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EALURILE

D

care

străjuiesc

Bucureştii

au avut, în ciuda modestelor lor dimensiuni, o

înspre

sud-vest

deosebită însemnă

tate pentru acest oraş de şes . Tîrgurile româneşti care, sub dominaţia otomană, nu
au putut

să

se dezvolte la

adăpostul

unor centuri de

fortificaţii

au folosit,

adesea, asemenea bastioane naturale pentru strajă, pentru apărare şi, începînd
din secolul al XVI-iea au ajuns
stirească, întărită

podgorenilor»,
nu se afla, cu

să

fie succesiv înzestrate cu cîte o

aşezare mănă

cu ziduri de cetate. Numai pe dealul , numit pe atunci «al

aşezat

excepţia

aproape de inima

oraşului

care cu timpul l-a cuprins,

unui mic schit de lemn ridicat

după tradiţie,

de un anume

« Oprea Iuzbaşa », ni2i o altă construcţie.
Acest aeal a fost

ales

de Constantin

Româneşti de la 1654 la 1658 -

Vodă

Şerban

-

domn

al

Ţării

pentru zidirea mănăstirii care avea să ajungă
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mai tîrziu cea mai falnică şi mai înzestrată din oraş. Treptat, în jurul ei s-a

aspectul patriarhal. Abia în prima

constituit unul din cele mai active focare religioase, culturale şi politice ale Ţării

unor

Româneşti. Înălţată între anii

voievodului de curînd

întărit

1656 şi 1658, iniţial pentru veşnicirea numelui
în scaun

şi

al

soţiei

sale,

Bălaşa

Doamna,

mănă

preocupări

După

gospodărire

de

jumătate

a

(acelaşi

de la care ne-a

lucrările

menite

să

în 1832

Ţării Româneşti.

de la

Alături

bulevard pietruit, plantat cu castani

complexul arhitectural de pe Dealul Patriarhiei a reprezentat unul din monumentele de

frunte ale capitalei.

În Bucureştii veacului al XVII-iea, oraş în care atît locuinţele modeste ale
tîrgoveţilor
răzleţeau

cît şi cele mai arătoase - conace boiereşti, schituri şi hanuri - se

între

grădini şi

aşezare monahală

livezi, vederea era

deschisă

înspre

această impunătoare

cu aspect de citadelă, din cele mai îndepărtate mahalale.

Mitropolia, cu toate

construcţiile

pe care le cuprindea, se înfăţişa atunci, pe coama

dealului, ca o cetate cu ziduri înalte de 7 - 10 metri, întărite pe alocuri cu puter-

s-a încercat o

primă

apariţia

cu

sistematizare.

un proiect de amenajare, comandat de _?eneralul Pavel Kiseleff căpita

nului Blaremberg

stirea a devenit, zece ani după terminarea construcţiilor, reşedinţa mitropolitului
de palatul domnesc «Curtea Veche» de pe malul stîng al Dîmboviţei,

dată

a veacului trecut, o

oraşului,

Dîmboviţa pînă

rămas şi

un plan al

oraşului),

transforme vechiul drum care urca
răsărit

la poarta dinspre
aduşi

a

s-au început

pieptiş,

pornind

cetăţii mănăstireşti,

Într-un

de la Tismana, avînd de-a lungul

său

grădini cu alei pentru pietoni,' cu locuri de odihnă şi o cafenea pentru public.
În partea de jos, înspre Dîmboviţa, era prevăzută o piaţă de staţionare pentru
trăsurile celor ce veneau acolo în plimbare.
Unii

bucureşteni îşi

vor mai fi amintind poate de cele patru obeliscuri ce purtau

fiecare în vîrf un vultur cu aripile deschise, care au
piaţă

fosta
din

1932,

Vodă

Bibescu
aceasta

a

a bulevardului,

căpătat

proporţiile

pînă

cînd o

străjuit
dată

intrarea dinspre

cu sistematizarea

actualei «alei a

Adunări

Marii

Naţionale».

nice contraforturi. Deasupra acestor ziduri se profilau turnuri , foişoare şi turle.

Puţini

Principalele clădiri - biserica, palatul stăreţiei - şi mare parte din chilii au

atunci, pe coasta dealului, era şi « ceasornicul de soare ». Aşezat pe un soclu
de marmură albă, purtînd pe una din feţe, sculptat, vulturul Ţării Româneşti

fost înălţate în răstimpul anilor de domnie a lui Constantin Şerban şi Radu
Leon (1664-1669).
funcţiuni

şi mitropoliţi

era firesc

să ajungă

obiectul unei

atenţii

s-au întrecut în a-l înzestra cu felurite con-

strucţii, cu odoare de preţ şi a-i aduce diverse «înfrumuseţări». În decursul

vremii a avut de suferit

şi

multe

modificări,

unele prilejuite de

stricăciuni

acci·

dentale: incendii, cutremure sau urgia cotropirilor, dar cele mai multe dictate
de zelul reînnoirii, care i-au schimbat succesiv
Multă

vreme, cu

însă

aceia care mai

cu crucea în plisc

Un monument cu astfel de
deosebite: voievozi

sînt

toată importanţa

înfăţişarea.

obişnuite

podgoriilor,

amiază

şi-a păstrat

şi

printre podoabele

1916, cînd a

amuţit

se mai pot vedea în

grădinilor

cu Regulamentul Organic în gheare, acesta

un tun mititel, care

dădea

prilej

pentru totdeauna.
grădinile

amenajate

~ slobozea

bucureştenilor să-şi potrivească

rile. Acest tun meridian s-a mai auzit, pare-se,

pînă

Rămăşiţele

în preajma

războiului

piedestalului de

patriarhiei, unde au ajuns în urma

»

ceasudin

marmură

lucrărilor

din

1932-1935.
Cu toate

pe care treptat o dobîndea dealul acoperit

cu vii, printre care se ridicau felurite acareturi

la

ştiu că

dărîmările şi

din ansamblul de
originar.

G

Merită

reînnoirile suferite, cîteva dintre monumentele

odinioară

mai

exprimă încă,

astfel a fi subliniat faptul

că

rămase

aproape nealterat, caracterul lor
biserica Patriarhiei este singura

7
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Biserica în 1837

(gratmră

dupd 1in dese n de Raf/el)

din Bucur~şti care înfruntînd incendii şi cutremure a păstrat întregi, timp de
300 de ani, cele patru turle ale sale cu învelitorile lor de plumb.
ştim că

Cînd

răstimp

în acest

la cîrma

ţării

s-au succedat mai bine de optzeci de

domnii şi că «peste acest nenorocit oraş a trecut de o sută de ori sabia, focul
şi cutremurul», aşa cum spune
Ion Ghica în amintirile lui, ne putem da
seama ce preţ au asemenea
ca Bucureştii.

mărturii

oraş

concrete ale trecutului pentru un

Care este istoria acestor monumente din Dealul Patriarhiei? În ce împrejurări
a u luat ele fiinţă şi care sînt întîmplările mai de seamă pe care ni le evocă?
Constantin Şerban, întemeietorul mănăstirii ce va deveni apoi sediul Mitropoliei
mai tîrziu, al Patriarhiei Române, era fiu din flori al lui Radu Vodă Şerban,

şi,

(1602-1611)

şi

reşti». Tatăl

lui care era contemporan cu Mihai Viteazul

al unei

văduve,

fata unui oarecare

«popă

Costandin din Bucuşi

între primii

săi

urmaşi

în domnie, îşi zicea «nepot al lui Neagoe Vodă», ctitorul mănăstirii
din Curtea de Argeş. Cum şi acest voievod trecea drept fiu al lui Basarab cel
Tînăr, Constantin Şerban purta numele de Basarab. În paginile cronicilor însă

el este desemnat sub porecla de « cîrnul » care
Matei

Vodă,

uneltise împotriva domniei

şi

din

aminteşte că,

această cauză,

în vremea lui

potrivit unui obicei

din acele aprige timpuri de luptă pentru scaunul domnesc, fusese «însemnat la
nas ». El izbuteşte totuşi să ocupe scaunul ţării pentru o scurtă domnie, ilustrată
de două fapte istorice: unul este chiar zidirea mănăstirii din « dealul podgorenilor », de care ne
este

răscoala

Deşi

astfel

denumită, răscoala

unei simple
porţiile

ocupăm

ridicări

celălalt,

unei mari

seimenilor a

a corpului de

mişcări

din îndemnul boierilor,

https://biblioteca-digitala.ro

aci;

întîmplat înainte de

această

zidire,

seimenilor.
oşteni

depăşit ,

în realitate, cu mult limitele

lefegii cu acest nume,

căpătînd

sociale antifeudale. Cînd în 1655 Constantin

hotă rî desfiinţarea

pro-

Şerban,

seimenilor spre a satisface nevoia de

braţe

de muncă şi a obţine totodată mărirea dărilor în folosul domniei, seimenii

cărora

oştilor

li se alăturară ţăranii şi orăşenii s-au ridicat în masă. Numai cu ajutorul
ardelene şi moldovene comandate în persoană de către principele Transil-

vaniei

şi

domnul Moldovei, voievodul

Crucea de
al aleii ce
în

piatră
urcă

Bucureşti

a

stăvileşte răscoala

a lui Papa Brîncoveanu ,

la

capătul

Adunări Naţionale,

spre palatul Marii
răscoalei

aflată

înnecînd-o în sînge.
dinspre

piaţa

singura amintire

Unirii

concretă

petrecute acum mai bine de trei veacuri, însemna locul

unde, în 1655, în timpul

răscoalei,

vornic Preda din Brîncoveni,

tatăl

a fost ucis Papa Brîncoveanu, fiul marelui
lui Constantin Brîncoveanu. Marele vornic

Preda aşezase acolo mai întîi, o cruce de lemn. Cea de piatră pe care o vedem
astăz i,

a fost

ridicată

pe locul

vîrstnic al lui Constantin

celei dintîi, de

Vodă

către

Constantin, fiul cel mai

Brîncoveanu, în 1713, cu numai cîteva luni

înainte de a fi întemniţat în cetatea celor şapte turnuri din Constantinopole
spre a fi ucis apoi, după cum se ştie, împreună cu tatăl şi cu fraţii săi, în faţa
chioşcului sultanului de pe malul Bosforului.
Pînă

în veacul trecut, crucea fusese

Brîncovenilor

aflată

fură dărîmate

ea a ajuns

1932, acolo unde se

la

răsărit

să

fie

prinsă

aşezată,

în urma

După

lu crărilor

ce

clădirile

de sistematizare din

ştirbit

în

împrejurările

ordin cultural. Aceasta a fost zidirea, pe locul

modestului schit de lemn de pe « dealul podgorenilor », a unei
sului

său

se apropie în măreţie de ctitoria din Curtea de
strămoş, Neagoe Basarab.

care

să

În acea vreme au trecut prin ţările
împreună

în care fusese

seimenilor, Constantin Vodă Şerban a hotărît să-şi însemneze

domnia printr-o realizare de
mănăstiri

a

curţii

află şi astăzi.

Pentru a reafirma prestigiul domniei, greu
zdrobită răscoala

curţi

într-unul din zidurile vechii

de Dealul Mitropoliei.

noastre Patriarhul

cu diaconul Paul din Alep, ale

cărui însemnări

impunătoare

Argeş

a pretin-

Macarie al Antiohiei
de

călătorie

au o deose-

10
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lnainte de restaurarea din

1935

După

restaurarea din 1935

...
Oupi1
restaurarea
1960 - 62
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din

bită

de

valoare

documentară. După

îngropăciune

Şerban,

a lui Matei

călătorii străini

vizitat noua ctitorie

luaseră

ce

Vodă şi

la

parte, în aprilie 1654, la ceremonia
lui Constantin

festivităţile înscăunării

Bucureşti

unde au

construcţie fuseseră

începute

au revenit în septembrie 1657 la

domnească

ale

cărei lucrări

de

cu un an înainte. « Merserăm la marginea oraşului pe un deal înalt ce
domneşte cu vederea oraşul dimprejur» ne spune Paul din Alep. « Acolo
actualul Domn era ocupat cu
măreaţă şi strălucită, semănînd

numai

că

aceasta este de

clădirea

unei mari

dinăuntru

pe

cărămidă, şi

în

tindă

că

atribuită concepţia

Cui ar putea fi
legendă

nici o

sau

tradiţie orală

biserică

cu o

Argeş,

are doisprezece stîlpi de

fiecare dintr-o bucată (de secţiune) rotundă, ca să
apostoli. Pe deasupra are patru mari turle şi în
cu plumb de o greutat.e ce se zice

mănăstiri,

cu cea de la Curtea de
alcătuiască numărul
faţă

un pridvor. E

piatră

celor 12

acoperită

trece de 40 OOO de oca».

arhitecturii nu

nu ne

ştim,

deoarece nici un izvor,

îngăduie să aflăm

numele vreunuia din

meşterii

care au realizat monumentul. Tot ce ştim este că lucrările de zidărie
- care au durat mai mulţi ani - au fost supravegheate la început de către

doi ispravnici, Radu
După

cum reiese din

logofătul
însemnările

tate în toamna anului 1657.
duse la bun

sfîrşit căci,

mazilit, biserica
şi goală

ctitorie

pe

şi

rămînînd

Totuşi

- tot

Gheorghe Sufariul din

lui Paul din Alep,
Constantin

la începutul anului

dinăuntru».

domnească

Dudescu

după

lucrările

Şerban

următor,

Tîrgovişte.

erau destul de înain-

nu a ajuns

să

le

vadă

în ma rtie 1658, el a fost

spusele lui Paul din Alep - « neîngrijită

Din diata mitropolitului Teodosie

din « dealul podgorenilor» a avut

şi

aflăm că

noua

ea de suferit de pe urma

« răutăţilor » pe care le-a adus cu sine schimbarea de domnie: pe de o parte,
să se dea foc curţii domneşti, bisericilor şi mănăsti
rilor, pe de alta, oraşul fu prădat de turcii şi tătarii din alaiul de înscăunare
al noului domn.

voievodul mazîl porunci

15
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O dată inslalat în scaun, Mihnea al III-iea « meremetisi » ctitoria predecesorului

mentala Biblie a lui

său, contribuind cu unele lucrări de zidărie la terminarea ei « de roşu ». El se

formarea limbii române moderne. Tipografia Mitropoliei, care a

grăbi atunci să o şi sfinţească, slujba fiind făcută de către Patriarhul Macarie

clădiri

dispărute,

azi

- aflat încă în Bucureşti - în luna mai 1658. Dar în toamna aceluiaşi an Mihnea

următor să aibă

Vodă fu la rîndu-i alungat din scaun şi nu avem nici o ştire privitoare la conti-

în

nuarea lucrărilor de construcţie şi înfrumuseţare, între anii 1659 şi 1664, sub
domniile celor doi Ghiculeşti, Gheorghe şi Grigore. În sfîrşit, sub domnia lui

operă

nepreţuită

de

secolului al XVIII-iea

valoare pentru

şi

funcţionat

în

începutul celui

Ţara Românească şi să

exclusivi_tatea tiparului în

inscripţie

narea

pisanie ce se

vechi de pe Calea Moşilor). Noul domn s-a îngrijit de terminarea lucrărilor,

sfîrşitul

a ajuns la

Şerban

Vreo pisanie din vremea lui Constantin
asemenea

Mitropoliei Ţării Româneşti (cu cîţiva ani înainte se stabilise vremelnic la
podul Tîrgului de afară, azi sf. Gheorghe

Cantacuzino,

se transforme

manufactură.

Radu Leon mănăstirea devine reşedinţa definitiv statornicită în Bucureşti a
biserica Mitrea Vornicul de pe

Şerban

bisericii.

datează

În schimb,

află

Deşi

Patriarhiei.

nu va fi exist&t

niciodată,

nu ni s-a

păstrat şi

poate

că

el fiind mazilit înainte de termi-

ne-a rămas de la Radu Leon o frîntură dintr-o

astăzi prinsă

grădinilor

într-unul din zidurile de sprijin ale

acest fragment nu cuprinde numele voievodului, faptul

că

el

din vremea lui Radu Leon a putut fi dedus din compararea textului

începute cu ani în urmă, sprijinit fiind de mitropolitul Ştefan şi folosind veni·

inscripţiei

turile bunurilor cu care mănăstirea fusese înzestrată de întemeietorul ei. Acesta,

istoricul rus Uspenski, cu ocazia trecerii sale prin

cu lectura p7 care o da în 1846 pisaniei -

pe atunci

întreagă

-

Ţara Românească.

aflat în pribegie, continua să se îngrijească de soarta ctitoriei sale, scriind mitro·

În ce priveşte alte fragmente ale pisaniei, nici cercetările făcute cu prilejul lucră

politului, încă din 1665, spre a-l ruga «să fie ..• într-ajutor ... ca un ctitor»

rilor de restaurare din 1960 - 62, nu au putut aduce nimic nou. Dar indiferent

pentru ca bunurile

mănăstirii «să

nu

scadă

ci

să

se adauge». Dar

şi

mitropo·

litul Ştefan a murit înainte de desăvîrşirea lucrărilor, nu însă fără a dovedi,
la rîndu-i, o deosebită grijă pentru noua mănăstire. Prin diata sa din 15 aprilie

1668, el

lăsa

ce iaste

o sumă de bani« ca să se mai lucreze .•• şi ca să se sfîrşească

nesfîrşit

».

numele lui Radu Leon s-a

rămas nezugrăvită ... şi

o am

zugrăvit şi

o am

înfrumuseţat

cu

toată

lăcaşului. După mărturiile

să

fie

sfîntă

Mitropolie

ţării».

la monumentele

celor care au putut
înfăţişa

Şerban

şi

Radu Leon erau

încă

vedea, la

pictura

reprezentaţi,

sfîrşitul

veacului

originală, astăzi dispărută,

amî.ndoi

deopotrivă,

cu

Lîngă dînşii

se mai aflau

spătar Şerban

zugrăviţi

mitropolitul Teodosie

isprav-

Cantacuzino, viitorul domn (1678 - 1688), care avusese

el prilejul de a contribui la

desăvîrşirea

monumentului. Mitropolitul

Ştefan ,

mort înainte de zugrăvirea bisericii, rămăsese uitat. In schimb, printre chipurile de

Pentru sfîrşitul secolului al XVII-iea trebuie reamintită tiparniţa care luase

ctitori a

fiinţă

şi

în cuprinsul Mitropoliei. Acolo a văzut lumina tiparului, În 1688, monu-

piatră

şi

copiii lor.

şi

aşezat

în

şi

Teodosie (succesorul lui Ştefan), destinaţia mănăstirii lui Constantin Şerban:
o am

săpat

de soţiile

nicul, marele

şi

sau nu,

~mintelmparăteşti şi coroan ', ţinînd în mîinile l(;; biserica, alături

podoaba » iar în acelaşi hrisov domnul hotărăşte, împreună cu mitropolitul
«o ::.m toc:nit domnia mea

păstrat

trecut, chipurile de ctitori pe care le
Constantin

Din hrisovul din 8 iunie 1668 al lui Radu Leon aflăm că biserica mănăstirii
«au fost

dacă

de pe dealul Mitropoliei, el trebuie considerat ca cel de-al doilea ctitor al

apărut,

cu cheltuiala

16
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mai tîrziu, cel al mitropolitului Mitrofan (1716 - 1720), în vremea

căruia

se

făcuse,

pare-se, o prim'.\

reîmprospătare

~
\T)

a

zugrăvetilor.

17

Vă lul J e mo rm int al lui
Beizadea Rad u lli a ş din
1704
l>Tod<rie pe ca< ifea
(azi in ~ 1 uzeul Mo go.

Unele amănunte, răzleţe, cu privire la trecutul complexului mitropolitan ne
mai dau cîteva pisanii: aceea de pe clopotniţa lui Constantin Brîncoveanu situat ă
deasupra

şoaia)

bolţii

aminteşte că «această clopotniţă

dinspre curte

den temelia ei

zidită şi ridicată

C rucea lui Papa Brînco·
veanu

iaste de luminatul şi înălţatul blagocestivul Domn Io Constantin Brăncoveanul Basarab Voevod, la anul. .. 1698 ... », iar pisania în versuri
greceşti

a paraclisului ne

povesteşte că

lae Mavrocordat (1719 - 1730)
construcţii

vreunei

jumătate

în limba
Filaret,

împreună

restaurărilor

pe

începută,

atestă lucrări

Se poate ca acestea

marmură ,

să

de

fi fost în

dantul trupelor de

ocupaţie

către

Nico-

existenţa

pe cît se pare, de mitropo-

două

stăreţie

- din

pisanii, una de asemenea

din 1793, de pe vremea mitropolitului
intrării

reparaţii şi înfrumuseţă ri

austriece din

reaşezată

cu ocazia

pridvorului, a mintind pe mitro-

directă leg ă tură

ulterioare ale bisericii.

cu incendiul consemnat într-o

către prinţul

scrisoare din 1790 a mitropolitului Cosma
că

în 1723 de

a pomeni de

în inventarul Patriarhiei, alta din 1799,

din 1960 - 62 deasupra

politul Dositei,

fără

cu palatul mitropolitan - fosta

a veacului al XVII-iea. Alte

greacă , pictată

păstrată

desăvîrşit

acesta a fost

mitropolitul Daniil,

anterioare ce fusese

litul Teodosie, datînd
a doua

şi

Ţara

de Coburg, coman·

Româneasc ă ,
jumătate

acea împrejurare ar fi distrus atunci «aproape

din care

aflăm

din Mitropolie».

Dintr-o pisanie pictată, ast ă zi dispărută, datînd din 1 aprilie 1839, menţionată
între alţii şi de amintitul istoric Uspenski, aflăm că «la leatul 1834 răposatul
mitropolit Grigorie

văzînd-o

(biserica) cu totul

început

toată

Această

« preînoire » a pricinuit cele mai multe

învechită povăţuit

şi

arhitecturii monumentului: atunci s-a stricat vechea
cu o

de

rîvnă

a

preînoirea ei».

cornişă neoclasică, aceeaşi

(inclusiv a pridvorului,
care a fost atunci

iniţial

pentru toate

mai grave

părţile

a le

înlocuindu -se

componente ale edificiului

la un nivel mai jos decît

supraînălţată pînă

transformări

cornişă dinţată

la nivelul acesteia); s-a

cornişa generală
desfă cut

şi

pardoseala
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din

piatră şi

cornişei

lespezile ei ca

şi

pietrele de mormînt s-au folosit pentru construirea
acoperişurile şi

noi; s-au modificat

proporţia

învelitoarea, alterîndu -se

a trei dintre turle; s-au spart goluri mari pentru ferestre, dîndu-li-se acestora
piatră;

noi ancadramente de

veşmîntărie alipită

s-a construit o

şi,

de sud; s-au înfundat, cu geamlîc, arcadele pridvorului
acestuia trei

pridvoraşe

refăcută

şi

i s-au

adăugat

meşterii

sfîrşitul

de la

secolului al

primele decenii ale secolului al XIX-iea, care fac trecerea de la

zugrăveala bisericească tradiţională

în

frescă şi

pictura

aşa-zisă

atunci «de sub-

e::_e », în ulei). Cu acest prilej s-a acoperit cu vopsea de ulei piatra stîlpilor din
pronaos ca

şi

pridvorului.

După

piatră

brîul de
un

răgaz

ca întreaga mitropolie

să

de

din exterior,
două

prefăcută

fie

zugrăvindu-se
să

decenii se ajunsese
într-o cetate

şi

tot atunci
nu mai

firidele

lipsească

neo-gotică, specifică

mult

gustului

vremii. În 1858, în timpul căimă cărciei fostului domnitor Alexandru Ghica,
se

şi începuseră dărîmări

primă

închideau înspre apus o
dinspre actuala

stradă

masive, în urma
curte a

11 Iunie, cît

şi

cărora

au

dispărut

mănăstirii şi clopotniţa

clădirile

atît

care

de la intrarea ei,

cea mai mare parte a chiliilor din jurul

bisericii cu mai toate zidurile de împrejmuire.
Renunţîndu-se pînă
îmbunătăţirilor

la

a adus

urmă
însă

prilej timpanul cu arcade

şi

modificări

la numai zece cei 12 stîlpi. Stîlpii
vreme,

aşezaţi

de o parte

tot atunci, pentru cor

şi

o

interiorului,

cei doi stîlpi dintre naos
şi

înlăturaţi

de alta a

dată

şi

construcţie nouă,
înlăturîndu-se

cu acest

pronaos, ceea ce a redus

au mai fost

intrării,

zelul

spre a

păstraţi

susţine

cu modificarea cafasului, au

o

bucată

un cafas,

votară

înlocuirea ei cu o

acest

scop

n-a

Printre

după

nouă

dar, din fericire, comisia
şedinţe

numeroase

clădirile

ce mai

fuseseră cruţate

se aflau încăperile Divanului ţării.
mitropolitul era

şi

la

nici

Divan vastul edificiu circular cărui cupolă,

atunci erau cele din aripa de sud unde

Într-adevăr,

astăzi

cu un vultur în vîrf gata

cum în secolul al XIX-iea,

zece ani mai tîrziu,

după

Adunări

palatul Marii

să-şi

Naţionale

- a

ia zborul, s-a integrat siluetei Dealului

fără însă

a produce pagube prea mari. Dar
ridicată

ce în 1925 Mitropolia fusese

arhie, ideea reconstruirii unei noi catedrale a fost

la rang de Patri-

reluată şi urmată

aceea a palatului reconstruit de primul patriarh Miron Cristea
vreme,

ultimele

chilii ce se mai

păstraseră

pe latura

de

şi,

de punerea,
îmbogăţit

cam în

răsărit,

cu

aceeaşi

au

fost

la prima vedere, d

din

dărîmate.

de

Ţinînd

seama de cele

vechea

biserică

ulti·

se întru·

În 1916, în timpul primului război mondial, bomba unui avion german a stră
puns una din cupolele pridvorului,

arătate

nu s-ar mai fi

1935 - 1939, cînd s-au

20

mai înainte, s-ar
pă~at

înlăturat

vorului, reconstituindu-se

şi

să

Mitropoliei.

cărie

atunci

rezultat

nească în cuprinsul mănăstirii. În 1907 - 1908 însă, s-a construit pe locul vechiului

dar mai ales în urma

tencuială nouă, groasă şi rigidă, dispărînd

instituită

un

capul Divanului, se instaurase obiceiul ca acesta

În sfîrşit, după cîţiva ani, s-a dat jos toată tencuiala faţadelor şi întreaga ciubus-a înecat Într-o

catedrală

ajuns

practic.

făcut

dispărut fără urmă.

decoraţia

Obsesia prefacerilor - cauza atîtor distrugeri de valoroase monumente din

cu mult fast, a unei pietre de temelie. Curînd, silueta dealului s-a

la înlocuirea bisericii cu o
noi

odinioară

trecut - a pus însă din nou în primejdie biserica. În 1883, corpurile legiuitoare
în

nemodificat: s-a reînnoit tîmpla iar pictura a fost

de Nicolaie Polcovnicul (unul din

XVITI -lea

sfîrşit,

în

intrărilor.

în dreptul

rămas

Nici interiorul nu a

altarului în partea

mele resturi din motivele zugrăvite care completaseră
exterioară.

lucrărilor
aşa

părea,

mare lucru.

Şi totuşi după

geamlîcul pridvorului

şi

restaurarea din

cele trei

din 1960 - 1962, cînd s-a coborît

cum fusese în vech ime,

şi

pridvoraşe,

cornişa

prid-

s-a redus panta acope-

21
https://biblioteca-digitala.ro

urare
După

restaurarea

din

1960 - 62
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urmele celui originar, cînd s-au degajat turlele şi s-a refăcut ten-

Merită a fi amintită aci şi des coperirea făcută tot atunci, în podul bisericii , a

cuiala paramentelor, decorate cu butoni de ceramică smălţuită, cînd s-a dărîmat

unui fragment de trafor provenit de la fereastra uneia din turle, care a folosit

veşmîntăria,

nu trebuie să

la reconstituirea acestora.
Dintre celelalte construcţii ale ansamblului, frumosul paraclis, la vest de biserică,

decît distrugerea , pînă aproape ş i a ultimelor rămăşiţe din vechea şi

situat între două foişoare, este cel care s-a conservat mai bine, ultima restaurare res ·

valoroasa zugrăveală, cu excepţia icoanei hramului care se mai p ăstrează (astăzi

tituindu-i şi turla ce fusese dărîmată- se p are - în urma unui cutremur, după 1866.

rişului după

înregistrăm

şi

trăsăturile

biserica a redobîndit

eleganţa proporţiilor

sale

caracteristice,

sale. Ca pierderi - e drept iremediabile -

pictura din 1835 - 1839 a Polcovnicului Nicolae este

executată

în 1935 - 1939 de pictorul Belizarie), precum

înlocuită

cu una

ş i dispariţia,

reînnoirii pardoselii interioare a bisericii între anii 183 4

şi

nobleţea

şi

nouă,

cu prilejul

183 9, a numeroase

Nu acelaşi lucru se poate spune despre palatul mitropolitan - fost al stăreţiei care fiind în cea

mai mare parte reconstruit ca reşedinţă patriarhală, între

an ii 1932 - 1935, nu mai păstrează, cu înfăţişarea neschimbată , decît pivniţele.

lespezi funerare cu ins c ripţii, lipsind pe cer cetă torii trecutului de preţioase
stricăciuni,

fiind refolosite în diverse con-

păstrau pînă

de curînd în c uprinsul Patri-

izvoare istorice. Mai toate au suferit
strucţii.

Printre

puţinele

ce se mai

arhiei şi care merită o menţiune specială , se numără frumoasa piatră de mormînt,
din 1704, a lui beizadea Radu

Iliaş,

ginerele lui Constantin Brîncovea nu,

sculptată

în marmură albă în stilul specific epocii brîncoveneşti, piatra funerară a mitropolitului Grigore din 1787

şi

un fragment presupus a fi de la mormîntul mitro-

Vodă aşa cu m ne l ă mureşte pisa nia săpată în piatră, în vremea lui , deasupra

politului Teodosie (m. 1708).
În timpul restaurării din 1960 - 1962, între pietrele ce fuseseră folosite la trans formarea cornişei (înainte de 1837), s-au mai găsit: piatra funerar ă a mitropolitului Danii! (m. 1731), aceea a Eufrosinei Sca rlat Ghica (m. 1751), nora lui
Grigore

Vodă

războiului

Ghica, precum

şi

pietrele a doi

cu

ostaşi ruşi morţi

în vremea

cu turcii din 1806 - 1812. Tot în co rniş 5 au m a i fost descoperite şi

resturi din ancadramentele originare cioplite în
bite

baghete,

decoraţie

de

tradiţie

piatră

gotică,

ale ferestrelor , împodo-

obişnuită

în

secolul

al

bolţii înspre curte. O a dou a pisanie aşezată de curînd, tot deasupra bolţii de
intrare, însă spre răsărit, ne spune că în urma unui cutremur care a dărîmat

încăperea de sus a clopotelor « . .. clopotniţa a rămas aşa pînă în a nul 1959
cînd Prea Fericitul Patriarh Justinian a început reclădirea ei aşa cum a
fost zidită de martirul Domn Constantin Brîncoveanu în anul 1698 ... »
Cu toate că, după cum se ştie, zidăria clopotniţei era iniţial acoperită cu un
strat de mortar , ea a fost lăsată « de roşu», în urma restaură rii, spre a nu se
altera, printr -o nouă tencuire, paramentul autentic ce-şi pierduse în timp ten-

XVII-iea.
Descoperirea lor a precizat
rămas pin ă

Astăzi, dacă urcă m aleea M arii Adunări Naţionale, păşim cam pe urmele vechiului
drum ce fusese croit din porunca lui ConEtantin Vodă Brîncoveanu, la sfîrşitul
secolului al XVll-lea, ca să poată ajunge mai repede la Mitropolie de la curtea
sa din josul dealului ce se întindea odinioară cam pe întreaga suprafaţă a pieţii
Unirii de az i. Lăsînd în urmă crucea lui P a pa Brîncoveanu , la capătul aleii, ni
se înfăţişează turnul- clopotniţă cu intrarea-i boltită, ridicat în 1698 de Constantin

atunci

nelămurit.

şi

acest detaliu al arhitecturii exterioare

iniţiale,

c uiala originală . Partea superioară -

de la tradiţionalul brîu cu profil semi-

rotund între două rînduri de zimţi de cărămidă - a fost reconstituită cu exacti-
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• LV\.

tate, după fotografii datînd din 1856. Paramentele acesteia, tot din cărămidă
se deosebesc uşor de zidăria veche de la bază.

aparentă,

Clopotniţa decorată cu obişnuitele arcaturi din ciubuce, de profil semirotund,
deşi nu are dimensiuni deosebite - înălţimea ei nu trece de 20 de metri - nu
este lipsită de monumentalitate, datorită frumoaselor proporţii ce i-au fost
restituite prin restaurare. Ea se s't
• •m rm
• d u I exemp Iare Ior ce Ior mai reuşite
1 ueaza
de acest tip de construcţii, din epoca brîncovenească.

Astfel reîntregită, clopotniţa adăposteşte azi toate clopotele Patriarhiei, între
care şi marele clopot al cărui sunet grav e bine cunoscut bucureştenilor şi care
a fost turnat în 1888 din metalul altor

două

al XVII -iea, de la mitropolitul Teodosie,
După

ce am trecut de

Şerban.

Dacă

strada 11 Iunie,

mănăstirii

căreia
urmăm

ne

din bronzul unor tunuri

clopotniţă şi pătrundem

cu privirea fosta curte a
jur - în mijlocul

clopote, unul dintre ele din secolul

şi

poartă

se

înalţă

- pe vremuri
frumoasa

deasupra

căreia

se

închisă

biserică

drumul mai departe

turceşti.

în incinta Patriarhiei, cuprindem

către

înalţă

cu ziduri de jur împre-

a lui

Constantin

Vodă

vest, spre poarta dinspre

un

foişor

de veghe, putem

vedea în dreapta acesteia palatul Patriarhiei, situat pe latura de vest şi pe o
parte a celei de nord a incintei, avînd un plan în formă de L, cu intrarea în
colţul

de nord-vest.

Între poartă şi o altă intrare în palat printr-un frumos foişor cu arcare datînd,
pe cît se pare,

încă

din secolul al XVII-iea, se

Amintita poartă dinspre strada 11 Iunie
la rîndul ei închisă de jur împrejur cu

Sosirea domnitorului Al.
I. Cuza la solemnitatea
deschiderii Adunării Ţării
Româneşti în seara de
29 februarie/ 12 martie
1860
liwgra/ie
de
C. Danielis
Discuri smălţuite
podul bisericii
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găsite

în

află

paraclisul.

făcea odinioară legătura
construcţii

azi

cu o altă curte,
din care se

dispărute şi

ieşea

în

uliţă,

pe sub bolta unei
seu nde şi greoaie, dărî ·

clopotniţe
mată

de mai bine de un veac.
urmă

Nici o

clădiri

a vechilor

de

pe latura de sud a incintei princi·
pale nu ni s-a
acestora, pe o
metri

pătraţi

păstrat;

pe locul

suprafaţă

de 7000

se întinde azi monu·

mentalul palat al Marii
Naţionale,

de

cu

pilaştri

şi

Adunări

ordonanţa

sa
coloane de

ionic ă
piatră,

construit în 1907 (după planurile
arhitectului I. Maimarolu).
O

inscripţie comemorativă, aşezată

la dreapta peristilului

intrării

cu

prilejul împlinirii a o sută de ani
de la Unirea Principatelor, aminte·
şte

săvîrşit

despre acest fapt istoric

Î n Adunarea ad-hoc la 24 ianuarie
1859. Actul Unirii, la care masele
populare adunate în
jurul

Mitropoliei

activă

prin

luat

din

parte

avînd rolul hotărîtor, atît
cit şi prin combativi·

număr

t ate în
şi

grădiniile

au

desfăşurarea

declararea

a statului

Bucureştilor

naţional

Les pede de mo rmînt, în
pro naos

evenimentelor
capitală

român în 1862,

Chenar sc ulptat în piatră
la uşa de acces în paraclis
(dewli1t)
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numără

se

printre

construirea

pe

evenimentele politice

acelaşi

loc

a

actualului

căror

a

amintire

amfiteatru

al

a

determinat
Adunări

Marii

Naţionale.

BISERICA, monument reprezentativ al arhitecturii secolului al XVII-iea din
Ţara Românească,

se

situează

cele mai caracteristice

şi

epoci de înflorire ale artei
şi

prin

proporţiile şi

echilibrul maselor între

mai valoroase ale perioadei de
româneşti

tranziţie

creaţiile

dintre cele

două

din acest secol: epoca lui Matei Basarab

cea a lui Constantin Brâncoveanu.

În această perioadă, arhitectura este caracterizată îndeosebi prin marea diversitate
a tipurilor de plan
şi

şi

a principiilor de tratare

plastică

a

faţadelor

interpretarea moclelelor din secolul al XVI -iea. Edificiul se

prin reluarea

încadrează

în grupul

bisericilor mari, mai bogate şi mai cu măiestrie construite, generate de tipul
bisericii episcopale a Argeşului - ctitoria lui Neagoe Basarab. Îndeaproape
înrudită

cu aceasta în ce priveşte planul, cu naosul în formă de treflă şi pronaosul
(spre a-l face mai încăpător şi a servi ca loc de înmormîntare, pre-

supralărgit

luînd astfel

funcţiile gropniţei moldoveneşti.)

coloanelor din pronaos

precum

prezintă totuşi faţă

şi numărul şi dispoziţia

şi

a turlelor,

X

32 m) ceva mai mari decît ale monumentului de la

de modelul

său

însemnate

deosebiri.
De dimensiuni (18 m
Argeş,

ea este

precedată

de un amplu pridvor deschis cu arcade pe stîlpi

robuşti

de zidărie. Acest pridvor care constituie o înnoire faţă de modelul argeşan,
menit cu timpul să se bucure de o mare răspîndire în arhitectura muntenească,
reprezintă

De

lăţime

bisericii

de asemenea reluarea unui element aparţinînd secolului precedent.
relativ mică faţă de lungime, el aminteşte, ca proporţie, de pridvorul

domneşti

din 1583 a lui Petru Cercel de la

birea de stil a arcadelor sale, mai scunde

şi

Tîrgovişte,

cu

toată

deose-

mai larg deschise decît la Tîrgo-

Grupul celor trei cruci
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vişte.

Se remarcă de asemenea printr-un frumos sistem de boltire cu ca lote

azi dispărută, aminteşte de un tip curent la bisericile bizantine din peninsula

sferice pe pandantivi, exprimate în exterior sub forma a trei cupole.

balcanică,

Simplă şi sobră faţă de bogăţia ornamentaţiei din piatră cioplită a modelului

Deasupra intrării în pridvor, într-o firidă din faţadă, se află pisania din 1799

său,

biserica bucureşteană era, încă din veacul trecut -

călători străini

ca Bellanger, în 1834, Demidov în 1837 -

după

descrierea unor
văruită

în întregime

rar întîlnit însă în arhitectura noastră.

cu chipurile sfinţilor Constantin şi Elena (sărbătoarea lor este hramul bisericii),
pisanie ce reaminteşte reînnoirile făcute de mitropolitul Dositei.

de un alb strălucitor. Se poate presupune totuşi, ţinînd seama de cîteva urme

În pridvor, ca de altfel în întreaga biserică, au dispărut vechile picturi, cu excepţia

de culoare găsite la turle, că la origină tencuiala ce acoperea în exterior zidăria

icoanei votive de deasupra uşii de intrare în pronaos şi a unui mic fragment

şi

de

cărămidă

va fi avut unele

decoraţii zugrăvite,

de felul celor ce se mai

păstrează

de decoraţie brîncovenescă, pe unul din stîlpi. În

această preţioasă icoană,

singura rămasă din prima zugrăveală (1668), în care se vădeşte iscusinţa deose·

la alte cîteva monumente contemporane.
Acest decor pe care îl înviorau accentele butonilor de ceramică smă l ţuită divers

bită a meşterilor lui Radu Leon, s-ar părea, după unii cercetători, că meşterul

coloraţi

zugrav ar fi reprezentat pe sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, sub trăsăturile

(exemplu de

influenţă moldovenească, apărută

în

această formă

pe vremea

lui Matei Basarab), completa şi sublinia plastica faţadelor, astăzi redusă numai
la obişnuitele arcaturi din ciubuce cu secţiune semicirculară, dispuse pe două

lui Radu Leon şi al~ soţiei sale, doamna Luchia.

rn pronaos, dispoz'.ţia în careu a stîlpilor de piatră cu largi caneluri şi capitele

punctate de butonii ceramici mono·

poleite, ce susţin turla mare a acestei încăperi (şi întregul sistem de boltire cu

cromi (aşa cum au fost reconstituiţi cu ocazia ultimei restaurări). Brîul de piatră,

trei bolţi semicilindrice, pe laturile nord-vest şi sud şi cu două turle mici în

registre

despărţite

de un brîu median

şi

se

colţurile de nord-vest şi sud-vest), era odinioară aproape ~ntru totul asemănă

el de la brîul de factură tipic moldovenească al bisericii Stelea din

toare celei de la Curtea de Argeş. În cea de a doua jumătate a secolului trecut

format dintr-un fascicul de trei ciubuce
inspiră şi

răsucite

din

distanţă

în

distanţă,

Tîrgovişte, construită în 1645 de Vasile Lupu, dar el este prins între

rînduri de

zimţi

de

cărămidă,

specifici arhitecturii

Cu totul remarcabile sînt turlele, în întreaga lor

două

alcătuire. Dacă

ea a suferit însă modificări, prin desfiinţarea timpanului pe trei arcade susţinute
de doi stî lpi, ce făcea despărţirea între pronaos şi naos. Cu preţul acestei dena ·

munteneşti.

firidele acestora

turări a arhitecturii originale, s-a realizat unificarea spaţiilor interioare ale monu·

în arcaturi concentrice, retrase treptat pînă la deschizătura îngustă şi înaltă a

mentului. Astfel, de la intrare, privirea se îndreaptă acum nestînjenită pînă

ferestrelor, sînt cele obişnuite în arhitectura muntenească, în schimb ele sînt

la baza turlei mari ce se înalţă pe pandantivi deasupra naosului - ca la cele

zvelteţea şi eleganţa

neegalate prin
şi

prin

înfăţişarea caracteristică

uşoara curbură

a

ce le-a fost

a cupolelor a

cornişei dinţate

ce se

restituită

de ultima restaurare

căror streaşină

sprijină

de plumb

pe arcele firidelor.

mai multe monumente din secolul al XVI-iea şi din prima jumătate a

urmează

următor -

Cornişa,

0

celui

şi pînă la absida altarului a cărui originală şi frumoasă boltire merită

menţiune specială. Acest sistem de boltire este alcătuit dintr-o cupolă pe pandan·

cu aceea de la trei dintre turlele mănăstirii Argeşului şi mai ales

tivi ce se sprijină pe patru arce înscrise în calota absidei, cupolă pe care se

cu aceea de la turla centrală de pe pridvorul fostei mitropolii din Tîrgovişte,

modelează în exterior învelitoarea, întocmai ca şi la cele trei calote ale pridvo·

asemănătoare
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rului. Asemenea dispozitiv de boltire este primul din rarele cazuri cunoscute
în arhitectura Ţării Româneşti, celelalte, de la bisericile din Ludeşti şi Doamnei

şi

preiau

sarcina unor arcuri dublouri de

întărire

a

bolţilor

cilindrice. Pivni a

mitropoliei împreună cu cea a fostelor case domneşti de la mănăstire-; Plum-

din Bucureşti, ambele ctitorii ale lui Şerban Vodă Cantacuzino, datînd prima
din 1680 şi a doua din 1685.

buita sînt două exemplare reprezentative pentru acest gen de construcţii, nelipsite

De unde biserica - loc de îngropăciune al atîtor familii - ajunsese a fi pardo-

La parter, palatul cuprinde un larg vestibul, o spaţioasă sală de recepţie, un

sită aproape numai cu lespezi funerare , astăzi acestea sînt aproape în întregime

dispărute. În partea sudică a pronaosului, se mai pot vedea lespezile ce acoperă
mormintele primilor patriarhi ai României -

Miron Cristea (m. 1939) şi Nico-

paraclis
o

dată

stăreţia

coloane de

piatră,

dim Munteanu (m. 1948). În dreptul lor, pe peretele de est al pronaosului,

calotă sferică
veală .

preţ ce se pot vedea în cuprinsul monumentului este marele

Din vestibul se

aurit datînd, se pare, de la sfîrşitul secolului al XV-iea. Alte numeroase

decoraţia zugrăvită

faţadei.

prin cele

alipit
şase

faţadei

dinspre

arcade în

latură,

pe fiecare

şi

răsărit şi clădit

acoladă,

pe frumoase

prin interesanta-i boltire în

alipit laturii de sud a paraclisului, a fost
pe dreapta, într-o

Atît vestibulul cît

două încăperi. Bolţile

preţioase obiecte de artă aplicată din zestrea lăcaşului au dispărut treptat, risipite
în timpul urgiilor şi cotropirilor de odinioară .

fi fost de

PALATUL, fostă stăreţie a mănăstirii lui Constantin Serban din 1658 s-a dez-

frumoase icoane

adăugat

în

voltat treptat suferind

ultimele vestigii ale

aceeaşi

şi

vastă sală

sala au fost

de primire care se întinde

alcătuite

cu lunete ale vestibulului au

fiecare din reunirea

rămas

cele vechi, doar

care, judecînd după un fragment recent descoperit, pare a

valoare cu cea a paraclisului, este azi, din nefericire,

înlocuită.

În încăperile palatului care, încă din secolul al XVII-iea, se extinsese dincolo
de alinierea

a ajuns

două

pătrunde,

a cite

cîn~

cîte

foişor,

torilor străini care au vizitat mitropolia în veacul trecut şi o anaforniţă de argint

•de la data

remarcă

secolul al XVIII-iea.
în lungul

însă nenumărate tr~nsformări

se

pe trompe de colţ, care mai păstrează şi urme din vechea-i zugră

Al doilea

policandru de argint care luminează naosul, adesea pomenit în descrierile călă

şi

Bucureştilor .

mari ale

şi două foişoare. Graţiosul foişor

cu

se află săpat în piatră, într-o firidă, pomelnicul tuturor mitropoliţilor ce s-au
succedat, în decurs de şase veacuri.
Între obiectele de

curţile

în acea vreme, în toate

corespunzătoare
zugrăvite

în

zidului de vest al
frescă,

decoraţiei

unei

reşedinţă mitropolitană (pe timpul lui Radu Leon şi al mitropolitului Teodosie)

scării

şi pînă în zilele noastre, cînd a fost în mare parte reconstruit.

bibliotecă pomenită

Partea veche a palatului care ocupă colţul dinspre miazăzi, cuprinde pivniţa,

putul secolului al XIX-iea se afla

ce duce la cel de-al doilea

încadrate de
săli

de

foişor

pivniţei,
graţioase

odinioară.

se mai

păstrează

trei

motive florale în stuc,

Ele se pot vedea pe peretele

de deasupra

porţii

de vest. Valoroasa

de mai mulţi călători străini din secolul al XVIII-iea şi înceşi

ea printre aceste

încăperi.

în care se pătrunde prin bolta de sub foişor, coborînd treptele unei largi galerii
în pantă. Singura încăpere din prima epocă rămasă nemodificată, pivniţa este

alcătuită din două nave paralele -

boltite cilindric -

despărţite între ele printr-un

rînd de trei arcade pe piloni masivi de zidărie (de secţiune cruciformă), ce

PARACLISUL în care se
în

două

ziţie artistică deosebită,

3-!

intră

din vestibul, pe stînga, printr-o

canate de lemn sculptat şi cu chenar cioplit în
ce se

numără

piatră

frumoasă uşă

(ambele într-o compo·

printre cele mai remarcabile opere de
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artă de acest fel rămase de la sfîrşitul secolului al XVII-iea sau începutul seco-

Dintre multele monumente funerare care se pare că au existat şi în jurul bisericii

lului al XVIII-iea) este giuvaerul patriarhiei. Eleganţa proporţiilor sale, valoarea

Mitropoliei, unul singur se mai

picturii, bine conservată, frumuseţea compoziţie i decorative şi meşteşugul cu

Este monumentul mitropoliţilor Teodosie şi Ştefan - o coloană ce poartă o

află alături

care este lucrată tîmpla de lemn ajurat şi poleit, îi conferă acest atribut. Icono-

pisanie

stasul este unul din exemplarele cele mai reprezentative ale sculpturii în lemn

deasupra pietrelor lor de mormînt.

comemorativă

din Ţara Românească, caracteristică epocii post-brîncoveneşti. Prezentînd în

Se mai poate

plan o uşoară curbură, el ne înfăţişează un mănunchi de ramuri care creşte din

troiţă alcătuită

trupul lui Ies : eu deasupra uşilor împărăteşti, şi se dezvoltă alcătuind

Crucile

0

sclipi-

-

menţiona,

diferă

ridicat de mitropolitul Calinic Miclescu,
pe latura de nord, înspre
piatră

din trei cruci de
dată

atît prin

cit

şi

prin locul de

Petru Cercel, din 1584, de la

Sînt de subliniat bogăţia formelor, vigoarea reliefurilor şi dibăcia lucrului. Pe

de o parte

peretele dinspre nord, pisania grecească a versificatorului Dimitrie Nottara amin-

lui Alexandru

teşte data remanierii şi zugrăvirii paraclisului, 1723, de către Nicolae Mavrocordat
şi mitropolitul Danii!. Aceştia sînt înfăţişaţi în chip de ctitori pe peretele dinspre

lui Petru Cercel, dintr-un singur bloc de
prin

apus. Pictura turlei recent reconstituită se armonizează în mod fericit cu cea veche.

a fost

Înălţat

din Gerta ».

pe soclul robust al unei

construcţii

dreptunghiulare, cuprinzînd o salii

de alta,

grafiei

boltită datînd din prima epocă de zidire a mă năstirii , paraclisul, privit din afară,

După această scurtă

să

zvelta turlă refăcută în 1961. Decoraţia faţadelor despărţită prin obişnuitul brîu

atît de bogat

median în două registre de panouri - dreptunghiulare în cel inferior, în formă

Recentele

provenienţă:

Libertăţii.

Argeşului,

cea mai mare, a lui

iar cele

aşezate

simetric

piatră

de 4,5 m

înălţime,

se

remarcă

a decorului dovedind uimitoarea îndemînare cu care
meşterul

pietrar

şi-a

s5pat numele « Manea

cercetare a monumentelor de pe Dealul Patriarhiei, mai trebuie

importanţa
conţinut

lucrări

Patriarhiei, frumoasa

din 1644 «din zilele lui Matei Basarab». Crucea

Pe spatele acesteia,

ne înfăţişează o siluetă deosebit de elegantă, cu absida sa pentagonală şi cu

subliniem

şi

Sălătrucul

1875,

aplecate înspre aceasta, sînt una din 1617 din vremea

Iliaş , cealaltă

frumuseţea
lucrată .

uşor

grădinile

în

aduse de curînd din parcul

toare împletitură de vrejuri înflorite în care sînt cuprinse preţioasele icoane.

şi

de absida altarului înspre nord-est.

ce o

păstrează

istoric, în noua

de restaurare au izbutit

să

a capitalei noastre.

restituie bisericii Patriarhiei propor-

de arcaturi în cel superior - este inter„santă prin ingeniozitatea cu care sînt

ţiile

folosite tradiţionalele cărămizi de profil semirotund. De-a lungul ciubucelor ce

la locul ce i se cuvine printre mărturiile valoroase ale culturii feudale

conturează panourile se înşiră paralel cite încă un rînd de asemenea cărămizi

Ţara Românească

întoarse însă, fiecare, transversal, realizîndu -~e astfel un efect perlat, din cele

ea aduce o contribuţie importantă la cunoaşterea caracterelor specifice creaţiei

armonioase

şi să-i

integrarea valorilor lor artistice, cu un

compoziţie urbanistică

sublinieze expresia

plastică

de la începutul celei de a doua

a

faţadelor. Ridicată

jumătăţi

din nou
din

a veacului al XVII-iea,

mai decorative. La acest relief al faţadelor se mai adăuga un bogat decor de

arhitecturale, corespunzătoare acelei importante perioade din trecutul istoric

ornamente florale zugrăvite în frescă, din care astăzi însă nu se mai văd decît

al artei

urme slabe pe faţade, mai ales în partea dinspre nord şi vest, pe suprafeţei"!
cuprinse azi în podul c lădirilor anexe.

(
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româneşti .

,r.

LISTA

ILUSTRAŢIILOR

În afară de text
1.

6. Ancadrament de
taliu)
7.

Turnul-clopotniţă

Faţada

4. Biserica

de est a bisericii
şi

o parte din

cu

(de-

a ncadrament

sculptat

2. Pisania de la Constantin Brîncoveanu (pe turnul-clopotniţă)
3.

Fereastră

fereastră

8. Detalii din decorul faţadelor şi
turlelor
9.

incintă

5. Detalii din decoraţia faţadei şi
turla naosului

Faţada

de vest a bisericii

10 . Icoana hramului şi pisania de
la intrarea în pridvor
11.

Bolţile

pridvorului
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12. Uşa de intrare în biserică cu
icoana votivă
13. Vedere de ansamblu spre altar
14. Coloa c. e cu arcade, în pronaos
15. Bolta altarului
16. Coloană cu capitel aurit, în
pronaos (detaliu)
17. Bolţile pronaosului
18. Vedere din pronaos spre intrare
19. Paraclisul şi cele două foişoare
(vedere din pridvorul bisericii)
20. Foişorul de sud
21. Faţada de sud a paraclisului
(detaliu)
22. Ancadrament de fereastră la
paraclis (detaliu)

23.

Foişorul

de est

24. Icoană cu ancadrament de stu·
catură (în scara de acces la
foişorul de md)
25. Detaliu din sculptura în lemn
de la uşa de intrare în p~raclis
26. Uşa de intrare în paraclis
27. Portrete de ctitori în paraclis
(perete vest)
28 . Iconostasul
taliu)

paraclisului

(de·

29. Pictură murală în paraclis (perete nord)
30. Pisania
nord)

din

paraclis

(perete
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