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MANASTIREA BREBU 
Frumoasa vale a Prahovei, perdută cu fruntea 

în Bucegi şi scăldată la poale de Ialomiţa, des- 
făşoari,aproape în toată întinderea e;, privelişti de . 
o uimitoare măreție şi. frumuseţe, privelişti de o. 
neintrecută poesie. Colo, în depărtările nestârşite, 
abia, se desluşesc munţii sinelii,ale căror vârfuri,ca, 
nişte îngrămădite turnuri de biserică,se înalță şise 
pierd în ceața albicioasă ;. dincoace, munţii mai 
apropiaţi, cu suişul trăgănat, cu coastele aco- 
perite de intinse. păduri şi cu franţile pleşuve, 

„ori presurate de rămuroşi copaci— păzitori neclin- 
tiţi ai întinderilor, pe cari nici vremea pare 

că nu se încumetă să-i înfrunte — iar pe 'şesul 
când întins, cînd pierdut ' în văi, strins îmbră- 

ţişate, de munţii şi dealurile stincoase, alunecă 
şi se alintă, în şerpuituri capricioase, Prahova 
şi nebunaţeca, ei prietină, Dof/lana. Aceasta, din 
„urmă se joacă ce se joacă de-a, ascuusele pe 
după ' dealuri, risipind, în jocul ei copilăresc, 

“Şuviţe argintii de apă, iar aproape de Câmpina, |
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Prahova o prinde pe neaşteptate,; o ia de după. 

“git şi o pornesc amindouă la vale, să facă cu. 

ochiu Teleajănului, ce le aţine calea de atita, 

amar de vreme. 

. 

Liniştita frumuseţe de altă dată, a acestor 

locuri, cînd “străbătută, pe vremuri, de fiorul 

doinelor . duioase, cînd resunind de zingănitul 

- armelor, de goana aprigă şi de chiuitul celor: 

“ce.mergeau la luptă, e azi turburată de vue- 
tul asurzitor al trenurilor ce. sboară grăbite, 

- de şueratul prelung al fabricelor, de huruitul 
neisprăvit al maşinelor. Oamenii, setoşi, unii 

de frumos, . de aerul 'curat, de apa.:dătătoare 

de viaţă, alţii dornici să se folosească de bo- 
„_găţiile, ce zac ascunse în 'sinul acestui pămint 
- bine-cuvîntat, au tot indemnat spre valea Pra- 

hovei 'şi sat după sat şi tirg după tirg au du- 
rat, făcind-o cea mai bogată şi mai locuită din 

„întreaga ţară. ă 

Dar dacă oamenii ingrămădindu- se: sporesc 
bogăţia în valea Prahovei, micşorează în schimb 

frumuseţea, priveliştelor, cu armele de care se 
slujesc în lupta pentru „a „ smulge pămintului 
tainicele lui comori. | 

“Priveşte din cerul albastru, care * aici „pare 

mai senin şi mai nemărginit ca în alte părţi 

spre munţii din largile zări şi nu ştiu ce sim- 

ţimint de inălţare suiletească te cuprinde, iar 

>
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ție îţi pare în acele clipe de mută admirare, | 

că eşti mai-mult om, ca ori cind. "le urcă pa 
virful sumeţ al vre unui munte şi ce frumoasă | 

panoramă ţi se aşterne la picioare ;. de pretu- 

tindeni, ce tablouri pline de “viaţă şi atit de 
măestru alcătuite, nu se ivesc în bătaia ochi- 
lor. Iată însă că de pe coama şi coastele dea-. 
lurilor răsar sondele înfipte în pămînt ca nişte 

dihănii uriaşe, stricînd armonia acestei minu 

ate opere a naturei, cuatit mai frumoase, cu 

cît i-a fost îngăduit să rămiie mai sălbatecă 
Privirea, se întoarce nemulțumită din faţa a- 

:-cestui progres al omenirei, poezia fuge, iar su 
fletul oftează de jalea : farmecului ce moare şi - 

se pierde incetul cu: încetul în dorul unei 
“lumi “ticnite şi mai puţin sbuciumate. 

Sint multe tirgurile şi satele bogate din lungul ” 

acestei văi. Deastă dată insă nu voi vorbi despre 
locuri atât de cunoscute şi atât de mult admirate. 

Nu voiu vorbi nici despre Predealul, ce se pare 
că zâna munţilor lar fi revărsat din poalele 
ei pe întinsul înverzit al acelui înalt podiş car- 

pantin ; nici de Azuga—odinioară luminoasă 
între munţii şi pădurile verzi şi nesfârşite, azi 

- cu groaza aceia de coşuri înegrite de fum, îţi 
pare că. uluităi de vuetul asurzitor, în care 
trăeşte, îşi ridică braţele în sus, rupând să 
i se hărăzească iarăşi liniştea de altă dată;
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nici de Buștenii, acel frumos şi minunat oră- 
„şel de munte, care îţi desvălue cea: mai pito- 
rească privelişte spre Carpaţi ; nici de Sinaia 

-cea frumoasă -ca un castel din basme; nici de 
Câmpina: ce-şi încălzeşte coastele la soare, în 

ciuda indepărtaţilor Bucegi cu frunţile înzăpedite 
_Şi nici de vre-un alt locuşor tot atât de bine 
“cunoscut. Eu mă voiu incerca, să schiţez, din 
fuga condeiului, Brebul, o prea frumoasă locali- 
tate — însă pe care, după cât ştiu eu, n'a cău- 
tat-o nici un poet şi n'o găseşti în nici un al- 

“bum pitoresc al României—şi mănăstirea. de-a- 
„colo, nepreţuit monument de artă, naţională, 
“nu pentru că stă neclintit, cine ştie din ce vre- 
muri “uitate, ci pentru frumuseţea-i archi-: 
tectonică şi pentru că întinsul -citeşti una 

* din cele mai interesante pagini, din istoria, nea- 
mului nostru. 

> : 

Dacă din satul Doftana 'o iei pe şoseaua ce 
te urcă, tot. cotigind, pe muntele din spa- 
tele gărei cu acelaşi nume, după un Suiş, 
de vre-un sfert de ceas, ajungi: în satul Brebu, 
aşezat pe un platou de o nare întinderă. şi cu 
o vedere din cele mai frumoase. 

„De acolo, din tnaltu! platoului, vezi. muntele 
„„Rotunda, cu coama, plină, de brazi, semeţindu-ş -şi 
“de în creştetul părtări şi vesel. de isbânda ace: 
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xepurtat-o asupra vremei, pare că tot ar fi 

pata, să povestească, tuturor căroru le-ar plă- 

“cea să stea cu dinsul la taclale, câte a văzut el tre- 

când şi petrecându-se,de când stă acolo strajă; vezi 

satul Doftana cu fabricele-i zi şi noapte în miş- 
care; vezi Telega cea bogată în sare; vezi în 
în depărtare Cdmpina, unde, îşi deapănă firul 

vieţei pământeşti, cel mai mare cugetător al 
neamului nostru, așteptând nerăbdător zorile 
vieţei eterne, în care au trecut cei iubiţi ai 

săi ; vezi muntele Voila cu frumosul castel al 
prinţului Știrbey; vezi Doftana, nebunateca Dof-. 
tana, alergând pe latul ei pat de peatră, când 

săltând, în ropot, peste bolovanii mari, ce-i a-: 

ţin hărţiăgogi calea, când curgând ceva mai li- 

niştită, dar aşa de limpede, aşa de străvezie- 
- si curată, de poţi număra, pietrele, una câte 

una, din matca sclipitoare în jocul razelor fierbinţi 

ale: soarelui ; vezi, în sfârşit, în spre apus şi 
miază-noapte, estompându-se în zarea depărtată 

o ramură a munţilor Carpaţi, a căror vârfuri | 

albăstrui une-ori se topesc în albiciunea, orizontu- 

lui, alte-ori, muiaţi în 'roşeaţa apusului, deschid 

parcă adâncul cuprins în hora vârturilor lor 

poleite, în care alunecă şi se pierde, încetul cu 
încetul, împăratul luminei, mai trimițând pri- 

lume, ca un plângător rămas bun, câte un mă- 

nunchiu de raze luminoase.
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Legenda, aşa cum trăieşte încă, în palidele a- | 
mintiri ale .celor învechiţi în zile, spune, că a-: 

„cest. platou era într'o vreme acoperit. de pă- 

duri, presurate de rare luminişuri şi că unde 

„e zidită mănăstirea şi pe unde se -întinde fru-. 

moasa grădină mănăstirească, ar fi fost pe a- 

colo, de demult, acu două. sute şi vre-o cinci-- 
zeci şi cinci de ani, o poiană de-o rară trumu- 

seţe, toată smăltută de brebenei şi îm care a- 
bia, se desluşiau ici, „dolo, câte-va căsuțe de 

gospodări, ce-şi întemeiaseră pe - “acele locuri 

vetrele lor. A | 

Acu, Matei Vodă Basarab, fiind necontenit 

hârţuit în bătăliile lui cn Vasile Lupu şi în- 

„Ningându-l pe acesta din urmă, într'o luptă 

ce-o avuse cu dinsul lângă râul -Prahova, se 
hotărâ, într'o bună zi, să zidească pe-acolo, prin 

împrejurimile acelea, o mândră mănăstire pen-- 

tra pomenire şi o cetate, bine întărită, unde 

„pe vremuri de grea, cumpănă să poată găsi a- 
“dăpost şi. apărare, iar pe vremuri liniştite, loc 

de plăcută aciuire în timp de vară — loc po- 

- trivit pentru ticnă şi liniştită visare. 
Şi tot cutreerând Matei Vodă munţi şi dea- 

lurile, văile şi câmpiile, sa oprit, şi pe-acolo: 
prin. valea Prahovei şi ceva mai spre miază- 
noapte de Poiana Brebeneilor să hotărâ să zi- . 

,dească mănăstirea, Dar abia, adunaseră cele tre- 
> 

>
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buitoare pentru zidarie, abia se durase temelia. 

sfântului: locaş şi ce se gândi Vodă, ce se răs- 
“gândi, că mar fi tocmai potrivit locul acela. 

pentru aşa ceva, din pricină că odată şi odată. | 

in Poiana Brebului, înmulţindu-se casele şi în- 

temeindu-se cu vremea, sat, în toată legea, 

va veni greu obştiei să vie, tocmai cine ştie 

de unde, aici la biserica domnească şi. drept 

aceia. lucrul fu oprit şi se începu în Poiana 

Brebului (vechea Poiană a Brebeneilor) zidirea, 

frumoasei mănăstiri, care astăzi, tristă, uitată 

şi părăsită, plânge, dimpreună cu ruinile cstăţei 

şi a curței domneşti, . vechea fala de odinioară. 

-O fi-un. pic de adevăr în această legendă, 

sau o fi vre-o niiscocire mai târzie a «Brebenilora 

cari or fi stat -să socotească, cum şi de unde 

satul lor o fi purtând acest nume; iu ştiu; 

ceea ce însă se crede cu siguranţă este, că cetatea, 

Brebului, , atât prin posiţia ei cât şi prin lo- 

cul unde a fost ridicată, sa zidit ca să slu- 

- jeaseă, mult încercatului Domn, drept unul din 

cele mai nemerite cuiburi de apărare. Din ori 

ce parte ar fi voit. duşmanii” să, se urce pe pla- 

tou, întâlneau nenumărate piedici naturale. De-o- 

parte. albia, pietroasă a Doftanei, greu de tre- 

"cut pe orice vreme, dar mai ales pe vremea, 

“ploilor, când înspumată, curgea sălbatecă, 

| pând malurile şi rostogolind pietroaiele, în aru-
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mul ei, ca: pe nişte mingi ; de alta munţii prăz 
păştioşi cu urcuşurile drepte şi repezi, cărora 
greu le puteai da de capăt, pe vremuri bune, 
„dar încă pe vremea, rea; iar odată, ajunşi la 
cetate se isheau de zidurile ei înalte şi groase 
din care gloamţele curgeau ca 0 ploae nemi- 
luită, peste capetele celor cari îndrăzneau să 
să se apropie de trufaşele-i întărituri. 

. * : 

Mănăstirea, Brebului a început -a se zidi în 
a 27-a zi din luna lui Iunie, anul 1650, după 
cum spune pizania de deasupra uşei de intrare 
din lăuntrul bisericei. Atât turnul, pe sub bolta 
căruia întrai în curte şi - prin urmare înlăun- 
trul cetăţei, cât şi mănăstirea s'au zidit. din 
cărămidă aparentă şi Sau ornamentat la ex- 
terior cu brâuri, arcade şi cornişe, fie-care ar-. 
cadă fiind împodobită cu o fvescă. La turn, din 
fericire, toate aceste! frumuseți, care uimesc'pe : 
cunoscătorii artei architectonice, poartă încă 
“pecetea autenticităţei.. Biserica însă la 1843 a 
suferit în - exteriorul şi interiorul ei o mare 
schimbare, prin reparația ce i sa făcut, Aşa, 
spre pildă, la, intrare, în locul unui tabern acol, 
xezimat pe patru coloane de peatră, cu o cu- 
polă de-asupra, cum se. vede încă, pe frescul de . 
pe clopotniţă, s'a ridicat un geamlâc: închis cu 
o turli de lemnu, foarte urât întocmită şi ne- 

>
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având nici o potrivire cu frumoasa architectură. 

a bisericei. Intreg exteriorul mănăstirei a fost 

tencuit şi văruit, aşa, că sub acel sălbatec învă-. 

liş, abia se mai poate presupune, din compa- 
__raţie cu turnul, vechea, frumuseţe de odinioară ;, 
_îar turlele, altă dată din cărămidă aparentă şi 

intru tot asemănătoare turnului de la 'clopot- 

niţă, prin ornamentaţia, lor exterioară, dărâ- 

mându-se din pricina cutremurului de la 1802, 
au lost înlocuite prin altele de lemv, străine, 

atât prin materialul prost din care au fost fă-. 
cute, cât şi prin forma lor ordinară, de restul 

monumentului de care. le-au inădit, 

De o parte şi de alta a, turnului se întinde, | 
în jurul cetăţei, ca în jurul unui pătrat, zidul 

inconjuriitor, înălţat; din. bolovani de piatră şi. 
din cărămizi. De-asupra are .uu acoperiş de pia-. 

tră şi este străbătut, din loc în loc, de creneluri. 

iar pe dinlăuntru era, prevăzut, de jur imprejur,la. 

o înălţime de trei metri, cu un podeţ de lemn, 

pe care se urcau păzitori cetăţei şi puşcaşii. 

Intrarea sub turn: era, pe vremuri, întărită: 

prin: două. :mari porţi din  lemu de stejar, 

“imbrăcate cu plăci de fer şi care porți au fost 

ridicate. pe “vremea călugărilor greci, de. 

“de către stareţul mănăstirei şi duse la via sf. 

sale ; iar în locul lor su aşezat o poartă de. 

brad, de formă obişnuită, De oparte şi de alta.
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a porţei sunt doi mari pilaştii,. cari sprijină 

turnul de formă, octogonală. Azi te' poţi urca 

“în turn prin mijlocul unei scări de piatră. pe 

“când însă aeeastă mănăstire slujea de cetate: 

"de apărare, scara de azi nu avea fiinţă, iar sui- 
rea. şi coborârea se făcea cu ajutorul unei uşi 

ce se.lăsa. și se suia prin mijlocul unor seri- 

“pete. După ce te sniai, tot cu această uşe se 

baricada singura intrare în turn. Azi încă, se 
mai văd în zid scripetele şi pervazul de lemn 
  

        

  

. Turnul la intrarea măn. st ri 

In care se îmbina -uşa la, inchidere. 'Durnul are 

două etage şi ca şi zidul este străbătut, din 

„loc în loc, de creneluri. Primul etaj este for- 
mat dinta”o încăpere octogonală, : luminată de 

câteva deschizături, mui. înguste în afară şi 

2
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mai late înlăuntru. Urcându-te pe o scară 
de lemn ajungi în rândul al doilea, străbătut 

de jur împrejur de şeapte creneluri şi având în- 

tr'un colţ un cuptor, unde se fabricau gloanţele. 

Din acest al doilea etaj, ori din care parte 
te-ai uita, ai o privelişte din cele mai frumoase : 

şi poţi cuprinde cu ochiul toată întinderea şi: 
de-aci numai paznicii cetăţei îşi puteau da, seama - 

de ce-i aşteaptă, vestind mai apoi obştia prin 
“glasul tânguios al clopotelor, ori de câte ori. 

duşmanii năvăleau prin acele ţinuturi. 

In clopotniţă se află, donă clopote: unul din 
anul 1882 şi -se crede că-i returnat dintr'un 
clopot mai vechiu şi altul din 1663, făcut de 
elopotarul Jon şi dăruit miinăstirei Brebu de 
cătr6 Antonie. Vodă, după | cum, sună inscripţia 
slavonă de pe dinsul. 

Tot din pricina. cutremurului din 1802, Tur. 
nul Brebului, acest preţios monument de artă, 
naţională, a crăpat, în partea lui superioară, 
aplecându-se, puţin într'o parte, așa că, dacă 
acei, cari au, nu numai. putinţa, dar şi indalo- 
rirea de a veghea ca monumentele noastre vechi 

-să nu se piardă, nu vor interveni cât mai cu- 
„rind . cu priceperea și atot-puternicia. lor, se va. 
„pierde văzind cu ocliii, încă unul din vechile 

și scumpele odoare pe care' strămoșii  noșiri - 
ne-au lăsal stăpâni, pe cind noi cu o nepăsare ui-
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mitoare lăsăm ca vremea să le părăduiască, Jără 
să .ne gândit o clipă măcăr, că făptuim o 

crimă prin' aceasta, desmoștenind, fără nici 
un drept, pe viitorii noștri urmași de niște 
sfânte relicvii, ce sunt un patrimoniu al na- 
țiunei noastre și nu o proprietate a noastră. 

particulară, de. care să putem dispune după 
cum ne-o fi.vrerea.! e , 

Biserica, lungă de aproape - 30 de metri şi 

lată, de 10 metri, -a fost; zidită, „tot din cără- 
midă aparent Şi “împodobită cu acelaş decora- 

tive, în afară, ca şi turnul; iar pereţii ei 

au de jur: împrejur -o. grosime de doi metri. 

„Cum această, mănăstire a fost înzestrată nu 
numai cu odoare — toate furate şi părăduite 

-pe vremuri — dar şi cu o sumedenie de moşii, 

ca: Vatra Brebului, Bărăitară, “Şopirlica, Podu 
Cheei şi Piscu Leurzei, Cuviosul Archimandrit 

- Teodor Cernicaru, egumen la aceustă mănăstire 

pe vremea lui Gheorghe Dimitrie Bibescu- Vodă 
— Mitropolit fiind -Chir-Neofit — s'a gândit să 
aducă imbunătăţiri radicale “acestei mănăstiri 

şi Sa pus la lucru. A. tencuit şi văruit biserica, 
acoperind cu desăvârşire intreaga şi minunata. 

ornamentaţie exterioară ;. a reclădit din lemn 

turlele bişericei, dându-le un aspect foarte urit 

şi o formă mai mult de! cât comună, a împrej-- 

muit -ferestrele cu ornamente. de piatră, aduse: 

5



de pe la o altii biserică, aşezându- le fur nici 
o regulă, ci aşa cum le-a căzut mai la înde- 
mână meşterilor şi a pus pe un pictor, anume 
Toma Ionescu, de a refăcut întreaga veche pic- 
tură, ba se crede că chiar şi uşa de peatră, de 
la, intrare, lucrată în stil gotic, ar fi având 
aceiaşi provenienţă ca şi: ornamentaţiile de pe 
la fereşti, aşezate fiind acolo, tot de la această, 

  pe — 

    

      

Fațada, Bisericii pi . 

„dată, şi de un meşter cu numele „Lupu“ — 
nume ce se poate ceti desluşit sus, în stânga, uşei 
unde este săpat. Preotul bisericei, de pe vremea 
aceia, anume [sichie, a făcut şi el tot ce-a putut 
pentru desăvârşirea, acestei opere, făcind, cu a 
lui proprie cheltuială, fimpla şi icoanele impă- 
răteşti, după cum sună o scurtă inscripţie cu 

- litere cirilice, ce se poate. vedea în altar, de- 
supra uşei din mijloc. 

X 
3 . - _ - 

VALIONESA 
e) coate 
O “vane - 

Li ai __ sr: i
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După cum se vede, sacrificiile pe care egu- 

menul Teodor Cernicaru le făcuse pentruacest mo- 

mument naţional al nostru; an fost îndestul de în- 

semnate, aşa că nu ne.poate de loc prinde mirarea - 

că Sf. sa, a căutat nu numai de cât să le consem- 

meze, spre veciniea ştire şi pomenire a tuturor ce- 

lor cari vor mai fi, punând să se scrie cu litere ci- 

rilice fapta. lui nemuritâre, în următârea, pisanie : 

„Intru slava sfintei Treimi : Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfint,. un Dumnezeu şi întru cinstea 

pomenirei. mai marilor voevozi Mihail şi Ga- 

vril, sau zidit din temelie această sfintă şi 

dumnezeiască AMlănăstire, de bine credinciosul, 

răposatul întru fericire Domn Mateiu Vodă 

Basarab, la anul 1650. In zilele o blăduirei sale 

sau înfrumusețat şi sau inzestrat cu moșii si 

după vremuri. invechindu-se, acum în zilele 

bine-credinciosului nostru Domn George Dimi-- 

trie Bibescu- Vodă, păstorind biserica prea Sf-:. 

Sa- părintele Mitropalit Chir Neofit, sau ten- 

cuit biserica şi sa zugrăvit peste tot, cum şi 

casele domneşti cu curtea lor, de jur împre- 

jur.şi clopotnița, de cuviosul Archimandrit Theo-. 

„dor Cernicaru, infrumusețindu-se cu sf. vase de 

argint şi cu odăjdii, aflându-se eguimen la a= 

„ceastă Mănăstire, la anul 1843. August 15“. 
Şi mai mult. Inlăuntrul bisericei, de-asupru 

”- şei de la cea de-a, doua intrare, se afla vechea 

pisânie. a lui Mateiu Basarab, dăinuitoare din 

vremea fundărei mănăstirei, cu stema ţărei, 

un valtur cu.crucea în gură şi care spuneă 

„ nrmuătoarele;, în limba slavonă: Ma 
- - ra € te „ ă -” 

- " vriuă pi | . i N >
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- mEu cel întru Christos Dumnezeu Dine-credin. 
ciosul. şi bine cinstitul și drept slăvitorul Eo 
Mateiu Basarab. Voevod, cu mila lui Dumnezeu - 
Principe și Domn a întregei țări Ungero Vlahia, 
împreună cu soţia mea Elena, am pottit cu zel 
Și cu bnnăvoință a Tatălui și cu ajutor Fiu- 
lui și cu săvârșirea a prea sfintului Şi de viaţă 
făcătorului Spirit, a înălţă acest sfint a tot ciu- 

„Stit și Dumnezeese hram, întru slava și lauda 
celui în Treime lăudatului Dumnezeu, care mi-a 

„dat viaţă, suflare şi toate bunătăţile sale pămîn- 
teşti, care prin rugăciunile sale, dintwînsa să se 
înduplece a ne da împărăţia sa cerească Şi întru 
cinstea și pomenirea a. tot cinstitorilor și tăvă 

„de corpuri ale sale slugi, patru Tacsiarki Ar- 
" chistratigul Mihail și Gavril şi Rafailă Şi, a tu- 
turor puterilor sale fără de corpuri, în zilele de 
Dumnezeu datei mele domnii și din dreapta noastră de Dumnezeu dăruită avere, am înălțat-o 
„chiar din temelia ci, începîndu-se a se zidi la 
27 zile din luna Iunie în anul 1650, pe timpul 
celui întâiu Egumen chir Vasile: Eromonahul, 
executor fiind acestei lucrări jupînul Mogosiu 
căpitan şi jupânul Antonie, postelnicu,, . 

Ce se gindi, ce se resgândi prea, sfinţitul, că - 
găsi el, în: dreapta şi neprihănita lui chibzuire 
că această vechie pizanie nu stă bine, acolo în 
vaza tuturora—tocmai de-asupra uşei—aşa că la, 
1843, când a facut măiastra reparaţie:a cobo- 
Tit vechea pizanie, aşezind-o Jos, în stinga, ce- 
e - Po ua . - 
ei de a doua intrări, punind sus, în locul a- 
Jcesteia, noua pizanie. Faptul acesta a dăinuit 
până pe la anul 1875, când, fiind efor al spi- 
talelor civile, mult regretatul General Davila, 
a poruncit să.se dea, Cesarului. ce este aCe-
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sarului, aşa că vechea pizanie fu suită sus, re= 

lundu-şi vechiul ei ' loc de odinioară, iar piza- 

nia, călugărilor greci de la 1843 se cobori Jos, 

în stinga intrărei, unde se găseşte şi ustăzi. 

In lantul mănăstirei se mai aflau şi două 

“morminte—cu bună seamă a unor boeri, ori feţe . 

bisericeşti, ştiut fiind că înlăuntrul bisericilor 

nu se îngropa orice om de rind — dar în-anii 

trecuţi, epitropia spitalelor civile, dispuniud să: 

se facă un" paviment nou de piatră, şi însărei- 

nînd cu această lucrare pe un antreprenor evreu, 

acesta, bine înţeles, cu dispreţ şi făxă interes pen- 

tru ale noastre, a despuiat mormintele de pie- 

trele, a căror taină ar fi putut-o desluşi un bun 

cetitor de slove vechi şi ciopărţindu-le şi sfărâ- 

mându le, le-a întrebuințat la. pavarea piseneoi 

.p.-. 

dizoi Şi sfinţirei: acestei mninăstiri n nu se ciseşte. 

Se crede însă că, după o bătrână datină bise- 

ricească, atunci când archimundritul. Cernicaru 

a ficut acea radica'ă reparaţie mănăstirei, în-. . 

 zestrând-o. şi eu odoare, după cum vorbeşte pi- 

'zamia Il-a,. oarecare obiecte sacre, scoase din 

întrebuințare, le-ar fi închis în podul bisericei, 

unde nu se poate umbla decât cu prilegiul vre- . 

unei nou reparaţii. Cu toate acestea, pe ici pe 

colea, mai poţi întâlni următoarele lucruri vred- 

nice de luare aminte : : 

>



. 
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1) Atară, în ograda mănăstirei, se “poate ve- 
dea o veche colinvilră de peatră, din care lip- 
seşte o bucată, îngropată mai bine de jumă- 
tate în pămint, în care pe vremuri se botezau 
copii, iar azi slujeşte drept scurgert., pe vreme de 
ploae,a apei de pe un colţ al acoperişului bisericei. 

2) In altar se găseşte un mic taler de argint, 
îndărătul căruia abia se mai poate ceti : „Neo- 
fitos Teromonachos* scris cu litere greceşti şi 
mai departe ceva nedescifrabil (cel puţin pen-: 
tru mine). Acest taler nu face parte din odoa- 
rele de care vorbeşte pizaniu II-a, de oarece 
vasele sfiinte şi celelalte obiecte. cu care a fost 
înzestrată biserica la 1843, cit şi cele care au 
fost mai târziu dăruite de diferiţi. -drept-ere- 
dincioşi, sunt inventariate, iar numele donato- 
rilor trecute în pomelnic. 

3) In prima intrare se află două icoane de : 
lemn,— foste împărăteşti, la tâmplă;—d: izusvă ue 
Ieromonatul Silivestru şi întăţişând pe Maica 
Domnului şi pe ! sus Christos. Ele sunt lucrate 
„de cătze un zugrav „Barbu“ pe la ânul 1728. 

- Pictura de pe. amândouă icoanele este încă 
foarte bine păstrată şi ax putea sluji de model 
celor ce se îndeletnicesc cu reconstituirea ve- 
chei. noastre picturi: naţionale. | 
4) In intrarea a, Il-a se găsesc două sfeşnice 
mari, foste împărăteşti, pe vremuri, două mai
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mici şi un iconostas, toate sculptate foarte. fru- 
nios, întrun lemn roşiatec şi dens (poate lemn 

de chiparos). Sculptura acestor sfeşnice şi -a ico- 

nostasului înfăţişează oarecari înllorituri şi nişte 
ingeri, foarto asemănători prin liniile teţei şi 

- posiţiunea lor. cu figurile şi înfloriturile vechei 

scalpiuri asiriane. Oare nu cumva J/acarie, pa- 

triarchul din „Antiochia, 'cel insoţit în călătoria, . 

sa de Paul din Aleppo, reintoreându-se- aşa, de 

încîntat din călătoria prin Ţara Romincască, sa 
gtudit să trimeată noului beiu, Constantin Şer- 

ban, aceste daruri, ca un prinos de mulţumire 

pentru buna g găzduire ce-o. . aflase în Muntenia, 

atât în vremea lui Mateiu Basarab, care îşi | 

-dase 'obştescul sfârşit în timpul petrecerii lui 
in ţară, cît şi în vremea noului. beiu, înscău- 
nat a dona zi după moartea bătrinului voevod? 

Rog însă, nu se supere nimeni, ori- -cit de naivă. 

ar părea întrebarea mea. 

"Acum câţi-v va ani în urmă, pictura din lăun- 

trul. bisericeri fiind spălată de către părintele 

Nicolau, unul din cei doi preoţi de mir ala- 
cestei biserici, Sf. Sa, văzând sfeşnicile acestea, 

- mohorâte şi inegrite de. vreme şi de fumul .lunit- 
nărilor, ca, -să le facă frumoase; Sa apucat de 

le-a spoit cu' o. groasă boia, aurie . astupând a- 
proape cu - totul fineţea desemnului acestei în-. 
teresante sculpturi.
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Pizania II-a vorbeşte şi de înzestrare ea bise- 
ricei cu odoare, etc. Co so fi făcut dar cu aceste 
odoare, de oare-ce de la 184 3 nu se găseşte, 
mi-se pare, decât chivotul de argint, în care 

'se păstrează sfintele, un potir, o cruce mare de 
* lemn, şease icoane de lemn, prăznicare şi cru- 
„cea de argint de pe Sfinta masă, care poartă, 
data anului 1837 şi pe care cruce arhimandri- 
tul Teodor Cernicaru—la, plecarea, lui din mă 
năştire — abia a lăsat-o în urma rugăiminţilor 
nesfârşite ale preoţilor bisericei. | 

Toate celelalte: odoare, aflătoare, azi în bise- 
rica, Brebu au fost diivuite în ani următori de 
către diferiţi credincioşi, sau cumpărate prin. 
contribuţie după 'cum urmează : 
1) Un policandru de bronz cu 12 lumini, dă 2 

ruit de prinţul Dimitrie Ghica. 
2) Două, icoane: Sf, Nicolae şi Sf. Haralam- 

bie; dăruite de adormiţii întru Domnul, preoţii : : 
Constantin şi „Nicolae. 

3) O candelă cu trei lumini, din fi aţă tâm- 
plei, dăruită de Ion Iliescu din Brebu. 

4) Şease candele: dă azgint, dăruite de pă- 
rintele Vasile Nicolau. | 

5)Două sfeşnice şi O cădelniţă, de argint dă- 
ruite de Ion Ionescu din Brebu. i 

6); Un sfeşnic cu trei lumini, dăruit de Cos- 
tache Bilaşcu, de loc din Telega, Isi 
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7) Două, sfeşnice mari împărăteşti de alamă, 

dăruite de părintele Nicolau. 
8) Patru , sfeşnice mai mici, tot de alamă, 

dăruite de : Ion Tliescu, Ion Morăresecu, Stan . 

Creţu şi Duţu Iordache, locuitori din Brebu. 

9) Alte: două sfeşnice de alamă mai mici, dăi- 

ruite de Nicolae Bucşă şi femeca „Voica Duţu, 

Iordache din Brebu. - 
„10) Un sfeşnic rotund cu mai multe lumini 

dăruit de următorii: Nicolae Miereanu, Stan 

Savu, Şerban Savu, Dumitru Spânu, Lon al 

„Niţei şi. Gh. D. Fodac, locuitori din ' Brebu. 

= 11) Strana Domnească (cea veche) de la--Si- . 

naia, dată de Etorie la 1904. _ 

12) Cărţile bisericeşti cele noui (cele vechi cât 

şi documentele câte sau mai găsit fiind ridicate şi 

duse la Sinaia) toate cumpărate prin contribuţie. - 

13) Un. policândru, de. alamă cu 12 lumini, 

cumpărat tot prin contribuţie. 

14) Patru candele de nichel, de pe la 1870. 
15) Patru icoane, allătoare în intrarea a II-a 

„a bisericei, dăruite de către Gh. Petrescu din | 

| comună: Şotrele. 
-46) Icoana Sf. Filoftia, “dăruită de preotul 

“Ton Buzăţeanu. 
-:17) Una candelă de la iconostas şi una de la Sf. 

” ilofteia; dăruite de Ion Morărescu şi Ion D. Spinu. 

Toate icoanele sunt impodobite de către fe- 

mgile din Brebu cu -perdele. de pânză bătute - 

cu fluturi şi înflorite cu arniciu. - > |
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„Pictura interioară a altarului şi a tâmp- 

-ci este lucrată în anul 1901 de Sava Hen- 

“ţia cu cheltuiala părintelui Vasile Nicolau 

:şi tot Henţia a refăcut şi fresca do pe-clo- 

potniţă. Intreaga pictură  dinlăuntrul bise- 

xicei, care a fost spălată în 1901 tot de: 

către preotul Nicolau, cât şi frescele a- 

proape ştorse de deasupra tabernacolului, sunt 

de la 1843 şi am fost executate de pictorul 

'Poma Ionescu, după cum am amintit în alt loc. 

In cea dintăiu 'intiare, pe peretele din dreapta, 

această pictură înfăţişează în mărime naturală, 

pe ilateiu Basarab, cu coroana pe cup, îmbrăcat 

-cu- o haină lungă de atlas alb şi pe deasupra 

cu'o mantie roşie de catifea broşată cu flori 

aurii, impodobiti cu guler de samur şi cu fran- 

„juzi de fir; jur imprejur ; iar pe peretele din 

--stinga întrărei, infâţişează pe Domnița Elena, 

“îmbrăcată într'o haină lungă de mătase albă, 

-cu coroana pe cap şi cu o pereche de cercei 

atârnând până aproape de umeri. Si 

Restul picturei în fresco, înfăţişând pe sfin- 

“ţii patriarchi, apostoli şi pe alţi o sumedenie: 

le sfinți şi sfinte, n'are nici 0 valoare artistică, 

de oarece nu redă, nici prin colorit, . nici prih 

linii, nimic din vechea, pictură bisericească. 

Ceva mai la deal de intrarea, bisericei este . 
:0 fintină. cu apă rece, de o rară limpezime şi!



  

  

bunătate, aşa că cu drept cuvint i-se poate 
inchina versurile : , . 

a«plar. din apa tu cea dulce 
Cino bea nu se mai duce“, 

Şi nu ştiu cum în liniştitele șări și zile pe- 
> trecute în curtea acestei mănăstiri, scirţiitul 
"prelung şi dureros al cumpenei : de la fintină, 
pierzându-se în largul intinderei, îmi pare un 
glas bătrin şi jălitor, care. amărit de năpras- 
nica noapte a uitărei şi a nepăsărei ce întu- 
necă şi nimiceşte din cartea, istoriei şi vechei 
noastre arte naţionale, una, din foile ei cele mai 
însemnate, plinge ruina “tntinsă peste fala şi 
viaţa de altă dată, 

In fundul curţei, spre nord, în partea, opusă 
clopotniţei, este. vechea casă domnească, ce 
“formează un drept- -unghiu cu dependințele des- . 
“pre vest. Se înţelege de la sine că această casă * 
“în exterior. nu mai poate: purta, pecetea, auten- 
cităţei, în urma: atitor şi: atitor transformări - 
ce ăi suferit ; unde şi unde, însă — la fațadă— 

„pe atolo ando au mai rămas părţi de zid vechiu, 
„se poate lămurit, vedea, că architectura ei a, 
„fost ca şi a turnului. Luându-se dar ca. pildă. 
clopotniţa, Şi restaurându-se intreaga clădire, 

“ Doamne ! ce frumuseţe ar răsări, din întoc- 
mirea acestor ruini, acolo, între munţi, în. po- 
iana plină de viaţă şi de poesie'a, Brebului; ce 

. neprețuit monument istoric ar fi ferit: de moarte
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cea vecinică, iar noi, cit am -ciştia în ochii 
strănepoţilor noştri, cari ne-ar rămâne de-apu- 
ruri recunoscători, pentru că; m'am cheltuit şi 

„părăduit, ca nişte egoiști risipitori, moştenire a 
"ce ni sa lăsat cu sfinţenie spre păstrare; ci am. 
sfinţenie spre 'păs- '- 
trare; ci am lăsat-o - 

şi altora ca să se 
bucure de dinsa. 

Spatele  cuselor . 

domneşti formează 

prelungirea zidului . 

incunjurător al ce- 

tăței, care, prin gro- 
simea, şi temeinicia; 

făpturei lui, i 'stă- 

tut neclintit până 
azi. 
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Impărțirea lăun- a   trică, a palatului de | | | 
vară 

Basarab — căci se. poate că-acest înteme-i 
tor al culturei în Muntenia să-şi fi ales fru- 
mosul” cuib de la. Brebu ca locuință de vară 
şi ca, cetate de apărare pe vremuri de restrișt € 
de unde mai în grabă şi mai în linişte să se 
poaţă pune în comunicare cu prietenul de peste 
munţi, Gh. Racoți, principele 'Transilvaniei — . 

a lui Mateiu Tu'nul (văzut din curtea miănăstirei). .



este cea vechie. Dedesuptul palatului se află o 
pivniţă mare, luminoasă şi foarte frumos bol- 
tită în arcade, susţinute de pilaştri groşi. Ea 

are trei despărţituri: două de-a, dreapta şi una 
de-a stiuga. De-asupra despărţiturei din stinga, 

„este .o sală spațioasă ce servea de cămară Dom- . 

nului, iar de-asupra, celorlalte despărţituri erau 

„tncă 'opt odăi ce serveau de locuinţă Domnului 
Şi Domniței şi o sală de mincare foarte încăpă- 

toare, unde, după plastica descripţie a lui Paul 

din Aleppo, parecă văd în locul pustiului de 

zi, întinzindu-se unul din acele bogate şi stră- 

lucite ospeţe;, de care se dusese pomina peste 

nouă mări şi nouă ţări. Ă | 

Dax, sai, cine poate presimţi taina viitoru- - 

ui! Azi după două sute şi atâţia, de: ani, în 

"casa: domnească, pe unde resunau. odată cîntă- 
“zile duioase ale Domniței, ori suspinele ei prelun- 

"site, când Domnul era plecat la luptă; prin că- -: 

mările ce or fi resunat când-va de armurele 

“bogate ale boierilor şi căpitanilor oştirei ; prin 
larga hală, de_ospeţe, unde la mesele întinse 

"şi pliza de belşug, cinstitele feţe boiereşti, în 

aprinsă veselie, or fi inchinat de atâtea ori pa 

hare peste pahare, pe-acolo astă-zi, un ungur— 

grădinarul Eforiei—iubitor de ţuică şi de gâl- - 

ceavă, înjurind î în limba Ii. păsărească, terem- 

>
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te-te, cit e ziulica de mare—caută pricină de. 

sfadă amăritei sale jumătăţi. | 

Dar dacă, locuinţa Domnească şi-a păstrat 

aproape pe deintregul vechea ei împărţire, în 

schimb; la dependinţe. cu greu ai mai putea găsi 

vre-o urmă de pe-atunci. Intreagă această, clă- 

dire, de-şi ruinată şi rău întreţinută, 6 nouă | 

Şi tocmai la, mijlocul ei se mai găseşte un rest 

din vechea, clădire, ce se recunoaşte, după zi- 

dul gros și boltit sus la hagdadie. Acolo poate 

să, fi fost vechea bucătărie domnească, de oarece 

se mai văd şi azi urmele unei vetre de gătit. 

Dependinţele acestea au suferit, de sigur, 

multe transformări, iar pe vremea călugărilor, 

cubună scamă acolo trebue să fi fost o sumedenie 

de chilii, ce serveau drept locuinţa feţelor  biseri- 

ceşti.” Incă de pe când trăia, Generalul Davila, 

ele au fost reparate şi adaptate pentru locuinţa. 

de vară a orfanelor din „Asilul Elena, Doamna“ 

“caxe, întrun şir, mi se pare; de 30 .de ani, au 

petrecut _ vara prin aceste locuri. De vre-o: 

şeapte âni însă, 'Asilul n'a mai venit vara 

pe aici, pustiul şi nepăsarea sa întins cu. 

repegiune .şi azi când vezi mai toate 0- 

dăile acele dărâmate — cu tencuiala ciizută, 

pe din lăuntru şi pe în afară, cu geamurile 

sparte; - pline de necurăţenie — şi - prefăcute 

în găinărie, te prinde. mila şi îţi vine să crezi 
Li
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că de când lumea. tat aşa s'a, pomenit pe acolo., 
Ut! dar mănăduş ! Să ies odată din aceste 

ruini nenorocite, cu miros rău şi Otrăvicios şi | 
unde p6 vremuri te desfăa mirosul de sulcină, 
ori al -mirodeniilor aduse din Orient ! 

Ce binc-i afară! 

"Sus, cerul limpede şi senin, senin ca 0 ne-. 
mărginită cupolă de topaz; jos un noraărgzinit 
aşternut; de verdea să moale şi mătăsos. Pe a- 
acestea; nici „Vremea, nici nesimţire ea oamenilor, 

  

      

  

Casele domnaști 
nu le-au putut atinge. “lot, aşa de: limpede: şi 
de senin cerul ca şi altă dată, cind Vo fi pi 
“vit rugător iubitoarea: domniţă Elena, şi iarba | 
tot atât de verde şi de mătăsoasă ca şi pe u- 
tunci, cind Vodă, Basarab, cu frântea tngrijo- . 
rată, s'0 fi plimbat gânditor, în. vre-o seară i- 
“niştită de vară, a 
„Iată în fundul curţei, de- -a stanca şi în Tina 

A



cu casele Domneşti, portiţa ascunsă în zid, care 
dă în frumoasa şi întinsa grădină domnească şi 

de-aci de-adreptul în manţi. 

Grădina aceasta e de o mândreţe nespusă 
prin posiţiunea ei. Iu vale, -un eleşteu întins, 

cu ale cărui ape liniștite şi albastre glumesc şi 

se joacă razele: fierbinţi ale soarelui ; mai de- 

parte, mai departe, în orizontul neguros, Carpa- 

ţii, acu estompându-se în timpul zilei, ca o perdea 

_veneţie pe albăstrimeu cerului, acu scăldindu-se 
în xosalba lumină a unui apus liniştit, pentru ca 

să se piardă, încetul cu incetul, în clar obscu- 

„rul sărei. La dreapta, la stinga, dealuri, munţi 

şi păduri, cit vezi cu ochii. In grădină, acolo 

unde wa lucrat mâna omului, tăpşan. verde, 

smăltat cu -flori ; din-colo, cu ajutorul, pri- 

ceperea şi. munca grădinarului ungur, s'a, "în- 

“tocmit: opepinieră de. arbori fructiferi şi un 

parc de flori streine, care de care. mai. îru- 

„moase şi mai ochioase. Frumos acum, dar ce 

belşug şi ce sălbatecă frumusețe. trebue să fi 

fost; de demult, pe-aici, chiar. şi fără aceste 
flori străine. şi fără grădinar... ungur, 

„. Dar aşa trec şi se schimbă toate. 

De cite ori, în această grădină, unde vam 
adus o clipă şi pe dv. iubiţi cititori, ca să vă 

îmbătaţi cu mine de frumuseţea, locului, mai 
uitind tristeţa ruinilor plingătoare, de cite
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ori, poate Eo Mateiu Basarab Voevod, bunul şi: 

înțeleptul ocârmuitor al întregei ţări Ungro-- 

Vlahiei, norocos la averi şi în lupte, n'o fi stat,. 
sau nu s'o fi preumblat cu paşi înceţi, prin 

“acest colţ de raiu, cu privelişti încintătoare, şi. 

prin faţa iazului cu apă liniştită, ca sufletul 

unui copil nevinovat, gindind la zădărniciile- 
vieţei omeneşti şi. socotind, totuşi, cît se înc- 

greşte şi se impietreşte cugetul omului în lupta .. 

cu patimele şi imvrăjbirele, semănate pe pă - 

mint de a cei a căror zavistie şi dorinţă de. 
hrăpire numai moartea o satură, | 

„Dar cu bună seamă că cinstitul şi drept-cre-- 
_dinciosul Voevod nu s'a gândit nici odată, că. 

“strănepoţii lui vor fi aşa de nepăsători faţă de. 
această scumpă relicvă, ce el le-a lăsat-o moşte-. 

nire, cu bună voia lui şi-că nu vor găsi cu cale 

să întrebuinţeze măcar o parte din venitul mo-- 

_şiilor-cu care a fost înzestrată, pentru restau-- 

rarea, şi întreţinerea acestei sfinte moșteniri. 
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