf. TrHon şi sr. Pantelimon, iar pe cealaltă pe sf. Constantin şi Elena.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: m-rea Bistriţa, raion Horezu.

Pantelimon eromonah, Costandin paraclisier 1 .
Textul

după: Drăghiceanu,

Catalogul, p. 50, nr. 492.

1237
1718 martie.
Icoană de lemn cu legături metalice, de 31/26,5 cm., astăzi dispărută,
reprezenta pe Maica Domnului cu Iisus în braţe.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasfi.
Provenienţa necunoscutfl; a fost păstrată şi la bis. Stavropoleos din
Bucureşti.

'
A''U't""t) "1J• OC)'
• L'OC X.OCL' crC:t-'AOCcrfLLOt
'
• '
•
'
•
~
K OC't"OC' 't"O' 17181 fUJ\IL' fLOCp't"L<p.
C:LX.<U\1
U7tocpx_c:L
EfLOU
'!OU eA.ocx_(mou x.oct 't"OC7tC:WOU 3ooA.ou '!OU 8e:ou, 'lwocwLX.LOU Le:p OfLO\IOCX. ou '!OU EX.
Ilwy<U\ILOC\1-Yjc;, ex T-Yjc; X.~fL"t)c; T-Yjc; 'Omoc'\IL't"~occ;, ~\1 c:u3ox.(~ '!OU 7t0C\IOC)'OC6ou 0e:ou
x.oct T-Yjc; oc1hou 7toc\locyLou M["tJT]pt, &\1 e\1 Moaxo~(occ; moA.h~L, 6w"t)crOCfL"t)\l, 7tpoc;
c:u:f...oc~doc\1 EfL ~\1 TE: x.oct 7tOC\I't"<U\I 't"i:)\1 e:ucre:~W\1 X.PL(j't"LOC\IW\1, '!OU 7tpe:cr~e:oe:w eve:x.oc
To\1 fLOvoye:\1-Yj ocuT-Yjc; uLo\1, 1te:pt TW\1 EfLW\1 &.fLocpTLW\1, gee:\1 xoct ylypoc7tTO de; fL\I~fL"t)\1.
'1 <UOCWLXLOc; LE:pOfLO\IOCX.Oc;.
1

'

1

In anul 1718, luna martie. Această sfîntă şi venerată icoană este a mea, a preamicului şi
smeritului rob al lui Dumnezeu, Ioanichie ieromonahul din Pogoniana, din satul Ostaniţa, pe
care am cumpărat-o, fiind în scaunul Moscovei, cu îngăduinţa preabunului Dumnezeu şi a
preasfintei lui Maici, pentru cucernicia mea şi a tuturor pioşilor creştini; ca să mijlocească pe lîngă
fiul ei unul născut, pentru păcatele mele, pentru care s-a şi scris spre pomenire. Ioanichie
ieromonahul.
Textul

după: Drăghiceanu,

Catalogul, p. 29-30, nr. 228.

1238
1723.
Icoană astăzi

A

dispărută.

aparţinut colecţiilor

prof.

Stoiano~Jici.

IlecpLX.E 't"OU't"O ~ocppO\ILOU x.oc6e:yoUfLE\IOU 1 6e:ou:f...6you, 60'!0\1 TE ~OUfLC:A"tJ~'t"OU 1
3Loc x_Lpoc; 3e 't"OC7tLV-Yjc; 0e:o3wcr(occ; 6L)'OC't"~p rc:wpy(ou x.(ocl) AcrOfL7t0UpL, ~TEL 2 1723.
1

Textul a fost datat (sec. XVIII inceput),
loc. cit.

Drăghiceanu,

după

1

In text: • Kotao!J.7touptev-r. •
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E a lui Sofronie categumenul, teologul, preotul din Sumela, cu mîna smeritei Teodosia,
fata lui Gheorghe şi Asopuri, în anul 1723.
după:

Textul

N. Iorga,

Inscripţii,

în « Rev. ist. •>, an XVIII (1932). p. 272.

1239
1726 iulie 5.
Icoană de lemn cu rize de argint, de 85/63 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe sf. Ioan Gură de Aur, sf. Nicolae şi sf. Atanasie.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: bis. Stavropoleos din Bucureşti.

cre:~OCO"!J.LOC dxwv E~wypoccp~e"t) aL' OC\/OCAW!J.CX't"(J)\1 E!J.OU 'IwocwLXLOU
le:pocp:x. ou ~'t"oc~ pou1t6'Ae:w~, 't"ou €x x6!J. "tJ~ •Ocr't"ocvh~oc~ 1"-Yj~ 7toc'AocLa~ Il oyovLOC\1"1)~,
xoct X't"~'t"O po~ 1"-Yj~ cre:~OCO"!J.LOC~ !J.OV-Yj~ 't"OCU't""t)~ 't"W\1 7tOC!J.!J.e:yLcr't"wv T ocţLcX.p:x,wv xoct 1toccrwv

•H 7totpoucroc

)

't"W\1
't"W\1

)

ru

)

1

)

1

\

f

...,

...,

)

1

\

~~

\

1

E:\1 OCU't""(l OCYLW\1 E:LXO\/W\1 XOCL Le:pwv O"XE:UW\1 OC!J.qJLW\1 't"E: XOCL XE:L!J. "t)/\LW\1 XOCL 'TtOC\/'t"W\1

...

'Aomwv 7tpocr6v't"W\I oc1h1j. IO"~li e 1726; llHC d3 IwcHzjs 3lir(pdR).

Această sfîntă icoană s-a zugrăvit cu cheltuiala mea, a lui Ioanichie ierarhul Stavropoleosului, cel din satul Ostaniţa, din vechea Pogoniana, ctitorul veneratei mănăstirii acesteia, a
preamarilor Voievozi şi a tuturor sfintelor icoane din ea şi a tuturor sfinţitelor vase, odăjdii
şi odoare şi a celorlalte din ea. Iulie 5, 1726; am scris eu Iosif zugravul.
după: Drăghiceanu,

Textul

Catalogul, p. 31, nr. 233.

1240
1739.
Pe icoana de sub nr. 1237 mai era scris:
~' OCU'
' t""t)\1
Koct occpLe:pw6l). • . EXXAE:O"LOC~ 't"W\1 'TtOCV!J.e:yLcr't"W\1 TocţLocp:x,wv, gcr't"L~ oe:
EX 't"OCU't""t)~ OC7toţe:v6crl)V, EX,E't"(J) 't"Ot~ ocpoc<; 't"W\1 ocyLW\1 7t0C't"Epwv ~!J.WV xoct 't""t)<; 'TtOC\IOCytou xoct 8e:o't"6xou, MocpLoc~, 1739. 'IwocwLxLo~ ~'t"OCU pou7t6'Ae:w~.

Şi s-a afierosit ... bisericii preamari lor Voievozi şi cine o va înstrăina dintr-însa să fie afu.
risit de sfinţii părinţii noştrii şi de preasfînta şi Născătoarea de Dumnezeu, Maria, 1739. Ioanichie
al Stavropoleosului.

Textul

după: Drăghiceanu,

Catalogul, p. 30, nr. 228.
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1241
1772 wme 9.
Icoană

A

de lemn de 91/69 cm., astăzi dispărută, reprezenta pe sf. Dumitru.
Muzeului de artă religioasă.

aparţinut colecţiilor

Provenienţa necunoscută.

ÂL' e~o8wv 't"OU xup(ou

>+-

<I>LAocpe't"OU 7tpW't"O<rui(eAAOU IX~O~ louv(ou
><

X"llPO~ 8€ Ilocp6ev(ou exxÂ"I)<l"LcXpxou 't"OU l::ou~EAL6l't"OU.

9.

ÂLtX

Prin cheltuiala dumnealui Filaret protosinghel, 1772 iunie 9. Prin mîna lui Partenie
eclisiarhul Sumeliotul.
Textul

după: Drăghiceanu,

Catalogul, p. 67, nr. 622.

1242
1777 aprilie 6.
Icoană astăzi dispărută.

A

aparţinut colecţiilor

N. Iorga.
Provenea din Transilvania.

Aciastă icoană s-au făcut cu chieltuiala cinstiţilor săteni Căcuceni pentru
10 mărieşi, 1 fiind pre[o]t popa Mitria şi cu popa Ion, la leatul 1777, ap(rilie)
6 zile, fiind vlăd(ica) Gh( eorghie) Grigorie Maer, în zile înnălţatulu[i] înpărat
1osif al 2; şi s-au zugrăvit de mine i mnogogreaşnic 2 Mearco 3 zugravul
Vlaşcovici, J abiniţă.
Textul

după:

[N. Iorga],

Icoană

din

colecţia

N. Iorga, in

<<

Rev. ist.

1),

an XI (1925), p. 317.

1243
<Cea. 1787>.
Tablou astăzi dispărut, reprezenta pe Nicolae Petru Mavrogheni voievod;
litera era pictată cu alb, dejurimprejurul chenarului care incadra portretul
domnului. Text cu majuscule.
A aparţinut colecţiei lui Ion Manu.
1 Monedă folosită

sec. XVIII-XIX.

mai ales in Transilvania, In

2 Şi
8

mult
Marco.
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greşitul.

lwiXWYJ~ NLxoi.IXo~ Tie:rpou M!Xu poye:v"t)
Olt'("{ po BI.IXX, LIX~. 1

Ioan Nicolaie Petru Mavrogheni voievod
Textul

după:

şi

~oe:~oaiX IXuCe:v-r"t)~ XIXL 'lJî'S:f.LWV 7riXO"YJ~

domn al intregii

ţări

a Ungrovlahiei.

o fotografie la Th. Blancard, Les Mavroyeni, tom. 1, pl. de la p. IV.

*

1244
1765.
Strană

arhierească,

astăzi

dispărută.

A aparţinut colecţiilor Muzeului de
Provenea de la: bis. Sf. Impăraţi din

artă religioasă.
Tîrgovişte.

Ioan ierei, ee. D <sic> ; 1765.
Textul

după: Drăghiceanu,

Catalogul, p. 129, nr. 888.

*

1245

1653 septembrie 1-1654 august 31 (7162 ).
Uşă de lemn sculptat, astăzi dispărută.
A aparţinut colecţiilor Muzeului de artă religioasă.
Provenea de la: bolniţa m-rii Bistriţa, raion Horezu.

t

Cp4'1'4

CHAI

HOIHOAH, H'h A( rk )T

cllTHOpH

H1pMOH4X

Hr~MIH

C4cHAHi

Hll

A(ll)HH

iw

M4TI~

&4c4p4R4

o+-

x3p~H.

t Această uşă a
voievod, in anul 7162.

făcut-o

Vasilie ieromonah, egumen, in zilele lui Io Matei Basarab

Textul după: un desen la Al. Odobescu, ms. rom. 3265 de la B.A.R.P.R., f. t.8 (şi trad.).
Vezi şi: 1. 'focilescu, Raporturi, in <<Anal. Acad. Rom. •>, Memorii şi notiţe, Seria II, tom. VIII (18851886), Secţ. II, p. 198; in extras, p. 50; 2. Bilciurescu, Monastirile, p. 220 (trad.); 3. C. Alessandrescu, Dicţi
onar geografic al judeţului Vîlcea, p. 313 (trad.); 4. Iorga, Inscripţii, 1, p. 202 (text şi trad.); 5. T. Bălăşel,
Mănăstirea Bistriţa, în<< Cuvintul adevărului>>, R. Vilcea, an IV (1905-1906), p. 139 (trad.); 6. Al. Odobescu,
Schiturile şi metoaşele mănăstirii Bistriţa din Vîlcea, în <<Bul. Corn. mon. ist. >>, an 1 (1908), p. 102 (text şi
trad.); 7. Drăghiceanu, Catalogul, p. 130, nr. 9H (text şi trad.); 8. ldem, Monumentele Olteniei, in« Bul.
Corn. mon. ist. >>, an XXVI (1933), p. 58 (text şi trad.); 9. O. Tafrali, Sculptura în lemn românească, in
<<Arta şi arheologia >>, an 11-12 (1935-1936), p. 10 (trad.); 10. Gh. D. Popescu, Mănăstirea Bistriţa din judeţul
Vîlcea, p. 85 (trad.); 10. Gr. G. Tocilescu, ms. rom. 51t.2 de la B.A.R.P.R., f. 373 (text).
1

Textul a fost datat <cea. 178h, după factură
în perioada de inceput a domniei lui

artistică

Mavrogheni (tabloul se deosebeşte ca factură de acela
executat la 1789 ianuarie 1 = nr. 1165).
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CXIX
1246
1416 (6924) iunie 11.
Pisanie, de la bis. Bucur.

t

Io Mircea 1 Basarabu domnu Ţărei Româneşti, ducă alu Făgăraşului
şi biruitorii alu ţinutului Dobrogea de peste Dunăre, la anulu 6924 amu ziditu
biserică de zidu în loculu celei de lemnu a lui Bucurii în pădure pe movila de
lăngă Dîmboviţa, cu hramulu sfiinţiloru ierarhi Atanasie şi Chirilu, unde amu
pusti oasele morţiloru căzuţi în bătaia ce amu avutu cu turcii la Giurgiu,
iunie 11

1.

Textul după: Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. 75.
Vezi şi: 1. Gr. Musceleanu, 6924, Biserica Bucur din Bucureşti, 1416, In(< Calendarul antic>) pe anul
18?5, p. 75; 2. Monumente naţionali. Monastiri şi biserici ortodoxe, p. 150; 3. Bilciurescu, Monastirile, p. 135;
4. C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului llfor>, p. 51; o. Gr. G. Tocilescu, Cetatea Bucureştii sau Cetatea
Dimbor>iţei, in (<Revista tinerimea română>), noua serie, 1 (1898), p. 15; 6. M. Dumitrescu, Biserica Bucur,
în (< Consolatorul >), an III (1900~1901), p. 189; 7. 1. Teodorescu, Biserica Bucur, In (< Consolatorul >), an V
('1902-1903), p. 13t.; 8. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu Vodă din Bucureşti, In (<Raze de lumină>), an
II (1930), p. 200; în extras, p. 2t.; 9. Em. Elefterescu, Bisericile Bucureştilor. Biserica Bucur, în (<Glasul
monahilor >), an X (1932), nr. 305 din 17 apr., p. 2; an XII (1934), nr. t.OO din 6 mai, p. 3; 10. V.
Pocitan-Ploeşteanu, Biserica Bucur din Capitală, p. 16.

1247
Cădelniţă de argint aurit cu aplicaţii de email albastru, astăzi
Capacul focarului imita o cupolă de biserică cu nouă turnuri 2 •
Provenienţa: m-rea Radu-Vodă.

dispărută.

Dat-am de pomană domnia mea şi doamna mea această cădelniţă sf.
mănăstiri din marginea Bucureştilor cu hramul sf. Treimi cei nedespărţite,
făcută de noi, peste care s-a scris numele a nouă voinici din vitejii noştrii dorobanţi, cari, făcînd a trece turcii fără vad Dunărea, s-au luat în goana lor călări
înnot şi după ce s-au prăpădit la mijlocul apei, apoi s-au înecat şi ei de osteneala
cailor; ca să fie de veşnica pomenire a lor.
ist.

>>,

1
2

Textul după: N. Iorga, O
an XX (1927), p. 112.

cădelniţă

de la

mănăstirea

Text plăzmuit de Gr. Musceleanu.
Pe fiecare turn se afla un nume t d. e.: Nicolae,

Radu Vod1i din

Dragomir, Neagu,
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Bucureşti,

Vintilă şi

in

(c

Bul. Corn. mon.

altele>),

1248
1625 septembrie 1-1626 august 31 (7134).
Cidelniţă

de argint, de la m-rea Radu

Vodă.

După bătaia ce amu făcutu cu turcii, hoţi bostangii, la Giurgiu şi îi
amu birui tu cu norocu, între mai multe miii, făcuiu şi astă cădelniţă de argintu
curatu cu 16 turnuri, pentru 16 morţi care căzură în bătae, şi amu dat-o bisericii
mele Radu Vodă, Io Alecsandru v(oe)v(o)du, domnu Ţării Româneşti, şi soţia
mea Catrina doamna, pentru pomană; leat 7134 1 .
Textul după: Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), in (< Calendarul antic •> pe anul 1862, p. 114.
Vezi şi: l. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. 74; 2. Idem, 7076, Manastirea
Radu Vodă, 1568, in (<Calendarul antic •> pe anul 1875, p. 74; 3. M. Dumitrescu, Manastirea Radu Vodă, în
« Consolatorul•>, an II (1899-1900), p. 300-301; 4. ldem, Istoricul, Il, p. 71; 6. C. Săndulescu-Verna,
Biserica Radu Vodă, în 1< Raze de lumină •>, an II {1930), p. 198; in extras, p. 23; 6. V. Pocitan-Ploeş
teanu, Biserica Bucur din Capitală, p. 23.

1249
1625 septembrie 1-1626 august 31 (7134).
Paftale de argint, de la m-rea Radu

Vodă.

Aceaste paftale de argint curat mi le-a datu maică-mea cînd m-a măritat
eu le-amu datu daru mănăstirii noastre Radu Vodă, ca să fie în veci pomană.
Io Catrina doamna; leatul 7134 1 .
·

şi

Textul după: Gr. Musceleanu, Monastirile române administrate de streini (egumeni greci), în (< Calendarul· antic •> pe anul 1862, p. 115.
Vezi şi: l. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. 74; 2. ldem, 7076, Manastirea
Radu Vodă, 1568, in (<Calendarul antic» pe anul 1875, p. 74; 3. M. Dumitrescu, Manastirea Radu Vodă, in
1< Consolatorul•>, an II {1899-1900), p. 301; 4. ldem, Istoricul, II, p. 71; 6. C. Săndulescu-Verna, Biserica Radu
Vodă, in (<Raze de lumină•>, an II {1930), p. 198; In extras,p. 23.

1250
1651 septembrie 1-1652 august 31 (7160 ).
Pisanic, de Ia bis.

Sărindar.

t Făcîndu domnia mea 40 biserici precum mă făgăduisemu la D(umne)zeu, amu îndeplini tu cu aceasta pre care amu zidit-o din temelie în loculu
1

Text

plăzmuit

de Gr. Musceleanu.
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unei bisericuţe vechi ce se zicea a Coconiloro, zidită de Vladu banulu Severinului şi alu Făgăraşului, la anulu 6870 şi amu numit-o Serindaro, leatu 7160,
lăsîndu totu hramulu adormirea Maicii Domnuluii, ca să fiă pomenire părin
ţiloru, nouă şi fiiloru noştrii, aminu 1 . .
Textul după: Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România, p. 35.
Vezi şi: 1. Gr. Musceleanu, 6870, Sărindaru în Bucureşti, 1362, in <<Calendarul antic>> pe anul1875,
p. 35; 2. Monumente naţionale. Monastiri şi biserici ortodoxe, p. 154-155; 3. Bilciurescu, Monastirile, p. 142;
4. Gr. G. Tocilescu, Cetatea Bucureştii sau Cetatea Dîmboviţei, in <<Revista Tinerimea română», an 1 (1898),
noua serie, p. 9 notă; 6. M. Dumitrescu, Matei Basarah, in <• Consolatorul >>, an 1 (1898-1899), p. 125; 6.
Idem, Cele 40 biserici făcute de Matei Basarab, în <<Amvonul>>, an XVII (1914-1915), p. 314; 7. Idem, Istoricul, IV, p. 106; 8. D. Caselli, O mănăstire la marginea Bucureştilor în veacul al 17-lea << Sărindarul », în
«Gazeta municipală», an IV (1935), nr. 166 din 31 martie, p. 1; 9. St. Nicolaescu, Sfînta mănăstire Sărindar
din Bucureşti, în «Gazeta municipală», an IX (1940), nr. 424 din 26 mai, p. 1; 10. 1. Sachelarescu, Din
istoria Bucureştilor. Plumbuita, p. 71 notă; 11. Gh. Stănescu, Mănăstirea Sărindar. Cu prilejul împlinirii a
cinci sute de ani de existenţă documentară a Bucureştilor, in • Mitropolia Olteniei», an XI (1959), p. 447.

1

Text

plăzmuit

de Gr. Musceleanu.
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llDDENDil ET CORRIGEND/l

1251
<Cea. 1624-1629>.
Disc de argint, parţial aurit, de 13,5 cm. diametru; literii de 1 cm.,
gravatii pe bordura obiectului, in interior.
Provine de la: m-rea Neamţ, raion Ttrgu Neamţ.
La Muzeul de artii al R.P.R. Fiiră nr. inventar.

t

Acest discos I-au

făcut Dumitraşco Ştefan

mare

logofăt şi

cneaghina lui, Maria.

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericii române. 1. Despre mănăstirea Neamţului,
tn tAnal. Acad. Rom.•>, Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXXIV {1911-1912), p. 466 (text şi trad.);
in extras, p. 14.

1252
<Cea. 1646>.
Epitrahil de mătase roşie de 167/31 cm., brodat cu fir de aur, argint
miitase; literă. de 1 cm., broda tii In partea inferioarii a piesei.
Provine de la: bis. din Goleşti, raion Piteşti.
La Muzeul de artii al R.P.R. Nr. inventar; 115 b (A fost achiziţionat de
la Margareta Olszewski).
şi

t Acestea au

făcutu

robulu lu Dumnezău, 1 Stroe velu vistiiarii, s(i)nu
Fiera velu logo 1 fătu, şi cu jupă 1 neasa dumnealui, Vişa 2•
1

1 Textul a fost datat <cea. 162!,.-1629>, in perioada in care Dumitraşco Ştefan a fost mare logofăt.
2 Textul a fost datat <cea. 1646~, In jurul anului
de zidire a bis. din Goleşti, unde epitrahilul a fost

dăruit.

(Stroe Leurdeanu a fost mare vistier de Ia
şi tn 1658 dec. 9- 1659
aug. 30).

1641 dec. 2!,.-1651 febr. 25
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1253
1724 ( 7232) <ianuarie 1 - august 31 >.
Pisanie pictată pe zid, într-un cîmp de 70/144 crn. (fresca a fost detaşată
pe o ramă de lemn); literă de 1,5-3,5 crn., pictată cu negru pe fond alb.
Provine de la: bis. Sf. Dumitru din Craiova.
La Muzeul de artă al R.P.R. Nr. inventar: 4112.

şi fixată

t Această sfăntă biserecă este zidită din temelia ei de răposatul domnu Matei Basarab
v(oie)vod. 1 Şi trecănd în urmă mulţi ani la mijloc, s-au fostll stricatu invălişul şi zidul înprejur.
Deci, sculăn 1 du-să un boeri din neamul Obedenilor, i-au dres zidul şi o au şindrilit. Aşijderă
şi acum, la anul 7231, din 1 tămplarea răzmiriţăi ce au fostii mainainte, iară s-a fo(st) stricat,
ca şi mainainte. Şi au rămas ţara aceasta din Oltii înco 15 ace suptii stăpănirea nemţilor. Şi
răposănd dumnealui Pătru Obedeanul biv vei armaşi I-au îngropat intr-a 1 ceastă biserecă. Iară
feciorul dumnealui Costandin Obedeanul vei stolnic au pus cu cheltuiala dumnealui 1 de o
au dres şi o au acoperit cu şindril(ă) şi au pus pietri şi fiiară pe la ferestri, înpreună
şi sticle 1 sus şi jos şi înfrumuseţindu-o şi cu zugrăveala, cumpărăndu-i şi alte odoară pentru
pomeni 1 rea părinţilor şi a dumnealui şi a totu neamul dumnealui, în zilele preaînălţatului
inpăratii Carol all 10 şasălea, biruitor, la anul de la zidirea lumi(i) 7232, 1724 fiind zugrafii: Theodosie, Andrei, Preda, Gheorghe, Macarie monah, Stefan, Pătraşco, Gheorghe, Ţărul.
BIBLIOGRAFIE: 1. Sfînta episcopie a eparhiei Rîmnicului Noul Severin în trecut fi acum, p. 383- 38~;
2. V. Drăghiceanu, Biserica Sf. Dimitrie-Craiova, in <<Bul. Corn. rnon. ist. », an VIII (1915), p. 191-192;
3. Dumitrescu, Istoricul, IV, p. 52; 4. A. Pessiacov, O pagină inedită din istoria Craiovei, in << Arh. Olh, an III
(192~). p. 159-160; 1). C. V. Obedeanu, FundaţiuneaObedenilor, in<< Arh. Olt.», an IV (1925), p.- 9; 6. Pisaniile
bisericjlor ridicate de Petre Obedeanu, in << Arh. Olt. >>, an VI (1927), p. 68; 7. 1. L. Atanasescu, Biserica Sf. Dimitrie din Craiova zisă Domnească, ctitoria domnului Matei vodă Basarab fi a doamnei sale Elena,
in« Ion Maiorescu», anI (1931), nr. 6-7, p. 52; 8. A. Pessiacov, Sf. Dumitru Băneasa din Craiova, in<< Arh.
Olt.», an XI (1932) p. 205-206; 9. A. Georgescu, Craiova- Cercetări istorice-, p. 97 notă; 10. 1. Popescu-Cilieni,
Biserica Sf. Dumitru, catedrala mitropolitană din Craiova, p. 8-9; 11. Idem, Biserica Sf. Dumitru, catedrala
mitropolitană a Craiovei, în «Mitropolia Olteniei», an XI (1959), p. 583.

*
Inscripţia de pe ferecătura icoanei de la p. 267, de sub nr. 155, datează din
<1783 septembrie 27-1785 februarie 3>, perioadă în care Ianache Văcărescu a fost mare
spătar, Ştefan Pîrşcoveanu mare vornic şi Grigorie Băleanu mare logofăt. (Informaţie
comunicată de Theodora Rădulescu, din lucrarea sa, în manuscris: Marii dregători din
Ţara Românească în secolul al XVIII-lea).
- Piatra de mormînt de la p. 347, de sub nr. 320, deşi este datată: 1693 septembrie 8
a fost pusă totuşi ulterior, in timpul cînd Matei Sacîzliul era mare portar, in <1696 mai 8-1703>.
- Piatra de mormînt de la p. 527, de sub nr. 645, deşi este datată: 1641 octombrie 5
a fost pusă totuşi ulterior, în timpul cind Ivaşco Ceparul era mare armaş, în <1654 aprilie 231657 octombrie 1>.
- Talerul de la p. 616, de sub nr. 854, datează din <1695 martie 12-1706 august?>,
perioadă in care Ianache Văcărescu a fost mare agă. (Informaţii comunicate de N. Stoicescu,
din lucrarea sa, in manuscris: Dregătorii Ţării Româneşti şi ai MoldoCJei).
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GLOSAR DE CUVINTE SLAVE *
blagocestiv, adj. = binecinstitor
blagorodnic, adj. = de bun neam
BogorodiţA,

s. f. =

Născătoare

de Dumnezeu

brat, s. m. = frate
ciad, s. m. = copil
dnă, dni, s. f. = zi, zile
ego, pr. pers. = lui, a lui, al lui, ai lui, ale lui
gospojda, s. r. = doamnă
i, conj. =şi
meseţa,

s. f. =

lună

mirotociv, adj. = izvoritor de mir
ot, prep. = din, de la, de
OvidenM, s. f. vezi Vovidenia

PreapodobnA, adj. = Preacuvioasă
Predltecl, adj. = Inainte mergător
sfeştenomucenic, s. m. = mucenic ierarh
sin, s. m. = fiu
Uspenie, s. f. =Adormirea Maicii Domnului
vă, prep. = tn
Vovidenla, (Ovidenia, Vovedenia) s. f. = Intrarea
tn biserică (a Maicii Domnului)
vtori, nr. ord. = al doilea
za, prep. = de
zet, s. m. = ginere
zvezdă, s. f. = steluţă, obiect de cult

* Pentru intregirea formulelor religioase intilnite adesea in inscripţii sub formă prescurtată (sau
numai cu iniţiale), a se vedea Nica M. Tuţă, Sfîntul antimis. Studiu istoric, liturgic şi simbolic, Buc., 19~3.
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Comunicări. Mănăstirea Samurcăşeşti-IlfoD,

în <• Bul. Corn. mon. ist. •>, an XIX (1926), p. 123.
Un epitaf al mitropolitului Ştefan din anul 1652, in <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXII (1929},
p. 29-33.
Comunicări. Pictorii lui Matei Basarab la Ar nota- Vîlcea. Mănăstirea V ăcăreşti, in << Bul. Corn.
mon. ist. &, an XXII (1929), p. 138.
O ctitorie brincoDenească dispărută: Biserica Sfintului Ion Grecesc din Bucureşti, în 1nchinare lui
Nicolae Iorga, Cluj, 1931, p. 138-142.
Insemnări. Mănăstirea Mărgineni ( PrahoPa), in <<Bul. Corn. mon. ist.•>, an XXIV (1931), p. 46-47.
Monumente istorice din Oltenia. Raport pe anul 1921 <raportul 1>, în << Bul. Corn. mon. ist. •>,
an XXIV (1931), p. 105-132.
Săpăturile de la Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, în <• Bul. Corn. rnon. ist. •>, an XXIV (1931),
p. 159-176.
Monumentele Olteniei. Raportul II-III, în <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXVI (1933), p. 49-75.
DuMITREscu, MARIN, Biserica Sf. Nicolae-Şelari, în« Teologul •>, an II (1898), nr. 9 din 1 iulie, p. 3--L
Matei Basarab, în<< Consolatorul •>, an I (1898-1899), p. 125-127, 136-137.
Istoricul a 40 de biserici din Romdnia, 4 voi., Bue., 1899-1915.
Biserica Schitu Măgureanu, în « Consolatorul •>, an Il (1899-1900), p. 332-335.
Biserica Sloboziea, în <• Consolatorul •>, an II (1899-1900), p. 3'•9-350.
Manastirea Cotroceni, în « Consolatorul •>, an II (1899-1900), p. 221-223.
Manastirea Radu Vodă, în« Consolatorul •>, an II (1899-1900), p. 270, 299-301.
Biserica Bucur, în<< Consolatorul », an III (1900-1901), p. 188-189.
Biserica Creţulescu, in<< Consolatorul •>, an III (1900-1901), p. 7-11.
Manastirea Văcăreşti, în <• Consolatorul •>, an III (1900-1901}, p. 171-17,'..
Cele 40 de biserici făcute de Matei Basarab, în «Amvonul •>, an XVII (1914-1915), p. 311-31!..
ELEFTEREscu, EM., Biserica Curtea Veche, in «Glasul monahilor •>, an X (1932}, nr. 298 din 28 febr., p. 2.
Bisericile Bucureştilor. Biserica Bucur, în<< Glasul monahilor •>, an X (1932), nr. 305 din 1i apr.,
p. 2; XII (1934}, nr. 400 din 6 mai, p. 3.
Monumente istorice din Bucureşti. Biserica Mihai Vodă, în <<Glasul rnonahilor •>, an X (1932),
nr. 310 din 29 mai, p. 2.
Biserica Radu Vodă, în« Glasul monahilor >>,an X (1932), nr. 314 din 26 iunie, p. 3.
Biserica Doamnei, în<< Glasul monahilor •>, an X (1932), nr. 331 din 20 nov., p. 2.
Biserica Colţei, în «Glasul monahilor », an XI (1933}, nr. 341 din 5 febr., p. 4.
Biserica Antim, în <• Glasul monahilor •>, an XI (1933}, nr. 343 din 19 febr., p. 3.
Biserica cu Sfinţi sau << Popa Fierea •>, în << Glasul monahilor •>, an XI (1933), nr. 348 din 26
mart., p. 2.
Biserica Slobozia, în<< Glasul monahilor •>, an XI (1933), nr. 349 din 2 apr., p. 2.
Biserica Sfinţii Apostoli, in <<Glasul monahilor •>, an XI (1933), nr. 354 din 7 mai, p. 2.
Biserica Icoana, in« Glasul monahilor •>, an XII (1934}, nr. 397 din 8 apr., p. 3.
Biserica Zlătari, in<< Glasul monahilor », an XII (1934), nr. 398 din 22 apr., p. 3-4.
Biserica Sf. Gheorghe-Nou, în <<Glasul monahilor •>, an XII (1934.), nr. 4.03 din 27 mai, p. r..
Biserica Sf. Nicolae Şelari sau Lipscani, în «Glasul monahilor •>, an XII (19%), nr. 10'• din 3
iunie, p. 2.
Biserica Oborul Vechi, în <• Glasul monahilor >>,an XII (1934}, nr. 405 din 10 iunie, p. 4.
Biserica Foişoru, in« Glasul monahilor »,an XII (1934}, nr. 4.12 din 29 iulie, p. 1-2.
Biserica Sf. Pantelimon lîngă Foişor din Bucureşti, in<< Glasul monahilor •>, an XII (1934), nr. 4.13
din 2 sept., p. 3.
ENĂCEANu, GHENADIE, Metropolitul Ungrovlahiei Neofit 1, în <• Bis. ort. rom •>, an II (1875-1876}, p. 632-640.
Metropolia UngroPlahiei, in « Bis. ort. rom. •>, an V (1880-1881}, p. 24.-47, 78-110,
135-149, 314-327, 443-463.
] GHENADIE, CRAIOVEANU, Testamentul mitropolitului Antim IDireanu, in <• Bis. ort. rom. •>, an IX
(1885), p. 211-229.
] GHENADIE AL RlMNICULUI, Visite canonice însoţite de note istorica-arheologice. Anii 1890-1891,
Buc., 1892, VIII + 246 + VI p.
ENA.cEscu, EFREM, Pe urmele strămoşilor, Buc., [1938], 176 p.
Sfinta episcopie a eparhiei Rîmnicului Noul SeDerin în trecut şi ncum, Buc., 1906, CXXXIV + 69'. p.
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ERBICHANU, C., Istoria Mitropoliei Molda!Jiei şi Suce!Jei şi a catedralei mitropolitane din Iaşi. Urmată de o serie
de documente, de facsimileşi de portrete pril'iloare la istoria naţională şi bisericească a romdnilor,
Buc., 11l88, XCVII
548
LV p.
15 pl.
Douri in.~cripţii monumentale conţinănd date istorice naţionale, in « Bis. ort. rom. », an XII (18881889), p. 565-56?.
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+
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Bărbaţii culţi
riotă

greci ş~ romdni şi profesorii din Academiile de Iaşi şi Bucureşti din epoca zisă fana(1650-1821), de . .. , în «Anal. Acad. Rom.>>, Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom. XXVII

(1904- 1905), p. 141-182.

1:".1:position de l'Art roumain ancien el moderne. Catalogue des reuvres exposees, Paris, 1925, 88 p. + XXIV pl.
F.\LCOIANU, ALEXANDRU AL., Călituza istoricii a mănăstirii şi închisorii centrale« Văcăreşli », Buc., 1929, 4? p.
Fu.IMON, AuREL, Din l'echea noastră artă bisericească. Cîtel'a ţesături întîlnite în anii 1914-1917, in tArtă şi
tehnică grafică>>, 194.0, caietul 11, p. 55-62.
F1L1TTI, 1. C., Doamna Neaga, ln <1 Adevărul »,-Buc., an 45 {1932), nr. 14.769 din 24 febr., p. 1-2.
Biserici ~i ctitori, în <1 Bis. ort. rom.>>, an L (1932), p. 118-134, 209-238; şi extras: Buc.,
1932, 48 p.
Biserica Sf. Dumitru din Bucureşti (str. Carol), in« Bis. ort. rom.>>, an L (1932), p. 348-362,
408-422; şi extras: Duc., 1932, 32 p. + 11 pl.
Fi.OREscu, GEORGE D., Din l'echiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 1790-1791. După donă
planuri inedite de la sflrşitull'eacului al XVII-lea, Duc., 1935, XVI + 186. p + 4 h.
Dil'anele domneşti din Ţara Românească, Buc., 1943, 371 p.
Din istoricul mahalalei Boteanului zisă şi mahalaua « Bisericii cu brad>> şi mahalaua « BraduBoteanul », in «Glasul bisericii», an XX (1961), p. 1020-1028.
Din istoricul bisericii Sfîntului Spiridon cel Vechiu din Bucureşti, in • Glasul bisericii t, an XXI
(1962), p. 136-150.
Ft.ORESCU, GEORGE D., PETRE Ş. NĂBTUREL, PAUL 1. CERNOVODBANU, Lapidarul bisericii Stavropoleos din Bucureşti, in <1 Bis. ort. rom.>>, an LXXIX (1961), p. 1055-1094.
FLOREscu, GR., Cetatea Turnu, in« Rev. ist. rom.>>, an XV (1945), p. 432-464.
FoŞLB, ANDREI C., Biserica Curtea Veche din Bucum;ti, Institutul teologic, Buc., teză de licenţă din 1956,
139 p. [în manuscris].
F o TE.\ 1., 1storicul bise1·icii Sfîntului N icolai Domnesc din Iaşi, in <1 Bis. ort. rom. >>, an IX (1885), p. ?1 0-?19.
FHuNzEscu, A1.., Comunicări, în <1 Bul. Com. mon. ist. >>,an XXXV (1942), p. 191.
1 l.\t.EJ;>Escu, AL. G., Hforia Spitalelor Ci!Jile din B1tcureşti, Buc., 1899, ?36 p.
1i J.:ORG Eseu, ANASTASE, Craiol'a. - Cercetări ist01·ice. - I. Tirgul Craiove1:, Craiova, 1936, 113 p.
12 pl.
liF.ORCF.scu, r. B., IJanul mănit.~tirii Hnrezi din oraşul Craiol'a, in « Mitropolia Olteniei>>, an X (1958),
p. 239-24?.
nuENADIE AL RîMNicuLui, vezi: ENĂCEANu, GHBNADIE.
GHF.ORGHJU, CoNsT. D., Geografia judeţului Neamţ, voi. I, Piatra Neamţ, 1904, 399 [-402] p.
2 pl.
GmnANEscu, GH., Vlad vodă (Citlugărul), în <1 Arhiva>>- laşi, an VII (1896), p. 111-147.
Inscripţii de la biserica Barnol'schi din laşi, in « Teodor Codrescu >>, an 1 (1916), nr. 4, p. 5?.
Inscripţii şi notiţe de pe clirţi vechi, in~ Ioan Neculce »,an V (1925), p. 269-275.
[ln.•cripţia curţilor de la Hirlliu şi alte inscripţii], in~ Teodor Codrescu >>, an V {1936), nr. 11, p. 166.
ll!IIK.\-BU!lEŞTI, N., lîvolnţia a1·hitecturii in .Muntenia şi in Oltenia, în «Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXV
(1933), 'lOtl p. + CCCXXXVIII pl.; XXIX (1936), 179 p. + DCXLII pl.
0IBES<'U, lhiEORGHE 1., htoricul Mitropoliei Ungrovlahiei şi mitropoliţii Ţării Munteneşti, Buc., 1907, 143
p. + 18 pl.
0IOGLOVAN, RADU, lmprejurările descoperirii fragmentului de tun pro!Jenit din lunăria lui Petru Cercel, in
• Revista muzeelor», an II ( 1965 ), p. 160.
llwLF.scu, DuMITRU, A!ănăstirea Arnota, Institutul teologic, Buc., lPză d~ licenţă din 1932, nr. 595, 106 p.
[in manuscris].
UIUREscu, CoNSTANTIN C., istoria romdnilor, 3 voi., Buc., 1942-1946, voi. 1, ed. a V-a; voi. 11/1,
t>d. a IV-a, ll/2, ed. a IV-a; voi. III/1, ed. a 11-a, III/2, ed. I-a.
UIUREscu, DINU C., Vizitind Muzeul de artă al R.P.R.- Anaforniţe brincoveneşti, in «Studii teologice», an
XVIII (1959), p. 454-476.
]lmbogăţirea colecţiilor Muzeului de artă al R.P.R., in • Culegeri şi studii de muzeografie t,
1959-1960, p. 159-160.
Contribuţii la studiul broderiilor de la Trei Ierarhi, în • Mitropolia Moldovei şi Sucevei »,
an XXXVI (1960), p. 215-238.
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GlURBscu, D1NU C., Date asupra picturii istorice româneşti l11 epoca feudalâ, în <• Studii şi cercetări de istoria
artei», an VII (1960), nr. 2, p. 61-79.
O cutie de argint dăruită Tismanei in 1670-1671, in •Mitropolia Olteniei», an XIII (1961),
p. 331-3~5.
Opere de argintărie din Ţara Românească in secolele XIV-XVI. Text de ... Imagini Irina:
Ghidali, Buc., 1962, [29 p].
GoiLAV, GR., Bisericile armene de prin ţările române, în << Rev. ist. arh. fii.>>, an XII (1911), p. 9-- H:!,
457-~66; XIII (1912), p. 15~-167; şi extras: Buc., 1912, 40 p.
GoLESCU, MARIA, Motive animale în sculptura decorativă şi semnificarea lor simbolic1i in arta religioa.~li, in « Bul.
Corn. mon. ist. ''• an XXXVI (1943), p. 36-t,8.
Icoana pe sticlă a zugravului Ioniţă ot BraşoP, în<< Bul. Corn. mon. ist. >>,an XXXVIII (l9't5),
p. 7-10.
GoRESCU, OcTAV, <<Văcăreştii mănăstire>>. • V ăcăreştii penitenciar>>. Precedat de un scurt istoric asupra regimului
penitenciar în România, Buc., 1930, 93 p. + 12 pl.
GRECIANU, ŞTEFAN D., Viaţa lui Costandin vodă Brîncopeanu de Radu pe/ logofăt Greciar~u, cu 11ote ~,: anrxe
de ... , Buc., 1906, 384 p.
Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, 2 voi., Duc., 1913-1916, '12'•+53 p. (I); !,43 +
26 p. (II).
GRESIANU, LuciA N., Monografia mănăstirii Mărcuţa, in <• Glasul bisericii>>, an XVI (1957), p. !d6 --'•:~o.
GRIGORAŞ, N., Biserica Sf. Nicolae-Domnesc din laşi, in « Mitropolia Moldovei şi Sucevei », an XXXVII
(1961), p. 213-235.
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, In «Mitropolia Moldovei şi Sucevei >>, an XXXVII (1961),
p. 351-~36.
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, Iaşi, 1962, 11~ p.
HALEVY, M. A., Comunităţile evreeşti din Iaşi şi Bucureşti pînă la ZaPerâ (1821 ), in «Sinai •>, Anuar d" studii
judaice, Buc., an III (1931), p. 11-112, XVII-- XXXII.
HASDEU, B. PETRICEICU, Etymologicum magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor,
4 voi., Buc., 1887-1898.
HuRMUZAKI, EuDOXIU de, Epitafe luate din biserica de la Bucureţ~ti a franciscanilor, in Hurmuzaki, Documente,
IX/1, Buc., 1897, p. 609.
IATIMIRSKI, A. 1., CnatJRHCKUR u pyccKUR pyKonucu pyMb/HCKUXl> 6u6nuomen, Sanclpeterburg, '1905, XL +
965 p. + XXI pl.
ILIR, R., Inscripţiile de la mănăstirea lui Neagoe Basarab de la Curl!!a di! Argeş, in <• Glasul bisericii •>, an XII
(1953), p. 587-596.
ILIESCU-PALANCA, DEM., Istoria bisericii Stavropoleos din Bucureşti, Bue., 19'•0, ~l:l p.
lnscripţiunea bisericii <<Schitul Măgureanul '' di11 Bucureşti, in « Bis. ort. rom. •>, an V (1880-181:11), p. Git..
[Inscripţia epitrahilului dăruit de Ştefan cel Mare mănăstirii Dobrwăţ], in <• Literatură şi artă română•>, an VII 1
(190~). p. 251.
Inscripţiur~ea funerară a mitropolitului Ştefan <după un decalc de V. 11. Urechiă >, în <• Buletinul Fundaţiunei
Urechiă>>, anI (1901), p. 29.
Inscripţia funerară a mitropolitului Theodosie d~tpă un deralr de J'. A. Urrchiă, in <• Buletinul Fundaţiunei
Urechiă "• an I (1901), p. 29.
IoNEScu, G. M., Istoria Cotrocenilor, Lupeştilor (Sf. Elefterie) şi Grozăveştilor, Bue., 190:!, XIX+ 557 ~- YII p.
Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei, 2 voi., Bue., 1906-191!., :!'.0 p. (I); :n6 p. (II).
IoNEScu, G. T., Despre pisania bisericii Sfăt~tului Elefterie din Bucureşti, in <• Rev. ist. rom. ''· an XVII
(1'J!.7), p. 161-163.
IONEscu GRIGORB, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Buc., 1938, 418 p.
loNNEscu-GION, G. 1., Mănăstirea Radu Vodă, în «Literatură şi artă rom;ină •>, an II (1897 --1898). p. '•31--Vt:!.
Istoria Bucureştilor, Buc., 1899, ['•] + 818 p.
loNIŢĂ, DuMITRU L., Biserica cu Sfinţi din Bucureşti, in <• Bis. ort. rom.>>, an LVI (1938), p. 64-90; şi
extras: Buc., 1938, 29[-31] p.
IoRGA, N., Studii 1i documente, 31 voi., Buc., 1901-1916.
Documente privitoare la familia Cantacuzino, scoase în cea mai mare parte din arhiPa d-lui G. Gr.
Cantacuzino şi publicate de ... , Buc., 1902, 360 p.
Inscripţii din bisericile României adunate, adnotate şi publicate de ... , 2 voi., Buc., 1905-1908,
VIII+ 374 p. (1); 1 + 381 p. + 1 pl. (Il). (voi. XV din Studii şi documente formează
voi. II al acestei lucrări).
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IoRGA, N.

Inscripţii şi însemnări

din bisericile Iaşului, publicate de ... , Buc., 1907, 90 p.
cel Mare şi mănăstirea Neamţului, în «Bul. Corn. mon. ist. >>, an III {1910), p. 97-1 OG.
Ţara Românilor. I. România. I. Judeţul Praho"a, Vălenii de Munte, 1910, 117 p. + 14. pl.
Un biruitor: Radu-"odă Şerban, Vălenii de Munte, 1911, 39 p.
Contribuţii la istoria bisericii române. I. Despre mănăstirea Neamţului. II. Bălineştii, în << Anal.
Acad. Rom. •>, Mem. Secţ. Ist., St>ria II, tom. XXXIV (1911-1912), p. 4.53-487.
Mănăstirea Hurezului. Dez"oltarea şi "iaţa ei, Vălenii de Munte, 1912, 79 p.
Fundaţiunile domnilor români înEpir, in <• Anal. Acad. Rom. •>, Mem. Secţ. Ist., Seria II, tom.
XXXVI (1913-1914), p. 881-915.
'' Arginturile >> lui Constantin Brînco"eanu, în «Bul. Corn. mon. ist. ~.an VII (1914), p. 97-110.
> Mormîntul lui Brîncopeanu: O descoperire a d-lui Virgil Drăghiceanu, in o Drum drept», an II
(1914), p. 4.55.
Inscripţie de pe o biserică necunoscută făcută de Constantin podă Brincopeanu, in Hurmuzaki,
Documente, XIV/2, Buc., 1917, p. 1131, nr. MCIII.
> Cronică. I nscrip[ii de la măncistirea Cernica şi de la mănăstirea Pantelimon, in « Rev. ist. >>, an
VI (1920), p. :!69.
> Cronicii lPisania bisericii Sf. Visarion Vechi din Bucureşti], in<< Rev. ist. >>,an VI (1920), p. 123.
Istoria românilor in chipuri şi icoane, Craiova, 1921, 336 p.
> BiseriClL din Miigurele-ll{oP, in « Rev. ist. •>, an VIII (1922), p. 192-193.
Cite,•a inscrip[ii <de la mănăstirea Cemim şi de la mănăstirea Văcăreşti>, in « Rev. ist. >>, an
VIII {19:!2), p. IGG.
> /coan1i din colec[ia N. Iorga, in <cRev. ist.», an XI {1925), p. 317.
Măniistirea Neam[ului. T'iaţa călugcirească şi munca pentru cultură, ed. a III-a, M-rea Neamţ,
19:!5, IV + 10!• p.
Citeva indicaţii asupra mănăstirii Snagovul, Vălenii de Munte, 1926, 19 p. + 2 pl.
Comunicări. O cădelniţă de la măncistirea Radu Vodă din Bucureşti, în << Bul. Corn. mon. ist. >>,
an XX {1927), p. 112.
Art et litterature des Roumains. Syntheses paralleles, Paris, 1929, 100 p. + LXXII pl.
O biserică siriană în Bucureşti, în <• Bul. Corn. mon. ist. >>,an XXII {1929), p. 97-100.
Mormîntul lui Udrişte Năsturel?, în <<Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXII (1929), p. 113-115.
Piatra de mormint a lui Alexandru Podă Mircea, în« Bul. Corn. mon. ist. >>,an XXII (1929), p. 161.
I>otui pil'tre de la .Muzeul na[ional din Bucureşti, in <<Bul. Com. mon. ist. >>, an XXII (1929),
p. •17 8-179.
Istoria armatei româneşti, C'd. a II-a, 2 voi., Duc., 1929-1930, 383 p. (I); 256 p. (II).
Domnii români după portrete şi fresce contemporane, Sibiu, 1930, XV p. + 221 pl.
Biserica şi palatul de la Afumaţi (Ilfov), în <• Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXIV {1931), p. 33-37.
Cea mai veche icoană din Moldova care însă nu e peche, în << Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXIV
(1931), p. 28-29.
Cronică. Inscripţia arabă de la Sf. Spiridon din Bucureşti, In <<Bul. Corn. mon. ist. •, an XXIV
(1931), p. 143.
Noi obiecte de artă găsite la Ierusalim, în mănăstirea Sf. Sapa şi la Muntele Sinai, in «Bul.
Corn. mon. ist. >>, an XXIV (1931), p. 181-187.
Piatra de mormînt a lui Se"astos Chimenitul din Trapezunt, in « Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXIV
(1931), p. 154-155.
Pietrele de mormînt ale saşilor din Baia, in <<Bul. Corn. mon. ist. >>, an XXIV (1931), p. 1-6.
Prid"orul de la Colţea, in <<Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXIV (1931), p. 136.
Inscripţii. Cu pro"enienţă pierdută. Alte inscripţii, in <• Rev. ist. •>, an XVIII (1932), p. 268-276.
Mormîntul doamnei Neaga şi al neamului ei, în <<Anal. Acad. Rom.>>, Mem. Secţ. Ist., Seria
III, tom. XII (1932), p. 189-193.
Fîntîna lui Alexandru podă Mircea, in «Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXVI (1933), p. 32.
Icoana românească, in «Bul. Corn. mon. ist. >>,an XXVI (1933), p. 5-26.
Les arts mineurs en Roumanie, in <• Bul. Corn. mon. ist. •>, an XXVI (1933), p. 14.5-156.
Les arts mineurs en Roumanie, 2 voi., Buc., 1934-1936,54 p. + 129 pl. (I); 28 p. + 107 pl. (II).
Vechea artă religioasă la români.I.Icoana românească. II. Argintăria românească. III. Miniaturile
româneşti. IV. Sculpturile în lemn. V. Ţesăturile, Vălenii de Munte, 1934, 150 p. + 4.8 pl.
Conducător istoric la bisericile din Bucureşti şi imprejurimile imediate. Traducere după « Guide
historique de la Roumanie >> de Liliana Iorga, Buc., 1935, 23 p.+ 4. pl.
Ştefan
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IORGA, N., Istoria românilor, 10 voi.. Buc., 1936-1939.
Guide historique de la Roumanie. deuxieme edilion, Buc., 1936, 171 p.
Portretele doamnelor române publicate de . . . Purtraits des princesses ruwnaines pablies par . .. ,
Buc., 1937, XXXV p. + 85 pl.+ V p.
Istoria Bucureştilor, Buc., 1939, 397 p.
Zece inscripţii de mormînt ale Mavrocordaţilur, în << Anal. Aead. Hum. )) 1 Mum. Kee!.. bt., ~uri a
III, tom. XX (1939), p. 1-9.
IoRGA, N. şi G. BALŞ. Histoire de l'art roumain ancien, Paris, 1922, H1 (-Ha)p. + 1:! pl.
Istoria României, 4 voi., Buc., 1960-1964.
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Pentru

inscripţiile

de sub nr. 816

şi

1087

să

se

vadă şi:

IONEscu, SERAFIM, Dictionar geografic al judetului Suceava, Buc., 189t., pp. 312, 313.
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In indicii volumului de faţă sînt cuprinse numirile de
locuri, persoane şi materii întîlnite în inscripţii şi clasate
în ordine alfabetică.
Numele complexe (nume şi prenume) .au fost alfabetizate la nume (ex. Brîncoreanu Constantin).
Indicativele însoţite de asterisc reprezintă monumente astăzi dispărute.
Numele de locuri sînt însoţite de identificările necesare situării lor geografice. Atît pentru numele de locuri
cît şi pentru cele de persoane, identificările noastre sînt
inserate între paranteze unghiulare. În paranteze rotunde
sînt redate diferitele forme sub care un acelasi nume
de loc sau de persoană poate fi întîlnit în ma'i multe
inscripţii. Tot în paranteze rotunde au fost incluse
datele din inscripţii care însoţesc numele de persoane.
Pentru suverani, patriarhi, mitropoliţi, episcopi s-au
indicat între paranteze unghiulare anii corespunzători
funcţiei ce au deţinut-o.
Identificările incerte sînt însoţite de semnul de întrebare, sau sînt urmate de cuvîntul <(probabil>>.
Trimiterile care însoţesc indicativele cuprinse în
indici corespund numărului de ordine al inscripţ,iilor
din volum.
S-au folosit următoarele prescurtări:
=biserică
=mănăstire
menţ. = menţiune

bis.
m-re
n.
n.
or.
r.
ş.a.

v.

=

născut,-ă

=notă
=oraş

=raion
= şi a~ţi
=vezi
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A
A. B., marcă a unui meşter argintar (1656), 948.
A. G., marcă a unui meşter argintar (1744), 863.
abagiu 166, 170.
Acachle, arhidiacon al Mitropoliei {1?14), 1117.
Achlmia (menţ. 1656), 653.
Achindin, monah (menţ. 1??? ... ), 28'..
acoperămint de catifea 1096, 1099.
Acthra, in pomelnicul bis. St Erat.erina (menţ.
1?90), 3?9.
Acxennătie v. Axentle.
Adam Filip v. Filip Adam.
Adam de Kă.lnok,, mare jude al Scaunului secuesc
din Gheorgheni şi Ciuc (menţ. 1?45), 4?.
adăpost pentru călători v. foişor.
Adil, fiica rabinulul Avraham (1 ?96 ), 5ft6.
Adrianopol, oraş <Turcia>, 15.
aer v. epltafe.
Afumaţi, biserică v. Bucureşti, biserici.
Agafia, femeia lui Lazor (mcnţ. 1 ??? ... ), 28'..
Agafia femeia lui Theodor lloul v. Boul Agafia.
Agarlţa (menţ. 1 ?25), 605.
Agapla din Deal (Sf. Mihail şi Gavriil), m-rc <r. Tg.
Neamţ>, ??O, 966.
Agapia din Vale (Sf. Mihail şi Gavriil), m-re, nou
zidită <r. Tg. Neamţ>, 887.
Agapie, egumen al m-rii Sf. Ecaterina (menţ. 1 ?90),
3?9.
Agapit, frate la m-rea Pecersca (menţ. sec. XVII),
8?3.
Agathon, episcop de lam-rea Rişca (menţ.17?? ... ),
284.
Agathon, episcop .:de Roman> (menţ. 1777 ... ),
284.
Agathon, ieromonah (menţ. 1777 ... ), 284.
Agathon, monah (rnenţ. 17?7 ... ), 284.
Agathona, jupaniţă (menţ. 1777 ... ), 284.
Agathona, preoteasă ( ?) (menţ. 1777 ... ), 284.
Agatu (menţ. 1 ?08), 604.
agă 213, 319, 631; mare -84, 352, 382, 48?, 854,
928; - ctitor 352 ; din Smirna 18; turc 1191.
Aghenţa, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1 ?90), 3?9.
agie 4?3.
agoale 1190.

Agrare, eparhie în Grecia 460.
Agripina femeia lui Gheorghie Gheuca v. Gheuca
Agrlplna.
Agrlplna, monahie (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Aharon, rabin (1?31), 512.
Akrivis v. Alexandru al lui Akrlvls.
alai de înmormîntare 318, 396.
Albania 602.
Albă, biserică v. Bucureşti, biserici.
Albu (menţ. 1 ?30), 19?.
Albu (?) din Craiova (1?95), ?21.
Albu, în pomelnicul m-rii Antim (menţ. 174?), 6.
Albu in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina v. Golescu
Albu.
Aleco v Filipescu Alexandru.
Alecsandru v. Alexandru.
Alecsie v. şi Alexe.
Alecsie, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Alecsie Mihail, logofăt (1 ?5t..), .'J81.
Alecu v. Stamate Alecu.
Alep, oraş <R. A. Siria>, domn pribeag la - 5?8.
Alexa, negustor (1?10), 1168.
Alexa, soţul Anisiei (menţ. 1??? ... ), 284.
Alexandra v. şi Alixandra.
Alexandra (menţ. 1?32), 1?0.
Alexandra cneaghină v. Mogăldea Alexandra.
Alexandra doamnă v. Cantacuzino Alexandra.
Alexandra, jupîneasă în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1 ??? ... ), 284.
Alexandra, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Alexandra, în pomelnicul lui Vasile Lupu voievod
(menţ. 1650), 1182.
Alexandra, stolniceasă, soţia lui Iorga stolnic
(1654), 775.
Alexandrache, ceauş, fiul lui Balasache Muselimul
(1726), 326.
Alexandrel fiul lui Antonie voievod v. Ruset Alexandrel.
Alexandria, oraş <R.A.U.>, 504.
Alexandru v. şi Allxandru.
Alexandru v. Davtdel Alexandru.
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Alexandru (menţ. 1783), 155.
Alexandru domn v. lpsllantl Alexandru.
Alexandru, donator la bis. Sf. Ecaterina (1780), 377.
Alexandru, fiul lui Atanasie mare căpitan (1721o),
446.
Alexandru fiul lui Ioan Cara v. Cara Alexandru.
Alexandru menţiune la biserica Icoanei v. Alexandru Lii.motescu.
Alexandru ( ?), mitropolit (menţ. 1722), lo97.
Alexandru, negustor din Bucureşti (menţ. 1710),
1168.
Alexandru pitar v. Vii.cii.rescu Alexandru.
Alexandru, in pomelnicul bis. SC. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Alexandru, in pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), lo51.
Alexandru, profesor <Turnavitul> (1762), lo95.
Alexandru tatăl lui Nicolae voievod v. Mavrocordat
Alexandru Exaporltnl.
Alexandru voievod v. Ghlca -, lpsllanti -, Mavrocordat - şi Moruzl Alexandru.
Alexandru, voievod fiul lui Ştefan <cel Mare>
voievod (1492), 962.
Alexandru, voievod in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28lo.
Ale:undru al lui Akrlvls din Trikka, meşter argintar (1636), 980.
Alexandru <Coconul> (Alecsandru), domn al Ţării
Româneşti <1623-1627>, fiul lui Radu Mihnea
voievod 28lo, 318; ctitor 315, 1248.
Alexandru Exaporitul v. Mavrocordat Alexandru
Exaporltul.
Alexandru Gheorghe v. Balaccloglu Alexandru
Gheorghe.
Alexandru <lllap (Aiixandru), domn al Ţării Româneşti <1616-1618, 1627-1629> şi al Moldovei
<1620-1621, 1631-1633>, 256, 282; donator 978.
Alexandru <Lii.motescu, soţul> Păunei, menţionat la
bis. Icoanei (1783), 155.
Alexandru <Lii.puşneanu> (Pahomie monah), domn
al Moldovei <1552-1561, 1563-1568>, fiul lui
Bogdan cel Orb voievod, familie 284, 764, 816,
1034,1087, 1088; ctitor 284, 1016; piatră funerară 621.
Alexandru <al II-lea Mircea>, domn al Ţării Româneşti <1568-157lo, 1574-1577>, 282; familie
315, 350; ctitor 314, 315, 578, 1247; pribeag
in ţări străine 578; piatră de mormint 624.
Alexe v. şi Alecsle.
Alexe, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Alexia fiul lui Eremia voievod v. Movllii. Alexandru.
Allple, monah (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Allxandra, in pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.

Alixamlra, în pomelnicul m-rii Clrligul (menţ. 1794),
1171.
Allxandra, în pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Allxandra, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Allxandra, preoteasă (1704), 1171.
Alixandra v. şi Alexandra.
Alixandri bagi v. Marin Allxandrl, hagiu.
Allxandru, in pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
Alstner Valentin, preot catolic (1647), 646.
Ambrosle, călugăr ( ?), ctitor la bis. din Pipera
(1793), 289.
Ambroslus din Kecskemet, preot lranciscan (1618),
637.
AmiUoltle, călugăr ( ?), ctitor la bis. din Pipcra
(1793), 289.
Amlras Atanasle, medelnicer (sec. XVIII), 322.
Amlras Maria, jupincasa lui Atanasie Amiras medelnicer (sec. XVIII), 322.
Amvrosle, mitropolit al Moldovei <1789-1792>,
Cost arhiepiscop de Ecaterinoslav 284.
Ana v. şi Anca, Ancuţa.
Ana v. Pap Ana Panltl şi Roşea Ana.
Ana (1594), 675.
Ana doamnă v. Racovlţii. Ana.
Ana doamna lui Antonie voievod v. Ruset Ana.
Ana, femeia lui Andronic (menţ. 1777 ... ), 284.
Anna, femeia lui Duca (menţ. 1777 ... ), 284.
Anna femeia lui Melentie v. Balica Ana.
Ana, femeia lui Petrea (menţ. 1777 ... ), 284.
Ana, fiica lui Antonie (1603), 636.
Ana, fiica lui Gheorghie (menţ. 1777 ... ), 28'•·
Ana fiica lui Ioan Cara v. Cara Ana.
Anna, fiica lui Lazăr (menţ. 1777 ... ), 284.
Ana, fiica lui Petru croitorul din Baia (1568),
622.
Ana, mama lui Petru croitorul din Baia (menţ.
1542), 622.
Anna, menţionată la bis. Icoanei (1783), 155.
Ana, menţionată la Mitropolie (1782), 280.
Ana, monahie (1777), 360.
Ana, in pomelnicul familiei Fălcoianu (menţ. 1766),
134.
Ana ( ?) în pomelnicul jupaniţt>i Dochiţa (mrnţ.
sec. XVIII), 173.
Ana, în pomelnicul logofătului Grigoraş (menţ.
1793), 284.
Anna, In pomelnicul m-rii Bogdana <probabil cea
de a doua soţie> a lui Solomon <Birlădeanu>
(menţ. 1798), 1172.
Ana, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Ana In pomelnicul m-rii Cotroceni v. Ancnţa,
fiica lui Radu Şerban domn.
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Anna, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Ana, în pomelnicul bis. Sf. l<~calerina (menţ. 1790),
:179.
Ană,

în pomelnicul bis. din Slăviteşti (1751), 1170.
preoteasă ( ?) în pomelnicul m-rii
Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28'..
Ana, soţia (?) lui Iane logofăt (1761), 713.
Ana soţia lui luan Golăi v. Golăi Ana.
Ana soţia lui Vasilache Canelos v. Canelos Ana.
anaforniţe (discuri, petohlebniţe, tipsii) 214, 235,
261, ~12, ~78, 562, 833, 835-837, 839, 852,
853, 857-861, 865, 1216; preţ 835; -astăzi
dis păru te 89, 107, 35~. ~21.
analogblon ft5~.
Anania al Bethleemului, egumen al m-rii Văcă
rcşti (1736), ft98.
Anania, cgumen al bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790),
379.
Anania, episcop (menţ. 1790), 379.
Anania, mitropolit (menţ. 1777 ... ), 28~.
Anania, mitropolit al Ungrovlahici <15~ft-1558>,
617, 618.
Anastase, cotar (1800), ~31.
Anastasia, Anastasie v. şi Nastasla, Nastasie.
Anastasia v. SlAtineanu Anastasia.
Anastasia doamna v. Duca Anastasia.
Anastasiia femeia lui Ioan Condria v. Condria
Anastasia.
AnastasUa, monahie (menţ. 1751), 1170.
Anastasie v. Papastamate - şi Teodoru Anastasie.
Anastasle din Corfu, vornic (menţ.), 18~.
Anastasie, donator la bis. SI. Ecaterina (1789), 378.
Anastasle, episcop (menţ. 1790), 379.
Anastasie, episcop de la Moldoviţa (menţ. 1777 ... ),
28ft.
Anastasie, episcop de Vad (1531), 110~.
Anastasie, ieromonah (menţ. 1777 ... ), 28ft.
Anastasle, negustor din Ianina (1771), 287.
Anastasle, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Anastasle Crimca, mitropolit <al Moldovei 16081617, 1619-1629>, de la Dragomirna 28ft, 1085.
Anastasle Ioan din Coniţa (sec. XVII), 78.
Anatolie, ierodiacon al Mitropoliei (1780), 2~3.
Anca v. Brincoveanu Ancuţa.
Anca (menţ. 1725), 196.
Anca doamnă v. Ancuţa, doamna fiica lui Radu
Şerban domn.
Anca, jupaniţă (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Anca, jupaniţa lui Ion (menţ. 16ft6), 282.
Anca, menţionată la bis. Izvorul Tămăduirii (179ft),
167.
Anca, in pomelnicul m-rii An tim (menţ. 17ft6 ... ), 6.
Anca, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.

Ana,

Anca, soţia lui Dumitru (menţ. 158~). 2~9.
Anca, soţia (?) lui Dumitru (menţ. 1725), 196.
Anca, soţia lui Vlaicu clucer, mama doamnei Neaga
(1583, 1588), 630, 632.
Ancuţa, v. Cantacuzino Ancuţa.
Ancuţa doamna v. Brincoveanu Ancuţa.
Ancuţa (Ana, Anca), doamnă <fiica lui Radu>
Şerban domn (1607, 1608, menţ. 16~8' ... ), 285,
1052; ctitoră 890.
Ancuţa Iiica lui Preda mare spătar v. Brincoveanu
Ancuţa.

Ancuţa,
Ancuţa,

Ancuţa

rel

fiica lui Simeon cupeţul (menţ. 1726), 203.
fiica lui Vlad popă (menţ. 172ft), ~99.
jupîneasa lui Coslandin Năsturel v. Năstu-

Ancuţa.

Ancuţa, menţionată

la bis. Jitniţa (1732), 170.
în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Ancuţa, în pomelnicul m-rii Cotroceni <fiica lui
Papa mare log. din Greci> (menţ. 1780 ... ),
285.
Ancuţa, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Ancuţa, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Ancuţa, in pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 176ft}, 283.
Aoeuţa, preoteasa lui Marin (menţ. 1762), ~38.
Aocuţa, soţia lui Petru sluger (sec. XVII), 127.
Andrei V. Talpă -, Velndrlg- şi wour Andrei.
Andrei, boier ( ?) in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28~.
Andrei (?) din Liov <zugrav de icoane?> (16ft6),
1107.
Andrei, din Ordinul iezuiţilor (menţ. sec. XVII),
M9.
Andrei, donator la bis. Popa Rusu (1787), 1001.
Andrei, dulgher (1757), 139.
Andrei, fiul lui Neculai cupeţ (17~2), 1027.
Andrei, fiul lui Simion vătaf (menţ. 1781), 1210.
Andrei, hatman <al Moldovei> (menţ. 1777 ... ),
Ancuţa,

28~.

Andrei, jupan (1631), 9ft0.
Andrei, logofăt (menţ. 179ft), 1171.
Andrei, menţionat la bis. Olari (1781), 221.
Andrei, in pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 179~).
1171.
Andrei, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.1765 ... ),
298.
Andrei, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Andrei, in pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1732),
~32.

Andrei, in pomelnicul bis. Stelea din
(menţ. 176ft), 283.
Andrei, preot (menţ. 179~). 1171.

Tîrgovişte
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Andrei, soţul Mariei (menţ. 1777 ... ), 284.
Andrei, vistier <mare>, ctitor la bis. :::lf. Ioan cel
Mare- Grecesc (1703), 453.
Andrei, zaraf <fiul lui Ilie cojocarub (17 44), 31!1.
Andrei, zugrav de biserică (1724), 1253.
Andrei, zugrav de icoane (1745), 568.
Andrei <Ruset?>, în pomelnicul bis. din DealulMare (menţ. 1758), 574.
Andreica, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.1777 ... ),
284.
Andreuş (1760), 1130.
Andriana (1782), 280.
Andriana, în pomelnicul bis. Sf. Ecalerina (menţ.
1792), 379.
Andriana soţia lui Şerban Cantacuzino mare vornic v. Cantacuzino Andriana.
Andrieş, in pomelnicul m-rii Clrligul (menţ. 1794),
1171.
Amlrieş, zugrav de icoane (1740), 1125.
Andronache, menţionat la bis. Sf. Ilie Gorgani
(1761. .. ), 149.
Andronache, pircălab, ctitor la m-rea Sf. Sava
(1709), 585.
Andronache, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de
Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Andronache, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Andronic din neamul Dudeştilor (menţ. 1787), 368.
Andronic, soţul Anei (menţ. 1777 ... ), 284.
Andronlca, In pomelnicul bis. SC. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Andronie, în pomelnicul schitului Brădet (menţ
sec. XVII-XVIII), 282.
Anesia v. Anisia.
Angela, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Angerliu Lucsandra v. Hangerll Ruxandra.
Anghel, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Anghel, menţionat la bis. Jitniţa (1732), 170.
Anghel, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII- XVIII), 282.
Anghelena v. Anghellna.
Angheli, menţionat la bis. Icoanei (1783), 155.
Anghellchl (menţ. 1766), 670.
Anghelina, doamnă <fiica lui Neagoe Basarab>
(menţ. 1526), 1159.
Anghelina, jupineasă {1722), 231.
Anghelena, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Anghelina soţia lui Besa Petre v. Besa Anghellna.
AngheUna <LApuşneanu>, fiica lui Alexandru
<Lăpuşneanu> voievod (menţ. 1777 ... ), 284.
Angheluşa, In pomelnicul m-rii Cirligul (menţ.
1794), 1171.
Anlca de la Braşov (1776), 716.
Anica, soţia ( ?) lui Drăghici zaraful (menţ. 1758),
365.

Anica, soţia lui Ştefan logofăt de divan, ctitoră la
bis. Tabaci (1731), 479.
Anlnoasa, sat <r. Filiaşi>, cruce de piatră din
- (?) 604.
Anisie (menţ. 1735 ... ), 1169.
Anlsia, femeia lui Mihail (menţ. 1777 ... ), 284.
Anlsle, monahie (menţ. 1798), 1172.
Anlsia, in pomelnicul m-rii Slatina (1777 ... ), 284.
Anlsle, preoteasă ( ?) (menţ. 1777 ... ), 284.
Anlsla, preoteasa (?)lui Petru din Drăgoeşti (menţ.
1777 ... ), 284.
Anisia, soţia lui Alexa (menţ. 17 77 ... ) , 284.
Aniţa (menţ. 1735 ... ), 1169.
Aniţa doamna v. Cantemir Aniţa, doamna.
Aniţa fiica lui Dumitraşco eupeţ v. Condra Aniţa.
Aniţa din neamul Docăneştilor (menţ. sec. XVIII),
1167.
Aniţa din neamul Movileştilor (menţ. sec. XVIII),
1166.
Aniţa, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Aniţa, In pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Aniţa, In pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Aniţa, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Aniţa <Cantemir>, doamna lui Constantin voievod
(menţ. 1794), 1171.
Anlţa <Costln>, fiica lui Miron logofăt (menţ.
sec. XVIII), 1166.
Aniţa <Ruset? >, în '!JOmelnicul bis. din Dealul Mare
(menţ. 1758), 574.
Antal Ferentz (1777), 567.
Antal Jinos, jurat {1777), 567.
Antemia cneaghina lui Grigorie Cociul v. Coelul
Antemia.
Anthim arhiereu v. Antim Ivireanul.'
Antim din Eleusa, arhiepiscop şi mitropolit al
Pogonianei (1795), 7, 602.
Antim, egumen (menţ. 1790), 379.
Antim, mănăstire v. Bucureşti, biserici.
Antlm, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Antim Ivireanul (Anthim), mitropolit al Ungrovlahiei <1708-1716>, 6; ctitor lam-rea Antim,
donator 4, 5, 587, 1041; ieromonah tipograf 747.
Antimle, în pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.
Antlmlia, femeia lui Pătraşco vornic de Botoşani
(menţ. 1777 ... ), 284.
Antlmila, jupaniţă ( ?) în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Antimla, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Antimia soţia lui Maxim Burnar v. Burnar Antlmla.
Antioh menţionat pe o piatră de mormint la bis.
Sf. Apostoli v. Cantemir Antioh.
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Antioh Constantin <Cantemir>, domn al Moldovei
<1695-1700, 1705-1707>, donator 699.
Antiohia, oraş <R. A. Siria>, patriarhie, biserică
din Bucureşti închinată la - 418, t.20.
Antohie, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179t.),
1171.
Antohi, în pomelnicul bis. din Sărăţenii·de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Anton din Craiova (1795), 721.
Anton, zlătar, soţul Catrinei (1761), 1028, 1029.
Antonida, monahie (menţ. 1777 ... ), 28r..
Antonie (menţ. 1677), 110.
Antonie <din Popeşti>, domn al Ţării Româneşti
<1669-1672>, 382, 750; familie 161, 165; donator 779.
Antonie, episcop al Romanului <1787-1796>, 1150,
1171.
Antonie, ieromonah (menţ. 1777 ... ), 28t..
Antonle, mitropolit al Moldovei <1730-1739>, 284..
Antonie, monah de la m-rea Tismana (1682, 1686),
733, 73t..
Antonle, monah, în pomelnicul m-rii Slatina
(1777 ... ), 28t..
Antonle, monah scutar (menţ. 1777 ... ), 28t..
Antonle, In pomelnicul bis. lenii (menţ. 172t.), 165.
Antonle, tatăl Anei {1603), 636.
Antonie voievod v. Antonle din Popeşti şi Ruset
Antonle.
Antunll, In pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
. Apostol v. lzbăşoiul Apostol.
Apostol (menţ. 1790), t.23.
Apostol, arnăut (1800), 168.
Apostol, biserică v. Bucureşti, biserici.
Apostol din Vodena <pisar> (1770), 1135.
Apostol, jupan, ctitor la bis. Delea Veche (1766 ... ),
112.
Apostol negustor v. Apostol Lazăr, negustor.
Apostol, tatăl lui Radu cîntăreţul (menţ. 17r.2),
t.37.
Apostol Lazăr, negustor, ctitor la bis. Şelari (1698,
1700), t.77; donator 382.
Apostolache, vistiernic şi mare comis din Moldova
(1597, 1601), donator, familie 63t., 816.
Apostol, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Apostul v. Apostol.
aprozi v. ceauşi de -, logofăt de aprozi.
arabi, călugări şi ierarhi - t.20 ; v. şi lnscrip~ii
In l. arabă.
Arabia v. Ţara Arăpească.
Arapul v. Danill Arapul.
Archirie doamna v. Arghlra, doamna.
Ardahar, oraş <Ardahan, R. S. S. Armeană>,
preot din - 120t..
Ardeal v. Transilvania.

Argeş, oraş

<Curtea de Argeş>, roţi de moară 668;
667;
- mănăstire 282; ctitori 577; arhimandrit,
egumen, dascăl 6, 282, 758, 1000, 122t.; danii
667, 668; obiecte de la -275,805,978, 10t.l,
1126, 1159-1163, 1225-1227; morminte 617,
618, sr.r., 6t.5, 667' 668;
-episcopie 815; episcopi 8-10, 281,871, 1022.
Argetoianu v. Argitolanu.
<Arghira> (Archirie), doamna lui Radu <Mihnea
voievod > (menţ. 1777 ... ), 28t..
Arghira fiica lui Dumitraşco cupeţ v. Condra
Arghira.
argint 80, 168, 21r., 261, t.02, t.20, 718, 750, 751,
818, 819, 865, 869, 909, 910, 91t., 999, 1006,
1011, 1016, 12t.8, 12t.9; preţ 765; dramuri,
litre de - 168, 1017.
argintari 155, 280, 675, 759, 799, 910, 950, 1015;
breaslă 6r., t.21; v. şi meşteri argintari şi
cupcţ

zlătarl.

Argltolanu Costandln, fost mare clucer (177t.), ctitor
la bis. SC. Dumitru din Craiova 595.
Argltolanu Maria, fiica lui Necola Slătineanu
(177t.), ctitoră la bis. Sf. Dumitru din Craiova
595.
arhidJacon, - ispravnic 750; - ctitor, donator
1117, 1171; al Roxolanilor 821.
arhlerei şi arhieplscopi (ierarhi) t.51, 1119; -unit
din Transilvania 571; ,..._,străini, de Cerven 291;
din Creta 1080; al Ecaterinoslavului 28t.; al
Iconiului 332; de Ierapolis 910; al Pogonianci
588, 602; de Sevasteia 1067; al Stavropolei
t.32, t.t.3, 600, 907; al Thebaidei 502; în alai
de inmormintare 396; v. şi episcopi, mltropo11~1.

Arhimandritul, mănăstire v. Bucureşti, biserici.
arhlmandrlţl 59r., 757, 821, 869, 999, 1015; ctitori, ostenitori 58, r.r.2, H7, 607; - donatori,
lnnoitori de obiecte 65, 3t.7, t.80, 718, 737, 758,
796, 865, 866, 92t., 925, 1000, 1002, 1or.r., 1061,
1063, 11t.2; din Moldova 151, 770, 798, 875;
,..._, străini 378; - donatori, înoitori de obiecte
278, 3t.8, 369, 760, .873, 1065, 1156; - meşter
ţesător 1080; v. şi egumeni, stareţl.
Arhip, ierodiacon (menţ. 179t.), 1171.
Arhip, monah (menţ. 1758), 57t..
arhipăstori v. mltropoliţl.
arie v. cluceri de arie.
Arie Lelb, tatăl Sarei (menţ. 1793), 5H.
Arlon, negustor (1710), 1168.
Arlon, în pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1732),
t.32.
Aristarh, tatăl lui Mihail Hrisoscoleu v. Hrisoscoleu
Aristarh.
Arlton, monah, din familia Ruset (menţ. 1758),
57t..
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Arlton, in pomelnicul bis. din Dealul-Mare (menţ.
1758), 574.
,\rizan, în pomelnicul bis. ~f. Ecatcrina (menţ.
1790), 379.
armaş, mare 179, 645 (sic); ispravnic 7a5; ......, din
Bizanţ, ctitor 589.
,\rmenca, în pomelnicul bis. Stclea (menţ. 1764),
283.
Armenească,

biserica v. Bucureşti, biserici.
armeni 15, 40, 1204; breasla croitorilor
42;
v. şi inscripţii în 1. armeană,
arnilut 168.
,\rnota (Sf. Mihail şi Gavriil), m-re <r. Horezu>,
egumen 843, 1106, 1116; obiecte 743, 778,
818-820, 1230, 1231.
,\ron <Tiranul>, domnul Moldovei <1591-1592,
1592-1595>, fiul lui Alexandru Lăpuşneanu
voievod 284.
Arsache, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
A.rsenie, ierodiacon, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Arsenle, jupan, fiul lui Mihai (1560), 936.
Arsenle, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Arsenle, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 17 77 ... ),
284.
Artaşat, oraş <R. S. S. Armeană>, preot 659.
artofor 97, 108, 348, 373, 378, 495, 755, 760; v.
şi chivot.
Arut, fiul lui ~arghis (1739), 3:!.
Asan, boier (menţ. 1710), 1168.
Asan, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (mcnţ.
1790), 379.
Aslo.n, jupan, ctitor la bis. Sf. Troiţă din Cimpulung (1632), 579.
Aspra v. Pogonl Aspra.
ABpra, în pomelnicul m-rii An tim (menţ. 1746 ... ), 6.
Asopurl ( ?) (Asoburi), soţia lui Gheorghe, mama
Teodosiei (menţ. 1723, 1732), 1228, 1238.
aşezilmint pentru biserică 153.
Atanasie v. Gheorghlu-Capmare ......, şi Mihail Atanasle.
Atanasie, căpitan mare, soţul Elenei (1724), 446.
Atanasie, egumen Ia m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc (1740), 467.
Atanasie, episcop (menţ. 1790), 379.
Atanasie episcop din Blaj v. Athanasie Rednlc.
Atanasle, fiul lui Ghionma banul (1737), 663.
Atanasie, ieromonah (1699), 1064.
Atanasle, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Atanasie, şetrar din Craiova {1795), 721.
Atanasle, tatăl lui Parusis (menţ. 1727), 460.
Athanasie v. şi Atanasle.

Athanasle, icrodiacon economul Mitropoliei (17 80),
234.
Athanasie, ieromonah de la Humor (menţ. 1777 ... ),
284.
Athanasle, ieromonah de la Mitropolie (1710), 1168.
Athanasle, ieromonah de la m-rea Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Athanasle, meşter (1781), 1226.
Athanasle, monah (menţ. 1777 ... ), 284.
Athanasie, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Athanasie, proegumen la Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Athanasie <Rednic>, episcop <unit din Transilvania 1764-1772>, moarte 571.
Athanasievlcl Radu, logofăt de taină, ctitor la
bis. Sf. Dumitru (1741), 265.
Athos v. Sfintul Munte.
atlet ( ?) 619.
< Augsburg, oraş R. F. Germană >, meşteri argintari 851, 855, 917, 972.
aur, obiecte înfrumuscţate cu ......, 789, 818, 902;
preţul lui 765.
Austria v. Ţara NemţeascA.
austrieci, armată 1165; ,..., iau prizonier pe Nicolae
Mavrocordat 487; v. şi impArat german.
Avercbie, egumen la m-rea Cotroceni (menţ.
1780 .•. ), 285.
Avercbie, ieromonah (menţ. 1710), 1168.
Avllana, în pomelnicul jupînesei Dochiţa (menţ.
sec. XVIII), 173.
Avraam, rabin starostc, fiul rabinului Haim (1775),
535.
Avrabam, rabin profesor, tatăl Adilei (menţ. 1796),
546.
Avrabam, rabin staroste, fiul lui J ehuda Leib
(1775), 536.
Avrabam, tatăl rabinului Jţhac (menţ. 1762), 529.
Avrabam Cohen, rabin, tatăl Leii (menţ. 1795), 545.
Avram Bihor, fiul rabinului Jona (1779), 537.
Avramle <al II-lea>, patriarh al Ierusalimului (1775,
1787), 756; clădeşte un han 598.
Avxentie, mitropolit al Sofiei <1705, 1707>, ctitor
la bis. Sf. Apostol ( ?) 454; donator 1179.
Axana fiica lui Ioan Cara v. Cara Axana.
Axenia v. Ostaşu Axenia.
Axenla, doamna lui Ştefan <Tomşa> voievod (menţ.
1777 ... ), 284.
Axentle (Acxennătie), căpitan, mormînt (1734),
204.
Axlnla, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Axlnle, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179t.),
1171.
Axintie, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179Eo),
1171.
azil pentru săraci 129.
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B.F. v. }'leischer Balthazo.r.
biserica lui Alexandru voievod 96:!.
Bachicsi, nepotul domnului de .Fontana (1737), 41.
baei la slînă v. scutar.
Baciul, în pomelnicul bis. Hlavropoleos (1733), 451.
bacşişuri date oşlenilor turci 1165.
Badea ( ?), (menţ. 1584), 249.
Badea, căpitan ispravnic (1647), 580.
Badea din Craiova (1795), 721.
Badea, jupan < din Coleşti >, piatră de mormînt
(1532), 614.
Badea, logofăt din Brîncoveni (1629), 71!7.
Badea, în pomelnicul schilului Brădel (menţ. :sec.
XVII-XVIII), 21!:!.
Badea, în pomelnicul bis. din Slăvileşli (menţ.
1751), 1170.
Badea, în pomelnicul bis. Slelea din Tîrgovi~Le
(menţ. 1764), 283.
Bahcea, soţia lui Pîyîklîzate Vardan (1796), 29.
Baia, oraş 652; croitor 622; Biserica Catolică,
pietre de mormint de la ~ 608-611 619
622, 623, 625, 635-637, 641, 648, 652: 655:
Baiazit llderim (Baiazet), Impăratul turcilor (1398,
menţ. sec. XVII), 1023; reface cetatea Turnu
1203.
Bal. .. din Craiova (1795), 721.
Balaccioglu Alexandru Gheorghe (17 80), 3 77.
Balaşa doamnă v. Cantacuzino Bălaşa.
Balasachi Dimitrie(~ Dimitraşcu), postelnic (1756,
menţ. 1757, 1776), soţul Sultanei 1190; mormint '•90, 494.
Balasache Muselimul, tatăl lui Alexandrache ceauşul (menţ. 1726), 326.
Baldovin, logofăt (1700), 992.
Balea, <mare> comis (158t.), soţul Grăjdanei 249.
Balica Anna, femeia lui Melentie Balica, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28fo.
Ballca Costantln, fiul lui Melentie Balica si al
.
Anei (menţ. 1777 ... ), 28fo.
Balica Grigorie, fiul lui Melentie Balica si al Anei
(menţ. 1777 ... ), 28fo.
·
Balica Isac, <fiul> lui Melentie Balica, in pomelnicul Movileştilor de la schitul Frumoasa (menţ.
sec. XVIII), 1166.
Balica Melentie <Leonte>, soţul Anei, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28fo.
BalH Jţhac, rabin (menţ. 1792), 5t.3.
Balint J&nos, jurat din satul Bica (1777), 567.
Balş Maria fiica lui Pîrvu spătar v. Cantacuzino
Maria.
Balş Todorachi, spătar {1783), soţul Mariei <Cantacuzino > 75 7.
bani <dregători> 391, r.r.t; in titulatura domnului
1250; din Ţara Românească 335, fo53, 730,
1112, 1186; ctitori 127, 128; ispravnic 578·
donatori 3fo9, 388, 389, 682, 965, 968, 1089;
Bacău, oraş,

mormint 387, fo66; ~ din Moldova 28t.; ~ din
alte ţ.ări 661; cULori H6, 588; erori: mare ban
în loc de fost ban 127; ban în loc de mare
logofăt B89.
bani <monedă>, dărui ţi pcn Lru zidirea unor biserici
218, 585; ~ a~ezărnin l pentru folosirea lor
153; ~în preţul unui obiect 765; v. si monedă.
Banruca, localitate, paroh din ~ 973:
Barbara v. Gyeroffi Barbara.
Barbu, Barbu] v. Barbul Craiovescu, Brincovcanu
Barbul, Văcărescu Barbu şi Zătreanu Barbu.
Barbu! ban v. Barbut Craiovescu.
Barbut, donator la bis. Sf. Ecaterina (171!9), 371!.
Barbu! fiul lui Neagoe de la Craiova v. llarbul
Craiovescu.
Barbu, fratele lui loniţi"'t şi al Măriuţci (menţ.
1728), t,61.
Barbu! jupan v. Barbut Craiovescu.
Barbu!, menponat pc o cruce (1730), 197.
Barbut, menţionat la bis. Olari (1787), 221.
Barbu! nepotul lui Ianachc Stama fost mare postelnic v. Barbu!, fratele lui Ioniţă şi al Măriuţei.
Barbu paharnic mare v. Urdii.reanu Barbu.
Barbut, piatră funerară (1790), t.23.
Barbu!, in pomelnicul m-rii Antim (menţ.
17fo6 ... ), 6.
Barbu, In pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Barbut, In pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII- XVIII), 282.
Barbut, în pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.
1780 ... ), 285; v. şi Brincoveanu Barbut.
Barbu (Bargu), in pomelnicul bis. din Slăvitcşti
(1751), 1170.
Barbu, zugrav (1750), 1128.
Barbul <Craiovescu> (Pahomie monah), (cea. 1500,
1520, menţ. sec. XVIII), 1112; mare ban 968 ·
familie 739, 7lo9, 963, 968, 1050; donator 728:
%9, 828, 963, 965, 968; monah 965, 1050.
Baricki Simon (menţ. sec. XVII- XVIII), 991.
Barnovschi, biserică v. Iaşi.
Barnovschi Miron, domn al Moldovei <1626-1629,
1633> familie, donator 1036; în pomelnicul
m-rii Slatina 28fo.
Basarab Costantin v. Brincoveanu Costantin,
logofăt.

Basarab Constandin voievod v. Brincoveanu Costandin, domn.
Basarab Şerban voievod v. Cantacuzino Şerban,
domn şi Radu Şerban, domn.
Basarab cel Tinii.r, domn al Ţării Româneşti
<H77-H81, H81-H82>, tatăl lui Neagoe
Basarab (menţ. 1513-15H), 830; in pomelnicul
schitului Brădet 282.
Bascoavele, schit <r. Piteşti>, obiect de la ~ 1110.
Başotii. Costantin, ban <mare in Moldova> (menţ.
1777 ... ), 28r..
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<Ba.şotii>

Costa.nu, <fiul lui> Costantin Başotă mare
1777 ... ), 284.
<Ba.şotă> Grigora.ş, <fiul lui> Costantin Başotă
mare ban (menţ. 1777 ... ), 28'..
Ba.şotă Ioa.nna., cneaghina lui Iuraşco Başotă (menţ.
1777 ... ), 284.
Ba.şotă lonlţă, <fiul lui> Costantin mare ban (menţ.
1794), 284.
Ba.şotă lura.şco, <mare hatman In Moldova>, soţul
Ioanei (menţ. 1777 ... ), 284.
Batăr Jicmon v. Batbori Slgismund,
principele
Transilvaniei.
Ba.ther, piatră de mormînt (1481), 608.
Bathorl Gabriel, principele Transilvaniei <16081613>, 1200.
<Bathori Sigismund> (Batăr Jicmon), principele
Transilvaniei <1581-1597, 1598-1599, 16011602 >, împreună cu Mihai <Viteazul> luptă
Impotriva lui Sinan paşa 315.
Batişte, biserică v. Bucureşti, biserici.
Ba.um Luca.s (L.B.), meşter argintar <de la Braşov> (1679), 744.
Ba.yr Melchior (M.B.), meşter argintar <de Ia Augsburg> (sec. XVII), 1023.
<Băbea.nu > Băla.şa., <fiica lui> Ioan Băbeanu, donatoare la bis. Icoanei (1783, 1786), 155, 159.
Băbea.nu Costa.ndin, donator Ia bis. Icoanei (1783),
155.
Băbea.nu Costa.ndin, stolnic (1783), 155.
<Băbea.nu> Eleni, <fiica lui> Ioan Băbeanu (menţ.
1783), 155.
Băbea.nu Eleni, <soţia lui> Costandin Băbeanu,
donatoare la bis. Icoanei (1783), 155.
<Băbea.nu> Dlnca., <soţia lui Constantin Darvari>
(1783), 155.
<Băbea.nu> Ioan (Ioann), <soţul> Sofiei (menţ.
1783, 1786), 155, 159.
<Băbea.nu> Ma.riia., <fiica lui> Ioan <Băbeanu>
(menţ. 1783), 155.
<Băbea.nu> Ma.riia., <soţia lui Redescu Constantin>
(menţ. 1783), 155.
Băbea.nu Pa.na.it, mare sluger (fost -) (17861799), 156, 157; mare căpitan de lefegii, ctitor
la bis. Icoanei 153, 156, 157, 159.
<Băbea.nu> Sofia., <soţia lui> Ioan Băbeanu (menţ.
1783, 1786), 155, 159.
băcan 218.
Bădica.nu, nepotul său Costandin (menţ. 1640), 644.
Băhor v. Avram Băhor.
Băjescu Costa.ndin (Băjăscul), postelnic, fiul lui
Fiera Băjescu logofăt (1728), 462.
<Băjescu Fiera.> (Fera), fiul lui Mareş Băjescu
(menţ. 1657), 742.
Băjescu Fiera., logofăt, tatăl lui Costandin Băjescu
(menţ. 1728), 462; v. şi Fera. logofăt.
<Băjescu> Gheorgble, mare căpitan de dărăbanţi,
ispravnic, fiul lui Mareş Băjescu (1703), 453.
ban

(menţ.

<Băjescu>

Gherghe,

soţul Stancăi,

donator (1657),

742.
<Băjescu>

Ma.reş, mare ban (1656-1662, menţ.
1703), 453; mare vistier (1662), 820; familie
453, 742, 820.
<Băjescu> Maria., soţia lui Mareş Băjescu mare ban
(1656, 1662), 742, 820.
<BAjescu > Sta.nca., soţia lui Gherghe Băjescu
(1657), 742.
BAjeşti, sat <r. Muscel>, 820.
Bălaşa v. Cretzulescu BAia.şa..
BAia.şa. (menţ. 1761 ... ), 149.
BAia.şa. din neamul Docăneştilor (menţ. sec. XVIII),
1167.
Bălaşa doamnă, domniţă v. Brincovea.nu Băla.şa.,
doamna.
Băla.şa., doamna lui Constantin Şerban voievod
(menţ. sec. XVII ... ), 282, 285.
Băla.şa., ereiţa, In pomelnicul m-rii Stelea din Tîrgovişte (menţ, 1764), 283.
Băla.şa., fiica unui chiurciubaşa (1722), 662.
Băla.şa., jupaniţă ( ?) In pomelnicul Mitropoliei
(1710), 1168.
Băla.şa., jupîneasa lui David (1743), 205.
Bălaşa menţionată la m-rea Brincoveni v. Cantacuzino Băla.şa., fiica lui Constantin Cantacuzino.
Băla.şa., menţionată la bis. din Domneşti (1792), 126.
Bălaşa, menţionată la bis. Icoanei v. BAbea.nu
BAla.şa..
Băla.şa., menţionată

la bis. Jitniţa (1732), 170.
<diferite>, menţionate la paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Băla.şa., menţionată la bis. Slobozia (1762), 438.
Băla.şa. <diferite>, In pomelnicul m-rii
Antim
(1746 ... ), 6.
BAla.şa., In pomelnicul bis. Bradu Staicu 50.
Bălaşa In pomelnicul m-rii Cotroceni v. Cantacuzino Bi.la.şa., fiica lui Şerban Cantacuzino.
Bălaşa In pomelnicul schitului Frumoasa v. Brin·
covea.nu Bi.la.şa., soţia lui Ştefan Brincoveanu.
Băla.şa., In pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1765),
433.
Bălaşa in pomelnicul bis. din Slăviteşti v. Slăvitescu
BAia.şa.

Bi.la.şa..
Băla.şa.

<diferite>, în pomelnicul bis. din Slăviteşti
1751), 1170.
Băla.şa., In pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Băla.şa., In pomelnicul bis. Udricani (sec. XVIII),
486.
Bălaşa soţia lui Manolache Lambrino v. Brincovca.nu BiHa.şa., doamna.
BAla.şu, preot ctitor la bis. Delea Veche (1766 ... ),
112.
Băli.cea.nu Ca.trina. (Bălăceanca), donatoare (1775),
135.
Băli.cea.nu Matei, vornic (1757), 864.
(menţ.
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BlUicescu Dionisie, arhimandrit al m-rii Horezu
(1762), 866.
<soţia

<Billcescu> Catrina,

lui>

Tănase

Bălcescu

(1783), 155.

<Billcescu> Tilnasie, <bunicul lui N.

Bălcescu>

(1783), 155.

Bileanu Constantin, mare comis (1734), 345.
<Billeanu> Gheorghe, mare vornic, piatră de mormint (1679), 1188.
Băleanu Grigorie (Bolean),
<fiul lui> Grigorie
Băleanu mare logofăt (1783), 155.
Bileanu Grigorie, mare logofăt (1783), 155.
<Billeanu> Ivaşcu, mare vornic, tatăl lui Gheorghe
Băleanu (menţ.

1679), 1188.

Băleanu

Salta, <a doua soţie a lui> Grigorie Bălcanu
mare logofăt (1783), 155.
Bileni, sat <r. Tîrgovişte>, 1188.
Bileşti, sat <din Moldova>, 1172.
Bălgeşti v. Blăgeşti.
Băluşu, In pomelnicul schitului Brădet (sec. XVIIXVIII), 282.

Bilncescu Dragomir,
Băncescu (menţ.

Băncescu

din

căpitan,

tatăl

lui Iordache

1723), 325.

Iordache, fost mare căpitan de cazaci
fiul lui Dragomir Băncescu

Tlrgovişte,

(1723), 325.
Băneasa, biserică

v. Bucureşti, biserici.
bilnese, donatoare 682, 730.
Bărăţia, biserică v. Bucureşti, biserici.
Băsărab Costandin voievod v. Brincoveanu Costandin, domn.
Băsărab Ion voievod v. Basarab cel Tinilr; v. şi
Ion voievod Basarab <fiul lui Radu Şerban
voievod>.
Băsărab Şerban voievod v. Cantacuzino Şerban,
domn.
becer 171.
Beci v. Viena.
Bejan, In pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ. 1780 ... ),

174,
381,
599;
254,
425,
486,

185, 200, 218, 223, 297, 300, 356, 370,
427, 430, 432, 476, 477, 585, 590, 593,
doctor 4!"0; clerici 4, 5, 38, 58, 112, 179,
289, 296, 297, 312, 313, 359, 362, 404,
430, 432, 442, 443, 447, 451, 454, 468,
499, 588, 592, 598, 600, 602, 606, 1239;

boieri şi domni ;
tencueli, zugrăveli 179, 254, 476, 588, 595,
1253; - deteriora te, rezidite 37, 166, 179,
v.

şi

315, 404, 453, 487, 580, 581, 583, 585, 595,
1253; acoperişuri, ferestre, pardoseli, uşi ş.a.
refaceri 6, 179, 182, 476, 1253;
- de lemn 117, 133, 223; arsă 200;
re făcute din piatră şi zid 49, 200, 223, 367,
455, 581, 1246;
- cu diferite clădiri 58, 179, 359, 382, 468,
58!", 585, 602; - cu case pentru săraci 129;
- cu han 100, 443, 468; - cu paraclise 82,
237, 468, 498, 584; - cu spital 392; - cu
şcoală 389, 585;
aşezămint pentru biserici 153; obştea mănă
stirii 65; mănăstiri ajută la terminarea unei
biserici 382;
- lnchinate 138, 179, 278, 314, 380, 382,
418, 420, 4,j3, 504, 585, 975, 1053; v. şi meto-

curl;
- din

Ţara Românească 760, 1139; dom107, 407; domn moldovean ctitor 837;
- din Moldova 574, 639, 771, 912, 1208;
domn muntean ctitor 889; biserica de răsărit
a Moldovei 501 ;
- din Transilvania 560, 841, 846, 977, 986,
1026; - maghiară re formată 84 7, 996;
- catolice, ctitori, ocrotitori 38, 43, 46, 646;
- din alte ţări 23, 585, 789, 823, 903,
917, 1035, 1053, 1101;
neşti

285.

Belgrad <Alba Iulia>, district 1227.
Bengescu Gheorghe din Craiova (1795), 721.
benişuri

<Bethlen> Gabriel, principe al Transilvaniei <16131629 >, titulatură, portret 1196.
Bethlen <Ştefan> (Istvan), <principe al Transilvaniei 1630, comite> (1615), 1181.
Beţalel Hacoen, preşedintele tribunalului rabinic
din comunitatea din Iaşi (menţ. 1763), 532.
Bezobrazov, Toma Oslfovici, donator la m-rea Tihvin (1601), 1035.
Bica, sat <r. Huedin>, primar 567.
biserici şi milnilstiri :
ctitori: 12,100, 173, 296, 298, 312, 447, 451,
1171 ; meseriaşi şi negustori 34, 43, 49, 166,

1165.

Bentzer Chrlstoph (C.B.), meşter argintar <de la
Augsburg> (1653), 972.
Berhiceanu Anton, logofăt de taină, ctitor la bis.
Sf. Visarion-Vechi (1797), 425.
<Berhiceanu> Salta (Berhiceanca), <soţia> lui Anton
Berhiceanu logofăt de taină (1797), 426.
Berlndescu Ioanichie, monah, donator, piatră de
mormint (1756), 668.
Besa Anghellna, soţia lui Besa Petre, donatoare
(1747), 569.

Besa Petre, soţul Anghelinei, donator (17 4 7), 569.
beşleagil, ctitor 37O.
Bethleem, oraş <Republica Israel>, Anania al Bethleemului (1736), 498.

biserici, mănăstiri, schituri, cu hramul :
Adormirea Maicii Domnului v. Argeş, mănăstire,
Bistriţa, Brincoveni, Bucureşti, biserici : Afumaţi,
•Caimata, Cotroceni, Creţulescu, Dragomireştii
din-Deal, Hagiu, •Măgureanu, Olari, Răzvan,
•Sărindar, Scaune, Silvestru, •Stejarul, •Stelea, Tabaci şi Zlătari, Călilrilşanca, Cimpulung:
Negru Vodă, Cirllgul, Ianlna, *Micşanl, Şe
garcea, Tlsmana ;
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BlagoPeşteniile

v. Buna Vestire;

Botezul Domnului v.

Bucureşti,

biserici:

Domniţa

Bălaşa;

Buna Vestire v. Bucureşti, biserici: Curlea
Veche, ~chitul Maieilor şi Sf. Sa va;
Inainte Mergătorul v. Bucureşti, biserici: .. ~f.
Ioan cel Mare-Grecesc;
Inălţarea Domnului v. Brădet schit, Bucureşti,
biserici: Domniţa Bălaşa şi Sf. Ştefan, Cimpulung:
Mărculeşli - Fl:lmînda, Iaşi: Golia, Neamţ, Tîrgovişte: Slelea;
Intrarea în Biserică v. Bucurt~ştl, biserici: Domnnei, Biserica cu Sfinţi şi Schilul Miigureanu,
Cîmpulung: Şubeşti, Snagov;
IzPorul Tămăduirii v. Bucureşti, biserici : Izvorul;
Maica Domnului v. Adormirea Maicii Domnului
sau Naşterea Maicii Domnului.
Marii Arhierei v. Sf. Trei Ierarhi;
Mihail şi GaPriil v. Sf. Arhangheli, Sf. VoieCJozi;
Naşterea
Domnului v. Bucureşti, biserici:
• Hanu Greci, Soveja;
Naşterea Maicii Domnului v. Bucureşti, biserici: Foişorul, Icoanei, Manea Brutaru şi Slobozia, Pinul;
0Pedenia v. Intrarea în biserică;
Petru şi PaPel v. Sf. Apostoli;
Preobrajenia, Schimbarea la Faţă v. Bucureşti,
biserici : •Măgureanu, Slatina;
Sf. Ana v. Bucureşti, biserici: Batiştei;
Sf. Apostoli Petru şi PaPel v. Bucureşti, biserici;
Sf. Arhangheli Mihail şi GaPriil v. Bucureşti,
biserici: Biserica Armenească, Mărcuţa, Mintuleasa, Oţetari şi Stavropoleos, ChlşlnAu, RAdeana,
schit; v. şi Sf. VoiePozi;
Sf. Arhistrategi v. Sf. V oiePozi Mihail şi GaPriil;
Sf. Atana.~ie cel Mare patriarhul Alexandriei v.
Bucureşti, biserici: •Stejarul; v. şi Sf. Ierarhi;
Sf. Constantin şi Elena v. Bucureşti, biserici:
Mitropolia şi bis. Sf. Constantin şi Elena, Horezu, mănăstire, Tirgovlşte: Sf. l mpăraţi;
Sf. Cruce v. Bucureşti, biserici: •Stejarul;
Sf. Dimitrie v. Bucureşti, biserici: Sf. Dumitru,
Slobozia şi Vergului, CAldAruşanl, Cimpulung: Măr
culeşti-Flămînda;

Sf. Ecaterina v. Bucureşti, biserici;
Sf. Eftimie v. Bucureşti, biserica din Fundenii
Doamnei, Comana;
Sf. Elefterie v. Bucureşti, biserici;
Sf. Gheorghe v. Bucureşti, biserici : Boteanu,
Manea Brutaru, Mogoşoaia, Sf. Elefterie, Sf. Gheorghe Nou şi Sf. Gheorghe Vechi, Cimpulung;
Sf. Grigorie Decapolitul v. Bistriţa;
Sf. Haralambie v. Bucureşti, biserici: Sf. Visarion Vechi;
Sf. Ierarhi Atanasie şi Chiril v. Bucureşti, biserici : Bucur;

Sf. Ilie v. Bucureşti, biserici: •Hanul Colţei şi
Sf. Ilie-Rahova, Zlţa;
Sf. Impăraţi v. Sf. Constantin şi Elena,·
Sf. Ingeri v. Sf. Arhangheli,·
Sf. Ioan Botezătorul v. Bucureşti, biserici:
Icoanei, •Sf. Ioan cel Mare-Grecesc şi •Sf.Ionică
-Moldoveni, Cimpulung: biserica ~r. Vineri,
Craiova: biserica *Gănescu, Secui, Topolniţa;
Sf. Ioan Damaschin v. Domlreştl;
Sf. Mihail v. MArginenl;
Sf. Mina v. Bucureşti, biserici: Sf.Visarion Vechi;
Sf. Nicolae (Arhiepiscop de la Miralichia) v.
Bucureşti, biserici : Băneasa, Dintrozi, h:oanei, Ienii, Manca Brularu, Mihai Vodă, Negustori, Olari,
Oţclari, Sirbi, Şelari, Ud rica ni şi Văcăreşti, Comana,
Craiova: biserica •Găncscu, Dealu, laşi: Mitropolia;
Sf. Pantelimon V. Bucureşti, biserici: sr. Pantelimon şi m-rPa Sf. Pantelimon;
Sf. ParaschiPa v. Bucureşti, biserici: Bali~lc
şi Colţea, Gura Motrului;
Sf. Procopie v. CAiuiu;
Sf. SaPa v. Bucureşti, biserici: •sr. Sa va;
Sf. Spiridon V. Bucureşti, biserici: sr. Spiridon
Nou şi sr. Spiridon Vechi, Comana;
Sf. Ştefan v. Bucureşti, biserici;
Sf. Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigoric
Bogoslovul, Ioan Zlataust) v. Bucureşti, biserici:
Colţea, Iaşi: biserica Trei Ierarhi;
Sf. Treime (Sf. Troiţă) v. Bucureşti, biserici:
•Brezoianu, Delea Veche, Popeşti-Leordeni, Radu
Vodă şi Văcăreşti, Cimpulung: biserica Sf. Troiţă,
Surpatele, Valea;
Sf. Vineri v. Cimpulung: biserica •sr. Vineri;
Sf. Visarion v. Bucureşti, biserici: Schitu Măgu
reanu şi Sf. Visarion Vechi;
Sf. Voie11ozi Mihail şi GaCJriil v. Agapia din
Deal, Agapia din Vale, Arnota, Bucureşti, biserici: Dragomireştii-din-Deal şi Vergului, Corcova,
Gura, MArgineni; v. şi Sf. Arhangheli,·
Soborul Sf. Arhangheli v. Bucureşti, biserici :
Creţulescu ;
Tăierea capului Sf. Ioan v. Bucureşti, biserici:
Boteanu şi •Sf. Ioan cel Mare-Grecesc, Topolniţa;
Tuturor Sfinţilor (Toţi ~fin~ii) v. Bucureşti,
biserici: An tim şi Precupeţii Vechi;
Uspenia v. Adormirea Maicii Domnului;
Văsnesenia v. lnălţarea Domnului;
Vo11idenia v. Intrarea în Biserică;
passim.
Bistriţa (Adormirea Maicii Domnului, Bistreţa,
Bistriţe), m-re <r. Horezu>, vie a m-rii ,..,. 607;
obiecte de la,..,. 829,941, 1014; dăruite de Craioveşti, ctitori 728, 749, t28, 914, 965, 968,
1050, 1112; dăruite de domni 286, 686, 690,
696, 1017, 1026, 1096; dăruite de mitropoliţi,
episcopi 732, 773, 774, 885, 988; dăruite de
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mari dregători 682, 783, 784, 844, 845, 878,
895, 920, 921, 928, 1004, 1010, 1011; evanghelie
furată de la ~ 883; obiecte refăcute 1011;
egumeni, arhimandriţi 268, 607, 760, 767, 768,
919, 924, 951, 952, 956, 974, 1015, 1156, 1245;
călugări, ieromonahi, paracliser 952, 954, 956,
1236, 1245;
Neagoe voievod la ~ 1096;
relicvele Sf. Grigorie Decapolitul duse in
procesiune la Craiova 721, 1015.
Bizanţ v. Constantinopol.
Birlădeanu v. Anna, în pomelnicul m-rii Bogdana,
Nastasila, cneaghina şi Solomon Bîrlldeanu.
Blaj, oraş, episcop din ~ 571.
Bllgeştl (Bălgeşti), sat <in Moldova>, 1172.
Blănarul v. Klrschner Grigorie.
blilni, dăruite oştenilor turci 1165.
blestem, in inscripţii 748.
blidişel v. anafornlţe.
Bloweber Daniel (D.B.), meşter argintar <de la
Braşov> (1628-1648), 938, 940.
boalA. (molimă) 103, 120, 184, t,6o, '•66, '•89, 64:1,
721, 1015.
Hoba (menţ. 1725), 605.
Bogdan al II-lea, domn al Moldovei <1449-1451 >,
tatăl lui Ştefan cel Mare 575, 964.
Bogdan, fiul lui LPbiin ( ?), in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Bogdan <cel Orb>, domn al Moldovei <150'• --1517 >,
fiul lui Ştefan cPI Mare 103:1, 1031._
Bogdan <Li\puşneanu >, domn al Moldovei <156111572 >, fiul lui Alexandru L;1puşneanu 28'•,
1087, 1088.
Rogtlana, m-r<> <r. Tg. Ocna>, ct.itori, PgumPni,
moşii 117 2.
Rogoliubet, sat <Bogoliubovo, R. S. F. S. Rusă>,
biserică, preot 903.
Bogoslova, monahie (menţ. 1765), 433.
Bogoslova, in pomelnicul bis. Bradu-Staicu 50.
boiangiu 428, 429.
boieri 335, 368; ctitori 1, 15, 37, 51, 68, 82, 102,
112, 127, 128, 133, 136, 140, 146, 153, 156,
157, 161, 165, 179, 190, 199, 218, 265, 284,
297, 310, 352, 361, 379, 382, 394, 404, 422,
425, 434, 453, 455, 476, 477, 479, 483, 579,
580, 582, 584-591, 593-595, 601, 887, 890,
912, 1035, 1042, 1084, 1168, 1170, 1171, 1173,
1253; oblăduitori ai oraşului Craiova 596;
~hotarnici 606; luptA. impotriva turcilor 577;
dărăbanţii ridicaţi impotriva lor 565; in alai de
inmormintare 396;
~ din Moldova 284, 775;
~ passim.
Bojoreanul v. Bujoreanu.
Bolean v. Bii.leano.
bolnavi, drept de azil 153.

bolniţă,

a m-rii Horezu 736, 853, 989, 1060.
boluri (pahare) 831, 834.
Bori\nescu Costandin, logofăt, ctitor (1790, 1791),
404, 405.
Boris Feodorovici <GodunoV>, ţarul Rusiei, familie,
ctitor (1601), 1035.
Bornemisza Ana, soţia principelui Transilvaniei
Mihai Apaffy (1688), 847.
bostangli, turci (menţ. 1626), 1248.
Botoşani, oraş, vornic de ~ 284.
Boul Agafia, soţia lui Theodor Boul vistier din
Moldova (menţ. 1777 ... ), 284.
Boul Maria, fiica lui Theodor Boul vistier (menţ.
17?7 ... ), 284.
Boul Simeon, fiul lui Theodor Boul (menţ. 177? ... ),
284.
Boul Theodor, mare vistier din Moldova, familie
(menţ. 177? ... ), 284.
Boul Theofana, fiica lui Theodor Boul (menţ.
177? ... ), 284.
Boziianul Neeula, fost ceauş de aprozi, ctitor la
bis. Caimata (1731 ), 590.
Bozilanul Stanca, jupineasa lui Necula Boziianu
(1731), 590.
Bradul, m-re <r. Buzău>, obiect dăruit la ~ 888.
Bradu-Boteanu, biserică v. Bucureşti, biserici.
Bradu-Staicu, biserică v. Bucureşti, biserici.
Brantlenburg, electorat <R. D. GPrmană >, chirurg german din ~ 44.
Branişte, sat <În Moldova> 28'•·
Braşov, oraş 560; persoane din ~ 715, 716; ~ la
Bucureşti 293; mPşleri aurari şi argintari:
d.i9:l, 69'·· 696-698, 706, 715, 716, 744, 81,2,
844, 845, 81,8-850, 85'•, 857, 858, 893, 895899, 902, 901,, 905, 909, 938, 940, 941, 955,
969, 970, 989, 1007, 1020, 1021, 1025>; zugrav
din ~ 558.
Braşoveanu Toma, donator, ostenitor la facerea
pardoselii bis. Popa Soare (1791. .. ), 158,301.
Bratul, preot zugrav (sec. XVIII), 189.
Bri\det ( lnălţarra Domnului, Văsnesenia), schit
<r. Curtea de Argeş> ctitori, danii, egumeni,
monahi în pomelnic (sec. XVII- XVIII), 282.
Bri\iloiu Corniţi\ <Cornea> din Craiova, <fiul lui>
Ioan Brăiloiu (1795), 721.
BriUlolu Dositheu, tatăl Stancăi Obedeanu, mormint (1747), 712.
Brllloiu Ioan (loniţă), fost mare sluger din Craiova,
epistat la casele domneşti (1776, 1795), 596, 721.
Brităşanu Grigoraşeo, donator la bis. Batiştei
(1743}, 36.
bresle 596; a argintarilor 62, 421 ; a croitorilor
armeni 42; a croitorilor din Tg. Mureş 939,
942, 946, 949, 979; a işlicarilor 309; a morarilor
948; v. şi staroştf.
• Brezoianu, biserică v. Bucureşti, biserici.
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Brezoianu Pătraşco, mare vornic, ctitor la bis.
Brezoianu, donator (1710 sic, menţ. sec. XVIII),
51, 66.
Brincoveancă, donatoare (1796), 1003.
Brîncoveanu Ancuţa (- Anca), doamna, fiica lui
Constantin Brîncoveanu domn (1705, 1733;
menţ. 1780 ... ), 193, 285, 708.
<Brincoveanu> Ancuţa, fiica lui Preda mare spătar
(1644), 872.
<Brîncoveanu> Barbul, <fiul lui> Papa postelnic
(menţ. 1699 ... ), 285, 698.
Brîncoveanu Bălaşa, doamna, fiica lui Constantin
Brîncoveanu domn, soţia lui Manolache Lambrino (1705-1752), ctitoră 128, 129, 1186;
donatoare 131, 132, 387; în pictură murală
193; piatră de mormînt 1186.
<Brîncoveanu> Bălaşa, soţia lui Ştefan Basarab
Brîncoveanu, fiica vistierului Ilie Cantacuzino
(menţ. sec. XVIII), 1166.
Brîncoveanu Costandin (Brancovan -, Brănco
veanu -, Brencoveanu -, Constandin Basarab,
Costandin Băsărab), domn al Ţării Româneşti
<1688-1714>, 6, 246, 261, 293, 319, 351, 458,
604,747,1006, 1178; titulatură 708;
familie 86, 102, 103, 116, 129, 130, 161, 162,
165, 193, 198, 256, 262, 285, 385, 386, 565,
583, 703, 708, 753, 788, 792, 848-850, 857,
858, 897, 898, 902, 904-907, 1012, 1021, 10581060, 1066, 1069, 1073, 1074, 1092-1095, 1168;
spătar mare (1682-1686), 844,845,895,896,
985, 1004; logofăt mare (1687 -1688), 190, 1010,
1011;
ctitor 190, 236, 382, 453, 585, 753, 788, 848,
849, 898, 902, 1007, 1912, 1168; zideşte palatul
de la Mogoşoaia 198; clădeşte casele pentru
Şcoala de la Sf. Sava 585; donator 107, 130,
150, 262, 385, 407, 696, 753, 784, 788, 791,
844, 845, 848, 849, 857, 895--898, 902, 904,
906, 931, 985, 1004, 1007, 1010-1012, 1021,
1026, 1058, 1059, 1066, 1069, 1073, 1074, 10921095, 1097, 1183, 1192, 1217;
biserici clădite şi zugrăvite în timpul lui
51, 223, 477' 586, 588;
secretari 46, 48;
portrete 193, 385, 1059, 1164;
mormînt 386.
Brincoveanu Costandln·Basarab (Brăncoveanu, Costandin), voievod fiul lui Constandin Brincoveanu
domn (1696-1713, menţ. 1780 ... ), familie 193,
285, 365, 565, 1059; portrete 193, 385, 1059.
Brincoveanu Costantin (Brăncoveanul- , Costantin Basarab), mare logofăt, mare ban {1752,
1759) ctitor 82, 389; donator 1043, 1075-1077.
Brincoveanu lUnea, fiica lui Constantin Brincoveanu domn (1705-1712, menţ.1780 ... ), familie 193, 285, 1195; pictură murală 193; mormint 1195.

Brincoveanu Maria (Brăncoveanu Marica), doamna
lui Costandin Brîncoveanu (1691-1724, menţ.
1780 ... ), familie 116, 130, 162, 165, 193, 262,
285, 385, 386, 583, 753, 788, 792, 848-850,
857' 858, 897' 898, 902, 904-906, 1007' 1012,
1058-1060, 1066, 1069, 1073, 1074, 10921095, 1168;
ctitoră 116, 583, 753, 788, 848, 849, 898, 902,
1012; donatoare 116, 130, 162, 262, 385, 386,
736, 753, 788, 792, 848-850, 857, 858, 897,
898, 902, 904-906, 989, 1007, 1012, 1058-1060,
1066, 1069, 1073, 1074, 1092-1095; portrete
193, 385, 1059.
Brîncoveanu Maria, fiica lui Constantin Brîncoveanu domn (1705, menţ. 1780 ... ), familie 193,
285; pictură murală 193.
<Brincoveanu> Maria, fiica lui Ştefan Drîncoveanu
- Basarab (menţ. sec. XVIII), 1166.
<Brîncoveanu> Matei, voievod, fiul lui Constantin
Brîncoveanu domn (1696-1709), familie, portrete 193, 385, 1059.
<Brincoveanu> Papa, mare postelnic, fiul lui Preda
mare spătar (1644, menţ. 1699, 1713), familie
698, 872; mort în timpul răscoalei dărăban
ţilor 565.
<Brîncoveanu> Piiuna, jupaniţa lui Preda Brîncoveanu mare spătar (1644, menţ. 1699-1800),
familie 285, 698, 872.
Brincoveanu Preda (Brăncoveanu -), fost marr
vornic (1640-1644, menţ. 1699-1800), 285,
565, 698; mare spătar 872, 883; pîră în divan
pentru o evanghrlie furată 883.
<Brincoveanu> Radul, voievod, fiul lui Constantin
Brîncoveanu domn {1696-1709) familie, portret
193, 385, 1059.
<Brincoveanu> Salta, doamna, fiica lui Constantin
Brîncoveanu domn, soţia lui Iordache Creţu
lescu mare logofăt (1705-1722, menţ. 1780 ... ),
familie 102, 285; pictură murală 193.
<Brincoveanu> Stanca, doamna, fiica lui Constantin Brincoveanu domn, soţia lui Radu <lliap
voievod (1704-1710), familie 256, 1168; pictură murală 193.
<Brincoveanu> Stanca, fiica lui Constantin Cantacuzino postelnicul, maica lui Constantin Brîncoveanu voievod (1695, menţ. 1780 ... ), 285,
1021.
<Brincoveanu> Ştefan (Brăncoveanu Basarab -,
Ştăfan, Ştefan Basarab), voievod, fiul lui Constandin Brincoveanu domn (1696-1709, menţ.
1736 ... ), familie 193, 198, 285, 385, 1166;
palatul său 198; portret 193, 385, 1059; mormînt 711 ; eroare : Şerban voievod 193.
<Brincoveanu> Zmaragda, fiica lui Constantin Brincoveanu domn (1705, menţ. 1720), familie,
pictură murală 193; mormint 703.
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Brincoveni (Adormirea Născătoarei de Dumnezeu),
m-re <r. Slatina>, obiecte de la ......, 698, 782,
836, 882, 980, 985.
Brincoveni, sat <r. Slatina>, logofăt din - 787.
brutarl: armean 16, 22; vătaf de- 476; ctitori
174, 476.
Bucşinescul Sandul, mare clucer de arie (17 501751), ispravnic la biserica şi spitalul Sf. Pantelimon 392-394.
Bucur, biserică v. Bucureşti, biserici.
Bucur, <ciobanul>, ctitor (sic) (menţ. 1416),
1246.
Bucureşti (Bucureşte), oraş, scaun al domniei 85,
395, 487; moşia Stllpeni din jos de - 644;
moşia Mitropoliei 606; movilă lîngă Dîmboviţa,
pădure 1246; apa Colintinii 179, 293; răzoare
cu vie in dealul Lupeştilor 429;
mahalale : a Bălăceanului 265; Ceau~ David
156; Delea Veche 113; Gorgani 150; Silvestru
t,04; Zlătari 115;
Uliţa cea Mare 429; uliţa Carăle cu Peşte
486; pod peste Dîmboviţa lîngă m-rea Sf. Spiridon 1,20; tîrg 200; zidul domnesc 429;
case dăruite la biserici din ......, 429, 486;
case (chilii) pentru săraci 129, 153; pentru
şcoală 585; v. şi şcoli;
cimitirul israelit 505-549;
cruci de lemn 565; de piatră 149, 196, 197,
215, 216, 394, 435-437, 470, 564, 565, 605,
606;
Puţul Calicilor 606; fîntînă foişor pentru
odihna călătorilor 393, 394;
•Hanul Colţei 55; •Hanul Şerban Vodă 100;
hanuri ale unor mănăstiri t,4:l, 468, 598;
biserici, mănăstiri, paraclise, schituri: bis.
din Afumaţi 1, 2; Biserica Albi 3; m-rea
Antim 4-11, 281, 602, 871, 1022, 1146-1148;
bis. Apostol12-14; m-rea Arhimandritul v. bis.
Sf. Apostoll; Biserica ArmeneascA 15-33, (bis.
•sr. Niscitoare 32);
bis. Batlşte 34-36; bis. din BAneasa 37;
bis. Biriţia 38-48; bis. Bradu-Boteanu 49;
bis. Bradu-Staicu 50; bis. •Brezoianu 51; bis.
Bucur 52, 1246; bis. Bulgari (......, Hanul Colţei)
53-56;
bis. •Caimata 590; •Biserica Catollci 43;
bis. Ceauş Radu 57; m-rea Cernica 58-67,
480; Biserica Coconilor (sic) 1250; bis. Colţea
68-81, 587, 674, 1219; paraclisul 82; bis.
Hanului Colţea 55; bis. Cotroceni 83-99 101
260, 273, 285, 693, 745, 752, 786, 842: 893:
894, 922, 955, 981, 1005, 1039 1064 1067
1071, 1072, 1099, 1179; bis. C;eţules~u 102:
104, 105; bis. Curtea Veche (bis. Domnească)
106-109, 407; bis. Cuţitul de Argint 111;
bis. Delea Veche 112, 113; Biserica Dintrozl

114, 115, 162, 164, 583; bis. Doa
719; bis. Doamnei 117-125; bis. Domnească v.
bis. Curtea Veche! bis. din Domneşti 126,
bis. Domniţa Bilaşa 128-132, 1 H6;
din Dragomireştli-din-Deal 133, 134; bis. d
Dragomireştii-dln-Vale 135; bis. din Dudu 136;
bis. FlAminda 137; bis. Foişorul 138, 139;
bis. din Fundenii Doamnei 140-144;
bis. din Gherman <Ciocîrlia> 145; bis. Ghionma Banu v. •Hanul Greci; bis. din Giuleşti
Sirindari 148; bis. Gorgani 149, 150; bis. Grecească v. bis. •Hanul Greci;
bis. Hagiu 152; bis. *Hanul Greci (Ghionma
Banu, Grecească) 146, 588, 661, 663, 705, 901,
1185;
bis. Icoanei 153-160; bis. lenii 161, 163,
165; bis. Izvorul Tumi\dulrli 166-168; bis.
Jitniţa 169-173;
bis. Kalinderu v. bis. Bulgari;
bis. Manea Brutaru 174-176, 178; bis.
•Migureanu 455, 1155; bis. Mi\rcuţa 179-181 ;
•Mecetul turcesc 1191; his. Mihai Vmlă 18218'•· 384,975,1053,1136, 1187-1189; Mitropolla <Patriarhia> 179, 229-234, 236-248,
252-259, 270, 280, 587, 606, 671, 794, 811,
874, 931, 1038, 1043, 1062, 1075-1077, 1082,
1097, 1098, 1101, 1117, 1168; bis. Mintuleasa
185-189; bis. din Itlogoşoala 190-195;
bis. Negustori 200-214;
bis. Oborul Vechi 215-217; bis. Olari
218-222; bis. Oţetari 223-227;
bis. •Parcul }'ilipesru 228; Patriarhia v.
Mltropolla; bis. din Pipera 289, 290; bis. l'itar
Moş 291, 292; m-rea Plumbulta 293, 294; bis.
Popa Nan 296-298; bis. Popa Rusu 299 827
1001; bis. Popa Soare 300-308; bis. 'Pop~
Tatu 309; bis. din Popeşti-Leordenl 310, 311;
bis. Precupeţil Vechi 312; bis. din Prund 313;
bis. Radu VodA 138, 314-339, 343-350,
624, 744, 833, 852, 853, 859, 1131, 1247-1249;
bis. Răzvan 351, 352;
m-rea Samurcăşeştl-Ciorogirla 353; m-rea
• Sirindari 14 7, 2 78, 354, 355, 361, 695, 757,
854, 899, 1250; bis. Scaune 225, 356-358;
Schitul Malcllor 359, 360; Schitul Migureanu
361; Biserica cu Sfinţi (Sfinţi~or) 362-366;
bis. Sf. Apostoli (Arhimandritul) 367-369,
860, 982; V. şi 454, 600; bis. sr. Constantin
şi Elena 370, 371; bis. Sf. Dumitru de Jură
mint 265, 372-374, 990; bis. Sf. Ecaterina
375-380; bis. Sf. Elefterie 381; bis. Sf. Gheorghe
Nou 262, 264, 382, 383, 385-388, 702, 703,
711, 870, 904, 995, 1013, 1195; bis. SI. Gheorghe
Vechi 389, 492, 662; m-rea •sr. Gheorghe din
hanul Şerban VodA (Marele mucenic Gheorghe)
100; bis. SI. Ilie-Rahova 390; bis. •sr. Ioan
cel Mare-Grecesc 271, 453, 457-459, 461-463,
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465--467, 471, 474, 475, 755, 857, 868, 902,
1042; bis. •sr. Ionlcii.-Moldoveni 601; bis.
SI. Nicolae-Tabacu 391; m-rea Sf. Pantelimon
392-- 396, 399--403, 556; bis. Sf. Pantelimon
404, 405; m-rea •sr. Sava 459, 495, 585, 658,
660, 993, 994; bis. sr. Splridon <NOU> 406,
408--417, 1030, 1078, 1174; bis. Sf. Splrldon
Vechi 418--421; bis. Sf. Ştefan 422, 423; bis.
Sf. Vlsarlon Nou 424; bis. Sf. Vlsarion Vechi
425, 426;
bis. Silvestru (Silivestru) 404, 427--429;
Biserica din Sîrbi 430--433; bis. Slobozia t.34-438; bis. Spirea Nouii. 439; bis. Spirea Veche
440, 441; bis. Stavropoleos lolo2--452, lo60, 46t.,
lo68--lo70, t.72, 473, 503, 720, 737, 822, 907,
10t.t., 1123, 1237, 1239, 1240; bis. •stejarul
476; m-rea •stelea 340, 341, 342, t.56; bis.
Şelari 477, t.78;
bis. Tabaci 4 79; bis. Tîrca 480; bis. din
Tuna1·i 481, 482;
bis. Utlrlcani 483--1,86;
m-rca Văcăreşti '•87-- 491, '•93, 494, 496-498, 598, 701, 703, 710, 756, 862, 923, 1061,
1063, 1065, 1118, 1142; bis. Vergului 499;
bis. Zlii.tari 115, 500, 502, 504, 867, 910,
918, 998;
meseriaşi din ~ 13, 16, 22, 42, 62--6'•,
125, 139, 1ft8, 155, 166, 168, 17lo, 189, 194,
201, 280, 297, 309, 357, 358, 370, 422, ~28,
'•29, r,so; hrt>sle 1,2, 62, 309, ~21; slaro::;li '.:l;
viU ari 156, t, 76;
negustori din ~ 17, :Fo, 35, 55, 69--71,
168, 170, 185, 203, 206, 208, 218, 223, 22~.
300, 381, :182, 42'•, 1168; slaroi;>li 71, 223;
vftlafi 174; negustori slrftini în ~ '•3, 120;
pivniţă în ~ 429; prăvălii t.29, 486;
zarafi din ~ 74, 365, 381;
chirurgi (doctori) străini în ~ 39, 4'o, 4~0.
459; spital 392, 401;
şcoli în ~ 389, 585, 597; profesori de limbă
greacă 495, 658, 660; rvanghelii lipările în
~ 900, 906;
arhierei (străini) în ~ 396, lo18, 598; îngropaţi în ~ 332, lo65, 468; persoană din Braşov
în preumblare la ~ 293;
alai de înmormîntare 318, 396; ciumă 103,
489; cutremur 290; incendiu 200; innec 293;
războaie, răzmiriţe 37, 315, lo04, 435, toB?;
răscoala dărăbanţilor 565.

Buda, sat <r. Cislău>, •Biserica doamnei Neaga,
ctitori 632; pietre de mormint de la ~ 626,
627, 629--633.

<Bujoreanu Preda> (Bojoreanul, Pahomie monah),
tatăl lui Constantin Bujoreanu (menţ. 17t.7), 6.
Bujoreanu Şii.rban, mare vistier, ctitor la bis. Brezoianu (1710), 51.
Bulechil v. Ioachim Bulechil.
Bulgară, biserica v. Bucureşti, biserici.
Bulgaria 38.
Bunea, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Bunea, in pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57

o

Bunea, preot (menţ. sec. XVIII), 13.
Bunea, preot, tatăl lui Nicolae (1738), 665.
Bunea <Grldişteanu>, în pomelnicul bis. Ienii (menţ.
1724), 165.

sat <r. R. Vîlcea>, biserica din ~ 277.
Burnar Antimia, soţia lui Maxim Burnar vornic
Buneşti,

(1564), 769.

Burnar Maxln, vornic (1564), 769.
Buta Ioslp, donator (1788), 573.
Duzăianca v. Stanca Buzllanca.
Buzău, oraş, cupeţ

300;

căpitan

581 ;

bis. Banu 1139; Episcopia, episcopi 373, 37'•;
obiect de la ~ 976.
<Buzescu> Catallna, jupaniţa lui Preda <Ruzescu>
mare ban (1602--1607), 1089.
Buzescu Elina, soţia lui Radu Buzescu mare ban
(1633, 1652), 682, 730.

<Buzescu> Matei, fiul Elinei

şi

al lui Radu Buzescu

(1652), 730.

<Buzescu> Preda, mare ban al Craiovci (1602-1607), 1089.

Buzes(m Radu, mare ban,
(1633,

menţ.

soţul

Elenei Buzescu

1652), 682, 730.

Buzlnca <Dimitrie>, fosl mare clucer, donator la
m-rea C:ildăru::;ani (16'o0), 1018.

c
C.B. v. Bentzer Christoph.
C.V., marcă a unui meşter argintar (1681), 89'..
cadru de piatră 426, 674.
Cala, oraş <Feodosia, R. S. S. Ucrainiană>, mitropolit de ~ 465.
calmacam.l ai Craiovei 721, 1015.
*Caimata, biserică v. Bucureşti, biserici.
Calea, menţionată la bis. Sf. Apostoli (1664), 982.
Calea, In pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII--XVIII), 282.
Calea, In pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765 ... ),
298.

Buicescu v. DUcul Buieeseu.
<Bujoreanu,. Costandln (Bojoreanu), postelnic, fiul
lui Pahomie monahul (17t.7), 6.
BujoreaBu Grigorie, postelnic (1790, 1795), 67, 826.

Calea, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

(menţ.

1790),

379.

Calestru din neamul Docăneştilor, in pomelnicul
bis. din Sărăţenii-de-Sus (sec. XVIII), 1167.
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Co.troglu Alexandru, caimacam al Craiovei, donator
{1795), 721.
co.lici, în toponimie 606.
Co.llio., în pomelnicul bis. lenii (menţ. 1724), 165.
Co.lln, posluşnic, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Co.lln, protopop (menţ. 1735), 172.
Calina v. şi Călino..
Co.llno., soţia {?) lui Voico (1725), 196.
Co.linic, arhimandrit stavronichitean {1800), 369.
Co.llnic, ierodiacon din Moreea, egumen {1754), 591.
Co.llnic, ieromonah de la Mislea, donator (1781 ),
263, 269.
Co.llnlc, ieromonah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Co.list, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Co.llstro.t, ieromonah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Co.llstro.t, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Caliţa v. Comi\neo.nul Co.llţo..
Co.llţo., menţionată pe o cruce (menţ. 1730), 197.
Co.llţo., menţionată la bis. Popa Soare {1791), 301.
Co.llţo. <diferite>, în pomelnicul bis. Apostol (menţ.
sec. XVIII), 13.
Co.liţo., în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Co.llţo., soţia lui Sima zaraf, mormînt {1741), 74.
Co.lllo.rhos Po.ntoleon (Pantoleon), tămăduitor din
Hios {1708, menţ. 1725) donator 993; mormînt
459.
Co.lllo.rhos Zoe (Zoe) din Bizanţ, soţia lui Pantoleon
Calliarhos {1708, menţ. 1725) donatoare 993;
mormînt 459.
Co.lofirescul Dimitrie, fiul lui Socol CaloCirescul
(menţ. 1760), 306.
Co.lofirescui Socol, tatăl lui Dimitrie (menţ. 1760),
306.
Co.Iohno., zugrav {1646), 282.
co.lvini 40.
Co.ndo.cbie, in pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.
candele 7, 8, 90-92, 98, 99, 339-343, 345, 375,
377' 386-388, 409, 429, 493, 503, 681-727'
1195, 1222; dispărute 337, 349, 355, 492, 494,.
1194.
Co.nelos Ano., jupineasa lui Vasilache Canelos mare
paharnic, mormint {1757), 330.
Co.nelos Iordo.che, mare sluger, mormint {1757), 330.
Co.nelos Vo.silo.che, mare paharnic, soţul Anei (menţ.
1757), 330.
Co.nto.cuzino, familie din Moldova şi Ţara Românească {1666-1800), 284, 285, 367, 691, 692.
<Co.nto.cuzino > Alexo.ndro., doamna lui Dumitraşco
Cantacuzino voievod (menţ. 1794), 1171.

<Co.nto.cuzlno ?> Ancuţo., <fiica?> lui Constantin
Cantacuzino postelnic, in pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 1777 ... ), 285.
Co.nto.cuzlno Andrlo.no., <a doua> soţie a lui Şerban
Cantacuzino mare vornic {1698-1710), donatoare 354, 478, 754, 859-861, 932, 1219.
<Co.nto.cuzino? > Bi\lo.şo., <fiica> lui Constantin
Cantacuzino postelnic (menţ. 1700), 698.
<Co.nto.cuzino> Bălo.şo., <fiica lui> Şerban Cantacuzino domn {1685, menţ. 1780 ... ), 285, 1005.
Cantacuzino Casandra v. lUo.vrocordo.t Co.so.ndro.,
doamna.
Co.nto.cuzino Co.so.ndro., doamna <lui Dimitrie Cantemir, fiica lui> Şerban Cantacuzino voievod,
portret, familie {1679-1685, menţ. 1780 ... ),
285, 1005, 1039, 1040.
<Co.nto.cuzlno> Co.trlno., fiica lui Ilie Cantacuzino
mare vislier (menţ. sec. XVIII), 1166.
<Co.nto.cuzlno> Costo.ndln, ban mare, soţul Sartei,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Co.nto.cuzino Costo.ndin (Cantacuzeno), al doilea
logofăt, fiul lui Radu Cantacuzino mare spătar
{1729), mormint 88, 99.
Co.nto.cuzino Costo.ndln <Mărgineanu >, mare paharnic
fiul lui Drăghici Cantacuzino> {1684), donator 492.
Co.nto.cuzino Costo.ntin, mare postelnic {1648 ... ,
menţ.1662 ... ), familie 84, 86,584,777, 1021;
ctitor la m-rea Mărgineni 890.
Co.nto.cuzino Costo.ntln (Catacuzino Costandin),
mare stolnic {1696-1715, menţ. 1780 ... ), 2,
87, 285; ctitor la bis. din Afumaţi 1.
Co.nto.cuzlno Dri\ghlci, mare spătar (menţ. 1696 ... ),
familie 477, 584, 754, 851, 932.
Co.nto.cuzino Dumltro.şco, domn al Moldovei <1673
. .. 1685>, in pomelnic 284, 1171.
Co.nto.cuzlno Elena., soţia lui Aristarh Hrisoscoleu
(menţ. 169.), 457.
Co.nto.cuzino Ellno. (Elena, Ilina), soţia lui Constantin
Cantacuzino postelnic (1648 ... menţ. 1685 ... ),
84, 285, 890.
Co.nto.cuzino Gheorgbie (Gheorghe), voievod <fiul
lui> Şerban Cantacuzino voievod {1679-1685,
menţ. 1780 ... ) familie, portret 285, 1005, 1039,
1040, 1071' 1072.
<Co.nto.cuzino> Ilie, mare vistier <din Moldova>,
soţul Mariei <n. Costin> (menţ. sec. XVIII),
1162.
Co.nto.cuzino Ilinco. (Cantacozino Hena), hătmă
neasa, soţia lui Dumitraşco Racoviţă hatman
{1708, menţ. 1735 ... ), 824, 1169; portret 142.
Co.nto.cuzino loo.n, <al doilea logofăt din Moldova,
fiul lui Iordachie Cantacuzino mare vistier>,
In pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798), 1172.
Co.nto.cuzlno Ioo.n, mare vistier <din Moldova, fiul
lui Toader Cantacuzino stolnic> (menţ. 1777 ... ),
284.

849
https://biblioteca-digitala.ro

C11nto.cuzino Iordache (Cantacozino), mare spătar,
riul lui Constantin Cantacuzino postelnic, piatră
de mormînt (1692), 86.
<Cantacuzino> lordachle, <mare> vistier, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
(~antacuzino Marga, jupineasa lui Mihai Cantacuzino
mare spătar, portret (1699), H1.
(~antacuzino Maria (Cantacozino Mariia), doamna
lui Şerban Cantacuzino voievod (1679-1688,
menţ. 1780 ... ), familie,
portret 122, 285,
1005, 1039, 1040, 1071, 1072, 1216; ctitoră
117, 122.
Cantacuzino Maria, donatoare {1735), 907.
Cantacuzino Marila, <fiica lui> Ioan Cantacuzino
mare vistier <din Moldova>, In pomelnicul
m-rii Slatina (1777 ... ), 284.
Cantacuzino Maria, <fiica lui> Pîrvu Cantacuzino
spătar, soţia lui Todorachi Balş (1783), 757.
Cantacuzino Maria, fiica lui Şerban Cantacuzino
mare comis (menţ. 1696), 851.
(~antacuzino Maria, fiica lui Şerban Cantacuzino
voievod, familie, portret (1685, menţ. 1780 ... ),
285, 1005.
<(:antacuzlno> Maria, in pomelnicul m-rii Cotroceni
(menţ. 1780 ... ), 285.
<Cantacuzino> Maria <n. Costin>, soţia lui Ilie
Cantacuzino mare vistier (sec. XVIII), 1166.
Cantacuzino Maria, <prima> soţie a lui Şerban
Cantacuzino mare comis (menţ. 1696 ... ),
familie, portret 694, 754, 851, 932, 1110, 1194.
Cantacuzino Marica v. FIUpescu Martea.
C11ntacuzlno Matei, mare agă, fiul lui Constantin
Cantacuzino mare postelnic, piatră de mormînt
(1685), 84, 285.
C11ntacuzlno Mihai (Cantacozino), mare spătar,
<fiul lui> Constantin Cantacuzino mare postelnic,
ctitor şi donator la bis. Colţea şi FundeniiDoamnei (1699-1715), 79, HO, 141, 587,
674.
Ca\ntacuzlno Mihai, mare vistier, ginerele lui Constantin Văcărescu mare logofăt, ctitor la Schitu
Măgureanu (1756), 361.
eantacuzino Piluna, soţia lui Drăghici Cantacuzino
mare spătar, familie (menţ. 1696 ... ), 754,
851, 932.
<(~antacuzino Pirvu> (Cantacozin Părvu), spătar,
mare vornic (1761, menţ. 1783), familie 757;
ctitor la bis. Măgureanu 455.
Cantacuzino Ro.dul (Radu), mare spătar, fiul lui
Constantin Cantacuzino stolnic (1715-1723,
menţ. 1729), 88, 98, 1099; mormint 87.
<eantacuzlno> Salta, fiica lui Ilie Cantacuzino
mare vistier din Moldova, In pomelnic (menţ.
sec. XVIII), 1166.
<Cantacuzino> Salta, <soţia> lui Constandin Cantacuzino mare ban din Moldova (menţ. 1777 ... ),
284.

Cantacuzino Salta, <soţia> lui Ioan Cantacuzino
mare vistier din Moldova (menţ. 1777 ... ),
284.
Cantacuzino Smaragda doamna v. Cantacuzino
Zmaragda, doamna.
Cantacuzino Stanca, fiica lui Constantin Cantacuzino postelnic v. Brincoveanu Stanca.
Cantacuzino Şerban-Basarab (Cantacozino, Cantacozinu, ""' Şărban, Catacozinu, Catacuzino,
Şărban Băsărab), domn al Ţării Româneşti
<1678-1688>, 255, 260, 1189, 1202; familie
84, 85, 117, 122, 285, 893, 894, 1040, 1122,
1216; ctitor 83, %, 95, 101, 455, 745, 752,
786, 1005; donator 89-96, 273,337, 693, 752,
786, 842, 893, 894, 922, 1005, 1039, 1071'
1072; biserici clădite in timpul lui ""' 190, 223;
spătar mare (1668-1670), ispravnic 252, 382;
secretar al ""' 48;
portrete 122, 745,1005,1039,1040,1071,1072.
Cantacuzino Şerban, mare vornic, fiul lui Drăghici
Cantacuzino mare spătar (1696-1710, menţ.
1780 ... ), familie 285, 477, 584, 694, 754, 851,
932, 1194; ctitor 477, 584; donator 354, 478,
754, 851, 859-861, 932, 1110, 1194, 1219;
mare comis (1696), 1194; la Ţarigrad 851;
mare paharnic, fost (1699-1703), 477,
584, 754, 932; mare vornic (1709-1710), 354,
478,859-861, 1219; portret 1110.
Cantacuzino Ştefan (Cantacozino), domn al Ţării
Româneşti <17H-1715>, 6; familie 87; ctitor
106, 367; zidiri făcute in timpul lui 4, 587.
Cantacuzino Zmaragda (Smaragda, Smaranda, Zmaranda), doamna, <fiica lui> Şerban Cantacuzino
voievod {1681-1688, menţ. 1780 ... ), familie
285; donatoare 1071, 1072; portret 1005;
răposată 695.
Cantemir v. Anlţa -, Antloh Constantin-, Costandin ""' şi Ecaterlna Cantemir.
Cantemir Antloh, boier, mormint la bis. Af. Apostoli
(menţ. 1787), 368.
Cantemir Maria, (n. Dudescu) soţia boierului Antioh
Cantemir, mormint (menţ. 1787), 368.
capltlul Ţării Birsei 560.
Capmare v. Gheorghlu-Capmare Atanasie.
Cara Alexandru, fiul lui Ioan Cara căpitan, in
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Cara Ana, fiica lui Ioan Cara căpitan, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Cara A:xana, fiica lui Ioan Cara căpitan, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Cara Dumitru <diferiţi>, fiii lui Ioan Cara căpitan,
in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Cara Grigorce, fiul lui Ioan Cara căpitan, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 17 77 ... ) , 284.
Cara Ioan <Caraiman? >, căpitan, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.

850
https://biblioteca-digitala.ro

Cara Ioana, soţia lui Ioan Cara căpitan, în pomclnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Cara Samfira, fiica lui Ioan Cara căpitan, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Caraben, fost epitrop al bis. Greci (sec. XVIII),
1185.
Caragea <Nicolae>, domn al Ţării Româneşti
<1782-1783>, tatăl Ecaterinei 37.
Caragunas Dimitrie (Caragunar), căpitan, mormint
(1776), 183.
Caramzulia Costandin, jupan, ctitor la bis. Sf.
Pantelimon (1790), 404.
Carol al VI-lea, împărat german (1724), 1253.
Carp Ilinca, jupaniţa lui Vasilie Carp medelnicer,
ctitoră la bis. din Grieşti (1790), 912.
Carp Vasllie, medelnicer, soţul Ilincăi, ctitor la
bis. din Grieşti (1790), 912.
Casandra v. Căsandra.
Casandra doamna v. Cantacuzino Casandra.
case : domneşti 487, 5 75, 596; ale unor biserici
şi mănăstiri 179, 468, 584, 585; donate unor
biserici 429, 486; patriarhiceşli 382; v. şi azil.
Casonl Pal (menţ. 1772), 571.
Castoria, localitate <Grecia>, 323, 469.
Catacuzino v. Cantacuzino.
Catafighl, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Catalina v. Buzescu Catallna.
Catalina, menţionată la bis. Jitniţa (1732), 170.
Catarina, jupineasa lui Matei neguţător (1708), 604.
Catariina, mentionată pe o cruce (1708), 604.
categumen v. egumeni.
Caterena, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. sec.
XVII 1 sf.), 284.
Caterina v. şi Ecaterina.
Ca te rina v. Fiescbi Caterlna.
Caterina, mormint (1648), 648.
Caterina fiica lui Eremia voievod v. lUovilă Caterina.
Catinca, donatoare (1795), 424.
Catinca, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765 ... ), 298.
Catinca, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Catolică, biserica v. Baia, Bucureşti, biserici,
Cimpulung, Cotnari.
catolici 40, 44.
Catrina v. şi Ecaterina.
Catrina <diferite> din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Catrina doamna lui Costantin Niculae voievod v.
lUavrocordat Ecaterina.
Catrina, (Ecaterina), doamna lui Alexandru Coconul,
ctitoră, donatoare (1625-1626), 1248, 1249.
Catrina fiica lui Ilie mare vistier v. Cantacuzino
Catrina.
Catrina menţionată la bis. Icoanei v. Bălcescu

Catrina.
Catrlna, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Catrlna, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Catrina <diferite>, în pomelnicul schitului Brădel
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Catrina <diferite>, in pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Catrina, în pomelnicul bis. lenii (menţ. 1774), 165.
Catrina în pomelnicul bis. Popa Nan v. Ecaterina,
ctitoră.

Catrina <diferite>, în pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Catrlna, in pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1765),
433.
Catrlna <diferite>, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Catrina <diferite>, în pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Catrina <diferite>, in pomelnicul bis. Stelea din
Tîrgovişte (menţ. 1764), 283.
Catrina (Rateina), soţia lui Anton zlătar, donatoare (1761), 1028, 1029.
cazaci 325.
cazan 429.
Cazan, ceauş (1771), 307.
Cazan, menţionat la bis. Popa Soare (1i71), 307.
Cazan, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Căcucenl, sat <Căcuciu r. Reghin>, preoţi 1242.
cădelniţe 94, 397, 728-7a8, 1218, 1247, 1248;
dispărută 54; v. şi căţui.
Ci\lărăşanca (Adormirea Maicii Domnului), rn·rr
<R. S. S. Moldovenească>, egumen 1221.
călători, adăpost pentru ,....., 394.
Ci\ldăruşani (Căldoroşani, Călduroşani, Sf. Dimitrie),
m-re <r. Urziceni>, 666, 1018; stareţ 480.
căldăruşe 33.
Călimăneşti, oraş 1102, 1103.
Călin, menţionat pe o cruce (1730), 197.
Călina v. şi Calina.
Căllnă, jupîneasă, donatoare (1791), 301.
Cillina <diferite>, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Căllna, in pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Călina, preoteasa lui Slanciu, donatoare (1760),
308.
călugări (monahi) 297, 804; ctitori 58, 312, 313,
1169; donatori 451, 668, 733, 734, 965, 1114;
meşter 766; zugrav de biserică 1253; zugravi
de icoane 292, 1129; ceteţ 244; cîntăreţ 284;
aşezămînt privitor la ,....., 153; morminte, piatră
funerară 233, 467, 473, 668; in pomelnice 6,
50, 57, 111, 282, 284, 298, 574, 1168-1172;
v. şi ieromonabl;
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străini

420, 818, 819, 873; v.

şi

franclscani,

lezulţl.

(monahii), ctitore 359; donatoare 261,360,
809, 1051, 1108, 1218; doamnă 618; aşezămînt
privitor la ,...., 153; mormînt 618; in pomelnice
6, 50, 57. 284, 433, 1170.
Ci\lulu (Sf. Procopie), m-re <r. Balş> 730.
•·Amăraşi 163, 347; mari ,...., 188, 448, 488, 743;
,...., la mitropolie 233; donatori 163, 347, 743;
mormînt 188.
ci\mărăşiţă 41.
r.i\ni (năstrape) cu capac 675-680; v. şi pahare.
căpitani 464; mari ,...., 70 n., 153, 319, 321, 325,
359, 446, 453; de dărăbanţi 453; de lefegii
153; de seimeni 321, 359; de cazaci 325;
ctitori, donatori 112, 153, 218, 220, 297, 476,
685, 900, 1193; ispravnici de biserici 359,
453, 580, 581; morminte 70 n., 183, 186,
204, 321, 325, 329; din Moldova 284.
ri\rămidar 166.
cări\mldă funerară 1205.
Cărs tăna v. Roşea Cii.rstina.
Cii.rste, menţionat la bis. Sf. Ştefan (1790), 423.
()ii.rstea, preot, tatăl lui Cîrstian preot (menţ. 1755),

302.
cii.rţi

preot, mormînt (1755), 302.

486.

Cii.sandra din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Ci\santlra din familia Ruset, soţia ( ?) lui Constantin
(menţ.
cii.ţui
cii.uş

1758), 574.
739-747; v. şi cii.delnlţe.
748.

ceaşnici

297.

Radu, biserică v. Bucureşti, biserici.
ceauş 307; agesc 473; de aprozi 590; ctitori 34,
590; donator 80; morminte 326, 473; în toponimie 156.
Cehan Ioan, boier, în pomelnicul m-rii Slatina
1777 ... ), 284.

centuri!. 1030, 1185.
Ce parul v. Ivaşco Ceparul.
Cerbul, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec
XVII-XVIII), 282.
Cerburenl, sat <r. C. de Argeş>, parte dăruită de
Ioan, fiul lui Petru cupeţ, m-rii Argeş 667.
Cerna, jupîneasa lui Vasilie staroste de negustori,
mormînt (menţ. 1700), 71.
Cernavodă v. Clrnavodii..
Cernăteşti, sat <r. Ploieşti>, vie dăruită de Maria,
jupîneasa lui Ioan pitar, bis. Udricani 486.
Cernii.uţl, oraş

227.

Cernica mare armaş v. Ştlrbi!l Cemlca.
Cernica mănăstire v. Bucureşti, biserici.
Cerven, oraş <Crven R. P. Bulgaria>, episcopie
291.

1171.

Chesarle, episcop de Rlmnic < 1773-1780 >, 1015.
Cheţii., menţionată la bis. Popa Soare (1771), 307.
Chiajna v. şi Cheajna.
Chiajna, doamna lui Mircea Ciobanul voievod,
donatoare (1566), 880.
Chiajna, menţionată la bis. Gorgani (1761 ... ), 149.
Chiajna <Sacîzliul>, jupîneasa lui Matei mare
portar, mormînt (1693), 320.
chilii 58, 153, 359, 382, 420, 584.
Chlmenitul Sevastos din Trapezunt, profesor, mormint (1702), 660.
Chlnarl (Varhegy), sat <r. Tg. Mureş> al comitelui
Martin Keresztes 679.
Chinezu v. Macsii.n Sii.rbu Chlnezu.
Chios, insulă <Grecia> 43, 120, 459.
Chlprian, egumen al m-rii Radu Vodă (1697), 852.
Chipriotul v. Gherman ,...., şi Zaharia Chlpriotul.
Chiprovii.ţ (Chiprovac), oraş <R. P. Bulgaria>,
meşteri din ,...., 750, 885.
Cbira, piatra ei de mormînt (1771), 219.
Chirana, menţionată la bis. Scaune (sec. XVIII),
357.

Ceauş

(menţ.

v. pahare.
cetate, înoită de turci 1203.
cete ţi v. dascii.li.
Cheajna v. şi Chlajna.
Cheajna, jupîneasa lui 1vaşco <Ce parul> mare
armaş, mormint (1641), 645.
Chelsie, în pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),

Chirana, în pomelnicul bis. Sf. Rcaterina

v. paharnic!.

ceauşoale

814.

ceşti

clUugărlţe

Cărstlan,

cervoneţi

(menţ.

1790), 379.
Chirana ( ?), în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Chiraţa, în pomelnic (menţ. 1650), 1182.

Chlrca, In pomelnicul bis. din

Slăviteşti

(menţ.

1751), 1170.

Chireiachi, menţionată la bis. Icoanei (1783), 155.
Chiriiac din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Chlriac, ieromonah, în pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ.

1798), 1172.

Chirlac, menţionat pe o icoană (1782), 280.
Chlrilac, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.

Chirilac, în pomelnicul m·rii Cîrligul

(menţ.

1794),

pivniţe

(1785),

1171.

Chiriac Costantin Praz,

stăpînul

unei

599.

Chiriac Gheorghe din Sinope, donator (1721), 705.
Chiriachi v. Pri\şcoveanu Chiriachi.
Chiriachl, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.

Chlrllacu din neamul Docăneştilor, In pomelnicul
bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII),
1167.
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Chiriazl, cupar al doilea, mormînt (1728), 363.
Chirie, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ.

1764), 283.

877.

Chlril, egumen, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ.

Cîndescu v. Ro.du Miho.lcea -

1790), 379.

Chlrll, ierarh al Cervenului, donator (1792), 291.
Chlril, monah, în pomelnicul m-rii Antim (menţ.

Cirlignl (Adormirea, Cărligu, M-rea lui Neagoe),
m-re <r. Roman>, refacere 1171; egumeni 1129,
1171.

(menţ.

1777 ... ), 284.

boier, în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

Cbirlţă,

zugrav de icoane (sec. XVIII), 1157.
al lui Sava, mormînt (1711), 118.
Chiriul din Moldova, tatăl lui Costandin vătaf de
copii (mcnţ. 1743), 75.
chirurgi 39, 44; v. şi doctori.
Chlruţă Dimitrie <Chiriţă Paleologu >, mare postelnic, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
Chiriţi\

284.
Chiruţă

Mo.rica <Paleologu >, cneaghina lui Dimitrie
mare postelnic, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Chişinău, oraş <R. S. S. Moldovenească>, biserică
Chiruţă

806.
662.

chivoturi (artofor) 97, 373, 374, 378, 410, 749760, 1207;

dispărute

65, 348, 495.

Christian v. Maler Chrlstio.n.
Christlo.n, piatră de mormint (1656), 653.
Clolac Costandin, cărămidar, ctitor la bis. Izvorul
Tămăduirii

(1794), 166.

<Cernavodă>,

(menţ.

1777 ... ), 284.
103, 489, 502, 721.

o

•• ),

284.
(menţ.

1777 ... ),

284.

clopote 5, 116, 135, 136, 151, 163, 220, 295, 360,
366, 369, 439, 501; dispărute 36, 56, 79, 105,
113, 150, 156, 157, 177, 211, 212, 222, 226,
352, 371, 376, 390, 391, 401, 405, 407, 411, 480.
clopotniţe 101, 179, 236, 591, 576; azi dărîmată
367.
clucerl 261, 892; - mari 51, 321, 487, 595, 615,
616, 1015, 1018, 1138; - de arie 594; mari
cluceri de arie 392, 394, 596; ctitori 51, 422,
483, 595; donatori 926, 972, 994, 1017; epitrop
594; epistat 596; ispravnici de biserică 392,
394, 487; mormînt 632.

Cneo.jna, soţia lui Apostolache vistier, fiica lui
Alexandru Lăpuşneanu voievod (1597, 1601),
634, 816.

1777. o o), 284.

Coclul Grigorie,
(menţ.

ceaşnic,

in pomelnicul m-rii Slatina

1777 ... ), 284.

Cocinl Ioan, postelnic, fiul lui Grigorie Cociul
ceaşnic, in pomelnicul m-rii Slatina· (menţ.
1777 ... ), 284.

Ciungul v. Tudoro.n Ciungnl.
Cîmpineanca Ana v. Flllpescu Ana.
Cimpulung (Cămpulung, Cămpul Lungu), oraş <r.
Muşcei>, judeţ al oraşului 582;
m-rea Negru Vodă (Adormirea, Bis. Domnească)

1777

Clomlia, in pomelnicul m-rii Slatina

364.

clnboto.r 284.
Cluc, oraş 47.
Cludin Ion, paharnic, în pomelnicul m-rii Slatina
ciumă

420, 602.

Clement, mitropolit de Filippi, donator (1613), 274.
Climent, episcop (?) (1701.), 793.
Climent, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.

cnezi străini 284, 1035.
Cociul Antemiia, cneaghina lui Grigorie Cociul
ceaşnic, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.

Ciopan v. Hovvio.nţ Clopo.n.
Cipru, in onomastică 1065.
Clrno.vodă, oraş

Cîrstea v. Cristea..
Cîrstian v. Cristian şi Cristian.
Clara v. Maler Clara.
clădiri mănăstireşti

1777. o.), 284.
Chiriţă, donator (1789), 378.

cbiurciubo.şo.

Soflco. Cindescu.

27, 284, 437.
circiumar, donator 168.
cirjA episcopală 1183.

1746 ... ), 6.

Chlril, monah, in pomelnicul m-rii Slatina
Chirilă,

şi

cinti\reţi (peveţ)

1790), 379.

Chirll, episcop, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ.

Cimpulung moldovenesc, oraş 284.
Cindo. Lo.ţcn, pîrcălab de Haţeg, donator (1513 ... ),

672, 673, 742, 970, 1056, 1127, 1153;

egumen, metoh 594; bis. Sf. Gheorghe 913;
bis. SI. Ilie 1152; bis. •sr. Treime, ctitori
579; bis. •sr. Vineri, ctitori 592; bis. Şn
beşti (Intrarea in Biserică) 1175; ctitor 582;
schitul
Mărculeşti-Flăminda
(înălţarea
şi
Sf. Dimitrie) ctitor 594;
Biserica Catolică <Bărăţia>, reparaţii 43.

Cociul Maria., cneaghina lui Ioan postelnic, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Coconilor, biserică v. Bucureşti, biserici.
Codrescul Iano.che, pitar, donator (1791), 1150.
corterle, svită de - 282.
Cohen v. Avraho.m Coben.
Colea., in pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ.

1764), 283.

Coica Ion, ctitor la bis. Sf. Constantin
o

şi

Elena

(1785), 370.

Cojescn Bărci, mare logofăt, mormint (1732), 351.
Cojescu Maria, jupineasa lui Bircă Cojescu mare
logofăt, mormint (menţ. 1732), 351.
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f'O,ÎOI'Itri :~51, 669; clitori 224, 370; mormint 201.
eul ( ?) din Craiova, donator (1795), 721.
t•olcer din Transilvania 5?1.
Coleti loo.n, donator (1?05), 52.
Colintino., rîu <Colentina>, m-rc pc ~ 1 ?9.
Colţea, biserică v. Bucureşti, biserici.
Colţea, menţionat pe o cruce (1?30), 19?.
eomo.n <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Coroana (Sf. Nicolae), m-re <r. Giurgiu> ?54;
case, chilii 584; morminte 643, 1194; paraclis
(Rf. Spiridon şi Erthimie), ctitori 584.
Como.no., menţionată pe o cruce (1?25), 605.
eomana, în pomelnicul bis. Ccauş Radu (mcnţ.
1;53), 5?.
Comăneo.nul Caliţo., jupîneasa lui Matei Comă
neanul mare căpitan de scimeni, mormînt
(1698), :J21.
Comăneanul Matei, fost mare căpitan de seimeni,
mormînt (1698), 321.
comişi, mari ~ 249, 345, t,53, 851, 888, 1009,
1194; ctitori 249, 453; donatori 345, 721,
851, 888,1009, 1194; mormînt 670; mare comis
din Moldova 624.
comltat 6 79.
comite 679; al secuilor 1196, 1201.
Condo., în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), 486.
Condi, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 o oo), 284.
condică mănăstirească 420.
Condro. Alixo.ndru (Condrea), tatăl lui Matei şi
Dumitraşco cupeţi (menţ. 1742, 1747), 206, 208.
Condro. Aniţo., fiica lui Dumitraşco cupeţ, mormînt
(1742), 206.
Condro. Arghiro., fiica lui Dumitraşco cupeţ, mormînt
(1742), 206.
Condro. Dnmltro.şco, cupeţ, fiul lui Alexandru
Condra, mormînt (1742), 206.
Condrea Matei, cupeţ, fiul lui Alixandru Condrea,
mormînt (1747), 208.
Condro. Matei, fiul lui Dumitraşco cupeţ, mormînt
(1742), 206.
Condro. So.fto., jupineas{t lui Dumitraşco cupeL
mormînt (1742), 206.
Condra Sto.no., mormînt (1?42), 206.
(:ondrio. Ano.stasiio., femeia lui Ioan Condrea boier,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
eondrio. Ioan, boier, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
eoniţo., localitate <Grecia> 78, 288.
Consto.ntie <Filitis> din Ianina, episcop al Buzăului
<1?93-1819>, 374.
Constantin v. şi Costo.ndin.
Constantin v. Grecio.nu ~. Mlsăio.nu - , Oteteleşo.·
nu -, Po.panlcolo.u ~, Popescul ~ şi Slătineo.nu
Constantin.

Constantin, agă, hagiu, donator de obiecte (1761 ),
213.
Constantin, cojocar, heşleagă, ctitor la bis. Sf.
Constantin (1785), 370.
Constantin de Nencu <Neniu Cos lin>, mare paharnic
în Transilvania, principe (sic) (menţ. 1745), lti.
Constantin din Casloria, mormînt (1 ?43), 469.
Constantin din Craiova <diferiţi>, donatori (1795),
721.
Constantin din familia Cantacuzino, în pomelnicul
m-rii Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Constantin, donator la m-rea Dintrunlemn (1?93),
1223.
Constantin, episcop în pomelnicul bis. Sf. Ecatcrina
(menţ. 1 ?90), 379.
Constantin fiul lui Grigoraşcu mare serdar v. Grecianu Constantin.
Constantin, fiul lui Maurian hagi din Zagora (menţ.
1765), 333.
Constantin (Costandin), ginerele lui Genea Potoceanu, ctitor la bis. Apostol şi bis. din Sîrbi
(1765), 12, 433.
Constantin <diferiţi>, menţionaţi pe o icoană (1782),
280.
Constantin, menţionaţi la bis. Icoanei (1783), 155.
Constantin, menţionat la bis. din Răpciuni (1773),
1209.
Consto.ndin, menţionat la bis. Sf. Ştefan (1 ?90),
423.
Constantin <diferiţi>, în pomclnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1 ?90), 3?9.
Constantin <diferiţi>, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ. 1 ?33), 451.
Consto.ndin, preot, ctitor la bis. Delea Veche
(1766 o o o), 112.
Constantin vistier mare v. Năsturel Constantin.
Constantin voievod v. Brincoveo.nu ~ şi Mo.vrocordo.t Constantin, domni.
Constantin, zugrav la bis. Doamnei (1683), 125.
Constantin, zugrav la bis. Mogoşoaia (1705), 195.
Consto.ndin, zugrav la bis. din Tunari (1765), 482.
Constantin Basarab voievod v. Brincoveanu Costandin, domn.
Constantin o.! lui Leontle, donator (1799), 380.
(~onsto.ntin Dimitrie, negustor din Moscopole (1744),
863.
Constanlin Nicolae voievod v. Mavrocordo.t Con·
stantin, domn.
Constantin Şerban (Constantin, Costandin), domn
al Ţării Româneşti <1654-1658> 732, 741;
familie 285, 890; ctitor 890; în pomelnice 282,
285; răscoala dărăbanţilor în domnia lui 565.
Constantinopol (Bizanţ, Ţarigrad), oraş 232, 459,
589, 851; armeni din ~ 15, 42; patriarhia şi
patriarh din~ 339, 868; în onomastică 328, 457.
Consto.nţa, oraş '1204.
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Consu, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

(menţ.

1790), 379.
contese 41, 47.
Conţescu

Stanca (Conţasca), jupaniţa lui Malhei
Roset mare visticr, ctitoră (1754), 591.
convent 846, 855, 917, 977, 986.
copil, la mitropolie 242.
Corbişa v. Irina Corbişa.
Corcova, sat <r. Strehaia>, bis. Sf. Voievozi, 199.
Corfu, insulă <Grecia>, 184.
•Corniţelu, sat <Mănăstirea r. Olteniţa>, biserică,
pisania clopotniţei 591.
Cornilie v. Prumescu Cornilie.
Cornllle, ieromonah (menţ. 1710), 11611.
Cornllle, ieromonah, donator la m-rea Mărgincni
(1718), 958.

coroane de icoană v. rlze.
Corostan Gheorghe, In pomclnicul m-rii Slatina
(menţ.

1777 ... ), 284.

Costandin, fiul lui Ilie cojocar (menţ. 1759), 66\J.
Costandin fiul lui Maxin cupeţ v. Costllndin jupan.
Costantin fiul lui Melentie v. Balicll Costllntin.
Costandin fiul lui Neagoe cluccr v. Costandin
Sicuianu.
Costandin, fiul lui Pir van boiangiu, morminl (17\JU),
428.

Costandin fiul lui Radu! mare spătar v. Cantacuzino
Costllndln.
Costandln, fiul lui Sima zaraful, mormint (1741), 7't.
Costllntln, fiul lui Ştefan, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

Costandln,

(menţ.

261.
(1789), 378.

Costache menţionat la bis. din Domneşti v. Flllpescu Costache.
Costachl, meşter, preface bis. din Sărăţenii-de-Sus
(sec. XVIII), 1167.
Costachl, In pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.

Costa, In pomelnicul bis. SC. Ecaterina

(menţ.

1790), 379.

Costanu v. Başoti Costanu.
Costanda v. Romtompan Costanda.
Costandache, zugrav (1756), 482.
Costandi v. Dlmltrlu Costandl.
Costandle Peloponislotul, arhimandrit, egumen al
m-rii Bistriţa, donator (1799), 760, 1156.
Costandin Costantin v. şi Constandln, Constantin.
Costandin v. Melcescu - şi Vulturescu Costantln.
Costandin, ban mare In pomelnicul m-rii Slatina
v. Cantacuzino Costandln, mare ban.
Costantln (Costandin) din familia Ruset <diferiţi>,
In pomelnicul bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758),
574.

Costandln din Vraţa, meşter (1692), 789.
Costantln, ctitor al bis. Sf. Troiţa din Clmpulung
(1632), 579.

Costandln, diacon, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ.

1794), 1171.

Costandin fiul lui Alexandru voievod v. Costandln
Lipuşneanu.

Costandln, fiul preotului Cîrstea, menţionat la bis.
Popa Soare (1755), 302.
Costllndlnu, fiul lui David, mormint (1743), 205.
Costllndin, fiul lui Dumitrache becerul, mormint

logofăt

Costantin fiul lui Eremia voievod v. MoviliCostantln.

1725),

mare v. Vicirescu Costantln.
pc cruci de pialrii

<diferiţi>, menţionaţi

(1677, 1730), 110, 197.
menţionat

la bis. din

Domneşti

(1792),

126.

Costandln, menţionat la bis. Jitniţa (1732), 170.
Costandln, menţionat la bis. Popa Soare (1791 ), 301.
Costandln, paracliser, donator (sec. XVIII), 1236.
Costantin plrcălab de Hotin v. Roşcll Costantin.
Costandln, In pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Costantln (Costandin) <diferiţi>, In pomelnicul
schitului Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII),
282.

Costadln, In pomelnicul bis.
1753), 57

Costandln
(menţ.

Ceauş

Radu (men!.

o

<diferiţi>,

In pomelnicul m-rii Cîrligul

1794), 1171.

Costantin In pomelnicul m-rii Cotroceni v. Cantacuzino Costllntin.
Costandlnu, In pomelnicul m-rii Cotroceni (men~.
1780. o.), 285.
Costandin, în pomelnicul schitului Frumoasa (sec.
XVIII), 1166.
Costandln, în pomelnicul bis. lenii (menţ. 1724),
165.

Costandln, în pomelnicul bis. Jitniţa (men!·· sec.
XVIII), 173.
Costllntln (Costandin) <diferiţi>, în pomelnicul bis.
din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Costandin In pomelnicul bis. din Sîrbi v. Constllntin,
ginerele lui Genea Potoceanu.
Costantln (Constandin) <diferiţi>, In pomclnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ) , 284.
Costllndln <diferiţi>, In pomelnicul bis. din Slăvi
teşti (menţ.

Costandln

(1735), 171.

(menţ.

(1640), 644.

Costache, donator de obiecte la bis. Sf. Ecaterina

Hristinei monahia

lui Neculae

Costllndin, jupan, fiul lui Maxin cu pc~, eli lor la
bis. Sf. Elefterie (menţ. 1744), 381.
Costandln, jupan, fiul lui Preda spătar, mormint

1690),

tatăl

tatăl

169.

Costantin
Costandln

Corul, clucer,

1777 ... ), 284.

Costandin, hagiu,

1751), 1170.

<diferiţi>,

Tîrgovişte (menţ.

In p11rnelnicul bis. Stelea din
1764), 283.
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Costandin postelnic v. Bujoreanu Costandln.
Costii.ndin postelnic mare, fiul lui Petru cupeţ,
mormînt (1737), 328.
Costandin, preot, ostenitor la bis. Apostol (sec.
XVIII), H.
Costantin, preot, în pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Costantin, preot, în pomclnicul bis. Stelea din
·Tîrgovişte (menţ. 1764), 283.
Costandin, preot tipograf la Rîmnic (sec. XVIII),
1184.
Costandin stolnic mare v. Obedeanu - şi Strii.mbean Costandin.
Costandin, vătaf de copii, mormînt (1743), 75.
Costandin, vistier, donator (1786), 137.
Costandin voievod v. Brincoveanu ,..., şi Mavrocordat
Constantin.
Costandin, zugrav (1790), 1149.
Costandin Basarab voievod v. Brincoveanu Costandln.
Costandln <Cantemir>, domn al Moldovei <16851695 >, familie, in pomelnicul m-rii Cîrligul 1171.
Costantln Dlmclo, negustor din Moscopole (17lo4),
863.
Costandin <Lii.puşneanu>, fiul lui Alexandru voievod,
in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
28lo.
Costandin Mihai voievod v. Racoviţii. Costandin.
Costandin Nicolae v. Mavrocordat Constantin.
Costandin <Sii.cuianu>, fiul lui Neagoe clucer şi al
Despei (1676), 892.
Costandina, menţionată pe o cruce de piatră (1677),
110.
Costăndin v. Constantin.
Costea din Coniţa (1775), 288.
Coste, menţionat in pomelnic (1735 ... ), 1169.
Costea, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Costeştl, sat <r. Horezu>, preot zugrav din ,..., 1235.
Cos tin v. Aniţa ,...,, lliana - , Ion ,...,, Miron ,...,,
Niculai -, Patraşco - şi Salta Costin.
cotar, donator de obiecte lo31.
Cotnari, tîrg <r. Hîrlău>, Biserica Catolicii. 638GloO, 6lo6, 647, 649, 650, 653.
Cotrăceani, Cotroceni, m-re v. Bucureşti, biserici.
Covasna, sat <r. Iaşi>, 284.
Cozia (Coazia), m-re <r. R. Vîlcea>, 672,1031, 1086,
1117; egumeni, arhimandriţi 673, 795, 796, 800,
925, 992, 1002.
Cozma, călugăr, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Cozma, episcop, în pomelnicul bis. SC. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Cozma, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.

Cozma, mitropolit al Ungrovlahiei <1787 -1792 >,
174; fost episcop de Buzău <1763-1787>, 280.
Cozma, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
crai ai Ungariei 315, 821.
Craiova, oraş, boieri 353, 596, 721, ?39, 1015;
*biserica GA.nescu (Sf. Ioan şi Sf. Nicolae),
ctitori 593; biserica Sf. Dumitru, ctitori 595,
1253; casă domnească cu paraclis 596; negustori, bresle 596, 721, 1015; bani, caimacami
578, 721, 1015, 1089; ciumă, secetă 721, 1015.
Craiovescu v. Barbul ,...,, Danciu ,...,, Neagoe -,
I•irvul ,...,, Preda ,..., şi Radu Craiovescu.
Crastllanu Ioan, boier, soţul Tofanei (menţ.1777 ... ),
284.
Crastllanu Tofana, cneaghina lui Ioan Crastiianu
(menţ. 1777 ... ), 284.
Cratlas ( ?) 1117.
CrAciun Maria, cneaghina lui Ma lei Crăciun postelnic,
donatoare (1561), 766.
Crăciun Matei, poslelnic din Moldova, soţul Mariei,
donator (1561 ), 766.
Crii.stea, jitnicer al Sucevei, soţul Mariei, donator
(1558), 763.
Crii.stea, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
28lo.
Cristea (Crăstia) <diferiţi>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII- XVI Il), 282.
crăstelniţă v. vas.
Crăstian v. şi Cristian.
Crii.stllanu, boier, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Cristian, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII- XVIII), 282.
Crii.stlna, femeia lui Dumitraşco de la Covasna
(menţ. 1777 ... ), 28lo.
Crii.stina, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.1777 ... ),
284.
Creaţa, preoteasa (?)lui Neculai (menţ. 1777 ... ),
284.
Creta, insulă 340; zugrav 1126; mitropoliţi şi egumeni originari din ,..., 276, 376, 378, 1080, 1082.
Cretanul v. Meletle Cretanul.
Creţulescu, biserică v. Bucureşti, biserici.
Cretzulescu BA.laşa (1799), 105.
Creţulescu Iordache, mare logofăt, ginerele lui
Constantin Brîncoveanu, ctitor (1722, 172lo),
102, 103.
Creţulescuhi PA.rvulu (1678), 783.
Creţulescul Sacta soţia lui Iordache Creţulescul v.
Brincoveanu Safta.
<Creţulescu> Safta, <soţia lui> Toma (17lo9), 10lo.
<Creţulescu> Toma, <fiul lui Iordache Creţulescu,
soţub Sartei (17lo9), 10lo.
Creţuleşti-MA.nii.stlrea, sat <Mănăstirea r. Răcari>,
cruce de piatră din ,..., 103.
Cricor Gheorghe v. Gheorghie din Creta.
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cristelniţe

v. vase.
Cristian v. şi Crastlanu, Crăstian.
Cristian, aşează piatra pe mormîntul lui George
Schmidt (158.), 625.
Cristina v. Crăstăna şi Hristlna.
Cristofor de Lovichz, călugăr franciscan, mormînt
(1634), 641.
Criteanu v. Neofit Crlteanu.
croitori 622, 635; ctitori 166, 370; croitor domnesc
42; bresle 939, 942, 946, 949, 979; staroste al
breslei de croitori armeni 42.
cronograf privind convertiri la catolicism 40.
cruci de cult 11, 28, 59, 60, 62, 96, 130, 131, 294,
353, 429, 761-800, 802-815, 1206, 1213, 1214;
preţ, tehnică de lucru 765, 799, 807, 814.
cruci de piatră 110, 149, 196, 197, 215, 249-251,
394, 436, 564, 604, 605, 607, 1210; comemorative 103, 435-437, 565; semn de hotar 606;
cruce funerară 470; cruce de lemn (menţ~). 565.
crugul lunii 317, 578, 617,. 624; ,...., soarelui 317,
578, 617, 624.
Crven v. Cerven.
Cserei MihBly (1709), 957.
Csevei Eva (1695), 953.
ctltorl, drepturile lor 153; passirn.
Cuciul, în pomelnicul bis. din Sîrbi (rnenţ. 1732),
432.
Cullna Panaiot (,...., Panait), preot din Peloponez,
meşter (1722), 493, 1118.
cununie, de argint aurit 164.
cupari v. paharnic!.
cupă 1017; unitate de capacitate 571; v. şi pahare,
cupeţi v. negustori.
Cura (?) Ioan v. Ioan, primar.
curelar, în pomelnic 284.
Curtea de Argeş v. Argeş.
Curtea Veche, biserică v. Bucureşti, biserici.
curteni, reprezentaţi într-un tablou 1165.
Curti Saul, negustor din Moscopole (1744), 863.
cutii 132, 826, 827.
cutremur 290.
Cu~itul de Argint, biserica v. Bucureşti, biserici.
Cziki Mihai, croitor, meşter breslaş în Tîrgu-Mureş
(1633), 979.
Cziszar Marton, croitor, meşter breslaş in TirguMureş (1665), 949.

D
D.B. v. Bloweber Daniel.
D.G., marcă a unui meşter argintar (1711), 994.
Dacia v. Ţara RomAnească.
Dartna, in pomelnicul schitului Brădet (rnenţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Damaris Ioan, mare vornic, mormînt (1798), 475.
Damaschin, monah, în pomelnicul bis. Ceauş Radu
(rnenţ. 1753), 57.

Damaschin, monah, în pornelnicul bis. din Slăvi
teşti (menţ. 1751), 1170.
Damaschin, in pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte (menţ. 1764), 283.
Damaschina, stareţă la schitul Ostrov (1702), 1218.
Damian, ierornonah, din familia Ruset, in pomelnicul bis. din Dealul-Mare (1758), 574.
Damian, in pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Damiian, stareţ al m-rii Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
Dan, mare logofăt, ctitor la m-rea Mărcuţa (menţ.
1733), 179.
Dana 391.
Dana, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII- XVIII), 282.
Danciu, logofăt (sec. XVII), 1173.
Danciu <Craiovescu> (Danciul), <mare comis>, fiul
lui Neagoe de Ia Craiova, donator (cea. 1500),
728, 739, 749, 828, 963, 968; eroare: vornic
968.
Daneil, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII), 282.
tlanii 6, 75, 282, 429, 486, 644, 667, 668, 818, 819;
,...., de bani şi obiecte : passirn.
Daniil arhiepiscop v. Daniil, Panonianul.
Daniil arhiereu v. Daniil, mitropolit.
Daniil de la Ziţa, proegumen al m-rii Sf. Ioan
cel Mare-Grecesc, mormînt (1769), 474.
Danil, egumen al m-rii Sadova (1674), 782.
Danll, egurnen al m·rii 'l'ismana (1698), 1178.
Daniil, egumen, în pomelnicul m-rii Cotroceni
(men~. 1780 ... ), 285.
Daniil, hagiu, donator la bis. NPgustori (1750), 212.
Daniil, ierornonah, în pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Daniil, ierornonahi <diferiţi>, în pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Daniil, mitropolit al Ungrovlahiei <1719-1731>, 6,
233, 285, 313, 442, 443, 479; ctitor, donator
238, 362, 366, 499; ispravnic 237; piatră funerară 257.
Daniil, monah, <Drăgoi> fost ceauş agesc, mormînt
(1761), 473.
Danlll, monah, în pornelnicul rn-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Daniil, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII), 282.
Daniil Arapul, egumen al m-rii Sf. Sava (1709),
585.
Daniil <Panonianul>, arhiepiscop <al Transilvaniei>
donator la m-rea Radu vodă (1679), 744.
Daniel Teodor, meşter (1694), 747.
Darvaş Valentin, mormint (sec. XVII), 650.
dascăli 282; ceteţ 244; ctitor, ispravnici 593;
v. şi profesori.
Datco, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
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David, boier, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28lo.
David din Ithaca arhimandrit al m-rii Radu Vodă
(1790), 3lo8.
David, egumen, in pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.
1?80 ... ), 285.
David, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1??? ... ), 28t..
David, rabin, fiul rabinului Şmuel, mormînt (1?19),
506.
David, soţul Bălaşei (menţ. 1?r.3), 205.
David Josef, tatăl Haiei (menţ. 176?), 53t..
David Lelb, rabin, fiul rabinului Ţvi, mormint
(1?r.t), 518.
Davldel Alexandru, şetrar din Moldova (menţ.
1??7 ... ), 28lo.
Davit, fiul lui Hairapet, mormint (1 ?91), 21.
Davit, soţul Simei (menţ. 1??1), 1?.
Davit, tatăl lui Turna (menţ. 1782), 2r..
DArAscul Dimitrie, mare medelnicer, ctitor la bis.
Sf. Ionică Moldoveni (1?95), 601.
DArAscul Soflea, soţia lui Dimitrie Dărăscul, ctitoră (1?95), 601.
Dealu (Sf. Nicolae), m-re <or. Tîrgovişte> 1199;
zidirea clopotniţei 5?6.
Dealul-Mare, sat <r. Iaşi>, biserică 57lo.
Decthlnes, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 3?9.
Dectho, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1 ?90), 379.
Delea Veche, biserică v. Bucureşti, biserici.
Deleanu v. DrAguşen Deleanu.
Demiian, donator la m-rea Pecersca (menţ. sec.
XVII), 873.
Demlen v. Etitvlls Demlen.
Dentrunlemn, m-re v. Dlntrunlemn, m-re.
Deotho, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1?90),
3?9.
Despa v. Pltlşteanul - şi RacoviţA Despa.
Despa, donatoare (1566), 880.
Despa, donatoare la m-rea Bistriţa {1?65), 101r..
Despa, donatoare la bis. Popa Nan (1 ?65), 29?.
Despa, fiica jupînesei Marica, mormint (menţ.
1?03), 2.
Despa, fiica preotului Ghiorghie, menţionată la
bis. Colţea (1 ?!oS), ?6.
Despa, menţionată la bis. Popa Soare (1 ?91), !'101.
Despa, menţionată la bis. Scaune (sec. XVIII), 35?.
Despa, in pomelnicul m-rii An tim (menţ. 1?46 ... ), 6.
Despa, in pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.), 50.
Despa (Despah) <diferite>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Despa, in pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ.1?65), lo33.
Despa, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1??? ... ),
28lo.
Despa, soţia ( ?) lui Stoica, menţionată pe o cruce
(1?25), 196.

Despa <SAculanu>, soţia lui Neagoe Săcuianu mare
clucer, donatoare (16?6), 892.
Despina v. şi Dosplna.
Des pina v. NAsturel - şi SIAtineanu Desplna.
Desplna (Miliţa, monahia Platonida), doamna lui
Neagoe Basarab voievoci (151?-1526, menţ.
1556 ... ), familie 275, 286, 5?7, 8?8, 1102,
1103, 1159; donatoare 2?5, 286, 1102, 1103;
tn pomelnic 285; mormint 618.
Desplneta, brodează veşminte liturgice (1696, 1699),
1059, 1064.
Despo, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1 ?90),
3?9.
Despo, in pomelnicul bis. Stavropoleos (1?33), lo51.
Deşllu Gheorghe din Craiova, donator (1?95), ?21.
Deunlemn, m-re v. Dlntrunlemn, m-re.
diaconi 2?7, 1153; aşezămint privitor l a - 1~3;
zugrav de icoane 1152; in pomelnice 282, 11 ?1,
11?2.
Dlamandl, donator la bis. Sf. Ecaterina (1 ?89), 378.
Dlamandl, preot, menţionat la m-rea Antim {1795),
602.
dicheofllax mare 868.
dleci 17?, 659, 6?6, 11 ?2; zugrav de icoane 2r.,
1153; - arab, scriitor in slujba m-rii Sf. Spiridon 420.
Dilcul <Bulcescu>, mare agă, mare spătar {1642,
164?), ctitor la m-rea Drăgăneşti 580; donator 928.
Dima, donator {163?), 81?.
Dima, in pomelnicul m-rii Antim (menţ. 1 ?t.6 . .. ), 6.
Dima <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Dima, tn pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
{1?6r.), 283.
Dima, preot, zugrav la bis. Tunari {1?56), 482.
Dimcio v. Costantin Dlmclo.
Dimitrache hagi Marco v. Roset Dimitrache.
Dimitraşco v. Dumitraşco.
Dimitrie v. şi Dumitru.
Dimitrie v. Balasachi -, Caloflrescu -, Constantin -, Mavrodl -, Negulecl -, Notara-, Polldamas -, Spandonis - şi Varthos Dimitrie.
Dimitrie <diferiţi>, donatori lam-rea Bistriţa (1 ?65),
101r..
Dimitrie din familia Cantacuzino ( ?), în pomelnicul
m-rii Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Dimitrie, fiul lui Gheorghe epitropul, donator
(1?86), 54.
Dimitrie, fiul Mariei şi nepotul lui Daniil monah
fost ceauş agesc, mormint (1 ?61), 4?3.
Dimitrie logofăt mare, soţul Mariei, in pomelnicul
m-rii Slatina v. Dumitraşco Ştefan, mare logofăt.
Dimitrie medelnicer mare v. DArAscul Dimitrie.
Dimitrie, medelnicer, epitrop al spitalului Pantelimon (1 ??9), 401.
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Dimitrie, menţionat pe o icoană de la paraclisul
Mitropoliei (1782), 280.
Dimitrie, meşter (sec. XVI II), 11.
Dimitrie <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 179t.), 1171.
Dimitrie <diferiţi>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Dimitrie,, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1793),
28t..
Dimitrie, preot, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Dimitriu Costandi, negustor din Moscopole (17H),
863.
Dimitru v. Srii.bul Dimitru.
Dimo al lui Tonciu, donator (1737), 908.
Dinga v. Vinedictu Dinga.
Dintrozi, biserică v. Bucureşti, biserici.
Dintrunlemn (Dentrunlemn, Deunlemn), m-re
<r. R. Vîlcea> obiecte de la - 697, 715-717,
785, 792, 850, 872, 896, 938, 987, 1021, 1025,
1216, 1217, 1222, 1223; stareţă 809.
Dlodor, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28t..
Dionisii, arhidiacon, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 179t.), 1171.
Dionisie, arhiepiscop, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Dionisie, egumen al m-rii Cozia, donator (175t.), 795.
Dionisie, egumeni <diferiţi>, în pomelnicul bis.
Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Dionisie, episcop Cratias (1714), 1117.
Dionisie, episcop de la Slatina, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Dionisie, exarh al Mitropoliei (1798), 811.
Dionisie, ieromonah de la m-rca Căldăruşani, piatră
funerară (17t.O), 666.
Dionisie, ieromonah în pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Dionisie, monahi <diferiţi>, In pomelnic (menţ.
1735 ... ), 1169.
Dionisie, monah, în pomelnicul bis. Ceauş Radu
(menţ. 1753), 57.
Dionisie, monah, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28t..
Dionisie, In pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Dionisie Vizantiul <Seroglanul>, patriarh <1693169t.>, donator lam-rea Radu Vodă (1693), 339.
Dipaliţa, localitate <Grecia>, 588.
discopotirc v. potire.
discuri 93, 152, 159, 22t., 260, 263, 838, 8t.O, 8H,
8fo3, 8fo6, 8fo7, 869, 992, 99fo, 1219, 1251; V.
şi analorniţe, talere.
Dival, Iohan Baptist din Viena, meşter de clopote
(1714), 79.
divan, pîră şi judecată în ,..,_, 883; logofeţi de ,..,_,
149, t.79.

Dimboviţa,

rîu 12t.6.
Doamna Ghica, biserică v. Bucureşti, biserici.
doamne, ctitore 116, 117, 122, 128, 129, 138, 162,
583, 632; doamnă călugăriţă 618; passim.
Doamnei, biserica v. Bucureşti, biserici.
Dobra, menţiune pe o cruce de piatră (1730), 197.
Dobra <diferite>, In pomelnicul schitului Brădel
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Dobra <diferite>, In pomelnicul bis. Popa Nan
(menţ. 1765 ... ), 298.
Dobra, In pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1732),
t.32.
Dobra, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 176t.), 283.
Dobra, soţia lui Simion vătaf (1781), 1210.
Dobre v. Popov Dobre.
Dobre, in pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Dobre <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Dobre, în pomelniclll bis. Ienii (menţ. 172t.),
165.
Dobrişan, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765 ... ), 298.
Dobrogea 1246.
Dobrom.ir, mare ban, ispravnic (1571), 578.
DobromJr, zugrav lam-rea Argeş (1526), 577.
Dobrotii., în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Dobrovii.ţ, m-re <r. Iaşi> 10t.9; ctitor 1033.
Docii.neşti <Docan>, familie din Moldova, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (sec. XVIII),
1167.
Doche, donatoare (1774), 1207.
Dochila <Riioşanu>, jupineasa lui Stoica mare
vistier, donatoare lam-rea Tismana (1620), 969.
Dochiţa <Chiţa, jupineasa lui Iamandi fost mare
portar>, pomelnicul ei la bis. Jitniţa (sec. XVIII),
173.
Dochiţa <diferite>, în pomelnicul m-rii Cirligul
(179t.), 1171.
Dochiţa, în pomelnicul bis. Jitniţa (sec. XVIII),
173.
doctori t.3; ctitori t.40, 459; v. şi chirurgi.
Doiceşti sat <r. Tîrgovişte>, biserică 123t..
Dominic, tatăl lui Iacob şi lokosch (menţ. 1631),
640.
•Domireşti (Sf. Ioan Damaschin), sat <lingă or.
R. Sărat>, biserică, ctitor, 586.
Domnească, biserica v. Bucureşti, biserici, Iaşi,
Tirgovişte.

Domneştii-de-Sus, biserică

v.

Bucureşti,

biserici.

domni:
titulatură deosebită 708; ctitori 83, 94, 95,
106, 130, 181, 190, 236, 237, 314, 315, 367,
382, 392, 395, 411, 417, t.18, 420, t.36, 453,
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455, 487, 489, 498, 556, 564, 576, 577, 580,
581, 585, 595, 621, 745, 752, 753, 786, 788,
848, 849, 890, 898, 902, 1005, 1007, 1012, 1034,
1037, 1096, 1168, 1177, 1246-1250, 1253; ctitori în Moldova 889; zidesc case domneşti
198, 596; ....., fîntîni 393, 578; ....., spitale 392;
....., şcoli 389, 597 ;
învăţătură dată de ....., 578;
....., prizonieri, pribegi 487, 578;
....., decedaţi in ţări străine 643; mort de
ciumă 489; alai domnesc de înmormîntare 318;
....., din Moldova, ctitori 284, 683, 687, 729,
740, 839, 840, 884, 915, 962, 964, 1016, 1033,
1087; ctitor în Ţara Românească 837; zideşte
casă domnească 575; domn călugărit 284, 621;
passim.
Domniţa Bălaşa, biserică v. Bucureşti, biserici.
Done, boier, în pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
<Donea Damian> (eroare: Donie Văcărcscu), tatăl
Ecaterinci Văcărescu (menţ. 1792), 37.
Donos (?) v. Moruzi Ioan.
Donos donator (1667), 553.
dorobanţi 1247; răsculaţi 565; căpitan de ....., 4.53.
Dorotea, soţia lui Martin din Sighişoara (menţ.
1742), 45.
Dorotel (menţ. 1702), 793.
Dorotei, arhiepiscop, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Dorotel, egumen al m-rii Sărindar (1783), 757.
Dorotel, episcop, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Dorotei, ieromonah, menţionat pc o icoană de la
paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Dorotei, monah, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Dorotei, monah, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Dorotbeia, monahie, în pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Dositei (Dosotheu), episcop de Rădăuţi <17501781>, donator 1133; în pomelnicul m-rii Slatina 284.
Dositei <Filitis> (Dosithci, Dositheos, Dositheu,
Dosithie), mitropolit al Ungrovlahiei <17931810>, 58, 111, 166, 425, 426 n., 600, 602,
1156; ctitor, donator 254, 373; episcop de
Buzău 373.
Dositheu v. Brăiloiu Dositbeu.
Dositheu, egumen al m-rii Negru Vodă din Cîmpulung (1765), 594.
Dosltheu, patriarh al Ierusalimului <1669 -1707 >,
contribuie la zidirea bis. Sf. Gheorghe Nou
(1698), 382.
Dosoftei (Dosotheu), mitropolit al Moldovei <16701686 >, in pomelnice 284, 1171.
Dosoftei, meşter din m-rea Putna (1561), 766.

Dosotbeiu din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Dosotbel, ieromonah, donator la m-rea Tismana
(1700), 678.
Dosotbel, ieromonah, în pomelnicul m-rii Bogdana
(1798), 1172 .
Dosotbei, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284 .
Dospina v. şi Despina•
Dospina, jupaniţa lui Dumitraşco mare serdar,
donatoare la schitul Micşani (1669, 1684), 983,
984.
Dospina, menţionată la bis. Popa Soare (1771), 307.
Dospina, menţionată pe o cruce de piatră (1677),
110.
Dragan Panaite, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Dragna, menţionată la bis. Popa Soare (1791), 301.
Dragna <diferite>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Dragna, în pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Dragoea, soţia lui Soare (1725), 605.
Dragoiea, menţionată pc o cruce de piatră (1730),
197.
Dragole, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Dragomir 1247.
Dragomir, fiul jupanului Grama, ctitor la bis. din
Domireşti (1709), 586.
Dragomlr, ierodiacon, în pomelnicul bis. Ceauş
Radu (1753), 57.
Dragomir, în pomelnicul bis. Apostol (sec. XVIII),13.
Dragomlr, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.),
50.
Dragomir, în pomelnicul bis. Sîrbi (menţ. 1731. .. ),
432, 433.
Dragomir, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(1764), 283.
Dragomir, preot (menţ. 1735 ... ), 1169.
Dragomireşti, sat <r. Vişeu>, biserică de lemn
1206, 1207.
Dragomireştii-din-Deal,
....., din-Vale, biserici v.
Bucureşti, biserici.
Dragomirna, m-re <or. Suceava>, 284, 1085.
Dragoşe, boier, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Dragotă, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
dram <măsură de greutate> 168, 494, 747, 748,
750, 751, 759, 799.
Drăgan, logofăt, menţionat la bis. Mogoşoaia (1743),
195.
Drăgan, menţionat pe o cruce de piatră (1725), 605.
Drăgan, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
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DrAgA.neşti

(Sf. Dumitru), m-re <r. Roşiorii de
Vede>, ctitori, rezidire 580.
DrAghicean ( ?), menţiune (sec. XVII), 833.
Drăghici v. Cantacuzino DrA.ghlci.
Drăghici fiul Ilincăi Brîncoveanu v.
Grecianu
DrAghici.
Drii.ghici <diferiţi>, în pomelnicul m-rii An tim
(menţ. 1?t,.6 ... ), 6.
Drii.ghici <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
DrA.ghlci, în pomelnicul bis. Manea Brutaru (mrnţ.
1 ?87), 1 ?6.
Drii.ghll'i, în pomrlnicul bis. Sf. Ecalerina (menţ.
1 ?90), 3?9.
Drăgbll"i <diferiţi>, în pomPlnieul bis. din 1:-\lăviteşli (menţ. 1?51), 11?0.
D•·ăghi«·l, zaraf, mormînt (1758), :165.
Drăghici Vlntllescu, jupan, donator (14 91 ), 961.
DrA.goeşti, sat <r. Gura Humorului>, 284.
Drăgoi ceauş agesc v. Danill monah.
Drii.gol, în pomelnicul bis. Slelea din Tîrgovişte
(menţ. 1?64), 283.
Drăgoi, Lîmplar (sec. XVII), 551.
DrA.guşan, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ.
1?%), 11?1.
DrA.guşen <Deleo.nu>, mare paharnic, ctitor la bis.
din Drăgăneşti (161,?), 580.
Drii.guşln, menţionat pe o cruce de piatră (1 ?25),
605.
Drosa, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Drosu, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1 ?65
. . . ), 298.
Drotlerus Gabriel, preot (?), mormînt la bis. catolică din Cotnari (1631), 639.
Drusca, m-re <Dusico, Grecia>, monahie de la ~
in pomelnicul m-rii Slatina 28lo.
Duca, menţionat pe o cruce de piatră (16??), 110.
Duca, negustor din Bucureşti (menţ. 1 ?10), 1168.
Duca, soţul Anei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1 ??? ... ), 28lo.
Duca, soţul Nastasiei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1??? ... ), 28lo.
Duca Anastasia, doamna lui <Gheorghe> Duca
voievod, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1??? ... ), 28lo.
Duca <Gheorghe>, domn al Moldovei <1665 ...
1683>, în pomelnicul m-rii Slatina 28lo; domn al
Ţării Româneşti <16?3-16?8>, 310, 1188.
duce, în titulatura domnului 12lo6; ~ în titulatura
principelui Transilvaniei 1196.
Dudescu, familie 368; v. şi Andronic, Maria, Nlculae
şi Smaranda.
Dudescul Radul, postelnic (1693), 320; mare sluger,
ispravnic (1?09), 585.
Dudu, biserică v. Bucureşti, biserici.

Du1Iu, fiica lui Pîyîklîzale Vardan din Rusciuc
(menţ. 1 ?9?), 29.
Dudul, zlătar, ispravnic la bis. Popa Nan (1 ?65),
29?.
1lulgheri 139; ctitor 166.
Dumeşti, sat <r. NPgreşti >, biserică 295.
Dumitra, donaloare la bis. Stravropoleos (1 ?33),
lo51.
Dumltra, jupaniţa lui Vasilie vistier, ctitoră la bis.
Sf. Troiţă din Cîmpulung (1632), 5?9.
Dumitra <diferite>, menţionate pe cruci de piatră
(16lo3 ... 1?29), 110, 19?, 251, 605.
Dumltra, în pomPinicul schitului BrădPt (src.
XVII-XVIII), 282.
Dumitra, în pomelnieul his. Manea Brutaru (menţ.
1 ?8?), 1 ?6.
Dumitra, în pomrlnieul m-rii Rlatina (menţ.
1??? ... ), 284.
Dumitrarhe, brerr, mormînt (1 ?35), 171.
Dumitrarhi, <probabil> fiul lui Nicolae Pogoni
(1721•), t,.t,; n.
Dumitrarhe, piatră de mormînt (menţ. 1??1), 219.
Dumltrarhe (Dumitru), grămătic, fiul lui Ştefan
monah, ctitor la bis. Popa Nan (1?65), 29?, 298.
Dumitraişu v. Dumitraşru.
Dumitrana, fiica lui Pîrvan boiangiu!, mormînt
(1 ?84 ... ), 428.
Dumitrana, juplneasa căpitanului Preda, mormînt
(1 ?lo2), 329.
Dumitrana, in pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1?53), 5?.
Dumitrana <diferite>, in pomelnicul bis. Stelea din
Tîrgovişte (1 ?6lo), 283 .
Dumitraşco, boier, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1 ?10), 1168.
Dumitraşco cupeţ v. Condra Dumitraşco, cupeţ.
Dumitraşco de la Covasna, ln pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1 ??? ... ), 28lo.
Dumitraşcu din neamul Docăneştilor, în pomelnicul
bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII),
1167.
Dumitraşcu, donator (1??5), 561.
Dumltraşcu, donator la bis. Stavropoleos (1733),
t,.51.
Dumitraşco, fiul lui Apostolache mare comis, mormînt (1601), 63lo.
.
Dumitraşco, fiul lui Ştefan, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 17?? ... ), 28lo.
Dumitraşco mare logofăt v. Dumitraşco Ştefan.
Dumitraşcu (Dumitraişu), menţionat la bis. Gorgani (1 ?61 ... ), H9.
Dumitraşco, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Dumitraşcu (Dumitraşco) <diferiţi>, în pomelnicul
m-rii Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
Dumitraşico în pomelnicul bis. din Slăviteşti v. SIA.·
vitescu Dumitraşico.
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Dumitraşeo,

preot, In pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Dumitraşeo, serdar mare, soţul Dospinei, donatoare
la schitul Micşani (1669, 1684), 983, 984.
Dumitraşcu stolnic v. Filipeseu Dumitraşeu, stolnic.
Dumitraşeo, vistier, donator (1635), 1054.
Dumitraşco voievod v. Cantacuzino Dumltraşeo,
domn.
Dumitraşeo Ştefan (Dimitrie), mare logofăt din
Moldova, soţul Mariei (1624 -1629, menţ.
1777 ... ), 284; donator 771, 1251.
Dumitru v. şi Dimitrie.
Dumitru v. Vlad Dumitru.
Dumitru, cupeţ, ctitor la bis. Oţetari (1757), 223.
Dumitru din Craiova, donator (1795), 721.
Dumitru din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (1758), 574.
Dumitru din neamul preotului Enăcachi, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. sec. XVIII), 284.
Dumitru fiul lui Ioan Cara căpitan v. Cara Dumitru.
Dumitru, fratele lui Andrei mare vistier, ctitor la
bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc (menţ. 1703),
453.
Dumitru, ispravnic la bis. Mogoşoaia (sec. XVIII),
191.
Dumitru, jupan, piatră de mormînt (1741), 187.
Dumitru, menţionat la bis. Gorgani (menţ. 1761 ... ),
1!.9.

Dumitru <diferiţi>, menţionaţi la bis~ Scaune (sec.
XVIII), 357.
Dumitru <diferiţi>, menţionaţi pe o icoană de la
paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Dumitru, menţionat la bis. Sf. Ştefan (1790), 423.
Dumitru, menţionat la bis. Slobozia (1762), 438.
Dumitru <diferiţi>, menţionaţi pe cruci de piatră
(1677-1725), 110, 196, 604.
Dumitru <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(sec. XVII-XVIII), 282.
Dumitru, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Dumitru, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Dumitru, în pomelnicul bis. Popa Nan (1765 ... ),
298.
Dumitru <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Dumitru, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Dumitru <diferiţi>, în pomelnicul bis. Stelea din
Tîrgovişte (1764), 283.
Dumitru, postelnic, donator la m-rea Tismana
(sec. XVI-XVII), 933.
Dumitru, preot, menţionat la bis. Sf. Ştefan (menţ.
1790), 423.
Dumitru, preot, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.

Dumitru,

soţul Ancăi,

piatră

(1584.), 249.

Dumitru,

soţul Ancăi,

piatră

(1725), 196.

menţionat

pe o cruce de

menţionat

pe o cruce de

Muşei, menţionat pe o cruce de
(1725), 196.
Dunirea, fluviu 1246, 1247.
Dusico, m-re v. Drusea, m-re.
Duzigat (?), zugrav de icoane (1674), 1232.
dvere v. uşi şi viluri de tîmplă.

Dumitru,

soţul

piatră

E
E.V., marcă a unui meşter argintar <din Braşov?>
(1680-1685), 842, 844, 845, 893, 895, 896.
Ecaterina v. şi Caterina, Catrina.
Ecaterina v. Vieirescu Ecaterina.
Ecaterlna (Catrina), ctitoră la bis. Popa Nan (1719,
menţ. 1765 ... ), 296, 298.
Ecaterina doamna v. lpsilanti - şi Mavroeordat
Ecaterlna.
Ecaterina doamna lui Alexandru voievod v. Catrina,
doamna.
Ecaterina doamna lui Antioh voievod v. Eeaterlna
Cantemir.
Ecaterina, doamna <a doua soţie a> lui Vasile
Lupu voievod (1650, menţ. 1777 ... ), 284, 1182.
Eeaterlna, fiica lui Mihail, mormînt (1768), 334.
Ecaterlna <diferite>, menţionate pe o icoană de la
paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Eeaterlna, monahie, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu
(menţ.), 50.
Ecaterlna <diferite>, în pomelnicul bis. din Sără
ţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Eeaterina <diferite>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Eeaterina, în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), 486.
Ecaterlna, preoteasă, soţia ( ?) preotului Nicolae
zugravul, în pomelnicul bis. Udricani (mrnţ.
sec. XVIII), 486.
Ecaterina soţia lui Ştefan v. Vieirescu Ecaterina.
Ecaterlna <Cantemir>, doamna lui Antioh voievod,
donatoare la bis. Trei Ierarhi (menţ. 1706), 699.
Ecaterina Petrovna, soţia lui Toma Osifovici Bezobrazov, donatoare lam-rea Tihvin (1601), 1035.
Ecaterinosiav, oraş <Dnepropetrovsk, R. S. S.
Ucrainiană>, episcopie 284.
Eeimiadzin, oraş <R. S. S. Armeană>, Mitropolia
din - 23.
eclesiarbi 72, 76, 678; zugrav de icoană 1241.
Eesedi Peter (1695), 953.
Edessa v. Vodena.
Efrlm, episcop <de Rădăuţi (?) 1609-1615>, d!!
la Moldoviţa, în pomelnicul m-rii Slatina 284.
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Efrlm, ieromonah de la m-rea Homor, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Efrem, monah, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Efrlm, monah de la m-rea Neamţ, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Efrlm {Efrem), monahi <diferiţi>, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 177'J ... ), 284.
Efrosln, monah de la m-rea Humor, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Efrosln, monah de la m-rea Moldoviţa, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Eftemle, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Eftimia v. şi utlmla.
Eftlmla, cneaghina lui Grigore, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ertimie v. şi Evthimle, lftim.Ie.
Eftlmle, arhiereu, donator {1723), 1119.
Eftimle, arhiepiscop al Pogonianei, din Dipaliţa,
ctitor la bis. Ghionma Banu {1714), 588.
Eftimie mitropolit v. lftemie.
Eftlmle, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Eftlm.Ie, preot, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Eftlmll, în pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.
Eghia, tatăl lui Markar Arut (menţ. 1743), 33.
Eghlazar, armean din Constantinopol, ctitor la
Biserica Armenească {1781), 15.
egumeni 261, 338, 382, 585, 768, 789, 843, 852,
869, 992, 1224; arhimandriţi 378, 594, 718, 757,
760, 796, 925, 999, 1015, 1156; năstavnic 591;
categumen 1238; proegumeni 6, 284, 474, 557,
751; ispravnici şi ostenitori 361, 498, 673;
donatori şi inoitori de obiecte 97, 147, 267,
268, 376, 503, 607, 684, 718, 741, 760, 767,
.782, 795, 796, 800, 810, 821, 916, 919, 925,
951, 952, 974, 1006, 1013, 1063, 1106, 1116,
1142, 1178, 1220, 1240, 1245; pietre de mormint
463, 467, 474; in pomelnice 282, 285, 379,
1168;
din Moldova 284, 1171, 1172; arhimandriţi
151, 798, 875; ostenitori 151; donatori şi inoitori de obiecte 798, 801, 824, 875, 960, 967,
1032, 1221; <meşter> 1080;
veniţi din alte ţări 182, 376, 378, 498, 591,
760, 1165, 1240; v. şi arhlmandriţl.
Eilisaveta, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Elada v. Grecia.
Elefterie, biserica v. Bucureşti, biserici.
Elena v. şi Ellna, Dina.
Elena v. Moruzl """' şi Ralet Elena.
Elena doamna v. Mavrocordat Elena.

Elena doamna lui Matei Basarab v. Elina.
Elena, doamna lui Radu Şerban voievod {1608,
menţ. 1780 ... ), donatoare lam-rea Mărgineni
1052; in pomelnicul m-rii Cotroceni 285.
Elena, donatoare la bis. Sf. Ecaterina {1789), 378.
Elena, fiica lui Alexandru al II-lea voievod, piatră
de mormint {1589), 316.
Elena fiica lui Radu Şerban voievod v. Cantacuzino
Ellna.
Elena <diferite>, menţionate pe o icoană de la
paraclisul Mitropoliei {1782), 280.
Elena, menţionată la bis. Popa Soare {1757), 304.
Elena, in pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Elena <diferite>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Elena, In pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Elena, in pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Elena <diferite>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Elena sora doamnei Ancuţa v. Cantacuzino Ellna.
Elena, soţia lui Atanasie mare căpitan, pictură
murală la bis. Stavropoleos (menţ. 1724), 446Elena soţia lui Ioan v. VAclrescu Elena.
Elenco menţionată la bis. din Domneşti v. Filipescu Elenco.
Eleni menţionată la bis. Icoanei v. Blbeanu Elenli.
Elenuda, epitrahil făcut cu truda doamnei """'
{1618), 1053.
Eleusa, localitate <R. P. Albania>, 602.
El-hadj Osman, haseki, tatăl Fotinei (menţ. 1781 ),
1191.
Eliezer, rabin, fiul lui Jşaiahu, mormint {1726), 509.
Elimeleh, tatăl Zeldei (menţ. 1761), 528.
Elin a v. şi Elena, Ilina.
Elina băneasa v. Buzescu Elina•
Ellna (Elena, Eleana, Ilina), doamna lui Matei
Basarab {1632-1654, menţ. 1763 ... ), familie
642, 743; ctitoră la m-rea Pinul 581; donatoare
743, 818, 819, 882, 886, 889, 927, 970, 980,
1008, 1230, 1231; in pomelnice 282, 283, 285.
Ellna, fiica lui Ioan, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Elina fiica lui Şerban Basarab v. Cantacuzino Elina.
Elina, mama ( ?) jupanului Aslan, ctitoră la bis.
Sf. Troiţă din Cimpulung {1632), 579.
Elina, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Elinca, în polemnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Elisabeta v. şi Eillsaveta.
Ellsabeta (menţ. 1737), 41.
Ellsabeta, mama lui Miron Barnovschi voievod
{1628), 1036.
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Elisafta, doamna lui Gheorghe Ştefan voievod,
în pomelnicul m-rii Hlalina (menţ. 1777 ... ),
284; probabil aceeaşi: Salta, doamna, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798), 1172.
Elisafta, monahie, în pomelnicul bis. Ceauş Radu
(menţ. 1753), 57.
Emanoil (Emanuil) <diferiţi>, mPnţionaţi pc o
icoană dl~ la paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Emanoll, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Ena1•he diu Cernavodrt, mormînt (1736), 364.
Enache, menţionat la bis. Gorgani (1761), 149.
Enache, menţionat la bis. Popa Soare (1791 ), 301.
Enache, în pomelnieul sehitului Bri'idet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Enacbe, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724 ), 165.
Enache, în pomelnicul m-rii Slatina (mPnţ.
1777 ... ), 284.
Enaehe, în pomelnieul bis. Sl.elea din Tîrgovi~te
(1 764), 28:1.
Enache, preot, în pomPlnieul m-rii Slatina (mPnţ.
1777 ... ), 28'1.
Enii.cache, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Enii.cbacbi, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
sec. XVIII sf.), 284.
Ene v. Mii.nclulescu Ene.
Ene, menţionat la bis. Scaune (sec. XVIII), 357.
Ene, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec. XVIII),
13.
Ene, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ. 1753), 57.
Enedi Janos, argintar (1666), 950.
engolploane 872- 875 ; v. şi medalloane.
Enter (?), preoteasă (menţ. 1737), 664.
Eotvos Demlen (Argintarul?), donator (1594), 675.
epacta 316, 617.
Epilanie, ieromonah, donator la m-rea Bistriţa
(1696), 954.
Epifanie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
episcopi (arhiepiscopi, arhierei) 593, 607, 815, 1015;
donatori de obiecte 8-10, 281, 373, 374, 825,
871, 909, 988, 1022, 1146-1148; în pomelnice
379, 1168; în alai domnesc de înmormîntare
396;
-din Moldova 803; donatori de obiecte 762,
802, 966, 1133, 1150, 1197; in pomelnice 284,
1171,1172;
-din Transilvania 571, 1104;
-din alte ţări 793, 873, 1117;
v. şi arhlerel, arhleplscopi.
episcopii v. Argeş, Blaj, Buzii.u, Huşl, Rii.dii.uţi,
Rimnic, Roman, Vad.
eplstaţl 596.
epltafe (aere, pocroave) 122, · 227, 1031-1047;
epitafe funerare 229, 230, 232, 488.
epltrahUe (patrafire) 274, 10!o8-1063, 1252.

epitropi 54, 55, 68, 74, 139, 153, 381, 401, 402, !o60,
594, 1185; aşez;1mînt., drepturi 153.
era micii., în inscripţiile ebraice: passim.
erei v. preoţi.
ereiţe v. preotesc.
Eremia voievod v. ltlovilii. Eremla.
Erimia v. si Ieremia.
Erimia, soţ~! Sofroniel, în pomelnieul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28!o.
E•·imle, vameş, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28!o.
Erina v. Irina.
erishimonach v. ieroshimonah.
Ermlna, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
11?1.
crodiaconi v. ierodiaconi.
eromonahi v. leromonahl.
Esayi v. Tadoseanţ Esayi.
Ester, fiica lui Şimşon, mormînt (1760), 527.
Estera, menţionată în pisania bis. Precupeţii Vechi
(1773), :112 n.
Eszterhâzl Kornis (1771), 959.
Estmanus, preot franciscan la his. din Baia, mormînt (sec. XV), 609.
Eufrosin v. Efrosin.
Eufrosina doamna v. Gbica Eufrosina.
Eufrosina, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Eugenlu, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Eugeniu Sumeliotul, meşter (1790), 1141.
Eupraesila, monahie, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28to.
Eupraxia v. şi Evpracsia.
Eustatie v. Pogoni Eustatie.
Eustatie, episcop <de Roman 1577-1584>, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lo.
Eva v. Csevei Eva.
evanghelli 29, 30, 55, 115, 26!o, 265, 299, lo16, 500,
876-913; redobîndită in urma unei judecăţi
în divan 883.
Evdochia, menţionată pe un epitaf (sec. XVIII),
1038.
Evdochie, fiica ţarului Ivan cel Groaznic, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28!o.
Evdoehie <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Evlampia, monahie, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Evloghie, monah din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 57!o.
Evloghie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Evloghie, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28!o.
Evpraxia v. şi Eupracsia.
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Evpracsiia, monahie, în pomelnicul bis. din Sirbi
(menţ. 1765), 433.
evrei, comunitatea din Iaşi 532; tribunalul rabinic
532; staroşti 505, 513, 519, 521, 523, 525, 535,
536; v. şi Inscripţii în lb. ebraică, rablni.
Evthlmie, negustor din Bucureşti (menţ. 1710),
1168.
exarhl 500, 811.
Ezefu, menţionat pe o cruce de piatră (1708), 604.

F
Farlara Alexandru din Craiova, donator (1795),
721.
Fasa, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Fati.me, fiica lui haseki El-hadj Osman aga, mormînt
(1781), 1191.
Făcuţi, sat <r. Paşcani>, 284.
FAgAraş, In inscripţii îndoelnice 1246, 1250.
FAlcoianu Maria, fiica lui Mihai Fălcoianu şi a
Saftei, ctitoră la bis. din Dragomireştii-din
Deal (1760), 133.
FAlcoianu Mihai (Mihaiu), mare stolnic, ctitor la
bis. din Dragomireştii-din-Deal (1760, 1766),
133, 134.
FAlcolanu PAuna (Fălcoianca ,..., ), donatoare la
bis. Sf. Ecaterina {1735), 375.
FAlcoianu Salta (Fălcoianca ,...,), jupaniţa lui Mihai
Fălcoianu mare stolnic, ctitoră {1760), 133.
FArcAşanu Dobrlţa (Fărcăşanca ,...,), mama Marii
şi soacra lui Ioniţă căpitan, mormint (1772),
485.
FArcAşanul Manta, mare stolnic, mormint {1733),
327.
FArcişanu Maria, fiica Dobriţei Fărcăşanu, jupîneasa lui Ioniţă căpitan, mormint {1772),
485.
Fejer Paul, poet secui, mormint (1742), 45.
feldmareşal, rus 284.
lelon 930.
Feltl Martln din Graz, meşter turnător de clopote
(1780), 501.
Fera fiul lui Mareş v. BAjescu Flera.
Fera, logofăt, în pomelnicul schitului Bră.del
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Ferencz, Ferentz v. Nagy Ferencz, Nagy K&roly
Ferentz şi Szen&sl Ferentz.
ferestre, refăcute 179, 595.
Ferte Grigorie, logofăt, donator (1555), 879.
Fhr (?)din Craiova, donator (1795), 721.
Fiera logofăt v. BAjescu Fiera.
Fiera <Leurdeanu> (Hera), mare ban, familie (menţ.
1646, 1739), 466, 1252; mare logofăt 1252;
mormînt 466.

FlerAşti,

sat <Herăşti r. Olteniţa>, piatra de mormint
a Despinei Năsturel de la biserica din ,..., 642.
Fieschi Caterina, fiica lui Andrei Wolff, soţia lui
Constantin, mormint (1750), 48.
Fleschi Constantin, soţul Caterinei (menţ. 17 50),
48.
Filadelfia, oraş <Ala Shehr, Turcia>, mitropolit
<titular> de ,..., 500.
Fllaret, episcop al Rlmnicului <1780-1792, fost
al Mirelor>, 280, 607; donator 759,1146-1148.
Filaret (Filared), mitropolit al Ungrovlahiei <17541760>, 218, 389, 592; In alai domnesc de Inmormintare 396; In pomelnic 6.
Filaret, In pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Fflaret, protosinghel, donator (1772), 1241.
Filimon, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777
284.
Filip v. Macsi.movlci ,...,, Nlcolau - şi Scbleleh Filip.
Filip, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Filip Adam, negustor din Moscopole (1744), 863.
<Fillpescu Alexandru> (Aleco), menţionat la bis.
din Domneştii-de-Sus (1792), 126.
Fllipescu Ana (Cimpineanca), soţia lui Pană. Filipescu mare ban, mormint {1786), 335.
<Fillpescu? > Costaehe, menţionat la bis. din Domneştii-de-Sus {1792), 126.
FUipescul Costandin, <mare căpitan>, donator
(1681-1682), 785.
<FIUpescu> DumJtraşcu, mare stolnic, familie, ctitor
la m-rea Mă.rgineni {1648-1658), 890.
<Fillpescu ?> Elenco, menţionată. la bis. din Domneştii-de-Sus (1792), 126.
<Fillpescu ?> Grlgorl, menţionat la bis. din Domneştii-de-Sus (1792), 126.
FUipescul Marila (Marica), jupă.neasa lui Pană
spătar, fiica postelnicului Constantin Cantacuzino (1663, 1665), 777, 891.
Flllpescul Pani, mare ban (1786, 1791), soţul Anei
Clmpineanu 335; donator 349, 388.
FIUpescu PanA (,..., Paană), mare spătar, soţul Maricăi
Cantacuzino (menţ. 1662, 1665), 777, 891.
Flllpescu RAducan, menţionat la bis. din Domneştii
de-Sus (1792), 126.
FIUpeştli-de-Tirg, sat <r. Clmpina>, biserică., obiecte
de la ,..., 722-727, 812.
l<'illppi, oraş <Grecia>, mitropolit de ,..., 274.
Fillşan Matei, in pomelnicul bis. Ienii (sec. XVIII),
165.
Fillgrader şi Holbauer, companie din Viena 295.
Filon Ioan, preot la bis. din Bogoliubovo (1706),
903.
Fllotel, egumen, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
FUotheu, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
00

.),
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Fllothei, monah, In pomelnicul m-rii Slatina

(menţ..

G

1777 ... ), 284.

Filothel Şoldan, ieromonah de la m-rea Voroneţ,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.

fintini 393, 394, 578.
fla(~On de argint aurit 1023.
Flămînda, biserică v. Bucureşti, biserici.
Fleischer Balthasar (B.F.) meşter argintar <din
Sibiu> (1551), 934.
}'lore, menţionat pe o cruce de piatră (1730),
197.

Flore, în pomelnicul schitului Brădet (sec. XVIIXVIII), 282.
l'lorea, preot, dascăl slovenesc la şcoala de la
Sf. Gheorghe Vechi (1759), 389.
f'lorescu Ioan, <mare> vornic, epitrop la m-rea
·Pantelimon (1796), 402.
}'loresru Istratie, donator (1708), 700.
f'loria, donator (1775), 561.
}'loriea, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
soţia

lui Necula

pîrcălab,

donatoare (1647),

florini ( ?) 991 ; V. şi forinţi,
foc <incendii> 599; biserică arsă 200.
Forşani, oraş : Biserica Vovedenla 17 7.
foişor prntru adăpostul călătorilor 393, 394.
Foişorul, biserică v. Bucureşti, biserici.
l•'ontana, familie nobiliară (1737), 41.
forinţi ( ?) 996; v. şi rlorlni.
l•'ota, în pomelnicul schitului Brădet. (menţ. src.
XVII- XVIII), 282.
l•'ota, zugrav la Mogoşoaia (1705), 194.
l<'otescu Costandin, mare clucer de arie, epistat
al caselor domneşti din Craiova (1776), 596.
}'otini, mama patriarhului Silvestru de Antiohia
1748), 420.

f'rancise, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina, ctitor
(menţ.

rranclscani

1780 ... ), 285.

... ), 284.

Galerie, în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

1777

... ), 284.

272.

(menţ.

(menţ.

Galata mănăstire v. Iaşi.
galbeni, monedă 7G5; galbeni ungureşti 765.
Galerie, monah, In pomrlnicul m-rii Slatina (menţ.
1777

1733), 451.

}'lorlca,

G.H. v. Heltner Georg.
G.H., marcă a unui meşter argintar <de la Augsburg> (1696), 851.
G.M. v. May Georg II şi 1\lay Georg III.
G.M., marcă a unui meşter argintar (1709), 957.
G.O. v. Olescher Georg.
Gabor (menţ. 1735 ... ), 1169.
Gabriel v. Drotlerus - şi Hovvianţ Gabriel.
Gabriel, fiul lui Stepan, donator (1774), 23.
Gabriel principe al Transilvaniei v. Bethlen
Gabriel.
Gafiţa din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Galaction, egumen în pomrlnicul m-rii Cotroceni

1790), 379.
(minoriţi)

609, 637, 641; conventuali,

855, 917.

Franko v. Marcanti! Franko.
}'răcia, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
l'răslna <diferite>, ctitore In pomelnicul m-rii
Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
Freida, fiica rabinului Moşe, mormint (1799), 548.
l'rincul, căpitan, soţul Mariei, mormînt (1735),

Galust, preot din Khîznavor, mormînt (1691), 656.
Gaspar, călugăr iezuit, mormînt (1648), 648.
Gavriil arhiepiscop v. Gavril Callimachl, mitropolit.
Gavriil din Gherghcleşti, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gavril din familia Ruset, in pomelnicul his. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Gavriil, fiul preotului Ghieorghie, menţionat la
bis. Colţea (1748), 76.
Gavril, hatman din Moldova <fratele lui Vasile Lupu
voievod>, ctitor la m-rea Agapia (1646), 887.
Gavriil, ieromonah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec- XVII-XVIII), 282.
Gavriil, logofăt din Moldova, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ, 1777 ... ), 284.
Gavriil mitropolit v. Gavriil BAnulescu şi Gavriil
Callimachi.
Gavriil mitropolit al Filadelfiei v. Gavriil
Severos.
Gavriil, in pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.

Gavril, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Gavriil, in pomelnicul lui Vasile Lupu voievod
(1650), 1182.

186.

Frujinescu Grigorie (Grigorie), zugrav de icoane
(1798, 1800), 63, 64.

Frumoasa, schit <r. Moineşti>, pomelnic 1166.
frutar v. icoane.
Fundenii Doameni, biserică v. Bucureşti, biserici.
Fusa Gheorghe, donator de obiecte (1788), 720.

Gavriil, sulger din Moldova (menţ. 1777 ... ), 284.
Gavrilă voievod v. Movilă Gavrilă.
Gavriil <Bănulescu>, mitropolit al Moldovei (1792),
284.

Gavriil <Callimachi>, mitropolit al Moldovei <17601786 >, în pomelnice 284, 1171.
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Gavrilă

Maria, soţia lui Theodor Gavrilă, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28ft.
Gavriil <Severos>, mitropolit al Filadelfiei (1606),
500.
Gavriilă Theodor, ceaşnic din Moldova (menţ.
1777 ... ), 28ft.
gazdă a unor meşteri pietrari, menţionată pe o cruce
(1708), 60ft.
Gănescu biserică v. Craiova.
Gehan Costandin voievod v. Racovi(A Costandin.
Gemertas-oglu Pagtasar (Paghtasar), tatăl lui
Sarghis (menţ. 1791, 1795), 26, 28.
Genea v. Poclteanul Ghlnea.
George v. Schmit George.
George, soţul Anei (menţ. 1603), 636.
german, chirurg, venit în Ţara Românească 44;
v. şi inscripţii în lb. germană şi Ţara Nemţească.
Gheca v. Ghlca Grlgorie al Il-lea, domn.
Ghedeoan, episcop <de Roman (?) 1734-1743>,
In pomelnicul m-rii Slatina 28ft.
Ghedeon (Ghedeoan), ieromonahi <diferiţi> de la
m-rea Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ghedeon, ieromonah de la m-rea Solca (menţ.
1777 ... ), 284.
Ghedeon, ieromonah, în pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Ghedeon, mitropolit al Moldovei <1664- cea.
1670-1, de Secui>, în pomelnicul m-rii Slatina
28ft.
Ghedeon, mitropolit al Moldovei <1708-1723, de
Agapia>, 1081.
Ghedeon (Ghedeoan), monahi <diferiţ.i> de la m-rea
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ghedeon (Ghedeoan) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gheghebrăt de la Braşov, tatăl lui Gheorghe (menţ.
1694 sau 1705), 293.
Ghelasie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Ghelasie, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Ghelber Ivoniţă (166.), 228.
Ghelca, monah, In pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Ghenadie, egumen al m-rii Sf. Ecaterina (menţ.
1750), 379.
Ghenadie, egumen al schitului Brădet, donator
(1751), 282.
Ghenadi, egumen al m-rii Slatina (1777, 1781),
801 ; înoieşte pomelnicul mănăstirii 284.
Ghenadie, ieromonah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Ghenadie, ieromonahi <diferiţi>, In pomelnicul
Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Ghenadie, monah de la m-rea Slatina (menţ. 1777
... ), 284.
Ghencea Rustea v. Ghincea.

gheneral-feldmareşal

al armatelor ruseşti 284.
Gheoca v. Ghloca.
Gheorc din Adrianopol, ctitor la Biserica Armenească
(1781), 15.
Gheorg, fiul lui Stepan, donator (1774), 23.
Gheorgachi, probabil fiul lui Nicolae Pogoni (1724),
44 7 n. ; probabil acelaşi: Gheorgachi al lui
Nicolachi, paharnic, donator la. bis. Sf. Ioan cel
Mare-Grecesc 755.
Gheorghe v. şi Gherghe, Gltiorghie şi Gheorghil.
Gheorghe, Gheorghie v. Deşliu ,....,, Grigo ,....,, Ioan al
lui ,....,, Mane ,....,, Manolache al lui ,....,, Mihail -,
Moruzi ,....,, Sinodi ,....,, Slavi ,...., şi Slătineanu
Gheorghe.
Gheorghe, boier, fiul lui Grigorie, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gheorghle, boier, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1 ??7 ... ), 284.
Gheorghie, boier, soţul Theofanei, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28ft.
Gheorghe, călugăr, ctitor la bis. Precupeţii Vechi
(1773), 312.
Gheorghe, căpitan v. Bi\jescu Gheorghle ~i Voina
Gheorghe.
Gheorghe (Gheorghie) din Craiova <diferiţi>, donatori (1795), 721.
Gheorghie din Creta, donator Ia m-rea Stelea (1718),
340; probabil acelaşi: Cricor Gheorghe, donator
lam-rea Stelea (1719), 342.
Gheorghi din familia Docan, în pomelnicul bis. din
Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec.
XVIII), 1167.
Gheorghie (Gheorghi) <diferiţi> din familia Ruset,
în pomelnieul bis. din Dealul-Mare (menţ.
1758), 57ft.
Gheorghe din Tripoli tatăl lui Petru Nofal (menţ.
1748), 420.
Gheorghe <diferiţi>, donatori la bis. Sf. Ecaterina
(1789), 378.
Gheorghie, episcop, de la m-rea Moldoviţa, in
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gheorghe epitrop v. Gheorghe, sluger.
Gheorghie, epitrop şi donator la bis. SC. Ilie-Hanul
Colţei (1786), 5ft.
Gheorghie, fiul lui Dimitrie mare logofăt v. Gheorghe
Ştefan.

Gheorghe, fiul lui Gheghebrăt de la Braşov, inecat
în Colentina (menţ. 1694 sau 1705), 293.
Gheorghie, fiul lui Manta, mormint la bis. Doamnei
(1727), 119.
Gheorghe (Gheorghie), lumînărar, ctitor şi donator
la bis. Izvorul Tămăduirii (1794, 1800), 166, 168.
Gheorghe (Gheorghie) <diferiţi>, menţionaţi pe
o icoană de la paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Gheorghe (Gheorghie) <diferiţi>, menţionaţi la
bis. Popa Soare (1757, 1771), 30ft, 307.
Gheorghe, menţionat la bis. Scaune (sec. XVIII),
357.
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Gheorghie, mitropolit al Moldovei <1723-1730
(?), de la Neamt> în pomelnicul m-rii Slatina
284.
Gheorghie mitropolit al Moldovei, de la Pobrata v.
Gheorghie MoghllA.
Gheorghle, monah de la Voroneţ (menţ. 1777 ... ),
284.
Gheorghie <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Antim
(menţ. 1746 ... ), 6.
Gheorghe (Gheorghie) <diferiţi>, in pomelnicul
schitului Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII),
282.
Gheorghie <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Clrligul
(menţ. 1794), 1171.
Gheorghe, în pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.
1780 ... ), 285.
Gheorghe, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724),
165.
Gheorghie in pomelnicul bis. Jitniţa v. Gheorghie
Totoeseu.
Gheorghie In pomelnicul bis. Manea Brutaru v.
Gheorghie, vătaf.
Gheorghie, in pomelnicul bis. Manea Brutaru
(menţ. 1787), 176.
Gheorghe (Gheorghie, Gheorghi) <diferiţi>, In
pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec.
XVIII), 1167.
Gheorghe (Gheorghie), In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Gheorghe, in pomelnicul bis. din Sirbi (menţ.
1765), 433.
Gheorghe, In pomelnieul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Gheorghi (Gheorghie) <diferiţi>, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gheorghe, in pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Gheorghe, în pomelnicul lui Vasile Lupu voievod
(1650), 1182.
Gheorghie, preot de la bis. Sf. Arhangheli din
Chişinău, donator (1791), 806.
Gheorghe, preot, oslenitur la bis. Precupepi Vechi
(1773), 312.
Gheorghie, preot, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Gheorghe, sluger, epitrop la bis. Stavropoleos
(menţ. 1727), 4.60.
Gheorghe, soţul Asoburei ( ?) şi tatăl Teodosiei
(menţ. 1723), 1238.
Gheorghle, soţul Nastasiei, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gheorghle, soţul Stanei, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Gheorghe (Gheorghi, Gheorghie), stareţ al m-rilor
Cernica şi Căldăruşani, arhimandrit (1795,
1799), 58, 65, 4.80.

tatăl patriarhului Antiohiei, Silvestru,
1748), 420.
Gheorghe, vătaf, din Craiova, donator (1795), 721.
Gheorghie, vătar, negustor, ctitor la bis. Manea
Brutaru (1787), 174, 176.
Gheorghie vistier v. Roşea Gheorghie.
Gheorghe (Gheorghie) voievod v. Cantacuzino
Gheorghie.
Gheorghe vornic mare v. BAieanu Gheorghe.
Gheorghe, zlătar, fiul lui Răducanul zlătar (1765),
1014.
Gheorghle, zugrav (1760), 1130.
Gheorghe, zugrav de biserică (1724), 1253.
Gheorghe, zugrav de biserică (1724), 1253.
Gheorghle, zugrav, din Tricala, mormint (1530),
613.
Gheorghle, zugrav, fiul preotului Ioan zugrav
(1768), 148.
Gheorghe CBStriotul din Castoria, mormint (1716),
323.
Gheorghle MoghiiA (Gheorghie), mitropolit al Moldovei <158 7 -1591, 1595-1600 > de la Pobra ta,
284., 816.
Gheorghe Ştefan (Gheorghie), domn al Moldovei
<1653-1658>, 654; soţul doamnei Elisafta, In
pomelnicul m-rii Slatina 284.
Gheorghle <Totoeseu, căpitan de cazaci din Tîrgovişte>, In pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Gheorghenl, oraş <Gheorghienb, scaun secuiesc 47.
GheorghlţA, in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Gheorghlţii. (Ghiorghiţă), in pomelnicul bis. din Sără
ţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Gheorghlu Iancu, negustor din Moscopole (1744),
863.
Gheorghlu-Capmare Atanasie, negustor din Moscopole (174.4), 863.
Gheraslm Vlastos, egumen şi arhimandrit (1655),
1080.
Gheraslm, egumeni <diferiţi>, In pomelnicul bis.
Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
GherBSim, ierodiacon la m-rea Galata, meşter
ţesător (1681-1698), 1067, 1071, 1072.
GherBSim, ieromonah, în pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
GherBSim, preot, în pomelnicul m-rii
Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Gherghe v. şi Gheorghe şi Ghiorghle.
Gherghie v. Mluleţu Gherghie.
Gherghe, argintar (1778), 799.
Gherghl, fiul preotului Stanciu, donator la bis.
Popa Soare (1760), 308.
Gherghl, menţionat pe un bol (sec. XVII), 856.
Gherghe, menţionat pe o cruce de piatră (1725), 605.
Gherghle, in pomelnicul schitului Brădet (sec.
XVII-XVlll), 282.

Gheorghe,
(menţ.
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Gherghe, in pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1732),
432.
Gherghe tatăl lui Mareş v. Gherghe BAjescu.
gherghef, piese lucrate la ~ 1038, 1067.
Ghergheleşti, sat <in Moldova>, 284.
Gherghlna, donatoare (1775), 561.
Gherghina, judeţ, ctitor la biserica Şubeşti din
Cîmpulung (sec. XVII), 582.
Gherghina, In pomelnicul schitului Brădet (sec.
XVII-XVIII), 282.
Gherghina, In pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.
1780 oo o), 285.
Gherghlna, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 o o.), 284.
Gherghlna, In pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Gherghlna, preoteasa lui Manul de la bis. Stelea
din Tîrgovişte (menţ. 1764), 283.
Gherghina <Velico?>, soţia lui Petre, mormint
(menţ. 1795), 336.
Gherman, boier, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 o oo), 284.
Gherman, egumen, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Gherman, fiul lui Ştefan, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gherman, ieromonah, din Craiova, donator (1795),
721.
Gherman, ieromonah de la m-rea Vatopedi (1768),
797.
Gherman, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 o oo), 284.
Gherman, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Gherman sat <Cioclrlia>, biserica din ~ v. Bucureşti, biserici.
Gherman Chipriotul, egumen al m-rii Văcăreşti,
arhimandrit, donator (1781, 1782), 1063, 1065,
1142.
Gherontle, monah de la m-rea Moldoviţa, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Gherontie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Gherţa ( ?) <localitate>, meşter pietrar din ~ 249.
Ghervasie, ieromonah, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Ghervasie, monah, in pomelnicul m-rii Slatina
1777 ooo), 284.
ghetman v. hatman.
Gheuca Agripina, femeia lui Gheorghe Gheuca,
in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Gheuca Gheorghie, soţul Agripinei, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ghica, argintar (1782), 280.
Ghlca din Craiova, donator (1795), 721.

Ghica, in pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ. 1780
oo o), 285.
Ghica, Alexandru Scarlat, domn al Ţării Româneşti <1766-1768>, 112 (?), 422; donator
410-416, 1174; eroare: Constantin Scarlat
Alexandru Ghlca 410.
<Ghica> Eufrosina, <doamna lui Scarlat Ghica
voievod>, piatră de mormînl (1751), 258.
Ghica Grigorie 1 (Glegore, Gligorie), domn al Ţării
Româneşti <1660-1664, 1672-1673>, soţul
doamnei Maria, tatăl lui Ioan 310, 397, 398,
1187, 1214; donator 399.
Ghica Grigorie al II-lea (Gheca ~, ~ Gligorie,
~ Grigori, Ghiga ~), domn al Ţării Româneşti
<1733-1735,1748-1752 >şi al Moldovei <1726 ...
1748>, 129, 179, 185, 186, 199, 327. 394, 483;
familie 258, 396, 406 ; ctitor şi donator 392,
393, 395, 400, 403, 556; zideşte spital 392;
mormint 395; In pomelnice 6, 1169; v. şi
Ghica, Scarlat Grlgorle.
Ghlca Ioan, fiul lui Grigore Ghica 1 voievod, mormint (1664), 1187.
Ghica Maria, doamna lui Grigore Ghica 1 voievod,
donatoare (1663 ... 1673), 397, 398, 781, 1187,
1214.
Gbica Maria, donatoare la bis. Doamna Ghica
(1786), 719.
Ghlca Matei, domn al Ţării Româneşti <17 52-17 53 >,
donator 123; în pomelnic 1169.
Ghica Roxanda, doamna lui Matei Ghica voievod,
tn pomelnic (menţ. 1790), 1169.
Ghica, Scarlat Grigorie (Ghiga, Scarlat), domn al
Ţării Româneşti <1758-1761, 1765-1766> şi
al Moldovei <1757-1758>, 35, 49, 133, 218,
455, 593, 594; familie 396, 406; ctitor şi donator
408, 409, 411, 417, 1030, 1078; reface şcoală
389; steag de la ~ 1100; mormint 406; v. şi
Ghica, Alexandru Scarlat.
Ghlca Zolţa (Zoe), doamna lui Grigorie Ghica
al II-lea voievod, mama lui Scarlat voievod,
mormint (1759), 396; In pomelnic 1169.
Ghiga v. Ghica Grigorie şi Ghica Scarlat Grigorie.
Ghiga (menţ. 1708), 604.
Ghincea <Ghencea Rustea, vornic>, socrul lui Şerban
Cantacuzino mare comis (menţ. 1688), 694.
Ghinea v. Pociteanul Ghinea.
Ghinia, menţionat la bis. din Răpciuni (1773), 1209.
Ghinia, In pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.),
50.
Ghioca, meşter argintar (1694), 747.
Ghionma Banu, biserică v. Bucureşti, biserici.
Ghionma, ban, din Ostaniţa, mormint (1720), 661.
Ghionma (Ghiorma) din Pogoniana, mare ban,
ctitor (1564-1565), 146, 588.
Ghlonma lsar (Isar), logofăt (1698), 382; donator
990.
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Ghiorghe v. şi Gheorghe, Gherghe.
Ghiorghi (Ghiorghie) <diferiţi> (menţ. 1617, 1790),
1016, 1169.
Ghiorghie, menţionat pe o cruce de piatră {1730),
197.
Ghiorghie, in pomelnicul m-rii Cirligul (rnenţ.
1i9ft), 1171.
Ghiorghie, preot, menponal la bis. Colţei {17t,.8),
?6.
Ghiorghiţă v. Gheorghitâ.
Ghiorma v. Ghionma.
Ghitana, menţionată la bis. Scaune (sec. XVIII),
357.
Ghiţă v. Postăvaru Ghiţă.
Ghiţă, in pomelnicul bis. 8f. Ecalerina (menţ.
1790), 379.
Ghiţe, zugrav de icoane (179'•), 192.
Giulcşti-Sărindari, biserica v. Bucureşti, biserici.
Giura, clucer, donator lam-rea Tismana {1653), 972.
Giurgiu, oraş, luptă la -,in inscripţii indoielnice
12t,.6, 12l,.8.
Giurgi, în pornelnicul rn-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Giurgiu, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179t,.),
1171.
Gligoraş v. şi Grigoraş.
Gllgoraş din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57t,..
Gligoraşco v. şi Grlgoraşco.
Gligoraşco {1736), 709.
Gligore, Gligorie v. şi Grigore.
Gligore din familia Fălcoianu, in pomelnicul bis.
din Dragomireştii-din-Deal (menţ. 1766), 13t,.,
Gllgori din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57'>.
Gligorie, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Gllgorii, spătar, din familia Movilă, in pomelnicul
schitului Frumoasa (menţ. sec. XVIII), 1166.
Gligorie voievod v. Ghica Grigorle.
Glodeni (Sărpatak), <sat r. Tg. Mureş> al comitelui
Martin Keresztes 679.
Glogova, sat <r. Strehaia >, 9'>'>.
Glogoveanu Fota din Craiova, donator (1795), 721.
Glogoveanu Ioan din Craiova, donator {1795), 721.
<Glogoveanu> Nicola (Necula), pîrcălab, din Glogova, soţul Floricăi, donator la m-rea Tismana
(1637, 16'>7), 272, 688, 9'>'>.
Glogoveanu Stanca (Giogoveanca), donatoare la
m-rea Tismana {173'>), 266.
Gog(?) din Craiova, donator (1795), 721.
Golăi Ana, soţia lui Ioan Golăi mare logofăt, donatoare (1576), 881.
Golăi Ioan, mare logofăt din Moldova, donator
(1576), 881.
Golescu v. Vişa Leurdeanu.
<GoleSCU> Albu, <mare clucer>, ctitor la bis. Sf.
Ecaterina (menţ. 1790), 379.

<Golescu Ivaşcu> (Iovaşcu), <mare vornic>, ctitor
la bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Golescul Radul, mare comis, ctitor la bis. Sf. Ioan
cel Mare-Grecesc {1703), '>53.
Goleştl, sat <r. Piteşti>, biserica din -, obiect de
la- 1252.
Golia, mănăstire v. Iaşi.
Goncz Janos, croitor, meşter breslaş din Tg. Mureş
{1651), 9'>6.
Gonţa, în pomelnicul m-rii Clrligul (menţ. 179t,.),
1171.
Goran, In pomelnicul m-rii An tim (mcnţ.17t.6 ... ), 6.
Gorgani, biserica v. Bucureşti, biserici.
Gotia, mitropolit de -şi Cafa <R. S. S. Ucrainiană>, '>65.
Govora, m-re (r. R. Vîlcea>, obiecte de la - 10t,.8,
1211, 1212; diacon de la -277.
grafite 195, 239-2t.i, 290.
Grajdana v. şi Grăjdana.
Grajdana, <soţia lui Leca spătar>, stăpînă în Slîlpeni (menţ. 1MO), Gt.t..
Grama, tatăl jupanului Dragomir (menţ. 1709),
586.
Graz, oraş <Austria>, meşter din ......, 501.
Grăcian Scarlat v. Grecianu Scarlat.
grădini '>'>3.
Grădişteanu v. Bunea Grădişteanu.
Grăjdan, mentionat In pisania bis. Izvorul Tămăduirii {179'>), 166.
Grăjdana v. şi Grajdana.
Grăjdana, soţia lui Balea mare comis {158'>), 2'>9.
grămătlc 297.
Grăplna, fiica lui Gheorghie, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28'>.
Grebovarl Iancu, negustor din Moscopole {17'>'>), 863.
Grecească, biserica v. Bucureşti, biserici.
Greci, biserică v. Bucureşti, bis. Hanul Greci.
Grecia şi greci (Eiada) '>5'>, t,.66, 658; v. şi Inscripţii
in lb. greacă.
<Grecianu> Constantin, fiul lui Grigoraşcu mare
serdar şi al Ilincăi (172'>), H6.
<Grecianu > Drăghicl, fiul Ilincăi n. Brîncoveanu,
donator la bis. Sf. Gheorghe Nou {1712), 1195.
<Grecianu> Grlgoraşcu, mare serdar, soţul Ilincăi,
<donator> la bis. Stavropoleos {172'>), '>'>6.
<Grecianu > Ilinca, soţia lui Grigoraşcu Grecianu
mare serdar (172'>), H6.
Grecianu Ilinca soţia lui Şerban Grecianul mare
spătar v. Brincoveanu lUnea.
Grecianu Ilinca, soţia lui Şerban Grecianu mare
vistier şi fiica lui Papa Grecianu mare vistier
(menţ. 169'-), 899.
<Grecianu> Ioniţă, fiul lui Grigoraşcu mare serdar
şi al Ilincăi {172'>), t,.t,.6.
<Grecianu> Papa, mare vistier, tatăl Ilincăi, socrul
lui Şerban Grecianu mare vistier (menţ. 169'>),
899.
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<Grecianu> Scarlat (Grăcian), mare vistier, donator
la bis. Dintrozi (1782), 164.
<Grecianu > Şerban, fiul Ilincăi n. Brîncoveanu,
donator la bis. Sf. Gheorghe Nou (1712), 1195.
<Grecianu> Şerban, mare spătar <ginerele lui Constantin Brîncoveanu> donator (1718), 702.
Greclanu Şerban, mare vislier, soţul Ilincăi şi ginere
lui Papa Grecianu mare vistier, donator (1694),
899.
Grecianu Ştefan (Grecian), şătrar, mare sluger,
tatăl ierodiaconului Nicodim (menţ. 1781-1791),
59-61, 1180.
Grecul v. Nechlfor Grecul.
Grleştl, sat <r. Negreşti>, biserică 912.
Grlgo Gheorghe, mare portar, donator (1724), 294.
Grlgor, fiul lui Pîylklîzate Vardan din Rusciuc,
donator (1796), 29.
Grigoraş v. şi Gligoraş.
Grigoraş v. Başotă Grigoraş.
Grigornş (Grigoraşu), logofăt la Mitropolia Moldovei
(1782, menţ. 1793), 284, 803.
Grigoraş, In pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179t.),
1171.
Grigoraşco v. şi Gligoraşco.
Grlgoraşco, ciubotar, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Grigoraşcu serdar mare v. Grecianu Grigoraşcu.
Grigorce In pomelnicul m-rii Slatina v. Cara Grigorce.
Grigore, Grigori, Grigorie v. şi Gllgorie.
Grigorie diac v. Szegedl Grlgore.
Grigorie v. Ghlca -, Mluleţu -, Mogăldea -,Papa·
zoglu - şi Popovici Grlgorle.
Grigorie arhiepiscop v. Grlgorie, mitropolit al
Ungrovlahiei.
Grigorie arhiereu v. Grigorle, mitropolit al Ungrovlahiei.
Grlgorle, arhiereu al Stavropolei, ctitor la bis. Sf.
Apostoli (1794), 600.
Grigorle, boieri <diferiţi>, în pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
Grlgorle, boier, soţul Eftimiei, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Grigorle, boier, soţul Roxandei, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lt.
Grigorle din Craiova, donator (1795), 721.
Grlgorle din familia Cantacuzino, In pomelnicul
m-rii Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Grigorie, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Grigorle, egumen în pomelnicul m-rii Cotroceni
(menţ. 1780 ... ), 285.
Grigorie, egumen, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Grigorie episcop v. Grigorle Socoteanu.
Grigorie, fiul lui Dimitrie mare logofăt v. Grlgorle
Ştefan.

Grigorie fiul lui Melentie şi al Anei v. Ballca Grlgorle.

Grlgorle, fiul lui Vasoi zugrav (1774), 1207.
Grlgorle, ieromonah, donator la m-rea Arnota
(1669), 778.
Grlgorie, ieromonahi <diferiţi>, în pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Grlgorie (Grigori), icromonahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii llogdana (menţ. 1792 ... ), 1172.
Grigorie, ieromonah, în pornelnicul m-rii t-;lalina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Grigori menţionat la bis. din Domneşti v. l!'ilipescu Grigorl.
Grigorle, menţionat pe o icoană de la paraclisul
Mitropoliei (1782), 280.
Grigoric mitropolit al Moldovei, v. Grigorie Roşea.
Grlgorle, mitropolit al Ungrovlahiei <1629-1636>, în
pomelnicul schitului Brădet 282; mormînt lt56.
Grlgorie, mitropolit al Ungrovlahiei <1760-1787>,
34, 149, 153, 297, 370, 422, 455, 476, 607; în
pomelnic 111; mormint 259.
Grigorie, rnonah, menţionat la bis. Cuţitul de Argint (sec. XVIII), 111.
Grlgorie, monah <diferiţi>, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Grigorle, negustor din Bucureşti, In pornclnicul
Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Grlgore, paroh din Banruca (1520), 973.
Grlgorle (Grigori, Grigorii) <diferiţi>, In pomelnicul
m-rii Clrligul (menţ. 1794), 1171.
Grlgore, In pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
. .. ), 298.
Grlgorle (Grigore, Grigorii) <diferiţi>, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Grigorie, In pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Grlgorl, preot, In pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Grigorle, preot, ostenitor la bis. Precupeţii Vechi
(1773), 312.
Grlgorie, preoţi <diferiţi>, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Grigorle, sluger, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Grlgorle, soţul Salomiei, în pomelnicul, m-rii Slatina (menţ.1777 ... ), 28{..
Grlgorie, stolnic, soţul Saftei (menţ. 1761), 331.
Grlgorie, ucenic de lam-rea Cozia, ispravnic (1712),
672.
Grigorie voievod v. Ghlca Grlgorle.
Grigorie, zugravi de icoane <diferiţi?> (sec. XVI Il,
1703), 1113, 1234.
Grlgorle, zugravi de icoane <diferiţi?> (1780-1798),
160, 279, 1142, 1155; pictează tablou 1165;
v. Frujlnescn Grlgorie şi Popovlcl Grlgorle.
Grlgorle, zugrav de icoane, fiul preotului Vintilă
(1749), 554.
Grlgorie <Roşea>, mitropolit al Moldovei <15411564>, -de la Neamţ, donator 765.
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Grigorie <Socoteanu>, episcop al Rîmnicului <17491764 >, 593; donator 909.
Grigorle <Ştefan>, fiul lui Dimitrie Ştefan mare
logofăt, în pomelnicul m-rii Slatina (1777 ... ),
284.
griu, preţ 571.
grobnl~ 257, 259.
Gros Nicolae, piatră de mormînt (1665), 655.
Grozava cneaghina lui Nicolae mare paharnic v.
Moglldea Grozan.
Gura (Sf. Voievozi), m-re în Pogoniana, cu metoh
In Ţara Românească 443.
Gura Motrului (Prea Cuvioasa Paraschiva), m-re
<r. Filiaşi>, 886.
Gyeriifll Barbara (1771), 959.
gyra, monedă şi unitate de greutate 996.

H
H.D., marcă a unui mester argintar (1649), 748.
H.H., marcă a unui meşter argintar (1678), 1020.
H.L. v. Lamp Hendrlc.
H.P. v. Prlester Haos.
Baeob, aga, din Smirna, familie (menţ. 1776), 18.
Hacob, diac, din Ierusalim, pictor de icoane (1782), 24.
Hacoen v. Beţalel Hacoen.
hagli 169, 216, 333, 353, 594, 715, 789; cămăraşi
347; şelar 370; ctitori şi donatori 58, 178, 212,
213, 370, 721.
Bagi Moscu, Ioan din Tesalonic, cămăraş, donator
la m-rea Radu Vodă (1778, 1786), 271, 347.
Hagiul, biserică v. Bucureşti, biserici.
Baia, fiica rabinului Jaacov, mormint (1721), 507.
Haldo, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Hale, fiica lui Jţhac, mormint (1760), 526.
Baie, fiica lui David J osef, mormînt (1767), 534.
Haim, rabin, fiul lui Şalom, mormint (1755), 524.
Haim, rabin, tatăl rabinului Avraam (menţ. 1775),
535.
Halm, rabin din Snialin, tatăl rabin ului J ehoşua
(menţ. 1790), 541.
Balm Nislm, rabin, tatăl rabinului 'fvi (menţ.
1732), 513.
haină. de purpură 42.
Hairapet, tatăl lui Davit, (menţ. 1791), 21.
Halepliu Grigorie (Harlepinschi), mare logofăt,
donator (1727), 707 n.
Halevy Moşe, rabin, tatăl Hindei (menţ. 1784), 539.
Hann Sebastian (S.H.), meşter argintar <din Sibiu>
(1688), 695, 906, 987.
hanuri 55, 100; ale unor mănăstiri 443, 468, 598.
Hangerllu Consiantin, domn al Ţării Româneşti
<1797-1799>, 175.
Hangerliu Ioan, tatăl lui Constantin domn (menţ.
1798), 175.

<Bangerli Ruxandra> (Angerliu Lucsandra), <doamna> lui Constantin Hangerli voievod, donatoare
(1798), 355.
Hanul Colţei, biserică v. Bucureşti, biserici.
Hanul Greci, biserică, v. Bucureşti, biserici.
Harlton, namestnic al treilea de postelnicei din
Moscova (1601), 1035.
Hariton, monah de la Voroneţ, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Hariton, monah în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Harlepinschi v. Halepliu.
Haruliun v. Hovvlanţ Harutlun.
Harutiun, piatră de mormint (menţ. 1691), 657.
haseki 1191.
hatmanl (ghetmani) ai Moldovei, ctitori şi donatori 142, 887, 1171 ; în pomelnicul m-rii Slatina 284.
Haţeg, ţinut. plrcălab de -, donator la m-rea
Neamţ 877.
Havhannes, fiul lui Pîyikllzate Vardan din Rusciuc
(1796), 29.
hă.tmă.neasă., din Moldova 142, 824.
Hărlău v. Hirlă.u.
Heghina, soţia lui Stepan din Silistra, mormint
(1787), 19.
Heltner Georg (G.H.), meşter argintar <din Braşov>
(1692, 1695), 897, 1021.
Henning Iohannes (I.H.), meşter argintar <din Braşov> (1685-1697), 693, 848, 849, 898, 1007.
Hera mare ban v. Fiera Leurdeanu.
H erăş ti v. Fieră.şti, sat.
Herlcl Ştefan, din Graz, (1780), 501.
bJdroplsie 460; v. şi boală..
Hiemesch Petrus (P. H.), meşter argintar <din
Braşov>
(1690-1721), 697, 850, 857, 899.
Hierapolis v. lerapolis.
Hlerea, in pomelnicul Mitropoliei din Bucureşti,
(menţ. 1710), 1168.
Hinde, fiica rabinului Moşe Halevy, mormint (1784),
539.
Hirlă.u (Hărlău, Hrălău), tirg <r. Hirlău> 284;
cetate 318; case domneşti 575; Radu Mihnea
mort la ....., 318.
Hirtleşti, sat <r. Musceb, biserica, pietre de mormint de la ....., 614-616.
Hofbauer v. Fillgrader şi Holbauer, comp.
hogia v. hagli.
Holăvnic v. Turnu, cetatea.
Homor, m-re v. Humor.
Horezu (Hurezi, Sf. Constantin şi Elena), m-re
<r. Horezu>, zidire 735; ctitori 130, 746, 753,
788, 848, 849, 898 ,1007, 1012; obiecte de la780, 791, 897, 906, 932, 1058, 1059, 1066, 1069,
1073, 1074, 1092-1095, 1183; ispravnic la
735; egumen, arhimandrit 810, 866;
bolniţă 736, 853, 989, 1060.
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hotare, semne de - 606, 11 ?2.
Hotin, oraş, pîrcălab de - ~84.
Hovhannes, diac, fiul lui Marliros preol, mormînt
(1698), 659.
<Hovvianţ> Clopan, armean, din Constantinopol,
ctitor la Biserica Armenească (1781), 15.
<Hovvianţ> Gabriel, armean, din Constantinopol,
ctitor la Biserica Armenească (1781), 15.
Hovvianţ Harutiun, armean, din Constantinopol,
ctitor la Biserica Armenească (menţ. 1781) 15.
<Hovvianţ> Poghos, armean, din Constantinopol,
ctitor la Biserica Armenească (1781), 15.
hramuri v. biserici şi mi\nAstiri.
Hrălău v. Hirli\u.
Hrisafa v. Papanicolau Hrisafa.
Hrisant, arhimandrit, donator (1786), 347.
Hrisant, donator, (sec. XVIII), 264.
Hrisanth, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
Hrisanta <diferite>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina, (menţ. 1790), 379.
hrisoave, menţiuni in inscripţii 585, 606.
Hrisoscoleu Aristarh, din Constantinopol, soţul
Elenei Cantacuzino şi tatăl lui Mihai paharnic,
mormint {1693, menţ. 1757), 457, 471.
Hrisoscoleu <lanache>, mare agă, soţul Smărăn
diţei (menţ. 1776), 1190.
Hrlsoscoleu Mihail, paharnic, fiul lui Aristarh,
mormint (1751), 471.
Hrisoscoleu Smi\ri\ndiţa, agoaia, fiica lui Dimitrie
Balasache, mormint {1776), 1190.
Hrisoscullna, jupaniţa lui Teodosie <Corbeanu>
donatoare {1628 ... ), 938.
Hriste, in pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Hristea, in pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1765),
433.
Hristea Ionotu (- I unotu, Hristofor -, Hristu
Ioanitul), argintar, tatăl lui Stavru Hristu
Ioanitul {1779, menţ. 1787), 53, 56, 1015.
Hristina, menţionată pe o icoană {1798), 1155.
Hristina, monahia, fiica lui Coruiia clucer, donatoare (menţ. 1690), 261.
Hrist4)dor, comis, fiul lui Ioanichie din lanina
{1766), 670.
Hristodulo, căpitan, soţul Irinei, donator {1698),
900.
Hristofi v. Spiridon Hristofi.
Hristofor v. Zefar.
Hristofor, negustor, in pomelnicul Mitropoliei {1710),
1168.
Hristu v. Hristea lonotu si Stavru Hristu Ioanitui.
·
Hriza <din Popeşti>, mare vistier, ctitor {1676),
310.
Hrizea, dascăl ( ?), in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.

Hrizea Costandin, ispravnic la bis. Tunari {1754),
481.
Humor (Homor), m-re <r. Gura Humorului>, monah
de la - 284.
Hurezi, m-re v. Horezu.
Buşi, oraş 284; episcopi de - 802, 803.

1
I.F., marcă a unui meşter argintar <de la Augsburg> {1699), 855, 917.
I.H. v. Henning Iohannes.
I.N., marcă a unui meşter argintar {1645), 971.
1. W. v. W entzel Iohann.
Iablair v. Ioan, fiul lui Ioniţă diac.
Iacob, fiul lui Dominic {1631), 640.
Iacob, piatră de mormint (1656), 653.
Iacov, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Iacov, donator la bis. Sf. Ecaterina {1789), 378.
lacovu episcop de Huşi v. Iacov Stamati.
Iacov, meşter zlătar din Chiprovăţ {1671), 750.
Iacov mitropolit v. şi Iacov Stamati.
Iacov, mitropolit al Moldovei <1750-1760, fost
episcop de Rădăuţi>, in pomelnice 284, 1171.
Iacov, in pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Iacovu, in pomelnicul bis. din Slăviteşli (menţ.
1751), 1170.
Iacov, preot, in pomelnicul bis. din Dealul-Mare
(menţ. 1758), 574.
Iacov, preot, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Iacov, soţul Nastasiei, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Iacov Nicanul, ierodiacon, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Iacov <Stamati> (Iacovu), mitropolit al Moldovei
<1792-1803>, 1171; episcop de Huşi <17821792 >, 802, 803.
lamandi, menţionat Ia bis. Sf. Ilie - Gorgani
{1761 ... ), 149.
lamandi staroste v. lemandi.
lan, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
lana, menţionată la bis. Sf. Ilie - Gorgani {1761
. .. ), 149.
Iana <diferite>, tn pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Iana, in pomelnicul bis. Ienii {1724), 165.
Ianache clucer v. Vi\ci\rescu Ianache.
Ianache, menţionat la bis. Popa Soare {1771), 307.
Ianache (Ianachie), in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
lanache spătar v. Vi\ci\rescu Enăchlţă.
Iancu v. Gheorghiu-, Grebovari- şi Nicolau Iancu.
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Iancul (lanculu), căpitan, donator la bis. Olari
(1758, menţ. 1780), 218, 220.
Iancul voievod v. Mavrocordat Iancul.
Iane, cupar mare, ispravnic la m-rea Văcăreşti
(1722), 487.
Iane, cupeţ, din Buzău, ctitor la bis. Popa Soare
(17H), 300.
Iane, iuzbaşă, soţul Neagăi, in pomelnicul schitului
Brădet (sec. XVII), 282.
Iane, logofăt (1761 ), 713.
Iane, logofăt, piatră de mormint (1753), 209.
Iane, menţionat la bis. Scaune (sec. XVIII), 357.
Iane, negustor din Bucureşti, in pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Iane (lanea) <diferiţi>, in pomelnicul schitului
Drădet (menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Iane, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ. 1753),
57.
Iane, in pomelnicul bis. Udricani (rnenţ. sec. XVIII),
486.
Iane, preot, menţionat la bis. Popa Soare (1757),
304.
Iane, zugrav al bis. Mîntuleasa (menţ. sec. XVIII),
189.
lant (1566), 880.
Ianl, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
lant, donator la bis. Popa Rusu (1787), 1001.
Ianlna, (Ioanina), oraş <Grecia> 287, 373, 374,
4 70, 670; mănăstire din ~ cu metoh in Ţara
Românească 278; in onomastică 53, 56, 1015.
Ianucul voievod v. Mavrocordat Iancu).
iarbA de tun 315.
Iaşi (laş), oraş de scaun, tirg 284, 656, 657, 659,
1037, 1182;
mănăstiri şi biserici: Barnovschi, bis. 1036;
Galata, m-re, meşter 1067, 1071, 1072; Golla
(Înălţarea), m-re, ctitori 769, 881; Trei Ierarhi
(Tri Sfetitele), m-re 691, 692, 699, 704, 709,
838, 945, 1019, 1055, 1068, 1070, 1090, 1091;
ctitori 683, 687, 729, 740, 839, 840, 884,
915, 1037; egurnen 824; v. şi 940; Sf. NicolaeDomnesc 563, 1027-1029; Mitropolie 1020;
sr Spiridon ( ?) 714;
comunitate evreiască 532.
Iaşi, ţinut 1172.
1ăan v. Ioan.
ibrice 32, 914-918.
icoane 106, 254, 1207; de lemn 3, 9, 10, 52, 63,
64, 66, 67, 160, 192, 238, 275-281, 291, 292,
311, 452, 553-556, 561, 566, 568-573, 1102,
1103,1106-1137,1139-1149,1151-1155,1157,
1158, 1197, 1230-1232; zugrăvită pe pînză
24; pe sticlă 558; brodată 559; îmbrăcate în
argint, aurite 78, 80, 81, 104, 123, 154, 168,

178, 217, 338, 346, 419, 420, 557, 1101, 1104,
1156, 1193; triptice 1105, 1150; frutar 1145;
preţ 571, 1242; azi pierdute 26, 27, 53, 380,
1193, 1229-1239, 1241, 1242; v. şi zugravi
de icoane.
Icoanei, biserica v. Bucureşti, biserici.
iconiţe 1024, 1025.
lconiu, oraş <Konieh, Turcia>, arhiereu de ~ 332.
iconografi v. zugravi de icoane.
iconom al Mitropoliei 234.
ldita ( ?), menţionată la bis. Popa Soare (1791 ), 301.
ldita, in pomelnicul m-rii An tim (menţ. 1746 ... ), 6.
Iemandi v. şi Iamandi.
lemandi, staroste al breslei işlicarilor (mcnţ. 1798),
309.
Ienii, biserică v. Bucureşti, biserici.
Ierapolis, oraş <llierapolis, Turcia>, mitropolit de
~ 276, 910.
ierei v. preoţi.
Ieremia v. şi Erimia.
Ieremia, egurnen, in pornelnicul bis. Sf. }!jcaterina (menţ. 1790), 379.
ierodiaconi 243; meşteri ţesători 1062, 1071,
1075-1077, 1082; nastavnic 591; donatori
59-61, 1134, 1180; mormint 234; in pomelnice : passirn.
ierodieconiţă <textual>, 1134.
ieromonahi (ermonahi, eromonahi) 240, 245, 280,
442, 447, 943, 992, 1061, 1129; ieroshimonah
313; <ispravnic>, 58; donatori 147, 268, 269,
282, 500, 678, 684, 721, 741, 778, 782, 790,
797, 805, 814, 822, 824, 834, 916, 943, 951,
954, 956, 958, 982, 1006, 1013, 1032, 1064,
1212, 1233, 1236, 1237, 1245; diac 1172; meşter
ţesător 1067; tipograf 747; zugravi de icoane
1123; morminte 463, 467, 666; in pomelnice:
passim.
v. şi călugări, egumeni.
ierosbimonah, ctitor 313.
Ierusalim (Jerusalirn), cetate, oraş 585; armean
din - 24 ; Sf. Mormint 808; metoh in Bucuresti
382; Sf. Sava lavră, cu metoh în BucureŞti
585; patriarhi de ~ 382, 598, 756.
Ieseu, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
iezuiţi 648, 649.
utemie (Eftimie), mitropolit al Ungrovlahiei <15941603>, ispravnic 384; în pomelnicul schitului
Brădet 282.
lltemie, monah, in pomelnicul schitului Brădet
(rnenţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Iftimia v. şi Eftimia.
Iftimia, cneaghina lui Thoma, in pomelnicul rn-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Iftimiia, jupaniţă, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Iftimia, monahie, in pomelnicul m-rii Bogdana
(rnenţ. 1798), 1172.
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lftimie v. şi Eftimie şi Evtbimie.
Iftimii din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1 ?58), 5?lo.
lftimie, mitropolit al Ungrovlabiei <1568-1576>,
în pomelnicul schitului Brădet 282.
Iftimie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
17?? ... ), 28lo.
Utinca <diferite> din familia Ruset, in pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1 ?58), 57lo.
lgnatie, egumen al m-rii Cotroceni (menţ. 1780
... ), 285.
lgnatie, ieromonah din Trikka, donator (1693), 790.
lgnat, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
177? ... ), 28lo.
llarion, egumen al m-rii Bistriţa (1560-156lo),
?68; donator ?67, 919, 974.
Ilarion, egumen al m-rii Cozia (1??9), 800.
llarion, egumen al m-rii Cozia (1?92), 1002.
llarion, episcop al Rîmnicului <1693-1?05>, donator la m-rea Bistriţa 988; în pomelnicul Mitropoliei 1168.
Ilarion, ieromonah, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 177? ... ), 28lo.
llarion, menţionat la bis. din Răpciuni (1?73),
1209.
Ilea, preot, fiul preotului Panu ( ?) meşter (1593),
??0.
Ilea (?),soţul Neacşăi, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1??? ... ), 28lo.
Ileana, cneaghina lui Maxim, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1 ?7? ... ), 28lo.
Ileana (Iliana) <diferite> din familia Ruset, în
pomelnicul bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758),
5?lo.

Ileana doamna lui Matei voievod v. Elina.
Ileana, doamnă, în pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
Ileana (Ilena) <diferite>, în pomelnic (menţ.
1?35 ... ), 1169.
Ileana, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179lo),
1171.
Ileana <diferite>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
17?? ... ), 28lo.
Ileiu, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ.
sec. XVIII), 116?.
Ileana <diferite>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (menţ. sec. XVIII), 116?.
Ilena soţia lui Dumitraşco Racoviţă v. Cantacuzino Ilinca.
Ilenca v. Ilinca.
Iliana <Costin>, n. Movilă, cneaghina lui Miron
Cos tin logofăt, in pomelnicul schitului Frumoasa
(menţ. sec. XVIII), 1166.
lliana <Costin, n. Duca>, soţia lui Niculai Costin,
in pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec.
XVIII), 1166.

Iliaş,

paharnic, donator la bis. Nepustori (1?19),
211.
Iliaş <Alexandru> (Iliaşi, Iliiaş, Iliiaşco), domn al
Moldovei <1666-1668>, familie 256, 691, 692,
1098; donator la Trei Ierarhi 691, 692.
Iliiaşeo v. Iliaş Alexandru şi Radu Iliaş.
Ilie, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28lo.
Ilie, cojocar, tatăl lui Costandin şi al Zmarandei
(menţ. 1?59), 669.
Ilie din Chios, tatăl lui Ioan negustor (menţ. 1 ?2?),
120.
Ilie, fiul lui Neculai cupeţ, donator (1?lo2), 1027.
Ilie <diferiţi>, menţionaţi pe cruci de piatră (1725,
1729), 196, 197.
Ilie, menţionat pe o icoană (1??5), 561.
Ilii, <meşter> de icoane (1730), 1122.
Iliia, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Ilie, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1?9lo), 1171.
Ilie, in pomelnicul bis. din Dragomireşti (menţ.
1?66), 13lo.
Ilie, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765 ... ),
298.
Ilie ( ?), in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 116?.
Ilie, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790),
379.
Ilie, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1 ?93), 28lo.
Ilie, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ. 1733),
lo51.
Ilie vistier mare din neamul Movileştilor v. Cantacuzino Ilie.
Ilina v. şi Elena, Elina.
Ilina v. MiUdărescu Ilina.
Ilina, din familia Cantacuzino, în pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Ilina doamna v. Elina.
Ilina, menţwnată pe o cruce de piatră (167?), 110.
Ilina, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Ilina, in pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.1 ?53), 57.
Ilina in pomelnicul m-rii Cotroceni v. Cantacuzino Elina.
Ilina, in pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1 ?2lo), 165.
Ilina <diferite>, in pomelnicul bis. Popa Nan
(menţ. 1765), 298.
Ilina, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ.
sec. XVIII), 116?.
Ilinca v. Pitişteanul Ilinca.
Ilinca din Braşov, donatoare la m-rea Dintrunlemn (1776), ?15.
llinca din familia Cantacuzino, în pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Ilinca din familia Docan, în pomelnicul bis. din
Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
llinca din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57lo.
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Ilinca doamna v. Brincoveanu Ilinca.
Ilinca, fiica lui Dumitrache becerul, mormint
{1735), 171.
Ilinca fiica lui Papa vistier v. Grecianu Ilinca.
Ilinca, fiica lui Plrvan boiangiu!, mormint (1790),
428.
Ilinca, fiica preotului Gheorghie (menţ. 1748), 76.
Ilinca menţionată Ia bis. Icoanei v. Bii.beanu Ilinca.
Uinca <diferite>, menţionate la bis. Gorgani (1761
. . . ), 149.
Ilinca, menţionată Ia bis. Popa Soare (1771 ), 307.
Ilinca, menţionată pe o cruce de piatră (1725), 605.
Ilinca, menţionată pe o icoană (1775), 561.
Ilinca, menţionată pe o icoană de la paraclisul
Mitropoliei {1782), 280.
Ilinca, In pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Ilinca <diferite>, In pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
Ilinca, In pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.),
50.
Illnca (Ilenca) <diferite>, In pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Illnca, In pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Ilinca In pomelnicul m-rii Cotroceni v. Brincoveanu Ilinca.
Ilinca In pomelnicul bis. Ienii v. Ilinca, soţia lui
Neagul.
Ilinca <diferite>, In pomelnicul bis. Jitniţa (menţ.
sec. XVIII), 173.
Ilinca, In pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Ilinca, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Ilinca <diferite>, In pomelnicul bis. din Sirbi (menţ.
1765), 433.
Ilinca, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. sec.
XVIII sf.), 284.
Ilinca, In pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Ilinca <diferite>, In pomelnicul bis. Stavropoleos
(menţ. 1733), 451.
Ilinca, In pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Ilinca soţia lui Grigoraşcu mare serdar v. Grecianu Ilinca.
Illnca, soţia lui Manciul vătaf, ctitoră la bis. Batiştei (1764), 34.
Uinca, soţia lui Neacşu, donatoare (1749), 554.
Uinca, <soţia lui Neagul şi nora lui Antonie voievod >, in pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724),
165.
Ilinca soţia lui Şerban mare spătar v. Brincoveanu
Ilinca.
Ilinca soţia lui Şerban mare vistier v. Grecianu
Ilinca.

Ilinca, slrănepoata juplnesei Marica, mormint
(1703), 2.
incendii v. foc.
indlction 454, 614, 624, 961, 1036, 1053.
inel, dăruit de domn unei mănăstiri 1096.
lnochentie, episcop <de Huşi 1752-1782 >,în pomelnicul m-rii Slatina 284.
Inochentle, ieromonah, In pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168 .
inscrip*ll: In lb. arabă 418, 420; In Ib. armeană
15-33, 656, 657, 659, 1204; In lb. ebraică
505-549; In lb. germană 295, 501, 623, 625,
635, 981; v. şi Inscripţii In lb. română şi
germană;

In lb. greacă 7, 9, 10, 52, 53, 55, 56, 61,
78, 80, 82, 90, 96, 97, 100, 109, 118, 123-125,
137, 147, 160, 175, 180-184, 194, 213, 217,
225, 227, 253, 258, 260, 263, 264, 269, 271,
274, 276, 280, 287, 288, 291, 292, 294, 311,
314, 322, 323, 330, 332-335, 338-342, 345348, 374, 377-380, 388, 400, 402, 417-419,
421, 441, 444, 446-449, 451, 454, 456, 457,
459, 463-471, 475, 488-491, 493, 494, 502504, 553, 555, 557, 559, 588, 589, 602, 660,
661, 663, 691-693, 701, 705, 706, 710, 714,
717, 720, 721, 737, 738, 756, 775, 784, 790,
791, 797, 799, 805, 808, 812, 817, 822-824,
826, 836, 842, 852, 862, 863, 867, 871, 874,
890, 893, 894, 900-902, 907, 908, 911, 916,
918, 958, 975, 978, 982, 990, 993, 995, 998,
1001, 1003, 1013, 1019, 1026, 1036, 1042-1047,
1050, 1053, 1056, 1061-1065, 1067, 1071, 1072,
1075-1077, 1080, 1082, 1101, 1113, 1118, 1123,
1124,1126,1132,1135,1136,1139-1142,1146114_8, 1151, 1154, 1179, 1190, 1228, 1237-1241,
1243; ......, şi română 285, 393, 442, 1041; ......, şi
rusă 1119; v. şi lnscrip*ii în lb. română şi greacă
şi In lb. slavă şi greacă;
In lb. latină 38-44, 46-48, 371, 560, 603,
611, 619, 622, 636-641' 646-650, 652, 653,
655, 677, 679, 680, 747, 855, 917, 959, 973,
991, 1164, 1175, 1196, 1200, 1201, 1215, 1222;
......, cu caractere gotice 608-61 O; v. şi inscrip*ii
în lb. slavă şi latină;
în lb. maghiară 567, 675, 676, 841, 846, 939,
942, 946, 948-950, 953, 957, 977, 979, 986,
996, 997;
In lb. română: passim; In lb. română şi germană 226, 366; ......, şi greacă 238, 772, 1014,
1038, 1059; ......, şi slavă 110, 122, 580, 644, 745,
748, 820, 1002, 1004, 1006, 1007, 1020, 1040,
1206; v. şi inscrip*ii în lb. greacă şi română şi
in lb. slavă şi română;
In lb. rusă 501, 1119;
în lb. slavă 235, 267, 275, 286, 316, 317,
384, 563, 5?5-5?9, 612-618, 620, 621, 624,
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626--63~.

6~t. 65~. 681, 683, 685, 687, 688,
699, 728, 729, 731, 732, 739, 7~0. 7~9. 761-771, 778--780, 782, 789, 793, 81~. 816, 818,
819, 828, 829, 831--835, 837-- 8~0, 872, 873,
876--882, 88~--888, 903, 912, 914, 915, 919,
926--929, 933--936, 938, 9~0. 9~3-- 9~5. 961-968, 97~. 976, 98~, 1008, 1016, 1017, 102~.
1031--1035, 1037' 1039, 10~8, 10~9. 1051, 1052,
105~. 1055, 1057, 1068, 1070, 1079, 1083--1085,
1087--1091, 1096, 1102--1107, 1111, 1120, 1133,
1159--1163, 1173, 1177, 1198, 1199, 1203, 1213,
1214, 1221, 1230, 1231, 1233, 1234, 12~5;
~ şi greacă 980; ~ şi latină 651 ; ~ şi română
101, 282, 682, 7~2, 1202, 1205, 1235; V. Şi
inscripţii in lb. română şi slavă;
inscripţie in lb. turcă 1191 ;
v. şi versuri.
Ioachim, arhiereu al Iconiului, născut In ·Selimvria.
mormint (1765), 332.
Ioachim, egumen al m-rii Sf. Ecaterina (1778,
menţ. 1790), 376 n.; in pomelnic 379; eroare:
Ioanichie 376.
Ioachim, ieromonah de la m-rea Slatina, In pomelnic
(menţ. 1777 ... ), 28~.
Ioachim, pictor de icoane (sec. XVII), 1111.
Ioachim, proegumen al m-rii Ivir (1763), 557.
Ioachim Bulechil ( ?), in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28~.
Ioan v. şi Ion.
Ioan v. Băbeanu ~. Crastilanu ~, Damaris ~,
Ghica ~, Hagi-Moscu ~, Moruzl ~, Nuţul -,
Popovici ~, Prodan ~, Romtompan ,...,, Theodoranu Tzinku ~, Văcărescu Enăchlţă şi Wolf
Ioan.
Ioan <diferiţi> (1639 ... 1779), 561, 670, 772, 1120,
1140.
Ioan, boier, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Ioan, boier, soţul Varvarei, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28~.
Ioan, călugăr ( ?) de la m-rea Pecersca (menţ.
sec. XVII), 8?3.
Ioan cămăraş mare v. Scarlat Ioan.
Ioan, ceaşnic din Moldova, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28~.
Ioanu din Braşov, donator la m-rea Dintrunlemn
(1776), 716.
Ioan <diferiţi> din Craiova, donatori (1795), ?21.
Ioan din Creta, <meşter zugrav de icoane> (17~6),
1126.
Ioan din Sighişoara, fiul lui Martin, mormînt (menţ.
17~2), 45.
Ioan din familia Cantacuzino, în pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 17 80 ... ) , 285.
Ioan donator la bis. Icoanei v. Băbeanu lou.
Ioan, donator la bis. Izvorul Tămăduirii (1794),16?.

Ioan, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Ioan, donator la bis. Sf. Gheorghe (178~). 100.
Ioan, episcop, în pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Ioan, episcop <de Rădăuţi 1605--1609>, de la Moldoviţa, în pomelnicul m-rii Slatina 28~.
Ioan, episcop <de Roman 1674--1685>, în pomelnicul m-rii Slatina şi al m-rii Cîrligul 28~, 1171.
Ioan fiul lui Alexandru voievod v. Ioan Lăpuş
neanu.
Ioan (Iablair), fiul lui Ioniţă diac (1781), 177.
Ioan, fiul lui Neagoe logofăt, mormînt (menţ.
1737), 73.
Ioan, fiul lui Pătru cupeţul din Argeş, face danii
m-rii Argeş (menţ. 1747), 667.
Ioan, fiul Mariei şi nepotul monahului Daniil fost
ceauş agesc, mormînt (menţ. 1761), 473.
Ioan, fiul preotului Mihail, donator la bis. Ghionma
Banu (menţ. sec. XVII--XVIII), 901.
Ioan hatman v. Sturza Ioan.
Ioan, ierodiacon, soţul ( ?) Mihalcei, donator (1 ?68),
113~.

Ioan, ieromonah, in pomelnicul bis. Bradu-Staicu
(menţ.), 50.
Ioan, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Ioan logofăt mare v. Golăi Ioan.
Ioan, logofăt de vistierie, mormint (menţ. 1 ?69),
114.
Ioan, logofăt de vistierie, mormînt (menţ. 1 771),
219.
Ioan medelnicer v. Socolescu Ioan.
Ioan, meşter ( ?) , ctitor la bis. Manea Brutaru
(1787), 1?~.
Ioan, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Ioan, negustor, fiul lui Ilie din Chios, mormînt
(1727), 120.
Ioan, nepotul lui Partenie egumenul m-rii Radu
Vodă, donator (1693), 338.
Ioan, piatră de mormînt la bis. Colţea (menţ.
1762), 77.
Ioan, pietrar (1768), 422.
Ioan, pitar, soţul Mariei donatoare la bis. Udricani
(menţ. sec. XVIII), ~86.
Ioan, in pomelnicul m-rii Anlim (menţ. 1746 ... ), 6.
Ioan, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Ioan, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1?94),
1171.
Ioan, în pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Ioan, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765 ... ),
298.
Ioan, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ.
sec. XVIII), 1167.
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Ioan

<diferiţi>,

In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
1790), 379.
Ioan <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777. o.), 284.
Ioan <diferiţi>, în pomclnicul bis. Stavropoleos
(mcnţ. 1733), 451.
Ioan, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Ioan postelnic, soţul Mariei v. Cociul Ioan.
Ioan, preot (1765), 1244.
Ioan, preot Ia episcopia de Roman (1791), 1150.
Ioan, preot, în pomelnicul bis. Manea Brutaru
(menţ. 1787), 176.
Ioan, preoţi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Ioan, preot, soţul Mariei, mormînt (menţ. 1790),
428.
Ioan, preot, zugrav de icoane (sec. XVIII), 1235.
Ioan, preot, zugrav al bis. Giuleşti-Sărindari
(menţ. 1768), 148.
Ioan, preot, zugrav, în pomelnicul bis. Apostol
(menţ. sec. XVIII), 13.
Ioan (Cura ? -), primar din Transilvania (1754),
997.
Ioan <csin banul brat •> (1776), 391.
Ioan, sluger, rudă cu Gheorghe epitrop al bis. Stavropoleos (menţ. 1727), 460.
Ioan, soţul Marinei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Ioan, soţul Soheicăi, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
loanu, soţul Varvarei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Ioan spătar v. Văcărescu Enăchiţă.
Ioan, stolnic mare din Moldova, soţul Nastasiei,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.1777 ... ), 284.
Ioan vistieri mari v. Cantacuzino-, Solomon -şi
(menţ.

Văcărescu Enăchiţă.

Ioan voievod v. Mavrocordat Ioan.
Ioan voievod, fiul lui Neagoe Basarab voievod v.
Ion voievod.
Ioan, zugrav de icoane (1722), 238.
Ioan, zugrav din Bucureşti (1774), 595.
Ioan al lui Gheorghe <Iane Slătineanu mare medelnicer>, născut în Grecia, piatră de mormînt
(1739), 466.
Ioan al lui Paul, meşter topi tor de clopote (1786), 371.
Ioan <Lăpuşneanu>, fiul lui Alexandru voievod,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ioan Ludovic fiul lui Ştefan Sixt v. Sixt, Ioan
Ludovic.
Ioana v. Başotă- şi Cara Ioana.
Ioana din familia Docan, In pomelnicul bis. din
Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Ioana <diferite> din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.

Ioana, fiica lui Pîrvan boiangiu], mormînt (1790),
428.
Ioana <diferite>, menţionate pe cruci de piatră,
(1677, 1730), 110, 197.
Ioana, în pomelnic (1735 ... ), 1169.
Ioana, în pomelnicul m-rii An tim (menţ. 1746 ... ), 6.
Ioana, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Ioana, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
oo.), 284.
Ioana, preoteasă, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794), 1171.
Ioanichie v. şi lonichie.
loanichie de la Ianina, tatăl lui Hristodor (menţ.
1766), 670.
loanichie din Ostaniţa, mitropolit al Stavropolei
(1692-1742), familie 443, 447, 451, 468; ctitor
la m-rea Stavropoleos din Bucureşti 442, 443,
44 7, 451, 468, 1239; ctitor la bis. din Sîrbi
430, 432; donator 449, 737, 822, 907, 1123,
1239, 1240; la Moscova 1237; mormînt 468.
loaniki, egumen (?)al m-rii Argeş (menţ.1763), 122'4.
loanichie, egumen al m-rii Cotroceni (menţ. 1780
o o o), 285.
Ioanichie egumen al m-rii Sf. Ecaterina v. Ioachim.
loanichie, episcopi <diferiţi>, în pomelnicul bis.
Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Ioanichie ieromonah, mitropolit v. loanichie din
Ostaniţa.

loanina v. lanina.
loanitul v. Ianina, Hristea lonotu şi Stavru Hrlstu
loanitul.
loasaf v. şi losaf.
Ioasaf, egumen al m-rii Cotroceni, în pomelnic
(menţ. 1780 ... ), 285.
loasaf, episcop, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
loasaf, ierodiacon, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. 1751), 282.
loasaf, ieromonah lam-rea Simopetra (1618), 1053.
loasaf, ieromonahi <diferiţi>, In pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
loasaf, monah la m-rea Sf. Ioan cel Mare-Grecesc,
mormint (1740), 467.
loasaf, In pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1797
o o.), 1172.
Iohan, Iohann, v. Dival, lohan Baptlst şi Ventzel
lohann.
loii, monahi <diferiţi>, In pomelnic (menţ. 1735
o o.), 1169.
loii, monah sihastru (menţ. 1735 ... ), 1169.
loii, monah, In pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Iokosch,fiullui Dominic, mormînt (menţ.1631), 640.
lolia, In pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
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Ion v. şi Ioan.
Ion, abagiu, menţionat la bis. Jitniţa (1732), 170.
Ion (Ionu) <diferiţi> din familia Docan, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec.
XVIII), 1167.
Ion <diferiţi> din familia Ruset, în pom<'lnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Ion, donator la bis. Zlătari (sec. XVII), 115.
Ionu, donator la bis. Sf. Visarion (1795), 424.
Ion, egumen al m-rii Tismana, donator (1642), 684.
Ion, fiul lui Constantin, din familia Ruset, în
pomelnicul bis. din Dealul-Mare (mcnţ. 1758),
574.
Ion fiul lui Miron logofăt v. Ion Costin.
Ion, jupan, soţul Ancăi, întocmeşte pomelnicul
schitului Brădet (1646), 282.
Ion mare logofăt v. Sli\vitescu Ion.
Ion <diferiţi>, menţionaţi pe cruci de piatrrt (1725
... 1730), 196, 197, 605.
Ion, menţionat pe o icoană (1775), 561.
Ion <diferiţi>, menţionaţi pc o icoană de la paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Ion <diferiţi>, menţionaţi la bis. Jitniţa (1732), 170.
Ion <diferiţi>, menţionaţi la bis. Scaune (sec.
XVIII), 357.
Ion, menţionat la bis. Sf. Ştefan (1790), 423.
Ion, pîrcălab din Moldova, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ion <diferiţi>, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Ion (I onu) <diferiţi>, în pomelnicul schit ului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Ion, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ. 1753), 57.
Ion <diferiţi>, în pomelnicul bis. din Dragomireştii
din-Deal (mcnţ. 1766), 134.
Ion, în pomelnicul bis. Popa Nan (mcnţ. 1765 ... ),
298.
Ion, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ.
sec. XVIII), 1167.
Ion, în pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1765), 433.
Ion, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ. 1751),
1170.
Ionu, preot, ctitor la bis. Sf. Vineri din Cîmpulung (1758), 592.
Ion, preot, din familia Ruset, in pomelnicul bis.
din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Ion, preot în Căcuceni (1777), 1242.
lonu, preot, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Ion, soţul Vălaţei, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
Ion, stolnic, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Ion voievod v. Movllă Ion.
Ion (Ioan), voievod, fiul lui Neagoe Basarab (1517,
1526), 275, 1159.
Ion, voievod, Băsărab, <fiul lui> Radu! Şerban
voievod (1608), 1052.

Ion, zugrav de icoane (1794), 192.
Ion, zugrav la bis. Doamnei (1683), 125.
Ion <Costin>, fiul lui Miron Costin logofăt, în
pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec.
XVIII), 1166.
Iona, clitor la bis. Batişte (1764), 34.
Iona, fiul lui Năstase Simneanul Mojueul, ctitor
la bis. Precupeţii Vechi (1773), 312.
Iona, ieromonah lam-rea Văcăreşti, donator (1746),
1061.
Iona <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Iona <diferiţi>, în pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
lonachie, călugăr, în pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
lonaşco v. ~lălai - şî Mogi\ldea Ionaşco.
Ionaşco fiul lui Alexandru voievod v. Ionaşeo
Li\puşneanu.

Ionaşco,

fiul lui Ioan, în pomelnicul m-rii Slatina
1777 ... ), 284.
lonaşco, fiul lui Sava, în pomclnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Iona.şco (Ionaşcu) <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
Ionaşco, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765 ... ), 298.
lona.şco <Lii.puşneanu >, fiul lui Alexandru Lăpuş
neanu voievod (1561, menţ. 1777 ... ), 284,
1087.
1onichie v. şi Ioanichie.
Ionichle, episcop de Roman <1747-1769>, în
pomelnic 284, 1169.
Ionichie, ierodiacon, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Ionichie, ieromonah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Ionichii, monah, din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Ionichie, monah, în pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
Ionichle (Ioniche), monahi <diferiţi>, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ioniţi\, căpitan, ginerele Dobriţei Fărcăşanca (1772),
485.
Ioniţl, diac, tatăl lui Iablair (menţ. 1781), 177.
loniţă <diferiţi> din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
lonlţi\, donator la bis. Pitar Moş (1800), 292.
Ioniţă fiul lui Grigoraşcu mare serdar v. Grecianu
(menţ.

loniţii..

Ioniţl, menţionat

la bis. Sf. Ilie Gorgani (1761), 149.
nepot lui Alecu Stamate fost mare polcovnic, mormînt (1728), 461.
Ioniţl (Ioniţe) <diferiţi>, în pomelnic (menţ. 1735
. .. ), 1169.

lonlţă,
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Ioniţă,

în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179t.),
1171.
Ioniţă, în pomelnicul bis. Sărăţenii-de-Sus (menţ.
sec. XVIII), 1167.
loniţă, rachier, donator (1795), t.2t..
Ioniţă, zugrav de icoane pe sticlă, din Braşov
(1780), 558.
lonotu v. lanina, Hristea lonotu şi Stavru Hristu
Ioanitul.
Iordache, boier, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Iordache căpitan v. Băncescu Iordache.
Iordachi (lordachie) <diferiţi> din neamul Docă
neştilor, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de
Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Iordache, fiul lui Nicolai, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Iordachie, fiul lui Sandul logofăt de vistierie, mormint (1737), 73.
Iordache, fiul lui Simeon cupeţ, mormînt (17t.t.),
207.
Iordache logofăt mare v. Creţulescu Iordache.
Iordachie, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Iordache, in pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Iordachi <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Iordache <diferiţi>, in pomelnicul bis. Ceauş Radu
{menţ. 1753), 57.
lordachi <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Iordache (Iordachie) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Iordache, în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), 486.
Iordache, preot, în pomelnicul bis. Udricani (menţ.
sec. XVIII), t.86.
Iordache postelnic v. Lotaşescu Iordache.
Iordache, strănepotul jupînesei Marica, mormînt
(1703), 2.
Iordachie, vistier, în pomelnicul m-rii Slatina v.
Cantacuzino lordachie, mare vistier.
Iordan, stucator (1728), 450.
Iorest, monah, în pomelnicul m-rii Cirligul (menţ.
1794), 1171.
Iorest, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Iorga, eclesiarh al bis. Colţea, fiul Neagăi (menţ.
1733), 72.
Iorga, menţionat pe o cruce de piatră (1725), 605.
Iorga, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
. . . ), 298.
Iorga, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Iorgache v. Mavrodin lorgache.
Iorgu, staroste, ctitor la bis. Şelari (1700), t.77.
lorgu,st.olnic, soţul Alexandrei, donator (1654), 775.

Iosaf v. şi Ioasaf.
Iosaf, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28t..
Iosif de Kălnok, fiul lui Adam de Kălnok (17t.5),
t.7.
Iosif din Milos, egumen al m- rii Mihai Vodă (1 711),
182.
Iosif, egumen al J;ll-rii Cotroceni, în pomelnic (menţ.
1780 ... ), 285.
Iosif, egumen al m-rii Tismana (1689, 1690), 261,
1006.
Iosif, episcop al Argeşului <1793-1820 >, familie
815; donator 8-10, 281, 871, 1022.
Iosif, ieromonah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Iosif, ieromonahi <diferiţi>, în pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Iosif, mitropolitul Tîrnovei, alcătuieşte un epitaf
funerar în versuri (1726), 232.
Iosif (losip) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Iosif, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ,
1750 ... ), 1170.
Iosif, zugrav de icoane (1725, 1726), 1121, 1239.
Iosif al II-lea, împărat al Austriei <176t.-1790>,
571, 12t.2.
Iov, monahi <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28t..
Iovan Sete, <meşter pietrar> (1708), 60t.. lovaşcu
in pomelnicul m-rii Sf. Ecaterina v. Golescu
Ivaşcu.

lpsilanti, Alexandru Ioan (Alexandru, 1păsilanti,
Ipsilant), domn al Ţării Româneşti <17741782 >, 15, 112, 425, 595, 607, 1015; familie
215; ctitor lam-rea Mărcuţa181;donator217,
1136; reface casele băniei 596; clădeşte şcoală
597.
lpsilanti Ecaterina, doamna lui Alexandru IpsiIanti voievod, donatoare (1781), 217.
lpsilanti Manolache, mare logofăt, mormînt (menţ.
1798), 475.
lpsilanti Marioara, soţia lui Manolache Ipsilanti
mare logofăt, mormînt (1798), 475.
Ipstate v. State, preot.
Irenca <Să.cuianu>, fiica lui Neagoe Săcuianu mare
clucer (1676), 892.
Irimia v. şi Eremia.
Irimie, fiul lui Lazăr, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Irimie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284 .
Irimie, în pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 179t.),
1171.
Irimie, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
. .. ), 284.
IrimJia, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
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Irimie voievod v. MovilA Eremia.
Irina v. MogAldea ,....,, Roşea ,...., şi Solomon Irina.
Irina din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57~.
Irina fiica lui Eremia voievod v. MovilA Irina.
Irina, menţionată pe un epitaf (sec. XVIII), 1038.
Irina, monahie, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28/o.
Irina, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Irina (Erina), <diferite>, In pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 179~). 1171.
Irina, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790),
379.
Irina <diferite>, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28~.
Irina, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(rnent. 1764), 283.
Irina, soţia lui Hristodulo căpitan, donatoare
(1698), 900.
Irina Corbişa, monahie (sec. XVII), 1051.
Jrinuţa din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Isachie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (1777
. . . ), 284.
Isaia, egumen al schitului Brădet (menţ. sec.
XVIII), 282.
Isaia, fost episcop de Rădăuţi (1581), 966.
Isaia, ierodiacon de la m-rea Pobrata, in pomelnicul
rn-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Isaia, ieromonah de la m-rea Putna, în pomt>lnicul
m-rii Slatina (rnenţ. 1777 ... ), 284.
Isaia, ieromonah, în pornelnicul Mitropoliei (rnt>nţ.
1710), 1168.
Isaie, ieromonah, în pomelnicul rn-rii Slatina (rnenţ.
1777 ... ), 284.
Isaia, monahi <diferiţi> de la m-rea Moldoviţa, in
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Isar logofăt. v. Ghionma lsar.
ispravnici (ostenitori) 604;
,...., de judeţ, fost mare paharnic 594;
,...., la biserici şi mănăstiri 138, 191, 672;
agă mare 382; armaş mare 735; căpitani 359,
~53, 580, 581 ; clucer mare de arie 392, 39/o;
cupar mare 487; dascăl 593; egumeni 361,
498, 673; logofeţi 102, 129, 161, 481; negustor
70; preoţi 179, 312; săpunar 593; sluger mare
585; spătar mare 252, 382; zlătar 297;
,...., la zidirea unui spital : clucer mare de
arie 392;
,.._, la zidirea unei fintini: ban mare 578;
clucer mare de arie 393;
,...., la zidirea unui foişor : clucer mare de
arie 393;
,...., arhidiacon 750; mitropolit 38~.
lstina <diferite>, in pomelnicul m-rii Cirligul (menţ.
1794), 1171.

Istrati (Tstratie), dăruieşle . parte in Ţifeşti rn-rii
Bogdana (1773), 1172.
Istrate, odabaşa (menţ. 1737), 664.
Istrate, in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Istratie, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.1793), 284.
!stratle, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Istratie postelnic v. Urdlreanu !stratle.
lstratie, vistier (menţ. 1648 ... ), 890.
lstvan v. Bethlen Ştefan.
işlicari, breaslă a ,...., 309.
Ithaca, insulă 348.
Iullana, <diferite> în pomelnic (rnenţ. sec. XVI Il),
1167.
Iuliana, in pomelnicul his. Sf Ecalerina (menţ.
1790), 379.
Tunotul v. Hrlstea Ionotu.
lurie Vaslleevlcl, fratele ţarului Ivan cel Groaznic,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
luriev Vasilie, zugrav de icoane (1723), 1119.
iuzbaşA 282.
Ivan, fiul lui Gheorghie, in pomeloicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284 .
Ivan, meşter pietrar (?) (1584), 249.
Ivan <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Ivan, postelnic (menţ. 1592), 633.
Ivan, preot la bis. Silvestru, ctitor la bis. Sf. Pantelimon (1790), 404.
Ivan, ţarevici, fiul lui Ivan cel Groaznic, în pomelnicul m-rii Slatina (meoţ. 1777 ... ), 28/o.
Ivan Vaslllevlci <cel Groaznic>, ţar al Moscovei
<1533-1584>, familie, în pomelnicul m-rii Sialina 284.
Ivanovici Mihai, zugrav de icoane (1795), 1154.
Ivanovici Stoian, donator de obiecte (1701), 793.
Ivaşco, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Ivaşcu vornic mare din Băleni v. BAieanu Ivaşcu.
Ivaşco <Ceparub, mare armaş, soţul Cheajnei
(1641 sic), 6~5.
lvir, m-re V. sr. Munte.
Ivir, <provincie in R. S. S. Gruzină>, 4, 500; v. şi
Antim Ivireanu.
IzbAşoiul Apostol, clucer de arie din Cimpulung,
epitrop la schitul Mărculeşti-Flăminda (1765), 594.
Izvoranul Radu, mare stolnic, mormint (menţ.
1703), ~58.

1
impAraţi:

,.._, <german> 1253; moschiceşti
1035; al turcilor 1203.
Impărăţia nemţilor v. Ţara NemţeascA.
Impărăţia otomanilor ( Impărăţia) v. Turcia.
inec 293, 1167.

28~,
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Ja.a.cov, rabin, fiul lui Ţvi (menţ. 1728 ... ), 510.
Ja.a.cov, rabin, tatăl Haiei (menţ. 1721), 507.
Ja.a.cov, rabin, tatăl rabinului Ţvi (menţ. 1733), 515.
•Ja.a.cov, tatăl rabinului Meir (menţ. 1789), 540.
,Ja.a.cov, tatăl rabinului Ţvi (menţ. 1737), 517.
,Ja.a.cov, tatăl lui Ţvi (menţ. 1762), 530.
,Jaa.cov Jsa.ha.r, rabin, tatăl lui Şimon (menţ. 1744,
1759), 521, 525.
Jabiniţă,sat <.Tabeniţa, r. Rrghin>, zugrav <din~>,
1242.
J an os v. Ba.llnt~, Enedi ~, Goncz ~şi Kupa Janos.
Jăpa <Jipa>, agă (menţ. 1691 ), 319.
.Jefarovici v. Zefa.r Hrlstofor.
Jehoşua., rabin, fiul rabinului Haim, mormint
(1790), 541.
Jehuda, rabin, tatăl rabinului Mordehai (menţ.
1715), 505.
Jehuda, rabin, tatăl Pesilei (menţ. 1721), 508.
Jehuda Lelb, rabin, tatăl rabinului Avraham şi al
rabin ului J ţhac (menţ. 1765, 1775), 533, 536.
Jenta, fiica rabinului Ţvi, mormtnt (1792), 542.
J erusalim v. Ierusalim.
Jia.nu Sta.n din Craiova, hagiu (1761, 1795), 353, 721.
jilţ 117 5, 1176.
•Jipa v. Jăpa.
Jltco, în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), 486.
Jitia.n, fiul lui Lăudat mare clucer (1535), 616.
jltnicer al Sucevei 763.
J i tni ţa, biserică v. Bucureşti, biserici.
Jlva.na, jupaniţa lui Radivoi căpitan (1642), 685.
Joiţa, in pomelnicul bis. Ceauş Radu 57.
Josef v. David Josef.
Jona, rabin, tatăl lui Avram Băhor (menţ. 1779),
537.
Jsahar v. Jaacov Jsa.har.
Jşa.la.hu, fiul rabinului Beţalel Hacoen, preşedinte
al tribunalului rabinic, mormint (1763), 532.
Jşalahu, tatăl rabinului Eliezer (menţ. 1726), 509.
Jţha.c, rabin (menţ. 1733), 514.
Jţha.c, rabin, fiul lui Avraham, mormînt (1726), 529.
Jţha.c, rabin, fiul rabinului Jehuda Leib, mormint
(1765), 533.
Jţhac, rabin, tatăl Menii (menţ. 1797), 547,
Jţhac, tatăl Miriamei (menţ. 1743), 520.
Jţhac, tatăl Haiei (menţ. 1760), 526.
,Jţhac Sava., rabin, mormînt 549.
judecători 596.
judeţ, ispravnic de ~ 594.
judeţi, ctitori 582; ~ din Transilvania 4 7.
jupan, jupa.niţă: passim.
juraţi din Transilvania 567.
Jurămînt, biserica de ~ v. Bucureşti, biserici.
Justina, in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.

K.M.P., marcă a unui meşter argintar (1771 ), 959.
Kaita.r Ştefan, cronograf alcătuit de ~ (1736), 40.
Kalinderu, biserică v. Bucureşti, biserici .
Kâ.lnok, <Kalnoki> v. Adam de -, Iosif de - şi
Maria. de Kălnok.
Ka.ra.pet, mahtesi, fiul lui Mkrtici (1785), 25.
Ka.ra.pet, mahtesi, fiul lui Papa (1796), 30.
Keczkemet, oraş <Kecskemet R. P. Ungară>, 637.
Kerestes Martin de Sărpatak şi Varhegy, comite al
comitatului Tirnavei (1727), 679.
Khaclk, tatăl lui Zakar (men~. 1795), 22.
Kharo Miklos, croitor din Tg. Mureş (1651), 946 .
Khizna.vor, localitate <R. S. S. Armeană>, 656.
Kiev, oraş <R. S. S. Ucrainiană>, evanghelie tipărit ii
la~ 903.
Klrschner Grlgorie (Blănarul -) (1572), 623.
Klonimos, tatăl starostelui Ţvi (menţ. 1743), 519.
Klosch Thomas (T.K.), meşter argintar <de la
Braşov> (1687-1690), 696, 1010, 1011.
Konieh v. lconiu.
Kot Iva.n, meşter (?) (1763), 1224.
Kot Nicolae, meşter (?) (1763), 1225.
Kotta. Ioan, sas din Suceava, mormint (16lo8), 647.
Kozma Ferentz, primar in satul Bica (1777), 567 .
Kiikiillll v. Tirna.va..
Kfillfi, mahtesi, fiica lui Pîyîklîzate Vardan (menţ.
1796), 29.
Kun Ilona (1709), 957.
Kupa. Janos, jurat în satul Bica (1777), 567.

L
a unui meşter argintar <de la Bra(1724), 706.
L. B. v. Ba.um Lucas.
Lambrino Bălaşa v. Brineovea.nu Băla.şa.
La.mbrino Manola.che, mare ban {1744, menţ. 1745
. .. ), soţul Bălaşei Brîncoveanu 1186, ctitor
Ia bis. Domniţa Bălaşa 128; mormînt 387.
La.mbru, ctitor in pomelnicul bis. SC. Ecaterina
(1790), 379.
La.mbru, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790), 379.
Lambru, zugrav (1705), 194.
La.mp Hendric (H. L.), meşter de clopote (1727), 366.
La.ng Thomas (T.L.), meşter argintar <din Sibi11 >
(1716-1723), 701, 703, 862.
La.risa, oraş şi eparhie in Tesalia <Grecia>, 454.
la.vră 689, 1008; la Ierusalim 585; la Pecersca 873.
Lavrentl, arhiereu <episcop de Roman 1702-1706>
(menţ. 1798), 1172.
La.vrentle, episcop in pomelnicul bis. SC. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
La.vrentie, episcop în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
L.A.,

marcă

şov?>
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Lavrentie, ieromonah, donator (1657), 1212.
Lavrentie, ieromonah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Lavrentie, monah, in pomelnicul bis. din DealulMare (menţ. 1758), 57ft.
Lavrenti, monah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Lavrentie, monah, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Lazar, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Lazăr v. Apostol Lazăr.
Lazăr, preot, tatăl lui Muşat şi al Păunei (menţ.
1757), 303.
Lazăra (1725), 605.
Lazor, soţul Agafiei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
lăcătuş 358.
lăcuste 1015.
Lămotescu v. Alexandru ....., şi Păuna Lămotescu.
Lăpuşneanu v. Alexandru .....,, Anghelina .....,, Bogdan .....,, Costandln .....,, Ioan .....,, Ionaşco .....,,
Marga .....,, Nastasla .....,, Petru .....,, Teodora .....,
şi Teofana Lăpuşneanu.
Lăudat, mare clucer, tatăl lui Jitian, mormînt
(1533, menţ. 1535), 615, 616.
Lăvilneanu Radu v. Radu, căpitan mare.
Lebiin ( ?), în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28ft.
Leca (1771), 287.
Leca, hagiu din Craiova (1795), 721.
Leca, in pomelnicul schit ului Brădet (sec. XVIIXVIII), 282.
lelegil 153.
Lefter, negustor (1710), 1168.
Lefter, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(sec. XVIll), 1167.
legate, pentru bisericile catolice ft3.
Leia, fiica rabinului Kohen Avraham (1795), 545.
Leia, fiica rabinului Ţvi (menţ. 1780), 538.
Leib v. Arie .....,, David ....., şi Jehuda Leib.
Lemberg v. Liov.
lemn de preţ 799.
Leon <Gheuca>, episcop de Roman <1769-1786>;
mitropolit al Moldovei <1786-1788>, 28ft, 1171.
Leon <Tomşa>, domn al Ţării Româneşti <16291632 >, 883; tatăl lui Radu voievod ft36; luptă
cu boierii pribegi veniţi din Transilvania ft35.
Leonard Nicolae v. Sixt, Leonard Nicolae.
Leontie v. Constantin al lui Leontie.
Lepădanu din neamul Docăneştilor (menţ. sec.
XVIll), 1167.
Lerescu Dumitru, lăcătuş (1795), 358.
Leurdeanu v. Hera .....,, Stroe ....., şi Vlşa Leurdeanu.
Licsandra (1791), 301.
Liliana, cneaghina lui Garvil hatman, ctitoră la
m-rea Agapia (16ft6), 887.

Linca <Rostea>, soţia lui Ghincea Rustea vornic,
mama jupaniţei Maria Cantacuzino (menţ. 1688),
69ft.
linguri de argint 266, 560, 922-925, 992; linguriţP
152, 22ft, 919-921.
Llov (Lemberg, Lvov), oraş <R. S. S. Ucrainiană>,
1107; evanghelii tipărite la ,...._, 888, 892, 89t._
Llsa Constantin, negustor din Chios, ctitor la bisericile catolice din Bucureşti şi Cîmpulung, mormînt (menţ. 17H), ft3.
Lisa Maria, soţia lui Constantin Lisa (17ftl), 43.
Lithau, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. see.
XVII-XVIII), 282.
lltre de argint 1017.
loc domnesc v. slobozie.
Logig (Ludveg), sat <r. Reghin>, biserică 847.
Loghln, boier în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28ft.
logofeţi 73, 195, 209, 239, 250, 282, 32ft, ft62, 629,
644, 713, 787, 832, 929, 935, 992;
logofeţi mari 155, 351, 389 (?), 475, 642,
707, 1010, 1011, 1170, 1252; ....., al doilea 99,
1172; ,...._,al treilea 221, 721;
logofăt de aprozi 305; ....., de divan (piseţ),
149,382, 422; ,...._,la mitropolie 231, ft79;....., de
taină 265, 425; ....., de vistierie 73, 114, 219;
ctitori 68, 102, 136, 161, 165, 179, 190, 265,
361, 404, ft25, ft79, 1170, 1173; ispravnici de
biserică 102, 129, 161, 481; preoţit 241;
logofeţi din Moldova 284, 879; ctitor 1171;
....., la Mitropolie 284, 803; ....., mari 144, 284,
771, 881, 1166, 1251.
Loloescul Părvan, logofăt, ispravnic de biserică
(1722), 102.
Lotaşescu Dimitrie, fiul lui Iordache Lotaşescu
postelnic, donator (1781), 214.
Lotaşescu Iordache, postelnic, tatăl lui Dimitrie
Lotaşescu (menţ. 1781), 214.
loţi, unitate de măsură 971.
Lovichz, localitate <Lowicz R. P. Polonă>, 641.
Luca (1708), 60ft.
Luca, mitropolit al Ungrovlahiei <1605-1629>, in
pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec. XVIIXVIII), 282.
Luca, preot (menţ. 1777 ... ), 284.
Lucbiţa, (menţ. sec. XVIII), 1167.
Lucsandra v. şi Luxandra.
Lucsandra v. Hangerli Ruxandra,
Lucsandra (menţ. 1753), 209.
Lucsandra,in pomelnicul bis. Ienii (sec. XVIII), 165.
Ludveg v. Logig.
luminărari 245; donator 165; ctitori 166, 585.
luntre 293.
Lupa ( ?) din neamul Docăneştilor (menţ. sec.
XVIII), 1167.
Lupa, jupaniţă in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28ft.
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Lupaşco,

în pomelnicul m-rii Ctrligul (menţ. 1794),
1171.
Lupeşti deal v. Bucureşti, oraş.
lupte v. războaie.
I.upul din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Lupul, logofăt în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Lupul, în pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1732),
432.
Lupul, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. sec.
XVIII), 284.
Lupul, preot (menţ. 1735 ... ), 1169.
I.upul, soţul Sotiei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Lupul SArAţan, ispravnic de biserică (1712), 672.
luterani 40, 44.
Luxandra, menţionată pe o icoană (1782), 280.
Lvov v. Llov.
Lycla, provincie <Asia Mică>, 1165.

M
M. B. v. Bayr Melchior.
M.G., marcă a unui meşter argintar <din Braşov>
(1642), 970.
~I.R., marcă a unui meşter argintar (1663), 777.
M.S. v. Seybriger Michael.
M. T. v. Tadaeus Martinus.
M.W., marcă a unui meşter argintar (1653), 947.
Macarie v. şi MA.carie.
Macarle, egumen, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Macarie, episcop <de Roman 1531-1558>, donator 762.
l'lacarie, episcop, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
~lacarie, ieromonah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
~lacarie, monah, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Macarie, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII), 282.
1\lacarie, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
1\lacarie, monah, zugrav de biserică (1724), 1253.
l'lacsăn SA.rbu Cbinezu, polcovnic, ctitor la bis.
din Slăviteşti (1751), 1170.
Macsim v. şi Maxim.
Macslmovici Filip, staroste, donator Ia m-rea BogoIiubovo (1706), 903.
Maer Gheorghie Grigorie v. Maior, GheorghJe Gri·
gorie.
Magdalena v. şi Miigdiilina.
Magdalena, fiica lui Sava, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.

jupaniţă, în pomelnicul m-rii Slatina
1777 ... ), 284.
Magdalina, monahie, în pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
Magdalina, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Magdalena, soţia lui Mihail (menţ. 1768), 334.
Magdllena, monahie in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
mahalale 113, 115, 150, 156, 265, 404.
mahalagli 222.
mai de lemn, pentru rufe 567.
<Maior>, Gheorghie Grlgorie (Maer -), episcop
unit <1772-1782>, 1242.
Malahla, egumen al m-rii Sf. Gheorghe Nou (1698),
382.
Malcoce, in pomelnicul schitului Brădet (mPnţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
~laler Christian, chirurg venit din Brandenburg,
mormint (1741), 44.
Maler Clara, soţia lui Christian Maler (1741), 44.
Malina, fiica lui Ştefan, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Mamona Panaioti Nikusios v. Panaghiotachi.
Mamucca della Torre v. Manuca de Turn.
Mamul, m-re <r. Drăgăşani>, 787.
Manciu, vătaf <de măcelari> (1742 ... 1766), ctitor
Ia bis. Batiştei 34, 36; mormint 35.
Manda, donat.oare la bis. Sf. Visarion Vechi (1795),
424.
Manda, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 14.
Manda, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Manda, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Manda, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
... ), 298.
Manda, in pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII sf.), 486.
Manea llrutaru, biserică v. Bucureşti, biserici.
Manea, brutarul, hagiu, ctitor al bis. Manea Brutaru (1787 ... ), 174, 176, 178.
Manea (?),meşter pietrar din Gherţa ( ?) (1584), 249.
Mane, pîrcălab, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
Manea, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Mane Gheorghe, negustor din Moscopole, donator
(1744), 863.
Manoil, sulger, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Manolache, clucer mare, ispravnic la m-rea Yăcă
reşti (1722), 487.
Manolache din Craiova, donator (1795), 721.
Manolachie din neamul Docăneştilor, in pomelnicul
bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ.sec. XVIII), 1167.

Magdalena
(menţ.
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Mo.nolo.che, fiul lui Constantin, mormînt (1 ?65),
333.
Mo.nolo.chle, în pomelnicul bis. din Sărăţenii·de
Sus (sec. XVIII), 116?.
Mo.nolo.che (Manolachie) <diferiţi>, în pomelnicul
m-rii Slalina (menţ. 1 ??? ... ), 28lt.
Mo.nolo.che, în pomelnicul bis. Stelea din Ttrgovişte (menţ. 1 ?64), 283.
Mo.nolo.che o.l lui Gheorghe, donator (1?62), 1132.
Mo.nole, ctitor al bis. Popa Nan (1719, menţ.
1?65 ... ), 296, 298.
Mo.noli, paharnic, portret (1 ?89), 1165.
Mo.nole, în pomelnicul bis. din Slăviteşli (menţ.
1?51), 11?0.
Mo.nto., cupeţ, soţul jupînesei Stanca (menţ. 1733),
185.
lUo.nto., jupan, donator (1564), ?68.
Mo.nto., piatră de mormint (1?2?), 119.
Mo.nto., în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1 ?33), 451.
mo.nto.le 1165.
Mantu v. Mo.nul.
Mo.nu, în pomelnicul bis. din Dragomireştii-din
Deal (menţ. 1?66), 134.
Mo.nu <Miho.il, logofăt>, tatăl Sultanei (menţ.
1 ??6), 1190.
Manuco. de Turn, <Mamucca delia Torre> contesă
(menţ. 1?3?), 41.
Mo.nuil, menţionat la paraclisul Mitropoliei (1782),
280.
Mo.nuil, preot, zugrav (?) de icoane (1?3?), 1124.
Mo.nul (Mantu), cămăraş mare (menţ. 1?5?), 188.
Manul, preot, pomelnicul lui la bis. Stelea din Tîrgovişte (1 ?64), 283.
Manul, preot, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte (menţ. 1 ?64), 283.
Mara v. Mo.xim Mo.ro..
Mo.răgo.rito., menţionată pe o cruce (1 ?08), 604.
Mo.rco.chierin Mo.rcu, menţionat pe o cruce (1 ?03),
603.
Mo.rceo., mare postelnic <din Şitoaia>, donator
(1519), 8?8.
Marchilo.n, curelar, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1??? ... ), 28/o.
Marco v. şi Mearoo.
Mo.rco <diferiţi> (1?08, menţ, 1?30), 19?, 60/o.
Mo.rco, armaş mare, tatăl Vişanei (menţ. 1 ?33), 1 ?9.
Marco hagi v. Roset Marco.
Mo.rco, meşter zlătar din Chiprovăţ (16?1), ?50.
lUo.rco, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.1 ?65 ... ),
298.
Marco, în pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1 ?32),
lo32.
Mo.rcol (Marco), preot, zugrav de icoane (1??2),
571.
Mo.rcu, donator la bis. Sf. Ecaterina (1?89), 3?8.

Mo.rcu, voievod <fiul lui Radu Paisie voievod>
(1535), 1162.
Mo.rdarie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1??? ... ), 28/o.
Mareş ban, vistier, fiul lui Gheorghe v. Băjescu
Mareş.

Mareş,

în pomelnicul schitului Brădet (menţ. set:.
XVII-XVIII), 282; v. şi Băjescul Mareş.
Marga v. Co.nto.cuzino Mo.rga.
Mo.rga, jupaniţa lui Marcea postelnic, donatoare
(1519), &?8.
Marga, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1 ?2/o), 165.
Mo.rgo. <Lăpuşneo.nu>, fiica lui Alexandru Lăpuş
neanu (1561), 108?.
Margbioo.la, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 116?.
Mo.rghlita, menţionată pe o cruce (1?30), 19?.
Maria v. Amlro.s -, Băbeanu -, Brincoveo.nu -,
Canto.cuzino -, Cojescu -, Crăciun -, Gavrillli.
-, Ghica -, Liso. -, Slo.vi -, Ştirbei -, To.lpă
-şi Văcărescu Maria.
Maria., Mo.rilo. <diferite> (1656 ... 1?63), 110, H9,
196, 197' 60/o, 605, 653.
Maria cneaghina lui Crăciun Matei v. Crăciun
Mo.rio..
Mo.rllo., cneaghina lui Dumitraşco Ştefan mare logo·
făt (162/o-1629, menţ. 1??7 ... ), 28/o; donatoare 1251.
Maria cneaghina lui Ilie mare vistier v. Co.nto.cuzino
Mo.ria.
Maria cneaghina lui Ioan postelnic v. Coclul
Mo.rio..
Mariia cneaghina lui Talpă Andrei v. To.lpli. Maria.
Maria. de Kă.lnok, <fiica Mamuccăi delia Tor re>
(1?3?, menţ, 1?!o5), lo1, !o?.
Maria din Băjeşti v. Băjescu Mo.ria.
Maria. din familia Cantacuzinilor, în pomelnicul
m-rii Cotroceni (menţ. 1 ?80 ... ), 285.
Marlio. (Marie, Mărie) din familia Ruset <diferite>,
în pomelnicul bis. din Dealul-Mare (menţ.
1758), 5?/o.
Maria din neamul Cantacuzinilor, in pomelnicul
m-rii Slatina v. Co.nto.cuzino Mo.rio..
Mo.rilo. din neamul Docăneştilor <diferite>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec.
XVIII), 116?.
Mo.rio., doamna, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1??? ... ), 28/o.
Maria doamna lui Constantin Basarab voievod v.
Brincoveo.nu Marto., doamna.
Maria doamna lui Grigorie voievod v. Gbica
Maria., doamna.
Maria doamna lui Şerban voievod v. Co.nto.cuzino
Mo.rio., doamna.
Marlo. <Voichiţa>, doamna lui Ştefan cel Mare
voievod, donatoare (150/o, 1506), 1033, 10fl9.
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Maria, doamna lui Ştefan Pelriccicu voievod, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lo.
Maria domniţă v. Mavrocordat Maria, domniţă.
Maria, donatoare (1692), 789.
Mariia, donatoare (1775), 561.
Marlla, femeia lui Marchiian curelar în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lo.
Marlla, femeia lui Sava, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

1780 ... ), 285.

Mariia fiica Dobriţei Fărcăşanu v. FiLrciLşanu Marlia.
Maria, <fiica~ Dochiţei <Şi soţia lui Panait Cioranu~
(menţ. sec. XVIII), 173.
Mariia, fiica jupînesei Anghelina (menţ. 1722), 231.
Maria fiica lui Boul Theodor v. Boul Maria.
Marlla, fiica lui Calin protopop, mormint (1735),
172.

Marlla, fiicele lui Costantin hagiu, mormint

(menţ.

1725), 169.

Maria, fiica lui Daniil monah fost

ceauş şi

a

Stancăi

1761), lo73.

Mariia, fiica lui David

şi

a

Bălaşei (menţ.

17lo3),

205.

Maria fiica lui Eremia voievod v. MoviliL Maria.
Marfa, fiica lui Gheorghie preotul (menţ. 17lo8),
76.

Maria, fiica lui Ioan

şi

a Marinei

(menţ.

1777 ... ),

28lo.

Maria fiica lui Ioan Moruzi voievod v. Moruzi
Maria.
Maria fiica lui Mihai şi a Saftei Fălcoianca v. FiLlcoianu Maria.
Maria fiica lui Nicolae Mavrocordat voievod v.
Mauocordat Marta.
Mariia, fiica lui Părvan boiangiu! şi a Stancăi
(menţ.

1790), lo28.

cupeţ,

mormint (17H),

207.

Mariia, jupîneasă, sora lui Manta cupeţ, ctitoră Ia
bis. Mlntuleasa (1733), 185.
Maria, jupîniţa lui Hriza vistier, ctitoră (1676), 310.
Mariia, menţionată la bis. din Domneşti {1792),

~laria.

l\lariia, jupîneasa lui Frîncu

Marfa (Mariia)

căpitan,

<diferite~, menţionate

Marfa <diferite~, menţionate Ia paraclisul Mitropoliei {1782), 280.
Marlla <diferite~, menţionate la bis. Olari {1787),
221.

Maria, menţionată la bis. Popa Soare {1757), 30lo.
Mariia <diferite~. menţionate la bis. Scaune (sec.
XVIII), 357.
Mariia, monahie de la Drusca, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lo.
Mariia, nepoata jupînesei Marica, mormînt (1703), 2.
Maria (Marie, Mărie) <diferite>, In pomelnic (menţ.
1735 ... ), 1169.

Maria,

in pomelnicul m-rii Antim

1735), 186.

Marlla, jupineasa lui Ioan pitar, donatoare (menţ.
sec. XVIII), lo86.
Maria juplneasa lui Ioniţă căpitan v. FiLrciLşanu
Maria.
Marlla, juplneasa lui Necoli şi mama lui Stanciu
cojocar, mormint (menţ. 1723), 201.
Mariia juplneasa lui Pană spătar v. Fllipescullllariia.

(menţ.

17lo6

... ), 6.

Maria (Mariia) <diferite>, în pomelnicul bis. Apostol
(menţ. sec. XVIII sf.), 13, ilo.
Marie <diferile>, în pomelnieul m-rii Bogdana
(menţ.

1798), 1172.

Maria <diferite>, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu
(menţ.),

50.

Maria (Mariia)

<diferite~,

Brădet (menţ.

<diferite~,

Maria

(menţ.

în pomelnicul schitului
sec. XVII-XVIII), 282.
In pomelnicul bis. Ceauş Radu

1753), 57.

Maria (Marie) <diferite~, In pomelnicul m-rii Clrligul (menţ. 17%), 1171.
Maria <diferite~. In pomelnicul m-rii Cotroceni
1780 ... ), 285.

Maria în pomelnicul m-rii Cotroceni v. Marfa, fiica
Ancăi din Coiani.
Maria in pomelnicul schitului Frumoasa v. Brincoveanu Maria.
Marie în pomelnicul schitului Frumoasa v. MovlliL
Marie.
Mariia <diferite~, In pomelnicul bis. lenii (menţ.
172lo), 165.

Maria In pomelnicul bis.
mormint

Ia bis. Icoanei

(1783), 155.

(menţ.

lllaria, jupaniţa lui Cărstea jitnicer al Sucevei,
donatoare (1558), 763.
Mariia jupaniţa lui Mareş v. BiLjescu Marila.
Mariea, <jupaniţă? ~. în pomelnicul Mitropoliei
(ment. 1710), 1168.
llaria (Mariia), <jupaniţe? diferite~. în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lo.
Maria jupîneasa lui Cojescu Bîrcă v. Cojescu

(menţ.

(1796, 1797), 299, 827.

Mariia, jupineasa lui Simeon

126.

1777 ... ), 28lo.

Marlla, <fiica Ancăi din Coiani, mama lui Radu
Şerban~. In pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.

(menţ.

Maria (Mariia), jupîneasa lui Polihrone, donatoare

Jitniţa

v. Maria, fiica

Dochiţei.

Mariia, in pomelnicul bis.

Jitniţa (menţ.

sec. XVIII),

173.

Mariia

<diferite~.

(menţ.

In pomelnicul bis. Popa Nan

1765 ... ), 298.

Mariia (Marie)

<diferite~,

In pomelnicul bis. din
sec. XVIII), 1167.
In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

Sărăţenii-de-Sus

Maria

<diferite~.

(menţ.

1790), 379.
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(menţ.

lUariia, în pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1765), lt33.
Mariia (Marie) <diferite>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lt.
Marila <diferite>, în pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Maria <diferite>, în pomelnicul bis. Stavropoleos
(menţ. 1733), lt51.
Maria (Mariia) <diferite>, in pomelnicul bis. Stelea
(menţ. 176lt), 283.
Maria, preoteasa lui Călin protopop, mormint
(1735), 172.
Mariia, preoteasa lui Ion preot, mormint (menţ.
1790), lt28.
Mariia, <preoteasa? lui Ioan preot>, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lt.
Maria <preoteasa? lui Luca preot>, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lt.
Maria, preoteasa lui Radu preot (1773), 312.
Marie, preoteasa, în pomelnicul m-rii Clrligul
(menţ. 179lt), 1171.
Maria soţia boierului Cantemir v. Cantemir Maria.
Maria, soţia lui Anastasie vornic din Corfu, mormînt
(menţ.), 18lt.
Maria, soţia lui Andrei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28lt.
Maria (Marica), soţia lui Constantin şi fiica lui
Genea Potoceanu, ctitoră la bis. Apostol şi
la bis. din Sîrbi (1765), 12, lt33.
Maria soţia lui Ioan Scarlat mare cămăraş v. Mavrocordat Maria.
Maria, soţia lui Iorga eclesiarh, mormînt (1733), 72.
Mariia, soţia lui Maxim cupeţ, mormînt (1691), 69.
Maria soţia lui Şerban Cantacuzino v. Cantacuzino
Maria.
Marie, soţia lui Vasoi zugrav, donatoare (177lt), 1207.
Maria, soţia paharnicului Constantin de Nencu v.
Maria de Kilnok.
Maria Grigorievna, ţarină a Rusiei (1601), 1035.
Mariam, khatun, soţia lui mahtesi Zakar, mormint
(menţ. 1751), 16.
Mariam, soţia lui Hacob agă, mormînt (menţ.
1776), 18.
Mariana, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Marica cneaghina lui Dimitrie Chiruţă postelnic v.
Chiruj;ă Mariea.
Mariea de la Hlrlău, jupaniţă ( ?), In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lt.
Marica doamna v. Brineoveanu Maria, doamna.
Mariea, donatoare (1775), 561.
Mariea, fiica lui Grigorie şi a Roxanei (menţ.
1777 ... ), 28lt.
Mariea, juplneasă, familie, mormînt (1703), 2.
Mariiea, menţionată pe o cruce (1677), 110.
Mariea, menţionată la bis. din Domneşti (1792), 126.
Mariea, menţionată la paraclisul Mitropoliei (1782),
280.

Mariea <diferite>, în pomelnicul m-rii Antim (menţ.
17lt6 ... ), 6.
Mariea (Mărica) <diferite>, In pomelnicul m-rii
Clrligul (menţ. 179lt), 1171.
Mariea, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 172lt), 165.
Mariea, In pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVI Il),
173.
Mariea, In pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Mariea, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Marica In pomelnicul bis. din Sîrbi v. Maria, soţia
lui Constantin.
Mariea, In pomelnicul bis. Stelea (menţ. 1763 ... ),
283.
Mariea, In pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), lt86.
Mariea, soţia lui Radu (1725), 196.
Marioara v. Ipsllantl Marioara.
Marin din neamul Docăneştilor, In pomelnicul bis.
din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Marin logofăt de visterie v. Martin.
Marin, menţionat pe o cruce (1725), 605.
Marin, menţionat la bis. Scaune (menţ. sec. XVIII),
357.
Marin <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Marin, in pomelniculbis.Ceauş Radu (menţ.1753), 57.
Marin, In pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Marin, preot, mormînt (1762), lt38.
Marin, zugrav (177lt), 595.
Marin Alixandri din Şiştov, hagiu (1766), 216.
Marina v. şi MArina.
Marina, femeia lui Ioan, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ) , 28lt.
Marina, In pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
. .. ), 296.
Marina, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ), 28lt.
Markanici Franko, meşter argintar din Chiprovăţ
(16lt2), 885.
marmurA, pietre de mormînt de-.. 8lt-86, 256,
383, lt89.
Marta, mahtesi, soţia lui mahtesi Turna, donatoare
(1782), 2lt.
Marta, monahie, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
Martelaris Maxim, donator (172t.), 706.
Martha, <jupaniţă ?>, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28lt.
Martha, monahie, donatoare (1658), 1108.
Martha, monahie, In pomelnicul m-rii Antim (menţ.
17lt6 ... ), 6.
Martha, monahie, In pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Martha, monahie, in pomelnicul bis. Bradu-Staicu
(menţ.), 50.
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llartha, monahie, in pomelnicul bis. din Sîrbi
(menţ. 1765), 433.
:uartha, monahii <diferite>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Mart.in din Sighişoara, soţul Doroteii (1742), 45.
1\lartln (Marin?), logofăt de visterie, mormînt (menţ.
1771), 219.
Jlartln Victor din Cotnari, tatăl Sofiei (menţ. 1619),
638.
Martiros din Artaşat, preot (menţ. 1698), 659.
Marton v. Czlszar Marton.
Martony v. Szent Martony, Peter.
Maruea, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Marula, ctitoră la bis. Popa Nan (1719, men~.
1765 ... ), 296, 298.
Marula, în pomelnicul schilului Brădet (men~.
sec. XVII-XVIII), 282.
Marula, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Maruşca, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII- XVIII), 282.
Matei v. Flllşan ...... , Mogoş ....., şi Popescul Matei.
Mateiu agă mare v. Cantacuzino Matei, agă.
Matei, arhiereu de lerapolis, donator (1755), 910.
Matei, ban mare <eroare, probabil In loc de mare
vistier>, fiul lui Petru slugerul, în pictură murală
la bis. din Domneştii-de-Sus (sec. XVII sf.), 127.
Matei, căpitan, ctitor (1766 ... ), 112.
Matei, clucer mare (fost), tatăl Caliţei (menţ.
1698), 321.
Matei cupeţ v. Condrea Matei, cupeţ.
Matei din Craiova, donator (1795), 721.
Matei din familia Cantacuzino, in pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Matei fiul jupaniţei Elina băneasa v. Buzescu Matei.
Matei fiul lui Dumitraşco cupeţ v. Condra Matei.
1\latel, logofăt al treilea din Craiova, donator (1795),
721.
1\latei, menţionat pe o cruce (1708), 604.
~lathel, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Matei, neguţător, soţul Catrinei (1708), 604.
Matei <diferiţi>, în pomelnicul schilului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Matei <diferiţi>, in pomelnicul bis. lenii (menţ.
1724), 165.
Matei, in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII),
173.
Matei <diferiţi>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
·
Matelu, In pomelnicul bis. Şelari (menţ. 1765), 433.
Matei, In pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Matei postelnic v. Crlclun Matei.
Mathei vistier v. Roset.
Matei voievod v. Brincoveanu Matei, voievod.

Matei Basarab (Matei, Măthei, Mateiu Băsărab),
domn al Ţării Româneşti <1632-1654>, 251,
272, 565, 579, 643, 644, 645, 748, 772, 773,
883, 928, 944, 1009, 1205, 1245; familie 581,
642, 743, 818, 819, 882, 886, 889, 927, 970,
980, 1008, 1230, 1231; ctitor, donator 367,
580, 581, 595, 686, 689, 690, 743, 818, 819, 836,
882, 886, 889, 927, 970, 980, 1008, 1230, 1231,
1250; 1253; în pomelnice 282, 283, 285.
Matelu <Sacizliuh, mare portar, soţul Chiajnei
(1693 sic), 320.
Maleiaş v. şi Mlteiaş.
Mateiaş crai v. Sigismund de Luxemburg.
<Matelaş, voievod, fiul adoptiv al lui Matei Basarah
domn>, mormint (1652), 651.
matrJţl de lemn 1184; v. şi tipare.
Matze (sic), în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Maurlan, hagiu din Zagora, lalăl lui Constanliu
(menţ. 1765), 333.
<Mavrocordab Alexandru, voievod, fiul lui Nicolae
Mavrocordat voievod (1721, 1724), 344, 444.
<Mavrocordab Alexandru Exaporitul (coborîtor din
familia Scarlat), secretar de taină la Poartă,
tatăl lui Nicolae şi Ioan Mavrocordat voievozi
(menţ. 1719 ... ), 383, 420, 443, 489.
Mavrocordat Casandra, n. Cantacuzino, doamna lui
Nicolae Mavrocordat (menţ. 1726), 232.
Mavrocordat Constantin (Costandin Nicolae), domn
al Ţării Româneşti şi al Moldovei <1730 ... 1769 >,
149, 187, 223, 351, 364, 365, 427, 434, 592,
606; familie 138, 143, 344, 44/t; ctitor, donator
418, 420, 498, 710; în pomelnice 6, 1169.
Mavrocordat Ecaterina (Catrina), doamna lui Constantin Mavrocordat voievod (1736, 1757, menţ.
1790), 143; donatoare 710; în pomelnic 1169.
Mavrocordat Elena, doamna lui Grigore Callimachi
voievod, donatoare (1768), 714.
<Mavrocordab Ioan, domn al Ţării Româneşti
<1716-1719>, fiul lui Alexandru Mavrocordat
Exaporitul, mormint 383.
<Mavrocordab Iancul (lanucul), voievod, fiul lui
Nicolae Mavrocordat voievod (1721, 1724),
344, 444.
<Mavrocordab Maria, domniţă, fiica lui Nicolae
Mavrocordat, soţia lui Ioan Scarlat mare că
măraş (1724, menţ. 1725), 444; mormint 488.
Mavrocordat Nicolae Alexandru (Maurocordat ......,
Nicolae), domn al Moldovei <1711-1715> şi
al Ţării Româneşti <1716, 1719-1730>, 119,
161, 196, 197, 200, 202, 313, 324, 325, 362, 363,
442, 448, 460, 461, 479, 496, 499, 590, 605;
familie 138, 229, 230, 232, 346, 359, 383, 418420, 443, 444, 488, 498, 701; ctitor, donator
237, 343, 344, 487, 489, 862, 923, 995; in pomelnice 6, 451; prizonier în Transilvania 487; mormînt 489.

888
https://biblioteca-digitala.ro

dlavrocordat> Pulherla, doamna lui Nicolae Mavrocordat voievod (menţ. 1716, 1725), familie 229,
t.88; donatoare 701.
1\lavrocordat Scarlat, voievod, fiul lui Nicolae Mavrocordat voievod şi al Casandrei (menţ. 1726),232.
<Mavrocordat> Smaranda (Zmaragda), doamna lui
Nicolae Mavrocordat voievod (1722-17t.5, menţ.
1757),139; familie 3t.4, t.t.t.; ctitoră, donatoare
138, 34t..
Mavrocordat Sultana (Sultăniţa), fiica lui Nicolae
Mavrocordat voievod (1724-17t.7), familie 444;
donatoare 346, 419.
<Mavrocordat> Sultana, doamna <lui Ioan Mavrocordat voievod >, n. Manu, soţia lui Dimitrie
Balasachi postelnic (menţ. 1776), 1190.
<Mavrocordat> Toma, fiul lui Nicolae Mavrocordal
voievod (menţ. 1716), 230.
1\lu.vrodl Dimitrie din Craiova, donator (1795), 721.
1\lavrodin Iorgache <Iordache al doilea?> vislier;
eroare: mare vislier, mormînt (1776), 121.
1\lavrogheni Nicolae Petru, domn al 'J'ării Româneşti
<1786-1790>, 174, 12f.o3; familie 1165; donator
81.
Mavrogheni Petru, tatăl lui Nicolae Mavrogheni
voievod (menţ. 1789), 1165.
Maxim, Maxin v. Martelarls ~şi Talpă Maxin.
Maxim, arhicpiscop, in pomelnicul schitului Brădel
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Maxin, boieri <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Maxim (Macsin), cupeţ, soţul Mariei şi tatăl lui
Costandin (1691, menţ. 1744), 69, 381.
Maxin jupăn v. Mluleţu Maxln.
lUaxim, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ), 282.
Maxim, soţul Ilenei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Maxim Mara din Creta, mitropolit de Hierapolis,
donator (1707), 276.
May Georg <Il> (G.M.), meşter argintar <din
Braşov> (1684-1712), 385, 694, 698, 853, 85t.,
858, 904, 905, 989, 1025.
May Georg <llh (G.M.), meşter argintar <din Braşov> (1750-1751), 909.
May Samuel (S.M.), meşter argintar <din Braşov>
(1776), 715, 716.
Măcarie v. şi Macarle.
Măcarie, ieromonah de la Voroneţ, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
măcelari, vll.taf de ~ 156.
Măgdălina v. şi Magdalena.
Mlgdăllna, In pomelnicul m-rii Clrligul (ment
1794), 1171.
*Măgureanu, biserică v. Bucureşti, biserici.
Măgurenl, sat <r. Clmpina>, biserică 694.
Mălnescu Necula, logofăt, ctitor la bis. Colţea
(1770), 68.

Mălai lonaşco

de la Iaşi, boier, in pomelnicul m-rii
1777 ... ), 284.
Măldărescu Ilina, soţia lui Tănasie Măldărescu,
donatoare (1799), 813.
Măldărescu Tănasle, soţul Ilinci, donator (1799), 813.
Măldăreşti, sat <r. Horezu>, biserica din~ 813.
MănAllă, fiul lui Pîrvan boiangiu) şi al Stancăi, mormînt (menţ. 1789 ... ), 428.
Mănăstirea lui Neagoe v. Cirligul.
mănăstiri v. biserici.
Mănciulescul Ene, jupan, ctitor la bis. Sf. Pantelimon (1790), 404.
măngan, pocroveţe cusute în ~ 1038; v. şi gherghef.
Mărăeineanul MănAilă, mare clucer, ctitor la bis.
Brezoianu (1710), 51.
mărci de meşteri şi de ateliere 385, 675, 693-698,
701, 70:1, 706, 715, 716, 736, 744, 748, 777, 842,
844, 845, 848-851, 853-855, 857, 858, 86086:J, 893-898, 902, 904, 905, 909, 917, 934,
938,940, 9r.t, 947,948, 955,957-959,969-972,
980, 987, 989, 994, 1007, 1010, 1011, 1020, 1021,
1023, 1025; v. şi argintari, meşteri şi zlătarl.
Mărculcşli-Fiămînda, schit v. Cîmpulung.
Mărcuţa, biserică v. Bucureşti, biserici.
mărieşl, monede din Transilvania 571, 1242.
Mărgărlt., staroste de negustori, ctitor la bis. otetari (1757), 223.
mărgăritare, preţul lor 765.
Mărgineni (Sf. Voievozi Mihail şi Gavril), m-re
<r. Tîrgovişte> 731, 777, 781, 851, 891, 892,
935, 1052; ctitori 890; egumcni 916, 958.
Mărica din familia Ruset, în pomclnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Măricuţa <diferite>, în pomelnicul Lis. din Sără
ţenii-de-Sus (menţ. sec. XVI II), 1167.
Mărina v. şi Marina.
Marina, In pomelnicul schiluiui Brădel (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Marina, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Măriuţa, fiica lui Ianache Stama fost mare postelnic, mormint (menţ. 1728), 461.
mătci de stupi v. stupi.
Măteiaş v. şi Mateiaş.
MAtelaş (Măteaş) <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Cirligul (menţ. 1794), 1171.
Măthei voievod v. Matei Basarab, voievod.
Mearco v. şi Marco.
Mearco Vlaşcovlci, zugrav de icoane <din J abeniţa>
(1777), 1242.
*Mecetul turcesc v. Bucureşti, biserici.
medalloane, engolpion 926, 927, 929; ~pentru
felon 930; ~ pentru procovăţ 928; ~pentru
sacos 931; ~de la o sfită 932.
medelniceri, din Moldova, ctitor 912; din Tara
Românească, mare ~ctitor 601; epitrop 401;
donator 815; mormint 322.
Slatina

(menţ.
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Megaspileon, m-re din Peloponez <Grecia>, 1101.
Meir, rabin, fiul lui Jaacov, mormînt {1789), SllO.
Melahrina, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Melcescu Costantin, croitor, ctitor la bis. Sf.
Constantin şi Elena {1785), 370.
Melchior Bayr v. Bayr Melchior.
Melentie v. Balica Melentie.
Meletie din Sima, arhiereu al Thebaidei, donator
{1790), 502.
Meletie, egumen al m-rii Cotroceni, In pomelnic
(menţ. 1780 ... ), 285.
Meletie, egumen in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(men~. 1790), 379.
Meletie Cretanul (Meletie), egumen al m-rii Sf.
Ecaterina {1789-1790), 378, 379.
Menii, fiica rabinului Jţhac (menţ. 1797), 547.
Merişanu Preda, logofăt, mormînt (menţ. 1721), 324.
meşteri 174, 1215, 1226; argintari 747, 782, 817,
885, 1141; v. şi mirci de meşteri şi de ateliere;
~de broderie, ţesători 1043, 1062, 1067, 1071,
10J2, 1075-1077, 1080, 1082; ~de clopote 79,
163, 220, 371, 376, 391, 501; ~de cruci de
lemn 11, 763, 765, 766, 770, 796; ~de cruci de
piatră 110, 249, 604; ~de icoane 572, 1122,
• 1124.; lemnari 1167, 1178; ~de teracotă 550,
552; zlătari 750; zugrav 613.
meşteşugari v. abagiu, argintari, boiangiu, cirimldar, clubotar, cojocari, croitor!, curelar, dulgheri, licituş, luminirarl, micelarl, morari,
sipunar, stucator, şelar, tipografi, timplarl, ziAtari şi zugravi.
metocuri 138, 179, 594; ale unor m·ri străine v. şi
biserici şi ministirl.
Mica, localitate <in Transilvania>, conventul din
~ 846, 977, 986.
·~licşani (Adormirea), schit <lîngă Ologeni r. Ploieşti>, 983, 984.
mierţi de griu 571.
Mihai, Mihail v. Cziki ~, lvanovici -, Palomid ~,
Panaiotu, ~ Safioli ~ şi Ştefu Mihail.
Mihai, băcan, donator {1758), 218.
Mihaiu, călugăr, ceteţ (1785), 244.
Mihail de la Cimpulung, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284..
Mihail din Craiova, donator (1795), 1721.
Mihai din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (1758), 574.
Mihail, donator la m-rea Arnota (1685), 843.
Mihail, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Mihail, egumen al m-rii Cozia, ispravnic (1712),
673.
Mihail, fiul lui Ioan, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284..
Mihaiu, fiul lui Manta, mormînt (menţ. 1727), 119.
Mihail, ieromonah, în pomelnicul Mitropoliei din
Bucureşti (menţ. 1710), 1168.

Mihaiu, jupan în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Mihai, logofăt, ispravnic la bis. Ienii (1724), 161.
Mihai, menţionat la bis. Sf. Ştefan (menţ. 1790),
423.
Mihaiu <diferiţi>, menţionaţi pe o cruce de piatră
{1677), 110.
Mihail, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284..
Mihail, neguţător, ispravnic la bis. Colţea {1698), 70.
Mihai, tn pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Mihai (Mihail) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Antim
(menţ. 1746 ... ), 6.
Mihai (Mihail) <diferiţi>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Mihai In pomelnicul bis. din Dragomireştii-din-Deal
v. Filcoianu Mihai.
Mihai, in pomelnicul bis. lenii (menţ. 1724.), 165.
Mihai (Mihail) <diferiţi>, in pomelnicul bis. Sf.
Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Mihaiu, In pomelnicul bis. Slelea (menţ. 1764), 283.
Mihai, preot, din familia Ruset, in pomelnicul bis.
din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Mihail, preot, tatăl lui Ioan, donator (menţ. sec.
XVII- XVIII), 901.
Mihail, soţul Anisiei, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Mihail, soţul Magdalenei, mormint (menţ. 1768),
334.
Mihail, soţul Vasilcăi, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Mihai, tatăl jupanului Arsenie (men~. 1650), 936.
Mihail voievod v. Mihai Viteazul, Racovlţi ~şi
Snţu Mihail, domni.
Mihai, zugrav, menţionat Ia bis. din Dragomireşti
{1697), 1206.
Mihai, zugrav, In pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte {1764), 283.
Mihail Atanasic,negustor din Moscopole (1744), 863.
Mihail Nicola, negustor din Moscopole (1744), 863.
Mihail Gheorghe, negustor din Moscopole {1744),
863.
Mihail Tetoianu ( ~ Tetoianul), egumen al m-rii
Tismana, arhimandrit donator (1781), 718, 869,
999.
Mihai <Viteazul> (Mihail, Mihaiu), domn al Ţării
Româneşti <1593 -1601 >, familie 285, 384;
donator 384, 975; lupte 315; in pomelnice 282,
285.
Mihai Vodă, biserică v. Bucureşti, biserici.
Mihalache v. şi Mlhilache.
Mihalache, fiul lui Dumitrache becerul, mormint
(menţ. 1735), 171.
Mihalachi din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574..
Mihalachi, în pomelnicul schitului Brădel (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
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Mihalc11a, ierodiaconiţa (sic) lui Ioan ierodiacon,
donatoare (1768), 113~.
Mihalcea, jupan <din Pătîrlage?>, donator (1610),
9'j6,
Mihalcea (Mihalcia) <diferiţi>, in pomelnicul bis.
Apostol (menţ. sec. XVIII), 13, H.
Mihalce, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Mihalcea <SAcuianu>, fiul lui Neagoe clucer şi al
Despei (1676), 892.
Mihale v. Ostaşu Mihale.
Mihăly v. Cserei MihO.ly.
MihAilA, piatră de mormint (1799), ~26 n.
MihAlache din familia Ruset, In pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57~.
MihAlachie, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
MihAlacbi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Clrligul
(menţ. 179~). 1171.
MihAlachi, preot din familia Ruset, In pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 57~.
Mihnea <cel RAu> (cel Bătrîn), domn al Ţării Româneşti <1508-1509>, familie 315, 62~.
Mihnea <Turcitub, domn al Ţării Româneşti <15771583, 1585-1591 >, 626, 627, 629, 631; familie
315, 317' 632.
Mihul <cupeţ>, ctitor la bis. Boteanu (menţ.1760),~9.
Mlhul, negustor, In pomelnicul Mitropoliei din
Bucureşti (menţ. 1710), 1168.
Mikl6s v. Nagy Mlklos.
Milcea (Milca, n.), soţia lui Năslase Mojucul,
ctitoră (1773), 312.
Miliţa doamna v. Despina, doamna.
Milos, insulă <Grecia>, 182.
Milthi, monahie, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
Mina, în pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1732), ~32.
minoriţi v. franclscunl.
Mira, donatoare (1775), 561.
Mira, menţionată la bis. Gorgani (1761 ... ), 149.
Mira, menţionată la bis. Popa Soare (menţ. 1771),
307.
Mira, In pomelnicul bis. Manca Brutaru (menţ,
1787), 176.
Mircea, in pomelnicul schilului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Mircea, domn al Ţării Româneşti <1509-1510>,
familie 315, 62~.
Mircea (~cel Tănăr), voievod, fiul lui Mircea
Ciobanul voievod şi al Chiajnei (1566, menţ.
1715), 106, 880.
Mircea <cel BAtrin>, domn al Ţării Româneşti
<1386-1~18>, 1163; in pomelnic 282; In inscripţie îndoielnică 12~6.

Mircea Ciobanul, domn al Ţării Româneşti <15451552 ... 1558-1559), familie 880, 935; ctitor
106; In pomelnic 282.
mireni 28~; aşezămînt privitor la ~ 153.

Miriam, fiica lui Jţhac, mormint (17~3), 520.
Mirica, în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), ~86.
Miron v. TalpA Miron.
Miron, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28~.
Miron, fiul lui Gheorghie, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28~.
Miron voievod v. Barnovschl Miron, domn.
Miron <Costin>, logofăt, soţul Ilenii, in pomelnicul
schitului Frumoasa (menţ. sec. XVIII), 1166.
Mlrta, monahie, in pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Misail, ierodiacon, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Misail, ier&monah, în pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Misail, mitropolit al Moldovei <1700-1708>, in
pomelnicul m-rii Slatina 28~.
Misail, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ),28~.
MisAianu Constantin, donator (1679), 260.
Mislea, m-re <r. Clmpina>, cgumen 263, 269.
Mitana, soţia lui Caraben, donatoare (menţ. sec.
XVIII), 1185.
Mitina(?) jupaniţa lui Vasilachi, ctitoră la bis. Sf.
Troiţa din Clmpulung (1632), 579.
Mitina, menţionată pe o cruce (16~~). 251.
mitrA, dăruită de domn 1097.
Mitrea, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28~.
Mitrea <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădel
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Mitrea, şifar, In pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XV II- XVIII), 282.
Mitria, preot in Căcuceni (1777), 12~2.
Mltrolan de Nissa, mitropolit al Ungrovlahiei
<1716-1719>, 87~; in pomelnicul m-rii Cotroceni 285.
Mitrolan, egumen al m-rii Cotroceni, donator (1701),
97.
Mitrolan, egumen al m-rii Mărgineni, donator
(1653 ... ), 916.
Mitrolan, monah de la Moldoviţa, în pomelnicul
m-rii Slatina (mcnţ. 1777 ... ), 28~.
Mitrolan, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (mcnţ.
1777 ... ), 28~.
Mitrofana v. Ureche Mitrofana.
Mitropolia, biserica v. Bucureşti, biserici, Iaşi,
Suceava, Tîrgovişte; v. şi Moldova şi Ţara
RomAneasca.
mitropoliţi (arhierei, arhiepiscopi) ai Moldovei 816;
donatori681,765,835,876,91~,1016,1017,1057,

1079, 1081, 1085; In pomelnice 28~, 1169, 1171;
~ai Ungrovlahiei 129, 153, 280, 370, 38~, 422,
4~2. ~56, 476, 479, 483, ~97, 587, 592, 607, 617,
618, 751, 1006, 1082; ctitori 4, 5, 179, 25~, 362,
~30, 432, 499, 602, 606; donatori 238, 366, 732,
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7~8, 759, 773, 77~. 780, 79~, 885, 1038, 1M1,
1086; ispravnici, ostenitori 237, 381, 818, 819; în
alai domnesc de inmormintare 396; in pictură

Mogoşoaia, biserica şi palatul v.
Moise, donator lam-rea Pecersca

murală

~~5;

funerar

2~6, 2~ 7,

Moisi, ieromonah, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII), 282.
Moisi (Moţsi), sluger, donator (mcnţ. 1775), 270.
Moise voievod v. Movilă Moise, domn.
Moisilu, preot, in pomclnicul m-rii Cirligul (menţ.

mormînt,

piatră

257, 259,

funerară,

~56;

stllp
in pomelnice

6, 282, 285;

,...., din alte ţări 7, 276, 500; ctitor
donatori 232, 27~. ~30, 1179, morminte

~54;

~65,

~68.

(179~).

Tămăduirii

166.

Miul, in pomelnicul bis. Manea Brutaru

(menţ.

1787), 176.
Miuleţu

Gherghie, fiul lui Grigorie Miuleţu, ctitor
la bis. Bradu-Boteanu (1760), 1,.9.
Miuleţu Grlgorie, tatăl lui Gheorghie ~i Maxin
(menţ.

1760),

~9.

l'liuleţu

Maxin, fiul lui Grigorie Miuleţu, dilur la
bis. Bradu-Boteanu (1760), 1,.9.

minecuţil

1 06~.

Mintuleasa, biserică v. Bucureşti, biserici.
Mkrtici, mahtesi din Rusciuc, tatăl lui Karapet
(menţ.

1785), 25.

Mogilldea Alexandra, cneaghina lui Nicolae Mogăl
dea mare ceaşnic, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28~; v. şi Mogilldea Grozava.
1\logi\ldea Grlgorle, fiul lui Nicolae Mogăldea mare
ceaşnic, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ),

28~.

Mogilldea Grozava, cneaghina lui Nicolae Mogăldea
mare ceaşnic (1658), 776; v. şi Mogăldea Alexandra.
Mogăldea Ionaşco, fiul lui Nicolae Mogăldea mare
ceaşnic, în pomelnicul m-rii Slatina (mcnţ.
1777 ... ),

28~.

Moglldea Irina, fiica lui Nicolae Mogăldea mare
ceaşnic, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ),

28~.

Moglldea Nicolae (Mogălde ,....,), ceaşnic mare (paharnic) (1657, 1658, menţ. 1777 ... ), familie
28~, 65~, 776; donator 776; in pomelnic 28~.
Mogăldea Todosiia, fiica lui Nicolae Mogăldea mare
ceaşnic, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ),

28~.

Moglldea Tofana, fiica lui Nicolae Mogăldea mare
ceaşnic, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ),

28~.

Moglldea Vasllie, postelnic al doilea (fost) {1657,
menţ. 1777 ... ), fiul lui Nicolae Mogăldea mare
ceaşnic, mormint 65~; în pomelnic 28~.
Moghilă v. Movill.
Mogoş, menţionat la bis. Popa Soare (menţ. 1771),
307.
Mogoş

Matei (Mogoşescul ,....,), agă mare, fost mare
serdar (1718-1722), 215; ispravnic de biserică
~87.

Mogoşescu

v.

Vişa Mogoşescu.

(menţ.

biserici.
sec. XVII),

873.

179~).

Miul, abagiu, ctitor la bis. Izvorul

Bucureşti,

1171.

Mojucul v. Năstase Slmneanul Mojucul.
Moldova (Ţara Moldovenească) 75, 1~2. 18~. ~69, 781,
102~, 1067, 1172, 1221; Mitropolia din,...., 281,.,
501, 1020, 1081; v. şi mltropoliţi; biserică din
,...., adusă în Bucureşti 1208; domn al ,...., inmormintat în Ţara Românească 318; alai domnesc
de înmormîntare vine din ,...., în Ţara Românească 396; răzmeriţă in ,...., 281,.; armate ruseşti
în ,...., 28'•; domni ai ,...., ; passim.
•MoldovPni, biserica V. Bucureşti, biserica sr.
Ionică.

Moldoviţa,

m-re <r. Cîmpul ung> 281,.; egumcni 151,

798, 875.

Momcea, în pomelnicul bis. Sf. Ecatcrina

(menţ.

1790), 379.

monahi v. călugări.
monahii v. călugilriţe.
monede v. bani, cervoneţl, Uorini, forlnţi, galbeni,
gyra, mlrleşl, potorl, talerl şi zloţi.
morari din Transilvania %8.
Mordehai, rabin, fiul rabin ului J ehuda, mormint
(1715), 505.

Mordehai, rabin, fiul lui Ţvi (menţ. 17~8), 523.
Mordehai, tatăl rabinului Moşe (menţ. 1763), 531.
~lordehai, tatăl Sarei (menţ. 1729), 511.
1\lorfula, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.

mori, roţi de ,...., 668.
Moriia v. Peloponez.
morminte 6, 383, 387, 396, ~99, 703, 711, 712, 119~,
·
1195, 1253 ; v. şi pietre de mormint.
)loruzi Alexandru Costantlp (Muruzi Alexandru),
domn al Ţării Româneşti <1793-1796, 17991801 >, 58, 166, 25~, ~02, ~26 n., 600, 602,
1156; donator 108, 109.
1\loruzi Elena, soţia lui Ioan Moruzi (1780), 11~1.
Moruzi Gheorghe, fiul lui Ioan Moruzi şi al Elenei
(1780), 1 H1.

Moruzi Ioan(?) (sau,....,Donos?),

soţul

Elenei (1780),

11~1.

Moruzi Maria, fiica lui Ioan Moruzi
(1780),

şi

a Elenei

11~1.

Moscopole, oraş <R. P. Albania>, 863.
Moscova, oraş 278, 28~. 1035, 115~, 1237.
Moscu v. Hagi-Moscu, Ioan.
Moşe, rabin, fiul lui Mordehai, mormint (1763),
531.
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Moşe,

Muşa,

moşii,

rabin, tatăl Freidei (menţ. 1799), 548.
ale Mitropoliei şi ale unor mănăstiri 606,
667, 668, 1172.
movilă funerară 435.
Moţsi v. Moisi.
Movilă, familie, în pomelnicul schitului Frumoasa
(menţ. sec. XVIII), 1166.
<Movilă Alexandru> (Alexia), fiul lui Ieremia
Movilă voievod, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
<Movilă> Caterina, fiica lui Ieremia Movilă voievod,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
<Movilă> Costantin, fiul lui Ieremia Movilă voievod, în pomelnicul m-rii Slatina (rnenţ. 1777
... ), 284.
<~lovilib Eremia (Irimie, Moghilă ~), domn al
Moldovei <1595-1600, 1600:...1606>, 816; familie 28'•, 1166.
<Movilă> Gavrilă, domn al Ţării Româneşti <1!j18162U >, în pomelnicul schit ului Brădel 282.
l\lovilă Ion, voievod <fiul lui Simion Movilă>, soţul
Todoscăi, în pomelnicul schitului Frumoasa
(menţ. sec. XVIII), 1166.
<Movilă> Irina, fiica lui Ieremia Movilă voievod,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
<Movilă> 1\laria, fiica lui Ieremia Movilă voievod,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
<Movllih Marie, mama lui Ieremia Movilă voievod,
în pomelnicul sehitului Frumoasa (menţ. src.
XVIII), 1166.
Movilă Moise, domn al Moldovei <1630-1631,
1633-1634>, în pomelnicul schitului Frumoasa
(menţ. sec. XVIII), 1166.
<Movilă> Samllra, fiica lui Ieremia Movilă voievod,
in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Movilă Simion (Simeon), domn al Ţării Româneşti
<1600-1601, 1601-1602> şi al Moldovei <16061607 >, familie 1166; în pomelnice 282, 1166.
<Movilă> Stana, fiica lui Ieremia Movilă voievod,
in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Movilă Todosca, doamna lui Ion Movilă voievod, in
pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec.
XVIII), 1166.
1\lovses, preot armean din Ardahar (menţ. 1733),
1204.
Morar Petru, meşter (1676), 1215 ..
Muruzi Alexandru v. Moruzi Alexandru Constantin,
voievod.
Muscel, judeţ, ispravnici de ,..__ 594.
Muşa, jupaniţă, mormint (sec. XV), 612.
l\Iuşa <diferite>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.

Muşa,

in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790), 379.
în pomelnicul bis. Popa Nan (1765 ... ),
298.
Muşa, soţia lui Dumitru (1725), 196.
Muşat, clucer, donator la m-rea Tismana (1626),
926.
Muşatu, fiul preotului Lazăr (menţ. 1757), 303.
Muşat, logofăt, menţionat la paraclisul Mitropoliei
(1733), 239.
1\luşat, menţionat la bis. Popa Soare (1757), 304.
Muşat, în pomelnicul schilului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.

N
nafornicea, naforniţă v. anaforniţă.
Nagy Ferencz, eroilor, mrşter de breas!rt din Tg.
Mureş (163:~, 1635), 942, 979.
Nagy Karoly }'erentz, donator (1740), 996.
Nagy 1\liklos, croitor, mPşter de breaslă din Tg.
Mureş (1635), 942.
Nalaczi Sara (1745), 680.
namestnic de poslelnicei 1035.
Nanu, argintar (1782), 280; probabil acelaşi: Nan,
argintar (1785), 759.
Nanu, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790),
379.
Nanu, preot, ctitor la bis. Popa Nan (1719), 296.
nartex 454.
Nasta, donatoare (177 5), 561.
Nastasia, Nastasie v. şi Anastasia, Anastasle.
Nastasia, cneaghina lui Ioan mare slolnic, în po·
melnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nastasiia, cneaghina <probabil prima soţie> a lui
Solomon <Bîrlădeanu> vornic (menţ. 1777 ... ),
284.
Nastasia de la Drăgoeşti, femeia lui Ioan Nuţul,
in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Nastasiia din neamul Docăneştilor, in pomelnicul
bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII),
1167.
Nast.asie din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Nastasiia, femeia lui Duca, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nastasiia, femeia lui Gheorghe, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
No.stasia, femeia lui Iacov, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nastasiia <jupaniţă>, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
No.stasila, monahie, in pomelnicul bis. Ceauş Radu
(menţ. 1753), 57.
Nastasiia, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
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Nastasela, în pomelnicul bis.

Ceauş

Radu

(menţ.

1753}, 57.

Nastasiia (Nastasie} <diferite>, în pomelnicul bis.
din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII}, 1167.
Nastasiia (Nastasie} <diferite>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... }, 284.
Nastasie, preot, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794}, 1171.

Nastasie, soţia ( ?} lui Ilie, în pomelnicul m-rii
Cîrligul (menţ. 1794}, 1171.
Nastasiia, soţia ( ?} lui Mihail de Ia Cîmpul ung, în
pomrlnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... }, 284.
Nastasie, soţia ( ?} lui Ştefan, în pomclnieul m-rii
Cîrligul (menţ. 1794}, 1171.
Nastaslla, ţarină, soţia lui lvan cel Groaznic, în
pom<"lnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... },
Nastasia <Lăpuşneanu>, fiica lui Alexandru Lăpuş
neanu voievod, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

1777 ... }, 284.

Neacşa,

1777 ... }, 284.

jupaniţa

lui Stoica logofăt (1617}, 250.
jupîneasa lui Barbu Zătreanu v. Zitreanu

Neacşa.
Neacşa,

în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII}, 14.
Neacşa (Neacăşa}, în pomelnicul schitului llrădnt
(menţ. sec. XVII- XVII 1}, 282.
Neacşa <diferite>, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ.
Neacşa

1794}, 1171.

(Niacşa}

<diferite>, în pomclnicul bis.
Popa Nan (1765 ... }, 298.
Neacşa, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (mPnţ.
1751}, 1170.

Nathanail, în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

1777

... }, 284.

Nazar, mahtesi din Adrianopol, ctitor la Biserica
Armenească

(1781}, 15.

Nazarle, in pomelnicul m-rii Cîrligul

(menţ.

1 794},

1171.
Năcuţi

din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758}, 574.
Nistase <diferiţi>, menţionaţi la bis. Popa Soare

Ştrfan

Neacşul,

donator la bis. Hanului

ŞPrban

Vodă

Neacşu, menţionat

la bis. Popa Soare (1791}, 301.
la bis. Sf. Ştefan (1 790}, 423.
in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.

Neacşul, menţionat
Neacşu,

1790}, 379.
Neacşul,

în pomelnicul bis. Stavropoleos

(menţ.

1 733}, 451.
Neacşu, soţul Ilincăi

(1749}, 554.

zugrav de icoane (1688}, 1109.
Neaga v. şi Nega.
Neaga, doamna lui Mihnea Turcitul voievod, familie,
ctitoră

(1587}, 632.

Neaga, mama lui Iorga eclesiarh (menţ. 1 733}, 72.
Neaga, menţionată la bis. Popa Soare (1791}, 301.
Neaga, menţionată pe o cruce (menţ. 1 ?30}, 197
Neaga <diferite>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII}, 282.
Neaga, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794},
1171.

(1791}, 301.
menţionat

la bis. Sf.

(1790}, 423.

Neacşul,

1777 ... }, 284.

la bis. Scaune (sec. XVIII},

Neaga, în pomelnicul bis. Manea Brutaru

(menţ.

1787}, 176.

357.
Năstasle,

în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII}, 282.
Nistase Simneanul Mojucul, ctitor la bis. Precupeţii
Vechi (1773}, 312.
năstavnic v. egumeni.
năstrape v. eloi.
Nisturel Aneuţa, jupîneasa lui Constantin Năsturel
mare vistier, ctitoră la bis. Slobozia (1743},
434.

Nisturel Constantin vistier mare, ctitor la bis. Slobozia (1743}, 434.
Nisturel Despina, soţia lui Radu Năsturel, mormînt
(1635}, 642.

Radul, mare

(menţ.

<Nisturel>
v.

Neacşa

(menţ.
Neacşa,

(1 78'•}, 100.

Nastea, în pomelnicul schitului Brădct (menţ. sec.
XVII- XVIII}, 282.
Nastla, fiica lui Mihail şi a Anisiei, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... }, 284.
Nataliia din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1 758}, 574.
Natalia, monahie, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.

Năsturel

<diferite> (1677 ... 1725}, 110, 196, 605.
femeia lui llea, in pomelnicul m-rii Slatina

Neacşa, preoteasă, menţionată

284.

Nistase,

Neacşa
Neacşa,

logofăt

din

Fierăşti,

familie

1635}, 642.
Udrişte,

jupan, donator (sec. XVII}, 921.

şi Niacşa.

Neaga, in pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII sf.}, 486.
Neaga, soţia lui Voico (1725}, 196.
Neagoe, biserica lui - v. Cirligul, m-re.
Neagoe clucer mare v. Neagoe Săcuianu.
Neagoe de la Craiova, tatăl lui Pirvul vornic, Barbu,
Danciul şi Radul (menţ. 1500}, 739, 749, 963.
Neagoe, fiul lui Vlaicu clucer, mormint (1583}, 630.
Neagoe, logofăt, mormint (1737}, 73.
Neagoe (Negoe}, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII}, 282.
Neagoe <Basarab>, domn al Ţării Româneşti <15121521>, familie 275, 285, 286, 577, 878, 1159;
ctitor 577; donator 275,286,830,1017, 1096;
in pomelnice 282, 285; in pictură murală 1159.
Neagoe <Săculanu>, mare clucer, soţul Despei,
tatăl lui Mihalcea (menţ. 1676}, 892.
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Neagoslava, doamna <soţia lui Barbul Craiovescu>,
donatoare (1521), 1050.
Neagu, menţine 1247.
Neagul, <fiul> lui Antonie voievod, in pomelnicul
bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Neagul, menţionat pe o cruce (1677), 110.
Neagu, în pomelnicul m-rii Anlim (menţ.1746 ... ), G.
Neagu, în pomelnieul big. Apostol (menţ. sec. XVIII
sf.), 13.
Neagul <diferiţi>, în pomelnicul schilului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Neagul, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Neagu, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Neamţ ( Inălţarea Domnului), m-re <r. Tg. Neamţ>,
28~. 762, 763, 806, 876, 877, 879, 964, 1251;
cgumeni 960, 1032; meşt.rr de cruci 765.
nebedel'Hiţă 1065.
Nechifor v. şi Nlchlfor.
Nechifor, boier, în pomrlnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Ntwhlfor, monah de la Slatina, în pomelnic (menţ.
1777 ... ), 284.
Nechlfor <Grecul>, mitropolit al Moldovei <17391750>, In pomelnicul m-rii Slatina 284.
Nechita v. şi Nichita.
Nechita, meşter (1698), 1178.
Nechlta, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Nechita <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Necodim v. şi Nicodim.
Necodlm, ieromonah, In pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
Necol ... , in pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ.
1732), 432.
Necola v. şi Necula, Nicola, Nlcula.
Necoli v. Slltinian Necoli.
Necoll, jupan, soţul Mariei, tatăl lui Stanciul cojocar (menţ. 1723), 201.
Necola in pomelnicul bis. din Sirbi v. Pogoni Nicolae.
Necolae v. şi Nicolae, Niculae.
Necolae, menţionat la bis. Scaune (sec. XVIII),
357.
Necolae, In pomelnicul bis. Bradu-Staicu 50.
Necolal, In pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.
Necolae, in pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.
1780 ... ), 285.
Necolae, zugrav de icoane (1708), 1115.
Necşa, In pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Nectarie v. şi Nictarie.
Nectarle ( ?), egumen al m-rii Cozia, arhimandrit,
donator (1787), 925.

Nectarie,egumen al m-rii Sf. Ioan cel Mare-Grecesc,
mormînt (1732), 463.
Nectarie, episcop al Rîmnicului <1792 -1812 >,
donator 1156.
Necula v. şi Necola, Nicola, Nicula.
Necula v. MAinescu Necula.
Necula, ceauş, ctitor la bis. Batiştc (1764), 34.
Necula, menţionat la bis. Popa Soare (mcnţ. 1771),
307.
Necula pircălab, soţul Floricăi v. Glo~toveanu
Nicola.
Necula, in pomelnicul schitului Brădcl (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Necula <diferiţi>, în pomelnicul bis. din SărăţPniide-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Necula voicvod v. Nicolae Pătraşcu.
Neculae v. şi Nicolae, Niculae.
Neculae v. Trăsnea Neculae.
Neculaiu, cupeţ, soţul Ştefanri, lat ăl lui Andrei
şi Ilie (menţ. 1742), 1027.
Neculai din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Neculae <diferiţi>, fiii lui Costandin hagiu, mormînt
(1725), 169.
Neculau, ieromonah, în pomelnicul m-rii Clrligul
(menţ. 1794), 1171.
Neculae, menţiune la bis. Popa Soare (1771), 307.
Neculai <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Cirligul
(menţ. 1794), 1171.
Neculae, in pomelnicul bis. din Dragomireştii-din
Deal (menţ. 1766), 134.
Neculae, in pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Neculae, in pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Neculae <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Sirbi
(menţ. 1765), 433.
Neculcla, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Neda, menţionată la bis. Izvorul Tămăduirii (1794),
167.
Nedelco, menţionat la bis. Sf. Ştefan (1790), 423.
Nedele din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Nedelea, jupaniţă, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Nedelea <diferite>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Nedelea, soţia a doua a lui Constantin Şerban voievad, in pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.
1780 ... ), 285.
Nega v. şi Neaga.
Nega, jupineasa lui Iane iuzbaşa, in pomelnicul
schitului Brădet (menţ. sec. XVIII), 282.
Negoe v. Neagoe.
Negoescu PanA (Pană), mare logofăt (menţ. 1724),
familie, ctitor la bis. lenei 161; in pomelnic 165.
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Negoescu So.fta (Safta),
(menţ.
Negoiţli.

1724),

soţia

ctitoră

lui

Pană

Negoescu

161; în pomelnic 165.

<diferiţi>,

în pomelnicul bis. Jitniţa
XVIII), 173.
Negru Vodă, mănăstire v. Cimpulung.
Neguleci Dimitrie, donator (1797), 913.
Negustori, biserică v. Bucureşti, biserici.
negustori (cupeţi, neguţători) 185, 203, 381, 667,
1027; staroste de ,....., 71; ctitori 174, 223, 224,
300, 382, 430, 590, 593, 604; donatori 55, 390,
721, 1015; ispravnic de biserică 70; în pomelnice
284, 1168; morminte 69, 206, 208, 210;
din alte ţări 287, 328, 863; ctitor 43; mormînt 120; v. şi Bucureşti, meseriaşi şi negustori
din ""'"'·
Nejin, ora~ <RS.F.S. Rusă>, 1119.
nemţi v. Ţa1·o. Nemţeo.scli..
Nencu, Neniu Coslin v. (;onsto.ntin de Nrncu.
Neofit arhiereu V. Neofit eriteanu.
Neofit, arhiereu de SevastPia (1698), 1067.
Neofit, rgumen, donator (1760), 1013.
Neofit, Pgumen al m-rii Colrocrni, în pomelnic
(menţ.

(men~.

sec.

1780 ... ), 285.

Neofit, pgumen alm-rii 'l'rl'i IPrarhi, donator (1765),
824.

Neofit, ieromonah (1782), 280.
Neofit, ieromonah de la Slatina, în pomelnic

(menţ..

1777 ... ), 284.

Neofit, iPromonah, în pomPinicul Mitropoliei

(menţ.

1710), 1168.

Neofit, episcop, în pomelnicnl bis. Sf. Ecaterina
(menţ.

1790), 379.

Neofit Criteanu (Neofit din Creta), mitropolit al
Ungrovlahiei <1738-1754>, 129, 248; donator
1082; ispravnic la zidirea unei biserici 381;
ridică o cruce hotarnică 606; în pomelnice 6, 285.
Neofit Patelaros, arhiepiscop al Cretei (1655), 1080.
Nestor mare vornic v. Ureche Nestor.
Nestor, pictor de icoane (1594), 1105.
Niacşa v. şi Neo.cşo..
Niacşa, gazdă, menţionată pe o cruce de piatră
(1708), 604.
Niacşa,

In pomelnicul bis. Apostol

(menţ.

sec. XVIII

sf.), 13.
în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII sf.), 13.
Nibolai v. Rocovici Nicolal.
Nica (?)pe o piatră funerară (1790), 428.
Nica, logofăt al treilea, soţul Stancăi (menţ. 1787),
Nio.cşu,

221.

Nica, logofăt de aprozi, tatăl lui Sandu (1760), 305.
Nica, In pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec. XVIII
sf.), 13.
Nica, In pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII),
173.

Nicandru, ieromonah (sec. XVIII sf.), 814.

Nicandru, monah, în pomelnicul schitnlui Brădet
(menţ. sec. XVII), 282.
Nicanul v. Iacov Nico.nul.
Nichlfor, egumen al m-rii Sărindar, donator (sec.
XVIII), 147.
Nichifor, egumen, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
menţ.

1790), 379.

Nichlfor, episcop, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ.

1790), 379.

Nichifor, ieromonah, In pomelnicul schitului
(menţ.

Brădet

1751), 282.

Nichifor, ieromonah,
(menţ.

în

pomelnicul

Mitropoliei

1710), 1168.

Nichlfor, monahi

în pomelnicul schitului
sec. XVII), 282.
Nichlfor <diferiţi>, în pom elnicnl his. Popa N an
<diferiţi>,

Brădet (menţ.
(menţ.

1765), 298.

Nichlfor, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

(menţ.

1790), 379.

Nichlfor, preot, me~ler de cruci (1560), 765.
Nichlfor, zugrav de icoane (1786), 1146.
Nichita., monah, din familia Ruset, în pomPinicul
bis. din DPalui-MarP (menţ. 1758), 574.
Niroo.rli. de la Moldoviţa, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nicodim v. şi Necodim.
Nil•odim, arhidiacon (Roxolanul sic), de la m-rea
Tismana (1670-1671), 750, 821.
Nicodim, diacon, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
Nirotlimu, egumen al m-rii Tismana, donator
(1655), 7'·1.

Nicodim, egumrn al m-rii Tismana, donator (1717),
1220.

Nicodim, ierodiacon, fiul lui Ştefan Grecianu mare
sluger, donator (1781-1791), 59-61, 1180.
Nicodim, ierodiacon, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ.

1798), 1172.

Nicodim, ieromonah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ.

1798), 1172.

Nicodimu, ieromonah, In pomelnicul schitului
(menţ. sec. XVIII), 282.
Nicodim, monah, cămăraş al Mitropoliei

Brădet
(menţ.

1730), 233.

Nicodim, monah, In pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Nicodim, monahi <diferiţi>, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nicodim, monah, stoler, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

1777 ... ), 284.

Nicodim, preot, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Nicol. .. , piatră de mormint (menţ. 1766), 670.
Nicola v. şi Necola, Necula, Nlcula.
Nicola v. Mihail Nicola.
Nicola, donator (1566), 880.
Nicola jupan v. Glogoveanu Nicola.
Nicola, menţionat pe o cruce (1708), 604.
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Nicola, monah, în pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Nicola, negustor, în pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Nicola pîrcălab v. Glogoveanu Nicola.
Nicolache v. Scarlat Nicolache.
Nicolachi v. Gheorgachi al lui Nicolacbi.
Nicolae v. şi Necolae.
Nicolae v. Gros .......,, Mogăldea .......,, Papastamate .......,,
Rocovici .......,, Schacs .......,, Shacs -, Tem ......., si Volfr
Nicolae.
·
Nicolae <diferiţi> (1771-1782), 280, 287, 1247.
Nicolae (Neculae), cojocar, cupeţ, ctitor la bis.
Oţetari (1757, 1772), 223, 224; v. şi Nicolau Radu.
Nicolae, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Nicolae, fiul lui Eustatie Pogoni v. Pogoni Nicolae.
Nicolae, fiul preotului Bunea (1738), 665.
Nicolae, ieromonah de la Secui, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nicolae, ieromonah de la Voroneţ, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nicolai, ieromonah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Nicolae, monah de la Moldoviţa, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 17 77 ... ), 284.
Nicolae, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Nicolae, în pomelnicul m-rii Antim (menţ. 1746
. . . ), 6.
Nicolae, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII sf.), 13.
Nicolaiu, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Nicolae, in pomelnicul bis. din Dragomireştii-din
Deal (menţ. 1766), 134.
Nicolae <diferiţi>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Nicolae (Nicolai) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nicolae in pomelnicul bis. Stavropolcos v. Pogoni
Nicolae.
Nicolae, preot, donator (1723), 566.
Nicolae, preot, donator la bis. Popa Rusu (1787),
1001.
Nicolai, preot, in pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Nicolae, preot zugrav, ctitor la bis. Udricani (menţ.
sec. XVIII), 486.
Nlcolal, tatăl lui Iordache, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Nicolae voievod v. Mavrocortlat Nicolae Alexandru
şi Mavrogheni Nicolae Petru, domni.
Nicolae Alexandru voievod v. Mavrocordat Nicolae
Alexandru, domn.
Nicolae Pătraşcu (N ecula, N eculac Petrasco Pă
traşcu), domn al Ţării Româneşti <1599:_1,600>,
familie 384, 643; donator 384; in pomelnice
282, 285; mormînt 643.

Nicolae Petru voievod v. Mavroghenl Nicolae Petru,
domn.
Nicoli, in pomelnicul schitului Brădet. (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Nlcolau, preot, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Nlcolau Filip, meşter argintar (1783), 155.
Nicolau Iancu, negustor din Moscopole (1744), 863.
Nlcolau Radu, <probabil fiul lui Nicolae cojocar>,
ctitor la bis. Oţetari (1792), 226.
Nictari, ieromonah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Nicula v. şi Necola, Necula, Nicola.
Nicula, in pomelnicul bis. din Slăvitesti (menţ.
1751), 1170.
.
Nlcula, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Niculache, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765), 298.
Niculae v. şi Neculae, Nicolae.
Niculae in pomelnic v. Pogoni Niculae.
Niculae din neamul Dudeştilor, mormint (1787), 368.
Niculaia, ieromonah, în pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
Niculae, monah, in pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
Niculaie, preot, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Niculal, preot, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284 .
Nlculai <Costin>, fiul lui Miron Costin logofăt, in
pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec.
XVIII), 1166.
Nifon, monah, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII), 282.
Nlfont, episcop de Novgorod (menţ. sec. XVII), 873.
Nil, egumen al m-rii Slatina, donator (1602, 1603),
834, 967.
Nilu, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Nisim v. Haim Nisim, rabin.
Nistoru, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. •J76.'i
. .. ), 298.
Nissa, oraş <Turcia>, 874.
Nofal Petru, fiul lui Gheorghe din Tripoli ('1748), 420.
Notara, Dimitrie Gheorghe (1723), 237.
Novac, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menf
1751), 1170.
Novgorod, oraş <R.S.F.S. Rusă>, episcop 873.
Num ... din Craiova, donator (1795), 721.
Nuri, armeancă, mormint (1736), 40.
Nuţul Ioan, soţul Nastasiei din Drăgoeşti (menţ.
1777 ... ), 28lt.

o
Oancla, monahie in pomelnicul schitului
(menţ. sec. XVIII), 282.
Oancea, in pomefnicul bis. Manea Brularu
1787), t 76.

Brădet
(menţ.
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Oaneea ( ?), în pomelnicul bis. Popa Nan

(menţ.

1765), 298.

Oaneea, preot, ctitor la bis. Sf. Vineri din Cimpulung (1758), 592.
Oanela, preot, In pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
oaste nemţească t.87, 851; turcească 315,851, 1165;
v. şi dorobanţi, sel.menl.
Obedeanu, familie, ctitori (172/o), 1253.
Obedeanu Costandln, mare stolnic fiul lui Pătru
Obedeanu, ctitor la bis. Sf. Dumitru din Craiova
(172/o), 1253.

Obedeanu PAtru, fost mare
172/o),

armaş,

mormint

(menţ.

1253.

<Obedeanu> Stanea (Obedeanca), fiica lui Dositheu Brăiloiu (17t.7), 712.
Oborul Vechi, biserică v. Bucureşti, biserici.
obştejitie

t.80.
oca t.29, t.9t..

Ocnele Mari,
odabaşa

oraş, fintînă

. .. ), 28/o.

Osogov, localitate <R. P. Bulgaria>, 793.
Ostanlţa, sat <Grecia>, H2, t.43, t.t.7, t.68, 661,
1123, 1237, 1239.
Ostaşu

Axenla, juplneasa lui Ostaşu Mihale, donatoare (1697), 1206.
Ostaşu Mlhale, soţul juplnesei Axenia (1697), 1206.
ostenitori v. Ispravnici.
Ostolel Stoleo, donator (1780), 501.
Ostrov, schit <or. Călimăneşti>, 275; stareţă 1218.
Oteteleşanu Constantin din Craiova, donator (1795),
721.

otomani v. Turcia şi turei.
Oţetari, biserică v. Bucureşti, biserici.
578.

66/o.

Otloehla, fiica lui Gheorghe, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28/o.
Odoehlla, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII- XVIII), 282.
oi 282.
Oiejdea (Vaiasd), sat <r. Alba>, biserică din ~ 996.
Olari, biserică v. Bucureşti, biserici.
Oleseher Georg (G.O.), meşter argintar <din
Braşov>

(1696-1707), 955.

Olt, rîu 596, 6/ot., 125/o.
Omlr, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
omofoare 1066, 1067.
Onisie, femeia lui Gavril logofăt, In pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28/o.
Onueu, preot, donator (1756), 570.
Oppeln (Opulia), oraş <R. P. Polonă>, 1196.
Oprea <diferiţi> (158/o, 1725), 196, 2/o9.
Oprea, agă, mormînt (1585), 631.
Oprea, meşter(?) (1581), 550.
Opria, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec. XVIII),
13.

Oprea

ordin v. lranelseani, iezuiţi.
ordinul sr. Francisc V. franeiseani.
ornamente, de argint aurit 1030; de bronz 1026.
Osman v. El-hadj Osman.
Oso ( ?), in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777

<diferiţi>,

in pomelnicul schitului
sec. XVII-XVIII), 282.
Oprea, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

Brădet

(menţ.

(menţ.

1790), 379.

Oprea, preot, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVIII), 282.
Oprea, vistier (sec. XVII), 920.
Oprllşa, In pomelnicul bis. din Dragomireştii-din
Deal (menţ. 1766), 13/o.
Oprlşa <diferite>, In pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
orare 25, 1068, 1069.
Oreanes <Orkhan>, sultan turc <menţ. sec. XVII>,
1023.

p
P.B., marcă a unui meşter argintar (159/o), 675.
P.B., marcă a unui meşter argintar (1718), 958.
P. H. v. Blemeseh Petrus.
paltale 12t.9.
Paghtasar, Pagtasar v. Gemertas-oglu Pagtasar.
pahare (ceşti, cupe) 268, 933-938, 9/oO, %1, 9t.39t.5, 9/o 7, 950-960; 1017, 1220; ale unor bresle
939, %2, 9t.6, 9t.8, 9t.9; v. şi bolurl, cAni, poeale,
potire, vase.
paharnlei (ceaşnici, cupari) 211, t.71, 595, 627;
755, 1165; mari~ 330, 363, t.77, t.87, t.92,
580, 58/o, 59/o, 75/o, 932, 1189; ctitori t.77, 580,
58/o, 59/o; donatori 211, t.92, 75/o, 755, 932;
ispravnic de biserică 487; morminte 471,
627; ~din Moldova 28/o, 65/o; donatori 776,
102/o; ~din Transilvania t.7.
Pahomle, duhovnic, donator (1790), 80/o.
Pahomle, egumen al m-rii Arnota (1685), 843.
Pahomle, egumen al m-rii Hurezi (menţ. 179/o),
810.
Pahomie, episcop de Roman <1707-171/o>, de Ia
Neamţ, donator 1197; in pomelnic 28/o.

Pahomla, ieromonah de la Moldoviţa, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28/o.
Pahomlia, ieromonah, in pomelnic (menţ. 1735
... ), 1169.

Pahoml, ieromonah, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ.

1798), 1172.

Pahomie monah v. Alexandru LApuşneanu, domn.
Pahomie monah v. Barbu! Craioveseu şi Bujoreanu.
Pahomia, monah de Ia Voroneţ, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28/o.
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Pabomle, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Pabomlna, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Paisie, egumen al m-rii Bistriţa, donator (1687), 952.
Paisie, donator (1594), 1105.
Po.isie, ieromonahi <diferiţi>, în pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Po.isie, monah de la Moldoviţa, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Po.isie, monahi <diferiţi>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Po.isie, monah, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu 50.
Po.isie, monahi <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Po.lo.mon, monah, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
po.lo.nci 793.
palo.t 198.
Paleologu din Bizanţ, mare armaş, ctitor (1727), 589.
Palomid Mlbo.llu, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Po.no.gbio., în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1789), 378.
Po.no.ghla, in pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
po.no.ghiare 563, 961-967.
Pano.ghioto.cbi <Mamona Panaioti Nikusios>, tăl
maci mare la Poartă, ctitor la m-rea Sf. Gheorghe Nou (menţ. 1698), 382.
Panaiot v. Cullno. Pano.iot.
Po.no.lot, ceauş, donator (1776), 80.
Panaiot în pomelnicul bis. Stavropolcos v. Pogoni
Panait.
Pano.iotu Mlbo.il, donator (1667), 553.
Po.no.it, ban, soţul Xanthei (menţ. 1797), 441.
Panait, donator (1719), 341.
Panait menţionat la bis. Icoanei v. Bibeanu Po.no.it.
Panait, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.), 50.
Panait, in pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Po.no.it, în pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Panait în pomelnicul bis. din Sîrbi v. Pogoni Panait.
Po.no.it, în pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ.1765), 433.
Panait, şclar, hagiu, ctitor la bis. Sf. Constantin şi
Elena (1785), 370.
Panait sluger v. Bibeanu Po.no.it.
Po.no.ito., în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
... ), 298.
Panaite v. Dro.go.n Po.no.ite.
Pano.itu (Panaite, Panaiti) <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec.
XVIII), 1167.
Pană v. Negoescu Po.ni.
Po.ni, ctitor la bis. Batişte (1764), 34.
Po.ni <diferiţi> (1677, 1782), 110, 280.

Po.ni, donator (1566), 880.
Po.ni <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Po.ni, in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII),
173.
Po.ni, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Po.ni <vistier>, clitor, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790), 379.
Po.ndele, tatăl ( ?) lui Gheorghie Sinodi (menţ. sec
XVII), 559.
Pandll, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Pango., <boier>, donator (1566), 880.
Po.ngro.tie, monah, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Paniti v. Pap Ano. Po.niti.
Po.nos, tatăl lui Matei, arhiereu de lerapolis (menţ.
1755), 910.
Pantelimon, ieromonah, donator (sec. XVIII), 1236.
Pantelimon, mănăstire v. Bucureşti, biserici şi
mănăstiri.

Pantoleon v. Co.lliarbos Po.ntoleon.
Panu, preot, tatăl preotului Ilea (menţ. 1593), 770.
Panu Tudoro.che, donator (1787), 1001.
Po.p Ano. Panlti (1666), 950.
Papa postelnic mare v. Brincoveo.nu Po.po..
Papa <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Papa., in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Po.po., tatăl lui Karapet (menţ. 1796), 30.
Papa vistier mare v. Greclo.nu Po.po..
papadia v. preoteo.si\.
Po.po.nicolo.u Constantin, fiul lui Teodorachi Papanicolau, mormînt (menţ. sec. XVIII), 180.
Po.po.nicolo.u Hriso.to., soţia lui Teodorachi Papani··
colau, mormînt (menţ. sec. XVIII), 180.
Po.po.nicolo.u Teodoro.chi, soţul Hrisafei (menţ. sec.
XVIII), 180.
Po.po.sto.mo.te Ano.sto.sie, meşter argintar (163 7), 81;.
Po.po.sto.mo.te Nicolo.e, tatăl lui Anastasie (menţ.
1637), 817.
Po.po.zoglu Grigore, donator (1794), 1151.
po.ro.clise 82, 237, 238, 468, 498, 584, 596.
po.ro.cllser 1236.
Po.ro.mithllo., sat <Grecia>, 670.
Paro.sco. <diferite>, in pomt>lnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Po.ro.schlv din Craiova donator (1795), 721.
Po.ro.schiv, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Po.ro.schivo. din familia Ruset, în pomelnicul bis.
din Dealul-Mare
(menţ. 1758), 574.
Po.ro.scblvo., monahie, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Po.ro.schevo., piatră de mormînt (menţ. 1771), 307.
Paro.scblva <diferite>, in pomelnicul m-rii Cirligul
(menţ. 1794), 1171.
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Po.ro.schivo., in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Po.ro.schivo. (Parascheva), in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
po.rdoseo.lă a unor biserici 301, 454.
Po.rthenie, arhimandrit, donator (1752), 1044.
Po.rthenle, arhimandrit al m-rii Argeş, donator
(1784), 758, 1000.
Parthenie, arhimandrit al m-rii Tismana v. Po.rthenie, episcop al Rtmnicului.
P11.rtenie, egumen al m-rii Bistriţa, donator (16811682), 268, 951.
Po.rtenie, egumen al m-rii Cotroceni, in pomelnic
(menţ. 1780 ... ), 285.
Partenle, egumen al m-rii Radu Vodă (1693),
338.
Po.rthenie, episcop al Rlmnicului <1764-1771 >,
donator 825; arhimandrit al m-rii Tismana 865.
Po.rthenle, ierodiacon de la Slatina
(menţ.
1777 ... ), 284.
Po.rtenle, ieromonah (sec. XVII), 1233.
Po.rthenie, ieromonahi de la Voroneţ <diferiţi>, in
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
Po.rtenie, ieromonah, donator la mănăstirea din
Curtea de Argeş (1790), 805.
Po.rtenle, ieromonah, donator la bis. Sf. Apostoli
(1664), 982.
Po.rthenie, ieromonah, în pomelnicul bis. Ienii
(menţ. 1724), 165.
Parthenie, ieromonah, zugrav de icoane (1731),
1123.
l'artenle, menţionat pe o cruce (menţ. 1593), 770.
Po.rtenle, mitropolit al Gotiei şi Cafei, mormint
(1734), 465.
Po.rthenie, monah, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Partenle, monah, zugrav de icoane (1800), 292;
v. şi Po.rthenle, zugrav.
Po.rtenie, patriarh al Constantinopolului <16391644>, donator 1019.
Po.rtenie, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790),
379.
Po.rtenie, proegumen al m-rii Argeş, în pomelnicul
m-rii An tim (menţ. 1746 ... ), 6.
Po.rtenie, protosinghel al m-rii Valea, donator
(1784, 1786), 738, 911.
Po.rthenie, zugrav de icoane (1795), 67; v. şi Partenie, monah zugrav.
Po.rtenle Sumeliotul, eclesiarh, zugrav de icoane
(1772), 1241.
Po.rusls (?), fiul lui Atanasie din Vlasi, mormînt
(1727), 460.
Po.scu, donator (1789), 378.
Po.sho.U (Pascale), mare căpitan de seimeni, mare
ispravnic la biserici (1726, 1745), 138, 359.

po.şă,

vine cu oaste turcească asupra lui Mihai
Viteazul 315.
Po.to.ple, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Patelaros v. Neofit Po.telo.ros.
po.teră de argint 1217.
patrafire v. epltro.hile.
Patraşco v. şi Pătro.şco.
Po.tro.şco <Costin>, fiul lui Miron Costin, în pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec. XVIII),
1166.
po.trlo.rhl şi patriarhii <282>, 339, 418, 420, 500,
504, 756, 868, 1019; ctitor in Ţara Românească
382; clădeşte un han 598.
Po.trichle, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Paul v. loo.n o.l lui Po.ul.
Po.văl din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Po.vel, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Po.văl, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Po.velu, in pomelnicul bis. Cuţitul de Argint (menţ.
sec. XVIII), 111.
Po.văl, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de- Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Po.vel <diferiţi>, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Po.vel, preot, donator (1692), 789.
Po.vlo.che, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
pădure 1246.
Pădure, menţionat pe o cruce (1730), 197.
Pănlo.co. ( ?), in pomelnicul bis. lenii (sec. XVIII),
165.
Păro.sco, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Pă"o.n, boiangiu (1743, menţ. 1790), familie 427429; ctitor al bis. Silvestru 427, 428.
Părvu v. şi Pirvu.
Părvul, diacon de la Govora (1742), 277.
Părvul <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădet
(sec. XVII-XVIII), 282.
Pilrvu, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Părvul, preot, zugrav de icoane (1768), 1134.
Pătărlage, sat <Pătîrlage r. Cislău>, 1009.
Pătran, în pomelnicul bis. Apostol (mPnţ. sec.
XVIII sf.), 13.
Pătraşco v. şi Po.traşco.
Piltro.şco, croitor, ctitor la bis. Sf. Constantin şi
Elena (1785), 370.
Pătro.şco (Petraşco) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
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Pătraşco,

în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), t.86.
Pătraşcu voievod v. Nicolae Pătraşcu, domn.
Pătraşco voievod v. Petru cel Tînăr, domn.
Pătraşco, vornic de Botoşani, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Pătraşco, zugrav de biserică (172t.), 1253.
<Pătraşcu cel Bun> (Petraşco), domn al Ţării Româneşti <1554-1557>, fiul lui Radu
Paisie şi
tatăl lui Petru Cercei 249, 1199.
Pătru v. şi Petru.
Pătru <diferiţi> {1677, 1708), 110, 604.
Pătru armaş mare v. Obedeanu PAtru.
Pătru, cupeţ din Argeş, tatăl lui Ioan (menţ. 1747),
667.
Pătru, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Pătru, preot, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Păun, logofăt preoţit {1772), 241.
Păuna, fiica preotului Lăzăr, menţionată Ia bis.
Popa Soare {1757), 303.
Păuna jupaniţa lui Preda mare spătar v. Brin·
coveanu PAuna.
Păuna mama lui Şerban Cantacuzino mare paharnic
v. Cantacuzino Pii.una.
Păuna menţionată la bis. Icoanei v. Pii.una Lii.mo·
te seu.
Pii.una <diferite>, menţionate la bis. Popa Soare
{1757, 1771), 304, 307.
Pii.una <diferite>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Pii.una, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Pii.una, în pomelnicul bis. Jitniţa, <fiica> jupinesei
Dochiţa (menţ. sec. XVIII), 173.
Pii.una <diferite>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Pii.una, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Pii.una, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Păuna soţia lui Drăghici Cantacuzino v. Cantacu·
zlno Pii.una.
Pii.una <soţia a doua ? > a lui Matei <Ciorogirleanu
probabil mare vistier>, în pictură murală (sec.
XVII), 127.
Pii.una, soţia lui Preda postelnic, donatoare {1747),
1127.
Pii.una <Lii.motescu>, menţionată la bis. Icoanei
<soţia> lui Alex. Lămotescu {1783), 155.
Pecersca, m-re <R. S. S. Ucrainiană>, 873.
Pela, menţiune pe o cruce {1725), 605.
Peloponez (Moriia), peninsulă <Grecia>, 493, 591,
760, 1101, 1118, <1156>.
perdele v. vii.lurl.
Persul Vasile, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.

Pesll, fiica rabinului Jehuda, mormînt {1721), 508.
Petca, menţiune pe o cruce {1725), 605.
Petca, menţiune la bis. Gorgani {1761 ... ), 149.
Petca, în pomelnicul bis. din Slăviteşli (menţ.
1751), 1170.
Petco, croitor, ctitor la bis. Izvorul Tămiiduirii
{1794), 166.
Peter v. Ecsedl - şi Szent Martony Peter.
petohlebniţă v. analorniţii..
Petrache, donator {1789), 378.
Petraşco v. şi Pii.traşco.
Petraşco voievod v. Nicolae
şi Pii.traşcu cel
Bun, domni.
Petre, Petru v. şi Pătru.
Petru v. Mavrogheni -, Morar -, Nolal - şi
Zătreanu Petru.
Petru, boier, în pomelnicul Mitropoliei {1710), 1168.
Petru (Petrea), boieri <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Petru, croitor din Baia (menţ. 1568, 1602), 622, 635.
Petru, cupeţ ( ?) ţarigrădean, tatăl lui Costandin
mare postelnic (menţ. 1737), 328.
Petrea, fiul lui Ioan, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Petre, fiul lui Năstase Simneanul Mojucul, ctitor
la bis. Precupeţii Vechi {1773), 312.
Petre, iconograf din Rusia (sec. XVIII), 452.
Petre, menţionat la bis. Icoanei {1783), 155.
Petre, menţionat la bis. Popa Soare {1791), 301.
Petre, menţionat la bis. Scaune (sec. XVIII), 357.
Petru, menţionat la bis. Sf. Apostoli (1664), 982.
Petru, meşter argintar {1674), 782.
Petre, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Petru, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Petre, în pomelnicul bis. Ceauş Radu {1753), 57.
Petru <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794), 1171.
Petre, în pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ. 1780
. .. ), 285.
Petre, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765),
298.
Petru (Petre) <diferiţi>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Petrea <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Petru, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ. 1733),
451.
Petru, preot de la Drăgoeşti, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Petru, preot, ispravnic la biserica din Mogoşoaia
(sec. XVIII), 191.
Petru, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Petru, sluger, tatăl lui Matei <Ciorogirleanu> mare
<vistier ?>in pictură murală (sec. XVII), 127.

901
https://biblioteca-digitala.ro

l'etrea, soţul Anei, in pomclnicul m-rii Slatina
(mt:'n!. 1777 ... ), 284.
Pelre soţul Gherghinei v. Petre Velico (?).
Petru voievod 282, 616, 1162 v. Radu Paisie, domn.
Petm, voievod, fiul lui Neagoe Basarab voievod
(1517, 1526), familie 276, 1159; în pictură
murală 1159.
Petru <Cazacul>, domn al Moldovei <1592>, fiul
lui Alexandru Lăpuşneanu, In pomelnic 284.
Petru <cel Tini\r> (Pătraşco), domn al Ţării Româneşti <1559-1568>, familie 106, 880, 935;
ctitor 106.
Petru <Cercei>, domn al Ţării Româneşti <15831585>, familie 249, 1199; în pomelnic 282.
l'etru <Lăpuşneanu>, fiul lui Alexandru Lăpuşneanu
(1561, menţ. 1?77 ... ), familie 284,1087,1088.
Petre <Velico ? >, soţul Gherghinei, mormînt (menţ.
1795), 336.
Pelreceico voievod v. Ştefan Pctriceicu, domn.
Pctronle, egumen al m-rii Tismana, donator (1670,
1671), 750, 821.
Petronle, monah de la Moldoviţa, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28lo.
Pe lrus v. Hiemesch Petrus.
peveţ v. cîntăreţi.
Ph ... V. F ...
pictor de icoane v. zugravi de icoane.
pictor ţesător 1082.
pietrari lo22, lo81, 60lo.
pietre ele hotar, menţiune in pomelnic 1172; alte
pietre cu inscripţii 191, 301, lo29;
pietre de mormint 2, 69, 71, 73-75, ?7,
8lo-88, 118-121, 169, 180, 187, 202-206,
209, 219, 255, 256, 258, 259, 316-336, 351,
383, 395, 396, 406, lo26 n., lo28, 4lt.O, lolo1,
lo56-lo63, lo66, 468, lo69, lo72, lo73, 475, lo8lo,
lo85, lo89-lo91, 505-549, 608-620, 622-656,
658-662, 667, 668, 670, 1186-1189, 1191,
120lo; azi dispărute 16-22,35, 39-lo8, 70,183,
18lo, 186, 188, 201, 208, 293, 363-365, 368;
~ funerare 76, 1ilo, 170-172, 231, 233,
23lo, 257, 302-307, 357, 423, lo38, 621, 66lo666, 669; azi dispărute 72; v. şi morminte.
pietre preţioase 818, 819; preţ 765.
pimniţă v. plvnlţA.
Pintelei din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Pinul, sat <r. Cislău>, Biserica Naşterii Maicii
Domnului, ctitori 581.
Pipera, biserică v. Bucureşti, biserici.
pisanii ale unor biserici şi mănăstiri: pe lemn 1208;
pe marmură 181, 58lo; pe piatră 1, 4, 15, 34,
38, lo9, 83, 101, 102, 106, 117, 133, 138, HO,
145, 153, 161, 166, 17lo, 179, 182, 185, 190,
981-200, 218, 223, 236, 252- 25lo, 297' 300,
310, 312, 31lo, 356, 359, 361, 362, 367, 370,

a81, 382, 392, 404, 418, 422, 425, 427, 430, 434,
442, 453-455, lo76, 479, lo83, lo87, lo98, lo99,
576, 579-583, 585, 586, 588-5%, 600, 601;
pictată pe piatră 237; pictate pe zid 5?7, 595,
1253;
~ a unei cetăţi 1203; ~ a unor turnuriclopotniţă 576, 587, 591; ~ la case domneşti
575, 596; ~ la case mănăstireşti 602; ~ la
şcoli 597; ~ la fintini 393, 578; """ la han 598;
~ la o pivniţă 599;
"""azi dispărute 12, 37, 51, 58, 68, 82, 112,
128, 129, H6, 289, 296, 313, 315, lo77, lo97, SOlo;
~ cu text îndoielnic 12lo6, 1250.
piseţ v. logofeţi.
Pilar Moş, biserică v. Bucureşti, biserici.
pitari lo86, 1150.
Pitişteanul Despa, fiica jupanului Radu! Pilişleanul,
mormînt (1725), 202.
Pitişteanul Ilinca, fiica jupanului Radu! Pitiştea
nul, mormînt (1725), 202.
Pitişteanul Rada, fiica jupanului Radu! Pitişteanul,
mormînt (1725), 202.
Pitişteanul Radul, fiul jupanului Radul Pitişteanul,
mormint (1725), 202.
Pitişteanul Radul, jupan, mormînt (1725), 202.
piuliţă de bronz 1215.
pivniţe (pimniţă), lo29, 599.
pirci\labi, ctitor 585; donatori 272, 282, 9lolo, 1 Hlo;
din Moldova 28lo; din Transilvania 877.
Pîrşcoveanu v. PrAşcoveanu.
Pîrvul v. şi PArvul.
Pîrvul v. Creţulesculu PArvulu.
Pîrvul, logofăt din Ruda (menţ. t6lt.O), Glolo.
Pirvul, în pomelnicul m-rii Antim (menţ. 1746
... ), 6.
Pirvul, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790), 379.
Pirvul <Craiovescu>, mare vornic, fiul lui Neagoe
din Craiova, donator (cea. 1500), 728, 739,
7lo9, 828, 963, 968.
Piyiklizate Vardan din Rusciuc (menţ. 1796), 29.
Platonida monahia v._ Desplna, doamna.
Platonida, stareţă a m-rii Dintrunlemn (1797), 809.
Plumbuita, mănăstire v. Bucureşti, biserici.
poale de icoane 1070-1078.
poartă de la biserică v. uşi.
Poarta, Poarta turcească v. Turcia.
Pobrata, m-re <Probota r. Fălticeni>, 28lo.
pocale (pahare), 968-972; v. şi pahare.
Pociteanul Ghinea (Ghinea), jupan (1692, menţ.
1731 ... ), familie lo30, 432; ctitor la bis. din
Sirbi lo32, lo33; probabil acelaşi : Potoceanu
Genea (menţ. 1765), 12.
Pociteanul Sanda (Sanda), jupîneasă (1692, menţ.
1731), familie, ctitoră la bis. din Sîrbi lo30, lo32.
Pociteanul Vasilii (Vasile), cupeţ (1692, menţ. 1731),
familie lo30, lo32; ctitor la bis. din Sîrbi 432.
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pocroave v. epitafe şi văluri liturgice.
pod în oraş 420.
podagră 643; v. şi boală.
poet secui 45.
Poghos v. Hovvianţ Poghos.
Poghos, tatăl lui Stepan tutungiul (menţ. 1771), 17.
pogoane de vie 486, 1172.
Pogoni v. Dumitrachi şi Gheorgachi.
<Pogoni> Aspra, soţia lui Eustatie Pogoni, mama
arhiereului loanichie, în pomelnice (menţ. 1731
... ). 432, 451.
Pogoni Eustatie (Eustatie) din Ostaniţa, tatăl arhiereului Ioanichie (menţ. 1724 ... ), 443; in
pomelnic 451 ; in pictură murală 44 7.
Pogoni Nicolae (Necola, Niculae), fiul lui Eustatie
Pogoni (menţ. 1724, 1733), în pomelnice 432,
451 ; în pictură murală 44 7.
Pogoni Panait (Panaiot, Panaioti), fiul lui Eustatie ·
Pogoni (menţ. 1724, 1733), în pomelnice 432,
451 ; în pictură murală 44 7.
Pogoniana, eparhie <Grecia>, 442, '447, 468, 1237,
1239; arhiepiscopi, mitropolit 7, 588, 602;
mănăstire din ~ 443.
polcovnic 1170; ~ fost mare <eroare in loc de
postelnic ?>, 461.
pollcandru, dăruit unei biserici 429.
Pollcarp, arhimandrit al m-rii Pecersca, donator
(menţ. sec. XVII), 873.
Polldamas Dimitrie, donator (1791), 1047.
Polihrone (Polihronie), jupăn, donator la bis. Popa
Rusu (1796, 1797), 299, 827.
Polonia 46, 863.
Polovragi, m-re <r. Gilorb, 1213.
pomelnice 590; de lemn 1168, 1170; triptic de
lemn 6, 282-285, 379, 574, 1166, 1167, 1169,
1171, 1172; pe piatră 13, 14, 57,111,134,165,
173, 176, 298, 432, 433, 451, 486; pe teracotă
1182; pictate pe zid 125, 148, 189, 194, 482;
azi dispărute 50, 111.
Pop ( ?) din Craiova, donator (1795), 721.
Popa Nan, biserică v. Bucureşti, biserici.
Popa Rusu, biserică, v. Bucureşti, biserici.
Popa Soare, biserică v. Bucureşti, biserici.
Popa Ta tu, biserică v. Bucureşti, biserici.
Popescu) Constandln, donator (sec. XVIII), 1025.
Popescu) Matei, donator (sec. XVIII), 1025.
Popeşti-Leordeni, biserică v. Bucureşti, biserici.
Popov Dobre (1579), 831.
Popovici Ioan, paroh (1780), 501.
Popovici Grigorle, zugrav de icoane (1776, 1779),
1137, 1140; v. şi Grlgorie; zugravi.
Porfira, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ). 284.
Porfirie, monahi <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
portari mari 294, 320; al doilea 662.
portrete: pictate pe lemn 275, 28{., 350, 1102,

1103, 1110; pe pînză 1164, 1165; pe zid 127,
141-144,193, 444-448,577, 1159-1163;
~ grava te pe metal 344, 385, 745, 880, 1005;
~ brodate 122, 1039, 1040, 1049, 1052, 1059,
1071, 1072, 1087, 1088.
posluşnic 284.
postamente de piatră 403, 496, 672, 673.
Postăvaru Ghiţă (menţ. 1791), 152; v. şi Stan.
postelnlci 6, 67, 214, 249, 320, 462, 490, 494, 626,
633, 933, 968, 1021, 1122, 1127; -mari 84, 86,
328, 461, 565, 584, 878, 890, 907; ctitor 890;
donatori 67, 878, 907, 933, 968, 1127; ucis de
seimeni 565; morminte 328, 462, 490, 626, 633;
din Moldova, al doilea ~ 654; ~ mare 284 ;
donator 766; în pomelnic 284; mormînt 654;
postelnicel străin 1035.
Potemchin, Grigorie Alexandrovici, feldmareşal rus,
mort în Moldova (1791), 284.
potire (cupe de ~, discopotir, pahare), 31, 61, 95,
126, 137, 147, 162, 221, 22{., 225, 269, 308,
398, U7, 424, 973-978, 980-1003, 1223; ale
unor bresle 309, 979; ~ azi dispărute 152,
167, 372, 399, 1221; v. şi pahare şi teplotă.
Potoceanu Genea v. Poclteanul Ghlnea.
potorl 571.
Potzo ( ?), donator (1789), 378.
Pracslla, in pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1732),
432; v. şi Evpracslla, monahie.
praf de puşcă v. Iarbă de tun.
Praz v. Chirlac Costantin Praz.
Prii.şcoveanu Chiriachl <Pîrşcoveanu>, soţia lui Şte
fan Prăşcoveanu mare vornic (1783, 1787), 155;
donatoare {t1 7.
Prăşcoveariu Ştefan <Pîrşcoveanu>, mare vornic,
menţionat la bis. Icoanei (1783), 155.
prăvălii 486; cu pivniţe 429.
Precupeţii Vechi, biserică v. Bucureşti, biserici.
Preda v. Merişanu Preda.
Preda <diferiţi> (1729 ... 1799), 197, 605, 955,
1156.
Preda, argintar (1755), 910.
Preda ban mare v. Buzescu Preda.
Preda, căpitan, mormînt (1742), 329.
Preda, fiul lui Calin protopop (menţ. 1735), 172.
Preda menţionat la m-rea Brtncoveni v. Brincoveanu Preda.
Preda, meşter de cruci (1766), 796.
Preda, in pomelnicul m-rii An tim (menţ.1746 ... ), 6.
Preda, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Preda in pomelnicul m-rii Cotroceni v. Brincoveanu
Preda.
Preda, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
... ), 298.
Preda, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
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Preda, în pomelnicul bis. din 8lăvileşli (menţ.
1?51), 11?0.
Preda, în pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), '•86.
Preda, postelnic, donator (1?~6 ... ), 112?.
Preda sluger mare v. Urdăreanul Preda.
Preda spătar mare v. Brincoveanu Preda.
Preda, spătar, tatăl lui Costandin (menţ. 1640), 644.
Preda, zugrav de biserică (1 ?24), 1253.
Preda <Craiovescu>, mare ban, donator (1521), 965.
preotese (ereiţe, papadie, prezvitere), 1 ?2, 304, 308,
423, 664 ; ctitoră 29? ; in pomelnice 14, 283,
284, 486, 1171; morminte 428, 438.
preoţi (erei, ierei, parohi, popi) 139,149,303, 308, 360,
499, 554, 602, 665, 80?, 81?, 8?0, 991, 1150,
1242, 1244; aşezămînt pentru ,.._, 153;
meşteri ?65, ??O, 1043; zugravi, pictori de
icoane 13, 148, 189, 482, 486, 5?1, 1118, 1.124,
1134, 1235; dascăl slovenesc 389; tipograf 1184;
ctitori 112, 289, 296, 404, 486, 425, 592;
donatori 566, 5?0, ?89, 806, 901, 1001, 1053,
1056, 1238; ispravnici de biserică, ostenitori
14, 191, 312, 4?9; in pomelnice 13, 1?6, 283,
284, 298, 486, 5?4, 1168, 1169, 1171, 11?2,
1235; morminte, pietre funerare 76, 172, 302,
304, 423, 428, 438, 609, 63?' 639, 641, 646, 656;
v. şi egumeni ;
străini (ortodocşi, catolici, armeni) 493, 609,
63?, 639, 641, 646, 656, 659, 903, 1204.
preţuri pentru: griu, vin 5?1; ,..., icoană, cruci 571,
765, 807; ,..., al unor relicve 818; lucrul unei
anaforniţe 835.
prlbegil, domn In pribegie 5?8; boieri ,..., 435.
Prlcop <diferiţi>, In pomelnicul m-rii Clrligul (menţ.
1?94), 1171.
pridvoare (nartex, slomn) 1 ?9, 454, 498; zugrăvit
68; morminte In ,.._, 6.
Priester Hans (H.P.), meşter argintar <de la Augsburg> (1611 ... ), 969.
primari 567, 997.
principe, In titulatura domnului ~6-48, 708; ,..., ai
Transilvaniei 315, 847, 1196, 1201.
principesă 1035.
Probota v. Pobrata, m-re.
Procople, căpitan de la Hîrlău, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1??? ... ), 284.
Procople, egumen al m-rii Cotroceni, în pomelnic
(menţ. 1780 ... ), 285.
Procopie, monah, hagiu, ctitor la m-rea Cernica
(1 ?95), 58.
.
Procopie, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVIII), 282.
Procopie Valentin, fratele lui Werner Bra ... ,
mormint (150.0), 610.
procovăţ 928; v. şi văi liturgic.
Prodan Ioan, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
17?7 ... ), 28~.

I•rodana, în pomelnicul schilului Brădel (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
proegumeni v. egumeni.
profesori: de limbă greacă 495, 658, 660; dascăl
slovencsc 389.
Prolira, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(mcnţ. sec. XVIII), 116?.
Prohor, ieromonah de la Slatina, In pomelnic (menţ.
1??? ... ), 284.
protopopi 1 ?2; ctitor 425.
protosingheli ?38, 808, 911, 1241.
Prumescu ( ?) Cornilie, boier, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
1•rumescu ( ?) Salta, cneaghina lui Corn ilie Prumescu, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1?77 ... ), 284.
Prund, biserica din- v. Bucureşti, biserici.
Pulheria doamna v. Mavrocordat Pulheria.
pungă de piele 1181.
purpură, haină de ,..., 42.
Putna, m-re <r. Rădăuţi> 284; arhimandrit 770;
meşter din ,.._, ?66.

R
rabini 507, 508, 514, 516, 537, 538, 539, 542, 545,
546, 54?, 548; ,..., preşedinte al tribunalului
rabinic 532; staroşti 505, 513, 519, 521, 523,
525, 532, 535, 536; morminte 505, 506, 509,
510, 512, 513, 515, 517, 518, 523, 524, 529,
531, 533, 535, 536, 540, 541, 543, 549.
rachier, donator 424.
Racovlţă Ana, doamna lui Mihail Racoviţă voievod,
(1 ?20, menţ. 1780), 704; In pomelnicul m-rii
Cotroceni 285.
Racovlţă Costandin (Costantin -, Gehan), domn al
Moldovei şi al Ţării Româneşti <1749 ... 1764>
77; soţul Sultanei 1169; biserici zidite In vremea
lui 34, 361, 4?6.
Racoviţă Despa, <n. Paladi>, juplneasa lui Dumitraşco Racoviţă, pictură murală (1757), 144.
Racovlţă Dumltraşco, mare hatman din Moldova,
<fiul lui Ioniţă mare vornic> (1?08, menţ.
1 ?35), soţul Ileanei 1169; în pictură murală 142.
Racoviţă Dumitraşco, mare logofăt, <fiul lui Dumitraşco ha tmanui> (17 57 -17 58), ctitor la bis.
Olari 218; în pictură murală 14~.
Racoviţă Dumitraşco, spătar al doilea, <fiul lui
Dumitraşcologofăt>,in picturămurală (1 ?57),144.
Racoviţă Ilena v. Cantacuzino Ilinca.
Racoviţă Maria, <n. Buhuş>, soţia lui Radu Racoviţă (menţ. 1735 ... ), 1169.
Racoviţă Mihai, domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti <1703 ... 1744> 6, 75, 329, 1169; soţul
doamnei Ana 285, 704; biserici zidite in vremea
lui 381, 590; probabil acelaşi: Racovlţă, in
pomelnicul m-rii Bogdana 1172.
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Racoviţl

în Moldova>, soţul Mariei
1735 ... ), 1169.
Racovifă Soltana, doamna lui Conslantin Racoviţă
voievod, în pomelnic (menţ. 1790), 1169.
Rac oviţă Sultana, fiica ( ?) lui Dumitraşco mare
logofăt, în pictură murală (1757), 1H.
Racovifă Ştefan, domn al Ţării Româneşti <176t.1765 >, biserici zidite In vremea lui 297, 594.
Rada, căpitan ( ?), donator (1765), 297.
Rada, donatoare la Biserica Dintrozi (sec. XVIII),
115.
Rada fiica lui Radu v. Pitişteanul Rada.
Rada <diferite>, menţionate pe cruci (158t., 1730),
197, 2t.9.
Rada, menţionată la bis. Jitniţa (1732), 170.
Rada, menţionată la bis. Popa Soare (1791), 301.
Rada, menţionată la bis. sr. Ştefan (1790), 423.
Rada, In pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec. XVIII),
13.
Rada, In pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Rada <diferite>, In pomelnicul bis. Ceauş Radu
(menţ. 1753), 57.
Rada, in pomelnicul familiei Fălcoianu la bis. din
Dragomireştii-din-Deal (menţ. 1766), 134.
Rada, in pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Rada, preotese <diferite>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Rada, soţia lui Stan pircălab (1783), 11H.
Rade, copil la Mitropolie (menţ. 1777), 2t.2.
Radi, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Radlvoi, căpitan, soţul Jivanei, donator (1642), 685.
Radu, Radul v. Nlcolau--, Pitişteanul ._, şi SIA·
tineanu Radu.
Radu (menţ.) 12t.7.
Radu ban v. Buzescu Radu, mare ban.
Radu beizadea v. Radul llilaş.
Radu, boier, in pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710),
1168.
Radu ( ._, Lăvilneanu), căpitan mare, mormint
(1698), 70.
Radul, căpitan, din Buzău, ispravnic la bis. Pinul
(16t.8), 581.
Radul, ceaşnic, mormlnl (1581), 627.
Radul, cîntăreţ, fiul lui Apostol, menţionat la bis.
Slobozia (1742), t.37.
Radu! comis mare v. Golescul ._, şi Radul Mihai·
cea Cindescu.
Radul (Răducanul), diac (diacon), zugrav de icoane,
fiul lui Şerban din Cimpulung (1795),1152,1153.
Radu <diferiţi> din Craiova, donatori (1795), 721.
Radu din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57t..
Radul, fiul lui David şi al Bălaşei, menţ. la bis.
Negustori (17t.3), 205.
Radu,

<logofăt

Buhuş (menţ.

Radu! fiul lui Iliaş Alexandru v. Radul Illiaş.
Radu, fiul lui Mircea Ciobanul şi al doamnei Chiajna
(1566, menţ. 1715), 106, 880.
Radu! fiul lui Neagoe jupan v. Radul Craiove~cu.
Radu, hagiu, din Braşov, donalor (1776), 715.
Radu logofăt v. Racovifi\ Radu.
Radu, logofăt (1768), 422.
Radul, logofăt de divan (1761), H9.
Radu! logofăt mare din Fierăşti v. NAsturel Radul.
Radul <diferiţi>, menţionaţi pe cruci de piatră
(158t., 1725, 1730), 196, 197, 249.
Radu, menţionat la bis. din Domneşti (1792), 126.
Radu, menţionat la bis. Jitniţa (1732), 170.
Radul, menţionat la bis. Popa Soare (1791), 301.
Radu, menţionat la bis. din Răpciuni (1773), 1209.
Radu <diferiţi>, menţionaţi la bis. Gorgani
(1761. .. ), 149.
Radu, menţionat la bis. Slobozia (1762), 438.
Radu, pietrar (1754), 481.
Radul, In pomelnicul bis. Bradu-Staicu 50.
Radul (Radu) <diferiţi>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Radul, In pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Radul, In pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.
Radul, In pomelnicul familiei Fălcoianu la bis.
din Dragomireştii-din-Deal (menţ. 1766), 134.
Radul, in pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Radu <diferiţi>, in pomelnicul bis. Popa Nan
(menţ. 1765), 298.
.
Radul <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (sec. XVIII), 1167.
Radu (Radul) <diferiţi>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790), 379.
Radul, in pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1765), 433.
Radu <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Radul, In pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Radul <diferiţi>, In pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte (menţ. 1764), 283.
Radu, In pomelnicul bis. Udricani (menţ. sec.
XVIII), 486.
Radu postelnic v. Radul Craiovescu şi Dudescul
Radul.
Radul, postelnic, mormint (1582), 626.
Radul, preot, fiul protopopului Calin, mormînt
{1735), 172.
Radu, preot, in pisania bis. Precupeţii Vechi (1773),
312.
Radu, preot, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Radu, preot, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765 ... ), 298.
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Radu! sluger v. Dudescul Radu!.
Radu, Radu! spătar v. Cantacuzino Radul.
Radul, soţul Maricăi, menţionat pe o cruce de
piatră (1725), 196.
Radu stolnic inare v. Izvoranul Radu.
Radu! voievod v. Brincoveanu Radul.
Radu, voievozi <diferiţi>, donatori (sec. XVI,
XVII), 372, 10t.8.
Radu <diferiţi>, zugravi de biserici (1705, 1768),
148, 19t..
Radu, zugrav, meşter de cruci de piatră (1677), 110.
Radul <cel Frumos>, domn al Ţării Româneşti
<1t.62-1475>, in pomelnicul schitului Brădet
282.
Radu cel Mare 6t.3 v. Radu Mihnea.
Radul <cel Mare>, domn al Ţării Româneşti dt.951508 >, fiul lui Vlad voievod, ctitor, donator
235, 576; in pomelnic 282.
Radu! <Cralovescu>, postelnic, fiul lui Neagoe, frate
cu Barbu, Pirvu, Danciul, donator (cea. 1500),
728, 7t.9, 828, 963, 968.
Radu <de la Afumaţi>, domn al Ţării Româneşti
<1522 .. : 1529>, ginerele lui Neagoe Basarab
282; lupte 577; ctitor, in pictură murală 577,
1160.
Radu! Iliiaş, (Iliiaşco) fiul lui Iliaş Alexandru, ginerele lui Constantin Brincoveanu, mormint (170t.),
256, 1098.
Radu Leon (Radu!), domn al Ţării Româneşti
<166t.-1669>, 564, 671; ctitor 436.
Radul <Mihalcea Cindescu>, mare comis, fiul lui
Mihalcea din Pătirlage, soţul Soficăi, donator
(1646, 1653), 888, 1009.
Radul <Mihnea>, domn al Ţării Româneşti şi al
Moldovei <1611 ... 1626>, 1016; numit Radu
cel Mare 6t.3; ctitor 314, 315; In pomelnic
282, 28t.; portret 350; mormint 318.
Radu <Paisie> (Petru voievod), domn al Ţării
Româneşti <1535-1545>, 282, 616; familie
2t.9, 1162, 1199; in pictură murală 1162.
Radul Şerban (Radu, Şărban, Şerban, - Basarab,
- Băsărab), domn al Ţării Româneşti <16021610, 1611>, 282, 976; familie 83-85, 285,
6t.3, 890, 893, 894, 1052; ctitor Ia m-rea Măr
gineni 890; portret 1052; piatră de mormint 6t.3.
Radu Vodă, biserică v. Bucureşti, biserici.
Ralael, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Ralail, monah, in pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
Ralail, monah, in pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Rafail (Rafailă) <diferiţi>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Rafaila, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
raia 1165.
RAkOczi Gheorghe a! II-lea, principe al Transilvaniei
<16t.8-1657 ... >, 1201.

Ralet Constantin, soţul Elenei, donator (1780), 717.
Ralet Elena, soţia lui Constantin, donatoare (1780),
717.
Ratibor, oraş <R. P. Polonă>, duce de Oppeln
şi 1196.
Ratisbona, oraş <Regensburg - R. F. Germană>,
m-re catolică din - 855, 917.
Razu Dlamandi, mare postelnic, donator (1735),
907.
Razul GrJgorie, mare clucer (fost), caimacam al
Craiovei (1779), 1015.
Rădăuţi, oraş, Episcopia de -, episcopi 966, 1083,
1133.
Rădeana <sat r. Tg. Ocna>, Biserica Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril 771.
Răducan (?),ispravnic la bis. din Tunari (175l.), t.81.
Răducan, menţionat la paraclisul Mitropoliei (1782),
280.
Răducanul diacon zugrav v. Radu! diac.
Răducanul, zlătar, tatăl lui Gheorghe zlătarul
(menţ. 1765), 1014.
*Răpciunl, sat <r. Piatra Neamţ>, biserica de lemn
din - 1208, 1209.
răscoala dărăbanţilor 565.
Răşlnari, sat <r. Sibiu>, zugrav din - 1229.
Răuţă Comşa, menţionat pe un pahar (1653), 9t.7.
războaie, lupte 12t.6-12t.8; -cu pribegii t.35;
cu turcii 577; biserică distrusă in - 315; intre turci şi nemţi t.87, 851.
răzmlrlţe, 37, t.Ot., t.87, 595, 596, 1253; -in Moldova 284.
Răzvan, biserică v. Bucureşti, biserici.
Referindarle Petre, protopop in Bucureşti, ctitor
la bis. Sf. Visarion Vechi (1797), t.25.
Regensburg v. Ratisbona.
Reghina v. Safioli Reghina.
relicvare (relicve) 37t., 384, t.OO, t.31, 502, 721,
816-825.
Reschner Paul, menţionat pe o cană (1682), 677.
ripide 109, 344, 385, 413, 100t.-1007.
Riza, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Rizea, în pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII),
173.
rize de la icoane 287, 288, 1027, 1029.
Rîbnec v. Rimnic.
Rîioşanu v. Dochila - şi Stoica Riioşanu.
Rimnicul Vilcea (Rămnic, Ribnec, Rîmnic), oraş,
Episcopia, episcopi 593, 607, 779, 825, 909,
988, 1015, 1146, 11t.7, 1156; tipograf 118t.;
evanghelie tipărită la - 880; bis. Sf. Dumitru
din - 1235.
Rişca (Răşca), m-re <r. Fălticeni> 28t., 798, SOt..
robie 359.
Rocovicl Nicolai (Nibolai) (1676), 930.
Roma v. Ţara nemţească.

906
https://biblioteca-digitala.ro

(menţ.

Ruset, familie, în pomelnicul bis. din Dealul-Mare,

Roman, oraş, Episcopia, episcopi 1150, 1169, 1171.
Romtompan Costanda ( ?), cneaghina lui Ioan Romtompan, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.

<Ruset> Alexandrel, fiul lui Antonie Ruset voievod

Roman, boier, în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

1777 ... ), 284.

(1677), 110.

<Ruset> Ana, doamna lui Antonie Ruset voievod
(1677), 110.

1777 ... ), 284.

Romtompan Ioan, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

1758), 574.

1777 ... ), 284.

Roset v. şi Ruset.
Roset, familie (1775), 491.
<Roset> Dimitrache, mare paharnic (fost), fiul lui
Marco <Roset>, ctitor la schitul Mărculeşti,
ispravnic de judeţ (1765), 594.
<ltoset> Marco, hagiu, tatăl lui Dimitrache <Rosel>
mare paharnic (menţ. 1765), 594.
Roset Mathei, mare vistier (fost), soţul Stancăi
Conţasca, ctitor la m-rea Cornăţel ( ?) (1754),

Ru~et

Antonle (Antonie), domnul Moldovei <16751678 >, familie 110; donator 563, 1020; în
pomelnic 284.
Rusia, ruşi 284, 359, 452, 1035, 1165.
Rustea v. Ghincea ,....., şi Linca Rustea.
Rusu Simeon, meşter de teracotă (1666), 552.
Ruxanda v. şi Roxanda.
Ruxandra din neamul Roseteşlilor v. Vă.că.rescu
Ruxandra.
Ruxandra, in pomclnicul bis. Sf. Ecatcrina (menţ.
1790), 379.

591.

Roset Stanca v. Conţescu Stanca.
Roşea Ana, cneaghina lui Gheorghe Roşea vistier,
în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ),
284.
<Roşea> Că.rstlna, (Cărstăna)

din,
tina

pîrcălab
(menţ.

cneaghina lui Costande Hotin, in pomelnicul m-rii Sla-

1777 ... ), 284.

<Roşea>

Costantln, pîrcălab de Hotin, in pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Roşea Gheorghle, vistier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Roşea Irina, fiica lui Gheorghe Roşea vistier, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Roxanda v. şi Ruxanda.
Roxanda v. Ghica Roxanda.
Roxanda, cneaghina lui Grigorie, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Roxanda, doamnă, fiica lui Neagoe Basarab voievod, doamna lui Radu de la Afumaţi voievod
(1517-1526), 275, 577, 1103, 1159; ctitoră
577; in pictură murală 577, 1159, 1161.

Roxanda, doamna, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

1777 ... ), 284.

Roxanda, donatoare Ia m-rea Argeş (1692), 789.
Roxanda <Lă.puşneanu>, doamna lui Alexandru
Lăpuşneanu
voievod (1556 - 1565, menţ.
1777 ... ),familie 284,620,1034, 1087; ctitoră
284; donatoare 764.
Ru ... t, menţionat pe o riză de icoană (1771), 287.
Rucsandra, menţionată la bis. Gorgani (1761 ... ),
149.
Ruda, sat <r. R. Vîlcea>, 644, 934.
Rusa, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.

Rusciuc, oraş <R. P. Bulgaria>, 25, 29.
Ruse (Rusa), ctitor la bis. Popa Nan (1719,
1765 ... ), 296, 298.

Ruset v.

şi

Roset.

menţ.

s
S.H. v. Hann Sebastian.
S.M. v. May Samuel.
ST. AOP., marcă a unui meşter argintar din <Veneţia>

(1698-1710), 754, 859-861.

Sacizliul v. Chiajua - şi Matei Sacizllul.
sacose arhiereşti 931, 1079-1082.
Sadova, m-re <r. Corabia>, egumen 782.
Salioli Mihail, donator la un spital (1651), 981.
Salloli Reghina, soţia lui Mihail Safioli, donatoare
(1651), 981.

Safira <diferite>, in pomclnicul bis. Apostol (menţ.
sec. XVIII), 13, 14.
Safta v. Brincoveanu ,.....,, Cantacuzino ,.....,, Creţu
lescu ,.....,, Negoescu ,....., şi Prumescu Salta.
Salta, cneaghină, In pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec. XVIII), 1166.
Salta din familia Cantacuzino, In pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Safta din familia Cantacuzino, in pomelnicul m-rii
Slatina v. Cantacuzino Safta.
Salta din familia Movilă, In pomelnicul schitului
Frumoasa (menţ. sec. XVIII), 1166.
Salta din familia Ruset, In pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Safta doamna, fiica lui Costandin Basaraba voievod
v. Brincoveanu Salta.
Safta doamna v. Elisafta.
Salta, femeia lui Ştefan, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

1777 ... ), 284.

Salta, fiica lui Costandin hagiul, mormint (1725),
169.

Salta fiica lui Ilie mare vistier v. Cantacuzino
Salta.
Safta fiica lui Miron logofăt v. Safta Costin.
Safta jupineasa lui Dumitraşco cupeţ v. Condra
Salta.
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Salta, menţionată la bis. Icoanei (1783), 155.
Salta, menţionată pc o icoană de la paraclisul
Mitropoliei (1782), 280.
Salta, menţionată la bis. Popa Soare (1791), 301.
Salta, monahie, in pomelnicul m-rii Antim (menţ.
17t.6 ... ), 6.
Salta, in pomelnicul m-rii Antim (menţ. 17t.6
. . . ), 6.

Salta, in pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Salta, in pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Safta in pomelnicul m-rii Cirligul v. Sturza Salta.
Salta <diferite>, in pomelnicul m-rii Cirligul (menţ.
179t.), 1171.
Safta in pomelnicul m-rii Cotroceni v. Brinco·
veanu Salta.
Salta <diferite>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Salta <diferite>, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28t..
Salta, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Safta soţia lui Costandin mare ban, in pomelnicul
m-rii Slatina v. Cantacuzino Salta.
Sarta soţia lui Iordache Creţulescu mare logofăt
v. Brincoveanu Salta.
Salta, stolniceasa, soţia lui Grigorie stolnic, mormint (1761 ), 331.
Salta <Costln>, fiica lui Miron Costin logofăt, In
pomelnicul schitului Frumoasa (menţ. sec.
XVIII), 1166.
Salomla, femeia lui Grigorie, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Salomla, monahie, In pomelnicul m-rii Antim
(menţ. 17t.6 ... ), 6.
Salom.lla, monahie, In pomelnicul bis. Ceauş Radu
(menţ. 1753), 57.
Salomia, monahie, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28t..
Salomla, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ), 28t..
<Salonic> (Tesalonic), oraş <Grecia>, 271.
Samfira v. şi Zamlira.
Samfira v. Cara Samlira.
Samfira fiica lui Eremia voievod v. MovilA Samlira.
Samlira, monahie, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28t..
Samlira (Sanfira) <diferite>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Samlira <diferite>, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 28t..
Samoil, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Samurcăşeşti Ciorogîrla, biserică v. Bucureşti,
biserici.

Sanda v. Poclteanul Sanda.
Sanda din familia Docan, în pomelnicul bis. din
Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Sanda din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57t..
Sanda, fiica lui Simeon cupeţ, mormînt (1726),
203 .
Sanda, menţionată pe o cruce de piatră (1730),
197.
Sanda, in pomelnicul m-rii Antim (menţ. 17t.6
. .. ), 6.

Sanda, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 179t.),
1171.
Sanda, In pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Sanda, in pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Sanda, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Sanda <diferite>, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Sanda in pomelnicul bis. din Sirbi v. Pociteanul
Sanda.
Sanda, In pomelnicul m·rii Slatina (menţ. 1777
... ), 28t..
Sanda <diferite>, in pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Sanda, In pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(176t.), 283.
Sandul v. Sturza Sandul.
Sandul din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57t..
Sandul, fiul lui Nica logofăt de aprozi, mormint
(1760), 305.
Sandu, logofăt, ispravnic la bis. Domniţa Bălaşa
(1751 ), 129.
Sandul, logofăt de visterie, tatăl lui Iordache
(1737), 73.
Sandu, menţionat la bis. Gorgani (1761 ... ), tr.9.
Sandul <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Sandu <diferiţi>, in pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Sandu, vornic, menţionat la bis. Foişoru (1757),
139.
Sanfira v. Samlira.
Sara v. Nalaczl Sara.
Sara, fiica lui Arie Leib, mormînt (1793), 5H.
Sara, fiica lui Mordehai, mormint (1729), 511.
Sarafim v. şi Seralim.
Sarallm, ieromonah, fiul diaconului Timoftei din
Ţifeşti (1773), 1172.
Sarapion, egumen al m-rii Arnota, donator (16r.t.),
1106.
Sarghls, fiul lui Pagtasar Gemertas -oglu, donator
(1791, 1795), 26, 28.
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Sargbis, tatăl lui Arut (menţ. 1739), 32.
Sarpatak v. Glodeni, sat.
Sarukban din Adrianopol, ctitor la Biserica Armenească (1781), 15.
saşi 647, 930 (?); v. şi inscripţii în lb. germană.
Satanina, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Saul v. Curti Saul.
Saule, vameş, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Sava v. Cbiriţă al lui - şi Jţbac Sava.
Sava din Craiova, donator (1795), 721.
Sava, egumen (1692), 789.
Sava episcop v. Sava, mitropolit.
Sava, ieromonah, în pomelnicul schitului Brădet
(sec. XVIII), 282.
Sava, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Sava, ieromonah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Sava, mitropolit al Moldovei <1659-1664>, in
pomelnicul m-rii Slatina 284; probabil acelaşi :
Sava, episcop <de Roman 1658-1659>, in
pomelnicul m-rii Slatina 284.
Sava, meşter de cruci (1558), 763.
Sava, monah, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Sava, monah, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Sava, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Sava, in pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Sava, menţionat la bis. Jitniţa (1732), 170.
Sava, preot, în pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710),
1168.
Sava, soţul Mariei, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Sava, stareţă a m-rii Viforita (1658), 1108.
Savatie, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Savln, in pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794),
1171.
Sazo (?),preot, în pomelnic (menţ.1735 ... ), 1169.
săbii 1192, 1196, 1200, 1201.
Săcuianu v. Costandin -, Despa -, lrenca -,
Mlbalcea - şi Neagoe Săculanu.
Sălătruc, sat <r. C. de. Argeş>, 249.
Sălăvăstru v. şi Selevestru, Sllevestru, Silvestru.
Sălăvăstru, monah, in pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
Sălivestru, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Silişte, sat <r. Sibiu>, 1229.
săpunar, ctitor, ispravnic 593.
săraci, aşezămînt privitor la 153.
Siraflm, ieromonah, in pomelnicul m-rii Cirligul
(menţ. 1794), 1171.

Sărăcineşti,

schit <Valea-Cheii r. R. Vîlcea>, 1125.
v. Lupul Sărăţan.
Sărăţenii-de-Sus, sat <r. Bîrlad >, biserică 1167.
Sărbul v. şi Srăbul.
Sărbul, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Sărbu Chinezu v. Macsăn Sărbu Chlnezu.
•Sărindar, mănăstire v. Bucureşti, biserici.
săteni, donatori 1242.
Scarlat v. Gbica -, Grecianu -, Mavrocordat şi Slătineanu Scarlat.
Scarlat, menţionat pe un epitaf (1662), 1038.
Scarlat <diferiţi>, donatori la paraclisul Mitropoliei
(1782), 280.
Scarlat, fiul lui Dumitrache becerul, mormint
(1735), 171.
Scarlat, fiul lui Pîrvan boiangiu!, mormînt (1790),
428.
Scarlat, hagiu, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Scarlat voievod v. Ghica Scarlat.
Scarlat Ioan, mare cămăraş, familie (1724, 1725),
448, 488.
<Scarlat> Nlcolache, <fiul> lui Ioan Scarlat (1724),
448.
<Scarlat> Smărăndlţa, <fiica> lui Ioan Scarlat
(1724), 444.
Scarlatti, străbun al Mavrocordaţilor 420, 489.
scaun arbieresc, din lemn 1173.
scaun secuiesc 4 7.
Scaune, biserică v. Bucureşti, biserici.
Scbacs Nicolae, piatră de mormint (1561), 619.
Scheichelin Teresa din Viena (1792), 226.
Schitul Maicilor v. Bucureşti, biserici.
Schitul Măgureanu v. Bucureşti, biserici.
Scbleich Filip, superior al conventului din Ratisbona (1699), 855, 917.
Scbmlt George, piatră de mormint (158.), 625.
scutar <baei> monah, 284.
secetă 1015.
secretar, domnesc 46, 48; -de taină 489.
secui, comite, în titulatura principelui Transilvaniei 1196, 1201; poet 45.
Secui (Secu, Sf. Ioan Botezătorul), m-re <r.
P. Neamţ>, 284, 1057, 1079; ctitori 1084.
Segarcea v. Şegarcea.
seimenl, căpitan de - 321, 359.
Selevestru v. şi Sălăvăstru, Silevestru, Sllvestru.
Selevestru, ieromonah de la m-rea Moldovi ţa, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Selevestru, monah, în pomclnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Selevestru, monahi <diferiţi>, în pomclnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Selimbria <Silivri>, oraş <Turcia>, 332.
Seralim, mitropolit al Ungrovlahiei <1576-1586>,
in pomelnicul schitului Brădet 282.
Sărăţan
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Serafim, monah, în pomclnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Serafim, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Serafim, monah, în pomelnicul bis. Stavropoleos
(menţ. 1733), 451.
Serahim, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Serbia, ţară 1082; sîrbi în onomastică 282, 604,
1170; în toponomie 431.
serdari mari 215, 446, 983, 984.
Serghie v. şi Sirghie.
Serghie, egumen al m-rii Tismana (1592-1598,
menţ. 1655), donator 267, 741.
Serghie, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Serinus, armean din Constantinopol, croitor domnesc (menţ. 1739), 42.
Seturi, fiul lui hascki El-hadj Osman aga (menţ.
1781), 1191.
Sevaslia doamna v. Suţu Sevastia.
Sevastia, oraş <Sivas, Turcia>, arhiereu de -1067.
Severin, în titulatura domnului 1250.
Seybriger Itlichael (M.S.) <Sommer>, meşter argintar <din Braşov> (1634), 941.
sfeşnice 270, 271, 347, 414, 1008-1015, 1211, 1212.
Sfinţilor, biserică v. Bucureşti, biserici.
sfitil de coftirie 282.
Sfînta Ana, biserică ... Sfinţii Voievozi v. biserici.
Sfîntul Mormînt v. Ierusalim.
SfîntullUunte <Athos, Grecia>, 818, 819; mănăstiri:
Ivir, metohul său în Bucureşti 314; proegumen
557; Simopetra 1053; metohul său în Bucurcştî
975; <Stavronichita> 369; Vatopetli 797.
Sfîntul Sava, mănăstire v. Ierusalim.
Shacs Nicolae, piatră de mormînt (1500), 611.
Sibiu, oraş 1222; <meşteri aurari şi argintari 695,
701, 703, 862, 906, 934, 987 >; doamnă decedată
la- 618.
Sighişoara, oraş 45.
Slgismund de Luxemburg, rege al Ungariei <13871437 >, eroare: Mateiaş crai 821.
slhilstrie 1169.
Siimeanul v. Nilstase Simneanul Mojucul.
Sileon, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
. . . ), 284.
Silevestru v. şi Sillilvilstru, Selevestru, Silvestru.
Sllevestru, monah, în pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
Silloan, arhimandrit al m-rii Putna (1593), 770.
Silloan, monah, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
SUion, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
SUistra, oraş <R. P. Bulgaria>, armeni 19, 20.
Silivri v. Sellmbria.

Siluan, egumen al m-rii Neamţ (1437), 1032.
Silvestru v. şi Sillilvilstru, Selevestru şi Silevestru.
Silvestru, biserică v. Bucureşti, biserici.
Silvestru, egumen, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Silvestru, patriarhul Antiohiei <172!o-1766>, familie
420; venirea sa în Ţara Românească, ispravnic
la bis. Sf. Spiridon (1747, 1748), 418, 420.
Sima, fiica lui Pîyîhlîzade Vardan din Rusciuc
(menţ. 1796), 29.
Slma, localitate <Grecia, Rhodope>, 502.
Sima <diferiţi>, menţionaţi pe cruci de piatră
(1677, 1730), 110, 197.
Sima, în pomelnicul bis. Stavropoleos (1733), 451.
Slma, soţia lui Davit, mormînt (1771), 17.
Slma, zaraf, epitrop la bis. Colţei (menţ. 1741), 74.
Simeon v. Boul Simeon şi Rusu Simeon.
Simeon (Simion), boieri <diferiţi>, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 28!o.
Simeon, cupeţ (1726, 1761), familie 203; mormînt
la bis. Negustori 210.
Simeon din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Simion, donator (1745), 568.
Simeon, egumen, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Simeon, ieromonah, în pomelnicul MitropoliPi
(menţ. 1710), 1168.
Simeon, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 13.
Simion, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Simion, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Simeon, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790),
379.
Simion, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (mPnţ.
1777 ... ), 284.
Simeon, soţul Theodosiei, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Simeon, tatăl lui Teodor din Trapezunt (menţ.
1695), 658.
Simion, vătaf, soţul Dobrei (1781), 1210.
Simeon voievod v. Movilil Simion.
Simeon, zugrav de icoane (1702), 3 .
Simneanul v. Nilstase Simneanul Mojucul.
Simnicoril, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.),
50.
Simon, ctitor la Biserica Armenească (1781), 15.
Simon, fiul ( ?) lui Pîyîklîzate V ard an din Rusciuc
(1796), 29.
Simon, episcop de Suzdal (menţ. sec. XVII), 873.
Simon, menţionat pe o cruce de piatră (1708),
604.
Simon, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
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Simopetra m-re v. Sfintul Munte.
<Sinai>, munte <R.A. U. > 376; bis. din Bucureşti
închinată la mănăstirea de la ~ 380.
Sinan paşa, în Ţara Românească (1595), 315.
Sinodi Gheorghie, fiul ( ?) lui Pandele, donator
(sec. XVII), 559.
Sinope, oraş <Turcia>, 705.
Sirghie v. şi Serghle.
Sirghie, monah (menţ. 1735 ... ), 1169.
Sirghie, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Sixt, Ioan Ludovic, fiul lui Ştefan Sixt chirurg,
mormint (1700), 39.
Sixt, Leonard Nicolae, fiul lui Ştefan Sixt chirurg,
mormînt (1700), 39.
Sixt Ştefan, chirurg (1700), 39.
Sintandrei, sat <or. Deva>, biserică 841.
Sintuhalm, sat <or. Deva>, biserică 841.
sirbi v. Serbia.
Sîrbi, biserică v. Bucureşti, biserici.
Slami, boier, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Slatina (Slatină, Slatine, Schimbarea la Faţă),
m-re <r. Fălticeni> 620, 628, 634, 654, 681, 764,
766, 776, 816, 834, 835, 1034; ctilori 284, 621,
1016, 1087, 1088; egumeni 284, 801, 967;
pomelnic 284.
Slatinianu v. Slii.tineanu.
Slav, ctitor la bis. Sf. Troiţă din Cimpulung (1632),
579.
Slavi Gheorghe, din Cernăuţi, donator (1793), 227.
Slavi Maria, soţia lui Gheorghe Slavi (1793), 227.
Slătineanu, familie 812.
Slătineanu Anastasia, donatoare la bis. din Fiiipeştii-de-Tirg (1800), 723.
Slătineanu Constantin, fiul lui Gheorghe şi al Despinei (1798), 812.
Slătineanu Despina, soţia lui Gheorghe Slătineanu
(1798), 812.
Slătineanu Gheorghe, soţul Despinei, donator la
bis. din Filipeştii-de-Tîrg. (1798), 726, 812.
Slătineanu Iane medelnicer v. Ioan al lui Gheorghe.
Slătinian Necoli, paharnic, tatăl Mariei (menţ.
1774), 595.
Slătineanu Radu (Slatinianu Raducanu, ~ Rădu
canu), donator la bis. din Filipeştii-de-Tîrg
(1800), 722, 724, 727.
Slătineanu Scarlat, dona tor (1800), 725.
<Slăvitescu> Bălaşa, soţia lui Ion Slăvitescu mare
logofăt, ctitoră la bis. din Slăviteşti (1751),
1170.
<Slăvitescu> Dumitraşico, <fratele> lui Ion Slăvi
tescu mare logofăt, în pomelnicul bis. din Slăvi
teşti (1751), 1170.
Slăvltescu Ion, mare logofăt, ctitor la bis. din Slăvi
teşti (1751), 1170.

<Slăvitescu>

Stanca, <soţia> lui Dumitraşco, în
pomelnicul bis. din Slăviteşti (1751), 1170.
Slăviteşti, sat <r. Drăgăşani>, biserică, ctitori 1170.
Slobozia, biserică v. Bucureşti, biserici.
slobozle, loc domneasc în oraş 596.
slomn v. pridvor.
Slove, fiica lui Ţvi, mormînt (1748), 522.
slugeri 460; ~mari 60, 156, 157, 330, 585, 596.
1180, 1189; ctitori şi donatori 127, 156, 157,
270; ispravnici 585, 596; din Moldova 284.
Smaranda v. şi Zmaranda.
Smaranda v. Cantacuzino Smaranda.
Smaranda, dăruieşte un sfeşnic m-rii Bistriţa (1765),
1014.
Smaranda din familia Dudescu, mormînt (1787),
368.
Smăranda din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Smaragda, Smaranda doamna v. Cantacuzino Zmaragda şi Mavrocordat Smaranda.
Smarantla, donatoare la bis. Sf. Ecaterina (1789),
378.
Smaranda, menţionată pe o icoană de la paraclisul
Mitropoliei (1782), 280.
Smaragda, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Smaranda (Smaragda) <diferite>, în pomelnicul
bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Smarantla, în pomPlnicul m-rii Slatina (mPnţ. SPC.
XVIII), 284.
Smărăndiţa v. Scarlat Smărăndiţa.
Smirna, oraş <Turcia>, armeni din 18.
Snagov, (Intrarea în Biserică, Sneagov), m-rc <r.
Răcari>, 235, 961, 1180, 1214; tipograf 747;
proegumen 751 ; paraclis, ctitor 1177.
Soare, menţionat pe o cruce de piatră (1725), 605.
Soare, soţul Dragoei, ridică o cruce de piatră (1725),
605.
Soco! v. Calofirescul Socol.
Socolescu Ioan, medelnicer, donator (sec. XVIII
sf.), 815.
Sofia v. Dărăscul ~ şi Veindrig Sofia.
Sofia donatoare la bis. Icoanei v. Băbeanu Sofia.
Sofia, oraş <Mitropolia din ~>, mitropoliţi 454,
1179.
Sofia, preoteasă, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Sofiea, soţia lui Petru croitorul, mormînt (1602),
635.
Soliica (Sofieca) <diferite>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII- XVIII),282.
Solica <Cindescu > (Sohiica), jupîneasa lui Radul
Mihalcea mare comis, donatoare (1646-1653),
888, 1009.
Sofroniia, femeia lui Erimia, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
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Solronla, monahie, donatoare lam-rea Banu (1778),
1139.
Sofronia, în pomelnicul bis. SC. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Sofroniia, preoteasă, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Sofronle, categumen, de la Sumela (1723), 1238.
Sofronie, de la Argeş, în pomelnicul schitului Bră
det (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Solronie, egumen al m-rii Cozia, arhimandrit (1766),
796.
Solronie, egumen al m-rii Sărindar, ispravnic
(1756), 361.
Solronle, egumen, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Sofronie, ieromonah la Mitropolie (1759), 240.
Sofronle, monah de la Moldoviţa, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Sofronie, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Sobeica, soţia lui Ioan, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Sohiica jupaniţa lui Radu) mare comis v. Sofica
Cindescu.
Solca, m-re <r. Gura Humorulub, 284.
solii 323.
Solomon în pomelnicul m-rii Bogdana v. Solomon
Birlli.deanu.
Solomon, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Solomon, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
o o o), 284.
Solomon <Birlli.deanu, mare> vornic şi mare
logofăt din Moldova, familie (menţ. 1777 ... ),
284, 1172.
Solomon Ioan, mare vistier din Moldova (1582),
628.
Solomon Irina, fiica lui Ioan Solomon mare vistier,
mormint (1582), 628.
Solomon Ştefan, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 o o o), 284.
Solonca, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Soltana v. şi Sultana.
Soltana în pomelnic v. Racovlţli. Soltana.
Soltana, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794 ),
1171.
Soltana, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(sec. XVIII), 1167.
Sondi (1594), 675.
Sora, menţionată la bis. Sf. Ştefan (1790), 423.
Sora, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Sora, in pomelnicul bis. din Dragomireştii-din-Deal
(menţ. 1766), 134.
Sora, tn pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
oo.), 298.

Soveja (Naşterea lui Hristos), m-re <r. Panciu>,
ctitor 889.
Spandonls Dimitrie (Spandonis), hagiu, donator
(1763, 1768), 867, 918, 998.
spli.tari 644; -al doilea 144; -mari 79, 86 - 88,
98, 140, 141, 155, 382, 477, 580, 584, 587,
702, 757, 777, 844, 845, 851, 868, 872, 883, 891,
895, 896, 932, 985, 1004, 1099; ctitori 140, 477,
580, 587; donator 79, 98, 702, 844, 845, 872,
883, 895, 896, 985, 1004, 1099; ispravnic 382;
din Moldova 1166.
Speranţa Spiridon din Triest, zugrav de icoane (1787),
555.
Spirea Nouă, biserică v. Bucureşti, biserici.
Spirea Veche, biserică v. Bucureşti, biserici.
Splrldon, episcop, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 o o.), 284.
Splridon, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Spiridon <Hristoli>, doctor, ctitor la bis. Spirea
Nouă, mormînt (1750), 440.
spitale 392, 401, 981.
Srli.bul Dimitru, ispravnic (1708), 604.
Stafie, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Staico din Ruda, donator lam-rea Tismana (1551), 934.
Staico (Staicul) <diferiţi>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Staico, in pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
Stama, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Stamata, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Stamatie, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Stamate Alecu, mare polcovnic <Stama Ianache
mare postelnic?> (menţ. 1728), 461.
Stamos, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Stan (1775), 561.
Stan <al lui Ghiţă Postăvaru?> (1791), 152.
Stan, căpitan, ctitor la bis. Popa Nan (1764, 1770),
297, 298.
Stan, comis, din Craiova (1795), 721.
Stan, ctitor la bis. Batişte (1764), 34.
Stan logofăt v. Urlli.ţanu Stan.
Stan, menţionat pe o cruce de piatră (1730), 197.
Stan, pictor de icoane (sec. XVIII), 1158.
Stan, pîrcălab, soţul Radei (1783), 1144.
Stan <diferiţi>, in pomelnicul schitului Brădel
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Stan in pomelnicul bis. Popa Nan v. Stan, căpitan.
Stan, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ. 1790),
379.
Stan, zugrav de icoane (1760), 1131.
Stana, ctitoră la bis. Batişte (1764), 34.
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Stana, doamna, fiica lui Neagoe Basarab voievod
Stana fiica lui Eremia voievod v. MovilA Stana.
Stana, femeia lui Gheorghie, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Stana jupineasa lui Dumitraşco cupeţ v. Condra
Stana.
Stana, menţionată la bis. Jitniţa (1732), 170.
Stana, menţionată la bis. Slobozia (1762), t.38.
Stana <diferite>, menţionate pe cruci de piatră

13.

Ceauş

Radu

1753), 57.

Stanca în pomelnicul m-rii Cotroceni v. Brincoveanu Stanca.
Stanca, in pomelnicul bis. Cuţitul de Argint (menţ.
sec. XVIII), 111.
Stanca, in pomelnicul bis. Ienii (menţ. 172t.), 165.
Stanca <diferite>, In pomelnicul bis. Manea Brutaru
(menţ.

1787), 176.

Stanca <diferite>, In pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ.

(1708 ... 1730), 196, 197, 60t..

Stana, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Stana, in pomelnicul m-rii An tim (menţ. 17t.6 ... ), 6.
Stana, in pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec. XVIII),

1790), 379.

Stanca în pomelnicul bis. din Slăviteşti v. SlAVI'
tescu Stanca.
Stanca, in pomelnicnl bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.

Stana <diferite>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Stana, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
... ), 298.
(menţ.

Stana, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
1790), 379.

Stana, ln pomelnicul bis. din Sîrbi

(menţ.

1765),

t.33.

Stanca v. Bozllanul - şi Glogoveanu Stanca.
Stanca doamna, fiica lui Constantin Băsărab voievod şi soţia lui Radu Iliaş v. Brincoveanu Stanca.
Stanca, doamna lui Mihai Viteazul, mama lui Necula
voievod (1599-1600), 38t..
Stanca fiica lui Constantin postelnicul Cantacuzino
v. Brîncoveanu Stanca.
Slanca fiica lui Dositheu Brăiloiu v. Obedeanu Stanca.
Stanca, fiica lui Pirvul logofăt din Ruda şi soţia
lui Preda spătar, mormint (16t.O), 6t.t..
Stanca, fiica lui Si ma zaraful, mormînt (1741 ), 7t..
Stanca, fiica Mariei şi nepoata lui Daniil monah
fost ceauş agesc, mormînt (1761), t.73.
Stanca jupaniţa lui Mathei Roset mare vistier v.
Conţescu Stanca.
Stanca, jupaniţa lui Nică al treilea logofăt, donatoare (1787), 221.
Stanca, jupaniţă, în pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.

Stanca, jupîneasa lui Manta cupeţul, ctitoră la
bis. Mîntuleasa (1733), 185.
Stanca, jupîneasa lui Pirvan boiangiu! (17t.3, 1760,
menţ. 1790), ctitoră şi donatoare la bis. Silvestru
t.27, t.29; mormînt t.28.
Stanca mama lui Constantin Brincoveanu voievod
v. Brîncoveanu Stanca.
Stanca, menţionată la bis. Scaune (sec. XVIII),
357.

Stanca,

Stanca <diferite>, in pomelnicul bis.
(menţ.

(1517 ... 1526), 275, 1103, 1159.

menţionată

pe o cruce de

piatră

(1730),

197.

Stanca, in pomelnicul m-rii Antim

(menţ.

17t.6

... ), 6.

Stanca <diferite>, in pomelnicul schitului
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.

Brădet

Stanca, In pomelnicul bis. Stelea din

Tîrgovişte

(176t.), 283.

Stanca, preoteasa lui Conslandin, în pomeln.icul
bis. Apostol (menţ. sec. XVIII), 14.
Stanca, soţia jupanului Dragomir, ctitoră la bis.
din Domireşti (1709), 586.
Stanca, soţia ( ?) lui Constantin, donatoare (1793),
1223.

Stanca, soţia lui Daniil monah fost ceauş agesc,
mormînt (menţ. 1761), t.73.
Stanca soţia lui Gherghe v. BAjescu Stanca.
Stanca BuzAianea, donatoare (1725), 1121.
Stancea, ·in pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1765),
t.33.

Stancia, in pomelnicul bis. Bradu-Staicu

(menţ.)

50.

Stancio (sec. XVII), 856.
Stancio, preot, soţul Călinei, menţionaţi la bis.
Popa Soare (1760), 308.
Stanciul, boier, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28t..

Stanclu, cojocar, fiul lui Necoli, mormînt

(menţ.

1723), 201.

Stanciul,

menţionat

pe o cruce de

piatră

(1730),

197.

Stanclul (Stanciu)

<diferiţi>,

în pomelnicul schitului
sec. XVII-XVIII), 282.
Stanclu, în pomclnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
Brădet (menţ.

1790), 379.

Stanclu, în pomelnicul bis. Stelca din
(menţ.

Tîrgovişl~>

1764), 283.

Stanclul, postclnic,

menţionat.

pe o cruce de

piatră

(158t.), 2t.9.

Stanclu, preot, epitrop la bis. Foişor (1757), 139.
Stanciul, tatăl lui Gherghina judeţul <din Cîmpulung> (menţ. sec. XVII), 582.
Stanciul, vătaf de brutari, ctitor la bis. Stejarul
(1763), t.76.

Stancovici Ştefan (1780), 501.
Stancul, In pomelnicul schitului
sec. XVII-XVIII), 282.

Brădet

(menţ.
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Stancu, în pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Stancu, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Staneuşe, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Stanlla, menţionată în pomelnic (1735 ... ), 1169.
stareţi 58, 65, 480, 1171; stareţe 809, 1108, 1218.
staroşti 223, 477;-de negustori 42, 71, 309;în inscripţii evreeşti 513, 519, 521, 523, 525,
535, 536; -din altă ţară 903.
Statie, in pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1763), 283.
Sta te v. şi StAti.
State, preot ( ?) ispravnic la bis. Tabaci (1731 ), 4 79.
Stavro, nepotul lui Tănasie de la Tîrnova, ispravnic
( ?) la bis. Scaune (1705), 356.
Stavronichita, m-re v. Sfintul Munte.
Stavropole <localitate, Turcia>, Mitropolie, mitropoliţi de- 430, 432, 443, 447, 449, 468, 600,
90i, 1123.
Stavropoleos, biserică v. Bucureşti, biserici.
Stavru Hristu Ioanitul, epitrop la bis. Hanul Colţei
(1785-1787), 53, 55, 56.
Stavru Vasile, donator la bis. Oţetari (1781), 225.
Stlneştl, sat <r. C. de Argeş> 1210.
StAneşti, m-re <r. Drăgăşani> 1089.
StAnislav, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Stăti v. şi State.
StAti, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
stea (zvezdă), obiect de cult 224, 992, 994.
steaguri 1100, 1198, 1202.
Stefan v. şi Ştefan.
Stefan, egumen al m-rii Arnota, donator (1714),
1116.
Stefan, egumen, arhimandrit al m-rii Bistriţa (17791781), 607, 924, 1015.
Stefan, fiul lui Marchian curelar, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Stefan, ieromonah, donator lam-rea Bistriţa (1706),
956.
Stefan, monah, din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Stefanu, monah în pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
Stefan, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Stefan, preot, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Stefan, preot, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794), 1171.
Stefan, soţul Saltei, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Stefan voievod v. - Surdul şi Ştefan Tomşa, domni.
Stefana v. şi Ştefana.

Stefana, soţia lui Neculai cupeţ (1742), 1027.
•Stejarul, biserică v. Bucureşti, biserici.
Stelea mănăstiri v. Bucureşti, biserici şi Tîrgovişte.
Stelea, <spătar>, ctitor la bis. Stelea din Bucureşti
(menţ. 1718, 1719), 340-342.
Stelian v. şi Stlllan.
Stelian, călugăr, în pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.
steme: a Ţării Româneşti 81, 83, 85, 101, 117, 138,
175, 181, 198, 252, 259, 262, 406, 413-416,
435, 564, 565, 576, 581, 585, 597, 598, 1017,
1019, 1026, 1073, 1074, 1092-1095, 1174, 1183,
1186, 1187, 1199; a Moldovei 256, 687, 837,
839, 1098; a Ţării Româneşti şi a Moldovei 108,
318, 343, 392, 393, 395, 408, 409, 418, 487, 489,
496, 498, 1078, 1100;
- a Mitropoliei 259, 468; a franciscanilor 38;
- boiereşti (fam. Cantacuzino), 83-88, 90-92,
99, 101, 260, 273, 335, 337, 538, 584, 674, 693,
842, 859-861, 1005, 1073, 1092-1094, 1099.
Stepan din Silistra, soţul Heghinei, mormint (menţ.
1787), 19, 20.
Stepan, tatăl lui Gabriel şi Georg (menţ. 1774), 23.
Stepan, tutungiu, fiul lui Poghos, mormint (menţ.
1771), 17.
Stephan v. Weltzer Stephan.
Stephannos din Adrianopol <diferiţi>, ctitori la
Biserica Armenească (1781), 15.
Sterian, negustor din Bucureşti, în pomelnicul
Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Sterie, lumînărar (menţ. 1709), 585.
Sterie, in pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.
sticle la ferestrele unei biserici 595, 1253.
stihar 282.
S tilian v. şi Stelian.
Stllilan, menţionat la bis. Icoanei (1783), 155.
stilp 350; -funerar 246.
•Stilpenl din jos de Bucureşti, sat <lîngă or. Bucureşti>, parte dăruită de Grajdana m-rii Argeş
644.
Stoian v. Ivanovicl Stoian.
Stolan <diferiţi>, în pomelnicul bis. Apostol (menţ.
sec. XVIII), 13.
Stoian, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ. 1753),
57.
Stolan, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Stoiana, menţionată pe o cruce de piatră (1725),
605.
Stoiana, în pomelnicul schitului Brădct (mcnţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Stoica, clucer, ctitor la bis. Sf. Ştefan (1768), 422.
Stoica, donator la bis. Popa Rusu (1787), 1001.
Stoica, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Stoica, fiul lui Dumitrache becer (menţ. 1 735),
171.
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Stoica, logofăt, donator la m-rea Mărgineni (1559
... ), 935.
Stoica <din Fărcaşa? >, logofăt, soţul Neacşei
(1617), 250.
Stoica, menţionat la bis. Gorgani (1 ?61 ... ), 149.
Stoica <diferiţi>, menţionaţi pe cruci de piatră
(1725, 1730), 196, 197.
Stoica, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Stoica, în pomelnicul bis. Manea Brutaru (menţ.
1787), 176.
Stoica <diferiţi>, în pomelnicul bis. Popa Nan
(menţ. 1765 ... ), 298.
Stoica, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Stoica, soţul Despei, menţionat pe o cruce de piatră
(1725), 196.
Stoica <Rîioşanu>, mare vistier, soţul Dochiei,
donator la m·rea Tismana (1620), 969.
Stoico v. Ostoici Stoico.
stoler v. tîmplari.
stolnici 155, 282, <331>; ~mari 1 ,2, 87, 133, 199,
327, 458, 593, 890; ctitori şi donatori 1, 133,
199, 404, 593, 890, 1176, 1253; din Moldova
775; ~mare 284.
stolnicese 331, 77 5.
strane 449, 1174, 1244.
Stratina din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Stratul, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Stri\mbean Costandin, stolnic mare, ctitor la bis.
din Corcova (1752), 199.
streinl, drept de azil la bis. Icoanei 153.
Stroe, cîrciumar, donator la bis. Izvorul Tămăduirii
(1800), 168.
Stroe, dulgher, ctitor şi donator la bis. Izvorul Tă
măduirii (1794), 166, 167.
Stroe, menţionat la bis. Izvorul Tămăduirii (1794),
167.
Stroe, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
. . . ), 298.
Stroe, zugrav din Tîrgovişte (1644), 1106.
Stroe <Leurdeanu>, mare vornic, familie (1646,
menţ. 1739), 466, 1252; mare vistier 1252;
mormint 466.
stucator 450.
stupi în danie 6, 282.
<Sturza> Ioan, hatman, <fiul> lui Sandul Sturza,
în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
<Sturza> Safta, <soţia> lui Sandul Sturza, in pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
Sturza Sandul, <logofăt mare, soţul> Saftei, in
pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
<Sturza> Voichiţa, <soţia> lui Ioan Sturza hatman,
tn pomelnicul m-rii Cirligul (menţ. 1794), 1171.
·
Stuzel (sec. XVII sf. -XVIII inc.), 991.

subaşe

1203.
Suceava, oraş; sas 64 7; jit.nicer 763; Mitropolie
765, 816, 1016, 1017, 1057.
Sugrumale, portar al doilea, fiul Bălaşei (1722), 662.
Suit ana v. şi Soltana.
Sultana v. Racoviţă Sultana.
Sultana doamna, domniţa v. l\'lavroeordat Sultana.
Sultana, donatoare la m-rea Bistriţa (1765), 1014.
Sultana, fiica lui Simeon cupeţ, mormînt (1726),
203.
Sultana, jupaniţă, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Sultana, menţionată la bis. Sf. Ştefan (1 ?90), 423.
Sultana <diferite>, menţionate pe o icoană de la
paraclisul Mitropoliei (1782), · 280.
Sultana, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1750 ... ), 379.
Sultana, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
sultani <1023>, 1165, 1203.
Sultăniţa doamna v. Mavroeordat Sultana.
Sumela, m-re <Turcia>, categumen 1238; în onomastică 1141, 1241.
Sumeliotul v. Eugeniu ~ şi Partenie Sumellotul.
surguciuri 1165.
Surpatele (Sf. Troiţă), m-re <r. R. Vîlcea>, ?08, 858,
861, 905.
Suţu, Mihail Costandln, domn al Ţării Româneşti
<1783-1786>, 37, 153, 370; donator 311.
Suţu Sevastia, doamna lui Mihail Suţu, donatoare
(1785), 311.
Suzana <diferite>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Suzdal, oraş (R.S.F.S. Rusă>, episcop 873.
Sviştov, oraş <R. P. Bulgaria>, 216.
Szăntohalom v. Sintuhalm.
Szegedi Grigore, diac (1632), 676.
Szenasi Ferentz din Bica (1777), 567.
Szentandrăs v. Sintandrei.
Szent Martony, Peter, croitor din Tg. Mureş (1629),
939 .

ş
Şalom,

tatăl

Şi\ndrea,

rabinului Haim (menţ. 1755), 5:H.
familie din Transilvania 1227.

Şărban

v. şi Şerban.
fiul lui Sima zaraful, mormînt (1741), 74.
Şi\rban, ieromonah luminărar, menţionat la Mitropolie (1797), 245.
Şi\rban, menţionat la bis. Slobozia (1762), 438.
Şi\rban, în pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec.
XVIII), 14.
Şi\rban, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Şi\rban,

915
https://biblioteca-digitala.ro

Şărban,

în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Şărban, în pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ. 1765), 433.
Şărban, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
ŞArban, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(1764), 283.
Şărban voievod v. Cantacuzino Şerban şi Radu
Şerban, domni.
Şărban Basarab voievod v. Radu Şerban, domn.
Şărbana, menţionată la bis. Gorgani (1761 ... ), 149.
şcoli 389, 585, 597.
Şegarcea (Adormirea), m-re <r. Craiova> 900.
Şegarcea sat în gura Oltului, <r. Slatina>, parte
dăruită m-rii Argeş 644.
şelar, ctitor 370.
Şelari, biserică v. Bucureşti, biserici.
Şerban v. şi ŞArban.
Şerban, boieri <diferiţi>, in pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
Şerban, boier, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Şerban, diacon din Cimpulung (menţ. 1795), 1153.
Şerban fiul Ilincăi Brîncoveanu v. Greclanu Şerban.
Şerban jupan v. Cantacuzino Şerban, domn.
Şerban, negustor din Bucureşti, în pomelnicul Mitropoliei (menţ. 1710), 1168.
Şerban, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Şerban în pomelnicul m-rii Cotroceni v. Cantacuzino Şerban, domn.
Şerban, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Şerban, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ), 284.
Şerban spătar mare v. Grecianu Şerban.
Şerban vistier mare v. Grecianu Şerban.
Şerban voievod v. Brincoveanu Ştefan, Cantacuzino
şi Radu Şerban, domni.
Şerban Basarab voievod v. Cantacuzino Şerban
- şi Radu Şerban, domni.
Şerbana v. Şărbana.
şetrarl 59, 721; din Moldova 284.
şlfar 282.
Şimon, slaroste al evreilor, fiul lui Jaacov Jsahar,
mormînt (1744), 521.
Şimon, staroste al evreilor, fiul lui Jaacov Jsahar,
mormînt (1759), 525.
Şimşon, tatăl Esterei (menţ. 1760), 527.
Şlşeştl, sat <r. Şomcuţa-Mare>, biserică 1145.
Şmuel, rabin, tatăl rabinului Aharon (menţ. 1731),
512.
Şmuel, rabin, tatăl, rabinului David (menţ. 1719),
506.
Şoldan v. Filothel Şoldan.
Ştăfan voievod v. Brineoveanu Ştefan.

Ştefan
Ştefan

v. şi Stefan.
v. Stancovici-, Sixt-,

Solomon-şi

Vasllle

Ştefan.
Ştefan

arhiepiscop v. Ştefan mitropolit.
din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (1758), 574.
Ştefan, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Ştefan, fiul lui Vasile Lupu voievod (1650) <domn
al Moldovei 1659-1661>, 1182.
Ştefan (Stefan), ieromonahi <diferiţi>, în pomelnicul
Mitropoliei (1710), 1168.
Ştefan, logofăt de divan şi Ia Mitropolie, ctitor la
bis. Tabaci (1731), 479; probabil acelaşi: Ştefan,
logofăt la Mitropolie (menţ. 1722), 231.
Ştefan, menţionat la bis. din Răpciuni (1773),
1209.
Ştefan, menţionat pe o icoană de la paraclisul Mitropoliei (1782), 280.
Ştefan (Stefan), menţionat pe o candelă de la m-rea
Stelea (1719), 342.
Ştefan (Stefan), mitropolit al Ungrovlahiei <16481653, cea. 1656-1668>, donator 732, 748, 1038;
in pomelnicul schitului Brădet 282.
Ştefan (Stefan), mitropolit al Ungrovlahiei <1731173.8>, 438; ctitor şi donator 179, 774; stîlp
funerar 247; în pomelnic 6.
Ştefan (Stefan), monah, tatăl lui Dumitrache gră
mătic (menţ. 1764, 1770), 297, 298.
Ştefan (Stefan) <diferiţi>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Ştefan, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.
Ştefan (Stefan)
<diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Cirligul (menţ. 1794), 1171.
Ştefan în pomelnicul m-rii Cotroceni v. Brincoveanu Ştefan.
Ştefan <diferiţi>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Ştefan, în pomelnicul bis. din Slăviteşli
(menţ.
1751), 1170.
Ştefan (Stefanu) <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Ştefan, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Ştefan soţul Ecaterinei v. Văcărescu Ştefan.
Ştefan şătrar, mare sulger v. Grecianu Ştefan.
Ştefan vistier mare v. Văcii.rescu Ştefan.
Ştefan voievod v. Brincoveanu -, Cantacuzino
- şi Ştefan Petrlcelcu.
Ştefan voievod bătrînul v. Ştefan cel Mare.
Ştefan vornic mare v. Prăşcoveanu Ştefan.
Ştefan, zugrav de icoane (1785), 1145.
Ştefan <lh, domn al Moldovei <1433-1447 >, 1032.
Ştefan Basarab v. Brincoveanu Ştefan.
Ştefan <cel Mare> (Stefan), domn al Moldovei
<1457-1504>, familie 256, 575, 962, 964, 1033,
Ştefan
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1049, 1083; ctitor 964; case domneşti ale lui
,..., 575; donator 964, 1033, 1049, 1083; steag·
de la,..., 1198.
<Ştefan Petrlceicu > (Petreceico), domn al Moldovei
<1672-1674, 1683-1684>, soţul doamnei Maria,
în pomelnicul m-rii Slatina 284.
<Ştefan Surduh (Stefan), domn al Ţării Româneşti
<1591-1592>, 633.
Ştefan <Tomşa Il> (Stefan), domn al .Moldovei
<1611-1615, 1621-1623>, familie 284, 435.
Ştefana v. şi Stefana.
Ştefana din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Ştefilnlcl din familia Ruset, in pomelnicul bis.
din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Ştefu Mihail, negustor din Moscopole (1744), 863.
Ştlrb~l Cernlca, mare armaş, ispravnic de biserică,
donator (1695), 735.
Ştlrb4JI
Marlla, jupăneasa lui Cernica Ştirbei,
donatoare (1695), 735.
Şubeşti, biserica din ,..., v. Cimpulung.

T
T.K. v. Klosch Tbomas.
T.L. v. Lang Tbomas.
Tabaci, biserică v. Bucureşti, biserici.
Tabacu, biserică V. Bucureşti, biserica Sf. Nicolae ,...,_
tablouri 228, 1164, 1165; tablou azi pierdut 1243.
Tadaeus Martlnus (M.T.), meşter argintar <din Braşov> (169?), 736.
Tadoseanţ Esayl, tatăl lui Tadeos (menţ. 1791),
27.
Tadoseanţ Tadeos, clntăreţ, donator Ia Biserica
Armenească (1?91), 27.
Tagvor, nepotul lui Pîyîklîzate Vardan din Rusciuc,
donator la Biserica Armenească (1796), 29.
talere (discuri, vase de osfeştanie) 828-830, 832,
842, 844, 845, 848-851, 854, 862-864, 866,
868, 8?0, 871, 1021; taler cumpărat de la turci
851.
taleri (monedă), în danie ?5; în preţ 80?, 835;
In retribuirea muncii 6.
Talpi Andrei, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Talpă Marlla, cneaghina lui Andrei Talpă, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Talpă Maxin, fiul lui Andrei Talpă, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Talpă Miron, fiul lui Andrei Talpă, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1 ?77 ... ), 284.
Tarasle, ieromonah de la m-rea Moldoviţa, In pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Tatiana, monahie, << din neam rusesc •, ctitoră la
Schitul Maicilor (1726), 359.

Tatiana, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Tatilana, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ), 284.
Tauri da <Crimeia >, în titulatura cneazului Potemchin 284.
tălmaci la Poartă 382, 383.
Tănasie v. şi Tbanasie.
Tănasie v. Măldărescu Tănaste.
Tănasie de la Tărnova, ctitor la bis. Scaune (1705),
356.
Tlnasle din Ţara Românească, meşter ( ?) de icoane
(17?5), 572.
Tănasie menţionat la bis. Icoanei v. Bălcescu Tlnasle.
Tănase, menţionat la bis. Sf. Ştefan (1?90), 423.
Tănaslla, monah, In pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Tlnasle, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Tănaslle, în pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec.
XVIII), 173.
Tănase, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Tănasle, In pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.
Tărgovişte v. Tîrgovişte.
Tărnova v. Timova.
tătari, lupte cu ,..., 643.
tăvi 262, 855, 867.
Tem ... Nicolae (1786), 1175.
temelia ( in daterea inscripţiilor) 316, 317, 578, 614,
617, 624.
Temelis Zaflrls din lanina (menţ. 1 ?43), 470.
Teoclit v. şi Tbeoclit.
Teoclit, egumen (?)Ia m-rea Stelea, donator (1719),
342.
Teocllt, egumen, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1 ?90), 3?9.
Teocllt, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Teoctist v. şi Tbeoctist.
Teoetlst, mitropolit al Moldovei <1510-1528>, donator 876.
Teodor v. şi Tbeodor, Toader, Todor.
Teodor v. Daniel Teodor.
Teodor din Craiova, donator de obiecte (1795), 721.
Teodor din Trapezunt, profesor la Academia din
Bucureşti, mormînt (1695), 658.
Teodor, <egumen >, ieromonah la m-rea Topolniţa
(1635 ... ), 943.
Teodor, menţionat pe o icoană de la paraclisul
Mitropoliei (1782), 280.
Teodor <diferiţi>, In pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Teodor <diferiţi>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 3?9.
Teodoru Anastasle, negustor din Moscopole (1744),
863.

917
https://biblioteca-digitala.ro

Teodor Borisovicl, ţarevici, fiul lui Boris Feodorovici
<GodunoV> (1601), 1035.
Teodora v. şi Theodora, Todora.
Teotlora, în pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1 733), 451.
Teodora <Lăpuşneanu> (Theodora), fiica lui Alexandru voievod (1561, menţ. 1777 ... ), 284,1087.
Teodorachi v. Papanlcolau Teodorachi.
Teodosia v. şi Tbeodosla, Todosla, Tudosla.
Teodosia doamna v. Tudosca doamna.
Teodosla, Cii ca lui Gheorghe şi Asoburi ( ?) (1723,
1732), 1228, 1238.
Teodosia, mama Mariei şi soţia lui Vasile (menţ.),
184.
Teodosla, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Teodosie v. şi Tbeodosle, Todosie, Tudosie.
Teodosie v. Zotu Teodosle.
Teodosie, domn al Ţării Româneşti <1521 >, fiul lui
Neagoe Basarab voievod şi al doamnei Despina
275, 1102, 1159; în pomelnic 282.
Teotlosie, donator (1703), 1113.
Teodosie mitropolit v. Tbeodosie.
Teodosie, <Corbeanu>, soţul Hrisosculinei, donator
(1628 ... ), 938.
Teofan v. şi Tbeofan, Tofan.
Teofan arhiepiscop v. Tbeofan mitropolit.
Teofan, egumeni <diferiţi>, în pomelnicul bis. Sf.
Ecaterina (menţ. 1790), 379.
Teofan, ieromonah, donator de obiecte (1760), 500.
Teofan mitropolit v. Tbeofan.
Teofan, monah, in pomelnicul bis. din Slăviteşti
(menţ. 1751), 1170.
Teofana v. şi Tbeofana, Tofana.
Teofana <Lăpuşneanu> (Theofana), fiica lui Alexandru voievod (1561, menţ. 1777 ... ), 284,
108i.
Teofil v. şi Tbeofll.
Teofll, căpitan (menţ. 1732), 464.
Teofll, egumen al m-rii Bogdana (1773), 1172.
Teofil (TheoCil), mitropolit, al Ungrovlahiei <16371648>, donator 773, 885; ostenitor 818, 819;
in pomelnicul schitului Brădet 282.
Teofil, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Teofil, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Teollpt (Teolit), arhiepiscop <patriarh de Constantinopol>, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
teplotă, numită potir 267.
teracotc 550-552; tipare de - 551.
Teresa v. Scbeicbelin Teresa.
Tesalia 454, 980.
Tesalonic v. Salonic.
Tetoianu v. Mihail Tetoianu.
Thanasie v. şi Tănasie.

Tbanase, căpitan, ctitor la bis. Stejarul (1763), 476.
Tbanasie, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Thebalda, arhiereu de - 502.
Thenevra, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
... ), 284.
Theoclit v. şi Teoclit.
Tbeoclit, ieromonah, în pomelnjcul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168. ·
Theoctist v. şi Teoctist.
Theoctist, monah din m-rea Pobrata, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 17 77 ... ), 284.
Theodor v. şi Teodor, Toader, Todor.
Tbeodor, boieri <diferiţi>, in pomelnicul m-rii Slatina (1777 ... ), 284.
Theodor ceaşnic v. Gavriilă Theodor.
Theodor, cupeţ, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Theodor, monah, donator (1705), 1114.
Theodor, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Theodor, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777
. .. ), 284.
Tbeodor, ţarevici, fiul lui Ivan cel Groaznic, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Theodora v. şi Teodora, Todora, Tudora.
Theodora fiica lui Alexandru voievod v. Teodora
Lăpuşneanu.

Tbeodora, monahie, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Tbeodoranu Tzlnku, Ioan din Sibiu (1764), 1222.
Theodosia v. şi Teodosia, Todosia, Tudosia.
Theodosia, cneaghina lui Andrei <hatman >, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Tbeodosia, femeia lui Simeon, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Theodosiia, monahie, în pomelnicul m-rii Antim
(menţ. 1746 ... ), 6.
Theodosie v. şi Teodosie, Todosie, Tudosie.
Tbeodosie, arhiereu <episcop de Roman cea. 16711674>, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Tbeodosi, ierodiacon, in pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Tbeodosle, ieromonah (1759), 1129.
Tbeodosie, ieromonah, în pomelnicul bis. Ceauş
Radu (menţ. 1753), 57.
Tbeodosie, ieromonah, în pomelnicul bis. U dricani
(menţ. sec. XVIII), 486.
Theodosie mitropolit, de la Pobrata v. Tbeodosie
Barbovscbi.
Tbeodosie (Teodosie), mitropolit al Ungrovlahiei
<1668-1672, 1679-1708>, 261, 750, 1006, 1178;
ctitor şi donator de obiecte 179, 794, 1086; stîlp
funerar 246.
Theodosie, monah de la m-rea Voroneţ, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
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Theodosie, monah, în pomelnicul m-rii Antim (menţ.
1746 ... ), 6.
rheodosie, monahi <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Theodosie, monah, in pomelnicul Mitropoliei (menţ.
1710), 1168.
Theodosie, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII- XVIII), 282.
Theodosie, proegumen la m-rea Snagov (1674),
751.
Theodosie, stareţ al m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Theodosie, zugrav de biserică (1724), 1253.
Theodosie <Barbovschl>, mitropolit al Moldovei
<1606- cea. 1608>, de la Pobrata, In pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Theodot, monah, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Theofan v. şi Teofan, Tofan.
Theofan, episcop <de Huşi 1657-1658, apoi de
Rădăuţi
1658-1667 >, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Thofan, ieromonah de la Moldoviţa, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Theofan, ieroshimonah, ctitor la bis. din Prund
(1724), 313.
Theofan, mitropolit al Moldovei <1564
1587 >,
de la Rîşca, în pomelnicul m-rii Slatina 284.
Theofan (Teofan), mitropolit al Moldovei <1617cca. 1619 >, de la Slatina 284, 1016; donator şi
restaurator 681, 835, 1016; în pomelnic 284;
· retras la m-rea Bistriţa din Oltenia <16211623 >, 914, 1017.
Theofan, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Theofana v. şi Teofana, Tofana.
Theofana v. Boul Theofana.
Theofana, cneaghina lui Gheorghie, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Thcofana fiica lui Alexandru voievod v. Teofana
Lăpuşneanu.

Theofana, monahie, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Theofana, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Theofana <diferite>, în pomelnicui m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Theofil v. şi Teofil.
Theofil, episcop <de Huşi cea. 1735-1743, apoi
de Roman cea. 1743-1747>, în pomelnicul
m-rii Slatina 284.
Theofil, ieromonah, în pomelnicul m-rii Bogdana
(ment. 1798), 1172.
Theofil mitropolit v. Teofll.
Theofil, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.

Theorn, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Thoma v. si Toma.
Thoma, b~ier, soţul Iftimiei, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Thoma, ierodiacon, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Thoma, preot, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794), 1171.
Tibru, varmeghia Belgrad ului, sat < r. Alba>,
mester 1227.
Tihvin~ m-re <R. S. F. S. Rusă>, ctitor 1035.
Timoftei, diacon, din Ţifeşti, tatăl lui Serafim ieromonah (menţ. 1773), 1172.
Timotei, egumen al m-rii Sf. Ioan cel Mare-Gre.cesc, mormînt (1732), 463.
Timotei, egumen al m-rii Stavropoleos, donator
(1800), 503.
Timothei, ieromonah de lam-rea Cernica (1795), 58.
Timothei, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei
(menţ. 1710), 1168.
tipare, pentru teracotă 551; v. şi matriţă.
tipografi: ieromonah 747; preot 1184.
tipsii, in danii 429, 1017; v. şi anafornlţe.
Tlrdat, fiul preotului Movses din Ardahar, mormint
(1733), 1204.
Tlruhl, fiica lui Plyîkllzate Vardan din Rusciuc
(1796), 29.
Tlsmana (Adormirea), m-re <r. Gorj > lntemeiere
821; obiecte de la - 266, 272, 678, 688, 689,
733, 734, 739, 741, 748, 830, 832, 865, 880,
926, 927' 933, 934, 936, 944, 963, 969, 972, 977'
1008, 1009, 1040; arhimandriţi, egumeni 261,
267, 684, 718, 7!>0, 821, 869, 999, 1006, 1178,
1220; mormint 712; relicve de la - 821.
timplarl 551 ; stoler monah 284.
timplA, preţul zugrăvelii şi al poleitului 6.
Tîrgovişte (Tărgovişte), oraş 325;
biserici ş.i mănăstiri: Biserica Domnească
107; piatră de mormint de la ,..., 651; Mltropolia 931, 1232; bis. Sf. Impăraţi 1244; m-rea
Stelea ( Inălţarea) 283; ctitori 837 ; bis. Vărzaru
1205; zugravi 1106.
Tirgul Mureş, oraş, breaslă a croitorilor 939, 942,
946, 949, 979.
Tirnava (Kiikiillo), comitat <În Transilvania>, 679.
Tirnavo <Tymavon>, oraş din eparhia Larisei
<Grecia> 454.
tirnosirea unei biserici 476.
Tirnova (Tărnova), oraş <R. P. Bulgaria>, 356;
mitropolit de - 232.
Tîrnovo biserică V. Bucureşti, biserica sr. Apostol.
Toader v. şi Tudor.
Toader <diferiţi> din familia Docan, in pomelnicul
bis. din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII),
1167.
Toader din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
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Toader, fiul lui Gheorghie, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Toader, mentionat la bis. Scaune (sec. XVIII), 357.
Toader <diferiţi>, in pomelnic (1735 ... ), 1169.
Toader, în pomelnicul m-rii Bogdana (men ţ. 1798),
<diferiţi),

în pomelnicul m-rii Cîrligul

(menţ.

<diferiţi>,

in pomelnicul bis. din
Sărăţenii-de-Sus (sec. XVIII), 1167.
Toader <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
vătaf

Toderaşco,
Toderaşc,

de măcelari (1799), 156.
fiul jupînesei Marica, mormînt (1703), 2.
în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.

Todor v. şi Teodor, Theodor, Toader, Tudor.
Todor v. Vellco Todor.
Todor, în pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
1751), 1170.

Todora v. şi Teodora, Theodora, Tudora.
Todora, din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Todora, fiica lui Sava, în pomelnicul m-rii Slatina
(menţ.

în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

Jitniţa (menţ.

sec. XVIII),

173.
(menţ.

1790), 379.

Toma, în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

1777

. .. ), 284.

Toma, zugrav (1756), 482.
Toma Osifovici Bezobrazov v. Bezobrazov.
Tomalda, donatoare (1667), 553.
Tomşa, boier, în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

Tomşa,

în pomelnicul m-rii Slatina

(menţ.

1777

. .. ), 284.

Tonciu v. Dlmo al lui Tonciu.
•Topolnlţa (Tăierea Capului Sf. Ioan), m-re <r.
T. Severin), 685; egumen 943.
Torre v. Turn.
Totoescu v. Gheorghie Totoescu.
Trandafir, fiul lui Neagoe logofăt, mormînt (1737),
Trandaflra,

menţionată

pe o cruce de

piatră

(1730),

197.

17?7 ... ), 284.

Todora, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Todosca doamna lui Ion Movilă v. MovilA Todosca.
Todosia v. şi Teodosla, Theodosia.
Todosiia v. Moglldea Todosiia.
Todosla, femeia lui Vasilie de la Branişte, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 17?7 ... ), 284.
Todosie v. şi Teodosle, Theodosle, Tudosie.
Todosie, monah, in pomelnic (menţ. 1735 ... ),
1169.

Todosle, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Todosle, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Tofan v. şi Teofan, Theofan.
Tofan, monah, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Tofan, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 17?7 ... ), 284.
Tofana v. şi Teofana, Theofana.
Tofana v. Moglldea Tofana.
Tofana cneaghina lui Ioan Crăsliian v. Crastlianu
Tofana.
Tofana din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Tofana <diferite), în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ.

1753),

73.

1777 ... ), 284.

jupaniţă,

(menţ.

57.

1777 ... ), 284.

1798), 1172.

Todora,

Toma, hagiu, donator (1692), 789.
Toma, in pomelnicul bis. Ceauş Radu

Toma, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

1794), 1171.

Toader (Toder)

Toader,

1777 ... ), 284.

Toma, in pomelnicul bis.

1172.

Toader

(menţ.

Toma, boier, în pomelnicul m-rii Slatina

1794), 1171.

Tofana, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Toma v. şi Thoma.
Toma v. Braşoveanu "'• Creţuleseu ,..., şi Mavrocordat Toma.

Transilvania (Ardeal) 680, 841, 846, 84 7, 930, 937,
947, 948, 950, 95a, 957, 959, 997, 1242; principi
847, 1196, 1200, 1201; comitat, varmeghie
679, 1227; episcop unit 571; episcopia de Vad
In <Ţr.ra) Ungurească 1104; biserică din- adusă
în Bucureşti 1206; zugravi de icoane şi dieci
568,571, 676; argintar(?) 675; v. şi meşteri;
preţul cerealelor şi al vinului in - 571; Nicolae
Mavrocordat voievod prizonier in,..., 487.
trapezl 58.
Trapezunt, oraş <Turcia>, 658, 660.
TrA.snea Neculae, preot (1793), 807.
Trei Ierarhi, m-re v. Iaşi, oraş.
tribunal rabinic 532.
Tricala (Trikka), oraş <Grecia) 790, 980; zugravi
din,..., 613.
Triest, oraş <Italia>, 555.
TrHa, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Trlpoll, oraş <R. A. Siria>, 420.
Tudor v. şi Teodor, Theodor, Toader, Tudor!.
Tudor, riul lui Năstase Siimneanul Mojucul (1773),
312.

Tudor, logofăt, donator (1649), 929.
Tudor, logofăt, piatră de mormînt (1582), 629.
Tudor, menţionat pe o cruce de piatră (1730), 197.
Tudor, în pomelnicul m-rii Antim (menţ. 1746 ... ),
6.
Tudor, în pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
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Tudoru, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765 ... ), 298.
Tudor, preot din Costeşti, zugrav de icoane (sec.
XVIII), 1235.
Tudor, preot, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Tudor, preot, în pomelnicul bis. Manea Brutaru
(menţ. 1787), 176.
Tudor, zugrav la bis. Mogoşoaia (1705), 194.
Tudora v. şi Teodora, Theodora, Todora.
Tudora, ctitoră la bis. Sf. Troiţă din Cîmpulung
(1632), 579.
Tudora, fiica lui Năstase Siimneanul Mojucul (1773,
312.
Tudora, menţionată la bis. Izvorul Tămăduiri!
(179!,)), 167.
Tudora, menţionată pe o cruce de piatră (1730),
197.
Tudora, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724),
165.
Tudora <diferite>, in pomelnicul bis. Manea Brutaru
(menţ. 1787), 176.
Tudora, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(menţ. 1764), 283.
Tudorache v. Panu Tudorache.
Tudoran Ciungul, dăruieşte un clopot la bis. Ienii
(1776), 163.
Tudori din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Tudorie, preot, menţionat la bis. Gorgani (1761,
... ), 149.
Tudori, <staroste, tatăl> jupînesei Dochiţa, în pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII), 173.
Tudosca (Teodosia), doamna, prima soţie a lui
Vasile Lupu voievod, ctitoră şi donatoare
(1637-1639), 683, 740, 838-840, 915, 1037,
1055, 1070, 1090, 1091.
Tudosca <diferite>, în pomelnicul m-rii Cîrligul
(menţ. 1794), 1171.
Tudosie v. şi Teodosie, Theodosie, Todosie.
Tudosie, jupan, piatră de mormînt (1764), 484.
Tudosie (Tudosi) <diferiţi>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Tudosie (Tudosii) <diferiţi>, in pomelnicul m-rii
Cirligul (menţ.1794), 1171.
Tudosie, in pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(menţ. sec. XVIII), 1167.
Tudosiia, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Tudura, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Tuma, liullui Davit, donator la Biserica Armenească
(1782), 24.
tun, ţeavă de -1199.
Tunari, biserică v. Bucureşti, biserici.
Turburia, sat <r. C. de Argeş>, moşie dăruită m-rii
Argeş 668.

Turcia şi turci ( Impărăţ1a otomană, Poarta),
318, 395; lupte cu,....., 577, 643, 1246-1248;
oaste turcească în trecere prin Ţara Românească 487, 851, 1165; tălmaci la Poartă 382,
383, 489; sultani <1023>, 1165, 1203.
Turn <Torre, localitate în Italia>, 41, 4 7.
Turnavitu v. Alexandru profesor.
Turnu (Holăvnic), cetate <Turnu Măgurele> întărită de turci 1203.
Turnu Severin, oraş, biserică din ,....., 1109.
tutungiu, armean 17.
Tzinku v. Theodoranu Tzinku, Ioan.

T
Ţane, menţionat
Ţara

Arăpească

pe o cruce (1793), 807.
<Arabia>, domn român pribeag

in,....., 578.
Birsei, capitulul din ,....., 560.
Ţara Moldovenească v. Moldova.

Ţara

Ţara Nemţească, nemţi (Împărăţia Nemţilor) 643,

851, 1165 ; în război cu Turcia, iau prizonier pe
Nicolae Mavrocordat voievod 487; ocupă ţara
din dreapta Oltului 1253; Împărăţia Romei
708; v. şi austrieci, germani şi inscripţii in lb.
germană.

Ţara RomAnească

(Dacia, Ţara Rumănească, Ungrovlahia, Valahia) 43, 44, 184, 572, 658; breaslă
a croitorilor armeni 42 ; Mitropolia din ,....., 606;
v. şi mltropoliţi; patriarh străin venit in ,.....,
598; răzmeriţe 37, 404, 487, 595, 596, 1253;
lupte cu turcii, oaste turcească in trecere prin
,....., 315, 577, 851, 1165; cetate din,....., întărită de
turci 1203 ; passim; ,....., <din dreapta> Oltului
rămasă <temporar> sub stăpînirea nemţilor
1253.
Ţara Ungurească v. Transilvania.
ţarevici 284, 1035.
ţari 284, <1035>.
Ţarigrad v. Constantinopol.
ţarlne 284, 1035.
Ţărul, zugrav de biserică (1724), 1253.
ţesături 1228; v. şi poale de Icoane şi văluri.
Ţileşti, sat <r. Panciu>, moşie dăruită de lstratie
m-rii Bogdana; hotare 1172.
ţigani, danie unei mănăstiriri 6.
Ţvetco (1708), 604.
Ţvi, fiul lui Jaacov, mormînt (1762), 530.
Ţvi, rabin, fiul rabin ului J aacov, mormînt (1733),
515.
Ţvi, rabin, fiul rabin ului J aacov, mormint (menţ.
1737), 517.
Ţvi, rabin, mare staroste, fiul rabinului Haim Nisim,
mormint (1732), 513.
Ţvl, rabin, tatăl Jentei (menţ. 1792), 5t.2.
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Ţvi,

rabin, tatăl Leii (menţ. 1780), 538.
rabin, tatăl rabin ului David Leib (menţ. 17'-1 ),
518.
Ţvi, rabin, tatăl rabinului Zeev Wolf (menţ. 1733),
516.
Ţvi, staroste, fiul lui Klonimos, mormînt (1743),
519.
Ţvi, tatăl rabihului Jaacov (menţ. 1728), 510.
Ţvl, tatăl rabinului Mordăhai (menţ. 1748), 523.
Ţvi, tatăl Slovei (menţ. 1748), 522.

Ţvl,

u
ucenic, ispravnic, 672.
Udrea, mare cămăraş, nepotul doamnei Elena
(1670), 743.
Udrea, în pomelnicul bis. Cuţitul de Argint (sec.
XVIII), 111.
Udre, preot, în pomelnic (1735 ... ), 1169.
Udrecan, clucer, ctitor la bis. Udricani (1735), 483.
Udria, menţionat pe o cruce de piatră (1725), 605.
Udricani, biserică v. Bucureşti, biserici.
Udrişte jupan v. Nlsturel Udrişte.
uliţe 429, 486.
Ungaria şi unguri 1196, 1201; lupte cu -643.
Ungvari Janos, meşter croitor, breslaş din Tg.
Mureş (1665), 949.
Urdlreanu Barbu, mare paharnic, fiul lui Preda
mare sluger (1688), 1189.
<Urdlreanu> Istratie (Urdoranu), postelnic, nepotul
lui Şerban vodă (1730), 1122.
Urdlreanul Preda, mare sluger, tatăl lui Barbu
mare paharnic, mormînt (1688), 1189.
Urdu (?), m-re <probabil Dudu or. Bucureşti>, ctitor
Stan Urlăţanu logofăt 136.
Ureche Mitrofana, jupaniţa lui <Nestor> Ureche
mare vornic, ctitoră (1611), 1084.
Ureche <Neston, mare vornic, ctitor la m-rea Secui
(1611 ), 1084.
Ureche Vasile, ceaşnic, <fiul lui Nestor Ureche>
(1623), 1024.
Urllţanu Stan, logofăt, ctitor (1776), 136.
Ursu, mormînt (1656), 653.
Ursul din familia Ruset, în pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
uşi (dvere) 106, 139, 158, 179, 182; de lemn 11771180, 1245.

V
Vad, episcopie <r. Sighel>, episcop 1104.
Vaiasd v. Oiejdea, sat.
Valea (Sf. Treime), m-re <r. Piteşti>, 738; protosinghel 911.
Valea-Mare, sat <r. Piteşti>, biserică 1120.
Valentin v. Darvaş - şi Procopie Valentin.
Vaml <Vama>, sat <r. Cîmpulung> 284.

vameşi, in pomelnic 284.
Vardan v. Pîyîklizate Vardan.
Varderes din Constantinopol, ctitor la Biserica
Armenească, familie (1781), 15.
Vâ.rhegy v. Chinari, sat.
Varlaam, arhimandrit al m-rii Pecersca (menţ.
sec. XVII), 873.
Varlaam, episcop <de Rădăuţi 1735-1745>, in
pomelnicul m-rii Slatina 284.
Varlam, ieromonah, ctitor, în pomelnicul m-rii
Cîrligul (menţ. 1794), 1171.
Varlaam, mitropolit al Moldovei <1632-1653>,
donator 1057, 1079; in pomelnicul m-rii Slatina
284.
Varlaam <de Glavacioc> mitropolit al Ungrovlahiei
<1672-1679>, donator 751, 780.
Varlaam (Varlam) <diferiţi>, monahi în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
varmeghie din Transilvania 1227.
Varnava v. şi Vlrnava.
Varnava, egumen, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
<menţ. 1790>, 379.
Varsamiu (?),donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Vartholomei, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ.
1798), 1172.
Vartholomei, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Varthos Dimitrie, preot, donator (1639), 1056.
Varvara de la Cîmpulung, in pomelnicul m-rii
Slatina (1777 ... ), 284.
Varvara, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Varvara, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Varvara, soţia lui Ioan, ln pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Vasa, donator la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
vase (cristelniţe, pahare) 213; de argint, -aurit
272, 273, 415, 1016, 1~18, 1020, 1022; de alabastru 1019; de piatră 671; tehnică de lucru,
preţ 1016; vas azi pierdut 23; v. şi ibrice, talere.
Vasilache, jupan, ctitor la biserica Sf. Troiţă din
Cîmpulung (1632), 579.
Vasllachi, menţionat pe o cruce de piatră (1644), 251.
Vasilache, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.),
50.
Vasilca v. şi Vasilica.
Vasilca, femeia lui Mihail, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vasilca, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.
Vasilca, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ. 1794),
1171.
Vasilca, în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de-Sus
(sec. XVIII), 1167.
Vasllca, în pomelnicul m"rii Slatina (menţ.
1777 . .. ), 284.
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Vasile, Vasilie, Vasilii v. luriev -, Persul -,
Pociteanul -, Stavru - şi Vlad Vasilie.
Vasile, boieri <diferiţi>, In pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Vasile ceaşnic v. Ureche Vasile.
Vasile, cojocar, menţionat la bis. Scaune (sec.
XVIII), 357.
Vasllie, colcer, donator (1772), 571.
Vasilie de la Branişte, soţul Todosiei, în pomelnicul
m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vasile din familia Cantacuzino, In pomelnicul m-rii
Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Vasile <diferiţi> din familia Ruset, in pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Vasilie din Moldova, tatăl Mariei, menţionat la
bis. Mihai Vodă (sec. XVIII), 184.
Vasilie, egumen al m-rii Bistriţa (1654), 1245.
Vasilie, egumen al m-rii Cozia (1700), 992.
Vasilie fiul lui Dimitrie mare logofăt v. Vasllle
Ştefan.

Vasilie, fiul lui Dumitraşco de la Covasna, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vasile, fiul lui Gheorghie şi al Nastasiei, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vasilie fiul lui Niculai v. Mogăldea Vasllie.
Vasilie, fiul ( ?) lui Solomon Bîrlădeanu vornic, în
pomelnicul m-rii Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vasllle, ieromonah, in pomelnicul Mitropoliei (1710),
1168.
Vasile <diferiţi>, menţionaţi Ia bis. Scaune (sec.
XVIII), 357.
Vasile, menţionat pe o cruce de piatră (1644), 251.
Vasilii, monah, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Vasilie, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vasile <diferiţi>, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Vasile <diferiţi>, In pomelnicul m-rii Bogdana
(menţ. 1798), 1172.
Vasile, în pomelnicul bis. Bradu-Staicu (menţ.), 50.
Vasilie <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Vasile <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794), 1171.
Vasile (Vasili), în pomelnicul bis. din Sărăţenii-de
Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Vasile <diferiţi>, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Vasile în pomelnicul bis. din Sîrbi v. Pociteanul
Vaslli.
•
Vasilie <diferiţi>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Vasile, in pomelnicul bis. din Slăviteşti (menţ.
sec. XVIII), 1170.
.Vasile, in pomelnicul bis. Stavropoleos (menţ.
1733), 451.

Vasile

<diferiţi>,

în pomelnicul bis. Stelea din Tîr1764), 283.
Vasile postelnic v. Mogăldea Vasile.
Vasile, preot la bis. Sf. Gheorghe Nou (1793),
870.
Vasile, preot, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Vasile, staroste de neguţători, mormint (1700),
71.
Vasile, stolnic, donator (1799), 1176.
Vasilie, vistiernic, soţul Dumitrei, ctitor la bis.
Sf. Troiţă din Cîmpulung (1632), 579.
Vasile, zugrav de icoane din Răşinari (1629), 1229.
Vasile <Lupn>, domn al Moldovei <1634-1653>,
945, 1019, 1068; familie 838, 1037, 1055, 1070,
1090, 1091, 1182; ctitor 284, 683, 687, 729, 740,
839, 840, 884, 915, 1090, 1091; ctitor în Ţara
Românească 837.
Vasllie <Ştefan>, fiul lui Dimitrie mare logofăt
(menţ. 1777 ... ), 284.
Vasllica, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Vasoi, zugrav, soţul Măriei, tatăl lui Grigorie, donator (1774), 1207.
Vatopedi, m-re v. Sfintul Munte.
Văcărescu, familie (1768), 755
VAcărescu Alexandru, pitar <fiul lui Enăchiţă >
(1783), 155.
Văclrescu Barbu, soţul Ruxandrei Rosetti, mormînt
(1775), 491.
Vlclrescu Costandin, mare logofăt, socrul lui Mihai
Cantacuzino, ctitor la Schitul Măgureanu (1756),
361.
Văcărescu Donie <eroare> v. Donea Damiian.
Vlclrescu Ecaterina, domniţă, fiica lui Nicolae
Caragea, soţia lui Enachie <poetul>, ctitoră la
bis. din Băneasa (1783, 1792), 37, 155.
Vlclrescu Ecaterina, fiica lui Do nea <Damian >,
soţia lui Ştefan mare vistier, mama lui Ianache
mare spătar <poetul> (1768 -1792), ctitoră Ia
bis. din Băneasa 37; donatoare la bis. Sf. Ioan
cel Mare-Grecesc 755, 868, 1042.
<Vlclrescu> Elena, soţia lui l~an, mama lui Ştefan
(men~. 1768), 755.
Vlclrescu <Enlchiţă> (Enache, lanache, Ioan),
<poet, mare ban>, mare vistier (1777), 124;
mare spătar şi dicheofilax al Patriarhiei (1779,
1783), 155, 868; ctitor Ia bis. din Băneasa (1792),
37.
Vlclrescu lanache (Ioan), soţul Elenei tatăl lui
Ştefan 755; ispravnic de biserică 382; mare
agă (1698-1706), 352, 382, 854; clucer 994.
Vlclrescu Maria, <fiica lui Ştefan mare vornic>
menţionată la biserica Icoanei (1783), 155 .
Vlclrescu Ruxandra, n. Roseti, soţia lui Barbu
(1775), 491.
govişte (menţ.
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Vlcărescu Ştefan,

mare vistier, <tatăl lui Enăchiţă>,
Ecaterinei, fiul lui Ioan şi al Elenei, ctitor
şi donator la bis. Sf. Ioan cel Mare-Grecesc
(1751, 1768), 755, 1042.
Văcăreşti, biserică v. Bucureşti, biserici.
Vădislav voievod v. Vladlslav II, III, domni.
văduve, aşezămînt privitor la - 153.
Vălcia, menţionat Ia bis. Scaune (sec. XVIII), 357.
Vălcul, în pomelnicul bis. Ienii (menţ. 1724), 165.
Vălsan, in pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
vAluri (perdele, pocroav~): liturgice 1083-1086;
-de tîmplă, de uşi şi văluri funerare 408,10871095, 1098.
VirlBm, ieromonah, în pomelnic (menţ. 1735), 1169.
Vărlan, monah, din familia Ruset, în pomelnicul
bis. din Dealul-Mare (menţ. 1758), 574.
Vlrnava, monah, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Vlrnava, monahi <diferiţi>, în pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 284.
Vlrvara, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
*Vărzaru, biserică v. Tirgovişte.
Vlsilca de la Vama, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Văsio, in pomelnicul schitului Brădet (sec. XVIIXVIII), 282.
vătBfi 721, 1210; -de brutari 4 76; -de copii
75 ; -de măcelari 34, 36, 156 ; eli tori 34, 17 4, 4 76.
VătBţie, femeia lui Ion, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVIII), 282.
Veindrlg Andrei, soţul Sofiei, mormînt (menţ.
1619), 638.
Veindrig Sofia, fiica lui Martin Victor din Cotnari,
soţia lui Andrei Veindrig, mormînt (161.9), 638.
Velica <doamna, fiica lui Ioan Norocea mare vornic>,
in pomelnicul m-rii Cotroceni (menţ.1780 ... ), 285.
Velica, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ. 1753),
57.
Velico Todor, jupan, fiul (?)lui Petre şi al Gherghinei
mormînt (1795), 336.
Venătilă v. Vlntilă.
Venedict v. Vinedictn Dinga.
Veneţia, oraş <Italia>, evanghelii tipărite la 891,
893, 911; marcă a unui meşter argintar din 754, 859-861.
Veneţiana (menţ. 1782), 280.
Veniamln, egumen, scrie pomelnicul m-rii Cirligul
(1794), 1171.
Veniiamln, ierodiacon, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Venilamln, monah, zugrav de icoane (1759), 1129;
v. şi Veniamin, egumen.
Venlamln, în pomelnicul schitului Brădct (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Ventilă v. Vintilă.
Vereţlna (?),în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
soţul

Vergului, biserică v. Bucureşti, biserici.
versuri karkinice 597 ; inscripţii în versuri: în lb.
greacă 4, 120, 146, 229, 230, 232, 237, 406, 443,
459, 460, 466, 474, 488, 489, 498, 502, 556, 597,
598, 600, 658, 727, 755, 757, 910, 1165, 1192;
în lb. latină 45; în lb. română 87, 88, 103, 395,
455, 1186.
Victor v. Martin Victor.
Viena (Beci), oraş 643; ateliere, meşteri 79, 226,
295, 1045, 1047, 1076.
Viforita, m-re <or. Tîrgovişte>, stareţă 1108.
vii 282, 607; pogoane de - 486, 1172; răzoare de 429.
Vilae, in pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII),
173.
VUn o, oraş <R.S.S. Lituaniană>, evanghelii tipărite
Ia - 889, 890.
vin, preţ 571.
Vina, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
Vinedictu Dinga, egumen al m-rii Neamţ (1776),
960; probabil acelaşi: Vinedict (Venedict), arhimandrit şi egumen al m-rii Moldoviţa (17771784), 151, 798, 875.
Vintilă (menţ.) 1247.
Vintllă (Venătilă, Vintelă) <diferiţi>, in pomelnicul
schit ului Brădet (menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Vintllă, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (menţ.
1790), 379.
Vintilă, preot, zugrav de icoane, tatăl lui Grigorie
(1749), 554.
Vintilă voievod v. Vlad Vintilă, domn.
Vintilă Vodă, m-re <r. Buzău>, obiect de la - 761.
Vintilescu v. Drlghicl Vintllescu.
Visarion, biserică v. Bucureşti, biserici.
Visarion, egumen, in pomelnicul m-rii Cotroceni
(menţ. 1780 ... ), 285.
Vlsarion, ieromonah, in pomelnicul schitului Bră
det (menţ. sec. XVII), 282.
Visarion, ieromonah, in pomelnicul m-rii Slatina
(menţ. 1777 ... ), 284.
Visarion, monahi <diferiţi>, in pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII- XVIII), 282.
Visarion, monah, in pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
vistieri 121, 124,255, 920; ctitori 51, 218,310,361,
434, 453, 579, 591, 890, 1042; donatori 137, 164,
820, 890, 899, 969; mare vistier 1252; eroare: 73;
-din Moldova 284, 628, 1166; donatori
816, 1054.
vistierie, logofeţi de- 73, 114, 219.
Vlşa, ceauşoaia, ctitoră la bis. Popa Nan (1764,
1765), 297, 298.
Vişa jupineasa lui Stroe mare vistier v. Vişa Leurdeanu.
Vişa, menţionată la bis. Izvorul Tămăduirii (1794),
167.
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Vlşa

<diferite>, în pomelnicul schitului Brădet
sec. XVII-XVIII), 282.
Vişa <diferite>, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ.
1765 ... ), 298.
Vişa <Leurdeanu, n. Golescu>, jupineasa lui Stroe
mare vistier (menţ. 16t.6), 1252.
Vlşa <1\logoşescu, fiica> Dochiţei portăreasa, in
pomelnicul bis. Jitniţa (menţ. sec. XVIII), 173.
Vişana, fiica lui Marco mare armaş, familie, ctitoră
la Mărcuţa (menţ. 1733), 179.
vite, dăruite unor mănăstiri 6, 282.
Vizantiul v. Dionisie Vizantlul.
Vilcul, Vilsan v. Vălcul, Vălsan.
Vlad, ban al Severinului şi al Făgăraşului, ctitor la
bis. Coconilor (1362) <in inscripţie îndoielnică>,
1250.
Vlad, fiul lui Mihnea Turcitul, mormint (1590), 317.
Vladul, in pomelnicul m-rii An tim (menţ.17t.6 ... ), 6.
Vlad (VIadul) <diferiţi>, în pomelnicul schitului
Brădet (menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Vladul, preot, tatăl jupinesii Ancuţa (menţ. 172t.),
t.99.
Vlad, voievod <neidentificat>, in pomelnicul m-rii
Slatina (menţ. 1777 ... ), 28t..
Vlad <Călugărul>, domn al Ţării Româneşti <1t.821t.95>, tatăl lui Radu cel Mare 235, 576; in
pomelnicul schitului Brădet 282.
<Vlad cel Tînăr> (Vlăduţă), domn al Ţării Româneşti <1510-1512>, în pomelnicul schitului
Brădet 282.
Vlad Dumitru, donator (1775), 270.
Vlad <Inecatul>, domn al Ţării Româneşti <15301532>, 6H; in pomelnicul schitului Brădet
282.
Vlad Vasilie, donator (1775), 270.
<Vlad> Vintilă, domn al Ţării Româneşti (15321535 >, 615; donator 761; in pomelnicul schitului Brădet 282.
Vlada, in pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
... ), 298.
Vlada <diferite>, in pomelnicul bis. Sf. Ecaterina
(menţ. 1790), 379.
Vlada, vătaf, ctitor la bis. Batiştei (1764), ar..
Vladaia v. şi Vlădaia.
Vladala din familia Ruset, in pomelnicul bis. din
Dealul-Mare (menţ. 1758), 57t..
Vladlslav <Il> (Vădislav), domn al Ţării Româneşti
<1t.t.6-1t.56>, ctitor 1177; in pomelnicul schitului Brădet 282.
<Vladislav III> (Vădislav), domn al Ţării Româneşti <1523, 152t., 1525>, in pomelnicul schitului Brădet 282.
Vlaicu, clucer, soţul jupaniţei Anca, socrul lui Mihnea
Turcitul, mormînt (1583, menţ. 1588), 630, 632.
Vlaicu, în pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Vlaicn, In pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
(menţ.

Vlaicu, zugra v de icoane (17 82), 11 t.3.
Vlasi, sat in eparhia Agrafelor <Grecia>, t.60.
Vlasiia, monah, in pomelnic (menţ. 1735 ... ), 1169.
Vlas tos v. Gherasim Vlastos.
Vlaşcovici v. Mearco Vlaşcovlct, zugrav.
Vlădae v. şi Vladaie.
Vlădae, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Vlădaiea, jupineasă, mama lui Bărcă Cojescu mare
logofăt, mormînt (menţ. 1732), 351.
Vlăduţă voievod v. Vlad cel Tînăr.
Vlăduţu <Bengescu>, jupan, donator (1663), 1213.
Voda <diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Vodena <Edessa, localitate in Grecia>, 1135.
Voica <diferite>, menţionate pe o cruce de piatră
(1725), 196.
Voica, menţionată la bis. Popa Soare (1771), 307.
Volca, in pomelnicul bis. Apostol (menţ. sec. XVIII),
13.
Voica, în pomelnicul familiei Fălcoianu de la bis.
din Dragomireştii-din- Deal (menţ. 1766), 13t..
Voica, preoteasă, ctitoră Ia bis. Popa Nan (1765),
297.
Volca, preoteasă, menţionată pe o piatră funerară
(1757), 304.
Voica <diferite>, in pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Voica, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
. .. ), 298.
Voiea, în pomelnicul bis. din Sirbi (menţ. 1732),
t.32.
Voica, în pomelnicul bis. Stelea din Tîrgovişte
(1764), 283.
Voichiţa in pomelnicul m-rii Cîrligul v. Sturza Voichiţa.

Voico,
Voico,
Voico

căpitan,

donator (1691), 1193.
pe o cruce de piatră (1725),605.
<diferiţi>, în pomelnicul schitului Brădet
(menţ. sec. XVII-XVIII), 282.
Voico, preot, donator la Schitul Maicilor (1777),
360.
Voico, soţul Călinci, menţionat pe o cruce de piatră
(1725), 196.
Voico, soţul Neagăi, menţionat pe o cruce de piatră
(1725), 196.
Voina Gheorghe, căpitan (1777), 1138.
Volf V. şi wour.
VoUf Nicolae din Polonia, secretarul lui Constantin
Brincoveanu voievod, mormint (1742), 46.
Voloş, in pomelnicul schitului Brădet (menţ. sec.
XVII-XVIII), 282.
vornici139, 155, 184, 724, 864; ,..._,mari 51 (sic), 155,
354, 402, 455, 466, 475, 478, 565, 739, 859-861,
968,1188, 1219; ctitori 51, 455; -din Moldova
284; ctitori şi donatori 769, 1084.
menţionat
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vornicese, donatoare 417, 868.
Vorona, sat <r. Botoşani> mănăstire 814.
Voroneţ, m-re <or. Gura Humorului>, 284.
Vrabie, în pomelnicul schitului Brădet (menţ.
sec. XVII-XVIII), 282.
Vrancea, regiune, mănăstire din ~ 889.
Vraţa, oraş <R. P. Bulgaria>, meşter 789.
Vulturescu Costantin, menţionat pe o anaforniţă

Zamfir, negustor, în pomelnicul Mitropoliei

(mrnţ.

1710), 1168.

Zamfir, în pomelnicul bis. Ienii (men ţ. 1724), 165.
Zamfir, în pomelnicul bis. Slelea din Tîrgovişte
(menţ.

1764), 283.

Zamfira v. şi Samfira.
Zamfira, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina

(menţ.

1790), 379.

Zamfira, soţia lui Panos, mama lui Matei, arhiereu
de Ierapolis (1755), 910.
Zanfira, menţionată la bis. Popa Soare (1791), 301.
Zanflra <diferite>, menţionate pe icoane (1771,

(1795), 562.

w

1782), 280, 287.

Weltzer Stephan, meşter argintar (1703), 902.
Wentzel Iohann (I.W.), meşter de clopote (1776·1780), 163, 220, 360, 376, 391.

Werner Bra ••• ( ?), fratele lui Valentin Procopie
(1500), 610.

Wolff v şi Vollf.
Wolff Andrei, secretarul lui Şerban Cantacuzino
voievod şi al lui Constantin Brîncoveanu voievod
(menţ.

(1750), 48.

Woll Ioan din Baia, mormînt (1652), 652.
Wolf Zeev, rabin, riul rubinului Ţvi, mormînt
(1733), 516.

Zanflra, <din familia Cantacuzino>, în pomelnicul
m-rii Cotroceni (menţ. 1780 ... ), 285.
Zanfira, în pomelnicul bis. Jitniţa (sec. XVIII), 173.
Zanfira, în pomelnicul bis. Popa Nan (menţ. 1765
o o o), 298.
Zanfirachll, cămăraş, donator la bis. Ienii (1776), 163.
zarafi 365; epitropi şi ostenitori 74, 381.
Zătreanu Barbu, mare stolnic, ctitor la bis. Gănescu
(1758 o o.), 593.
Zătreanu Neacşa, jupîneasa lui Barbu Zătreanu,
ctitoră

(1758 ... ), 593.

Zătreanu

X
Xantha, donatoare la bis. Sf. Ecaterina (1789), 378.
Xanthi, soţia banului Panait, mormînt (1797), 441.
Xenia Borisovna, fiica ţarului Boris Feodorovici
<Godunov> (1601), 1035.
xenodohion v. azil pentru săraci.

Petru, tatăl lui Barbu Zătreanu (menţ.
1758 o o o), 593.
Zeev v. Woll Zeev.
Zefar Hristofor <J efarovici>, ierodiacon, meşter
ţesător în broderii (1750-1752), 1043, 1062,
1075-1077, 1082.

Zelda, fiica lui Elimeleh, mormînt (1761), 528.
Zeva, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (1790), 379.
Zguri, cupeţ, donator la bis. Sf. Ilie (1744), 390.
zid de împrejmuire a unei mănăstiri 587; la curtea
domnească

z
Zacariia, în pomelnicul bis. din

Slăviteşti (menţ.

Zariris v. Temelis Zafirls.
Zagora, regiune- <Grecia>, 333.
Zahara, soţia lui Anastase cotarul, donatoare
(1800), 431.

Zaharie, boier, în pomelnicul m-rii Slatina (1777
o o.), 284.
Zaharia, menţionat pe o cruce de piatră (1730), 197.
Zaharie, în pomelnicul m-rii Bogdana (menţ. 1798),
1172.

Zaharie, zugrav de icoane (1745), 568.
Zaharia Chipriotul, protosinghel la Sf. Mormînt

zlătari

meşteri 750; ctitor 297.
biserica v. Bucureşti, biserici.
zloţi roşii, în preţ 1016.
Zmaranda v. şi Smaranda.
Zmaranda (Zmaragda) doamna v. Brincoveanu ~,
Cantacuzino ~ şi Mavrocordat Smaranda.
Zmaragda, fiica lui Gheorghe Corostan v. Corostan
Zmaragda.
Zmaranda, fiica preotului Cărstea, mormînt (1755),

1014, 1028, 1029;

Zlătari,

302.

Zmaranda,

jupăneasă, ctitoră

la Schitul Maicilor

(1726), 359.

(1795), 808.
zaherea 1165.

Zmaranda,

Zakar, brutar, fiul lui Khacik, mormînt (1795),
22; probabil acelaşi: brutar, soţul lui Mariam
(1751), 16.
<diferiţi>

sat <Grecia>, 474; bis. Sf. Ilie din - 823.
Zlata, menţionată pe o cruce de piatră (1730), 197.
Zlata, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ. 1753),
57.

1751), 1170.

Zamfir

429.

Ziţa,

din Craiova, donatori (1795), 721.

sr.

menţionată

Ştefan

pe o

piatră funerară

Ia bis..

(1790), 423.

Zmaranda, piatra ei de mormînt (1771), 219.
Zmaranda, în pomelnicul bis. Ceauş Radu (menţ.
1753), 57.

926
https://biblioteca-digitala.ro

Zmaranda, în pomelnicul m-rii Cîrligul (menţ.
1794), 1171.
Zmaranda, în pomelnicul bis. din Sîrbi (menţ.
1765), 433.
Zmaragda, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 284.
Zmii.randa, fiica lui Ilie Cojocar, mormînt (1759),
669.
Zoe din Bizanţ v. Calliarhos Zoe.
Zoe doamna v. Ghica Zolţa.
Zoe, în pomelnicul bis. Sf. Ecaterina (ment. 1790),
379.
Zoica, donatoare la bis. Popa Rusu (1787), 1001.
Zoie, menponată pe o icoană (1771), 287.
Zolţa din neamul Docăneşlilor, în pomelnicul bis.
din Sărăţenii-de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.
Zoiţa doamna v. Ghica Zoiţa.
Zoiţa, menţionată la bis. Sf. Ştefan (menţ. 1790),
423.
•
Zolţa <diferite>, menţionate pe o icoană (1782),
280.
Zolţa <diferite>, în pomelnicul bis. din Sărăţenii
de-Sus (menţ. sec. XVIII), 1167.

Zoiţa

<diferit!'>, în pomelnicul m-rii Slatina (menţ.
1777 ... ), 28!1.
Zorea, (?), clitor la Cîmpulung (1632), 579.
Zosim, în pomelnicul m-rii Slalina (menţ. 1777
. .. ), 284.
Zotu, în pomelnicul bis. Sf. Ecalerina (menţ. 1790),
379.
Zotu Teodosie, donator (1770-1771), 1045, 1046.
zugravi 110, 282, 283, 1206; -de biserici 125, 148,
189, 194, 577, 595, 1253; -de icoane şi pomelnice 3, 63, 64, 67, 160, 192, 238, 279, 282, 292,
452, 554, 555, 568, 571, 1105-1107, 1109, 1111,
1113, 1115, 1118-1121, 1123-1126, 11281131, 1137, 1140, 1142, 1143, 1145, 1146, 1149,
1152-1155, 1157, 1158, 1206, 1229, 1232,
1234, 1235, 1239, 1241, 1242; -de icoană pe
sticlă 558; -meşteri 613;
-de tablouri <228>, 1165;
-preoţi 13, '•82, 486 571, 1123, 1124, 1129,
1134, 1235;
- ctitori şi donatori 160, 1207; în pomelnice 283.
zvezdă v. stea.
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