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PREFAŢĂ 

Biserică și mănăstiri, unele drese, și foarte răi drese, 

altele în toată măreţia vechimii lor, acopăr tot pămîntul 

ţerii, cu sutele. De cînd sa încheiat cu evlavia părinților 

noștri, nimeni nu li-a avut grija, dacă nu sa întîmplat 

să nemerească la ele vre-un preot gospodar, vre-un egumen 

cu tragere de inimă, cari ai. fost de tot razi și cari și-aii 

închinat viața clădirii ce li se încredințase. S'a ruinat tot 

ce ajunsese a se dărima, și cine a vrut să strice și să 

miîzgălească o clădire îndoit de sfintă, fiindcă e și a lui 

Dumnezeii și a strămoșilor, a fost lăsat să pîngărească în 
voie. Odoare scumpe sai sfărimat, sai păcătoșit, s'aii 

azvârlit prin poduri, ca la biserica Colţii din București, -— 

după însăşi mărturia parohului, teolog și profesor de re- 

ligie,—sai înstrăinat, s'aii strămutat în casa preoților fără 

conștiință și fără cinste, sai furat de hoți și sai mistuit 
de focuri care puteai fi prevăzute și împiedecate. Cutare 

argintar rus a cumpărat lucruri cu inscripții, a ras in- 

scripția și le-a vîndut la alte biserici, cum se vede dintr'o 

cruce de la Cuibu-cu-barză din București. Saii strins cu 
hapca tot felul de lucruri scumpe care, între blesteme, ce 

se aud și pănă acuma, aii luat drumul Museului din Bu- 
curești, unde nici pănă astăzi nu li s'a dat o orînduire, 

unde nici pănă astăzi nu li sa făcut un catalog științific 
și artistic. Cine a vrut, a fost lăsat să preschimbe, să pre-
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facă si să schilodeaseă. Rare ori sa văzut la un popor ce 

pretinde să înfăţișeze cultura, o astfel de păcătoșenie, 

În biserici şi mănăstiri se păstrează însă prin slovele 

săpate în aur și în argint, prin lespezile scrise ce acopăr 

morminte, prin pomelnice săpate în piatră la altare, prin 

piatra cu slove așezată de-asupra ușilor, — amintirea, tre- 

cutului nostru, care ni este scump, ori de-a fost bun, ori de-a 

fost; răii, ori de cuprinde în el mară nenorociră, ori de vădește 

și cîte o clipă de fericire. Aceste pisanii, această scriere pe 

piatră sau făcut totdeauna cu o evlavie, cu o iubire, cu o 

înţelegere deosebită. În Moldova sa dezvoltat o întreagă 

caligrafie lapidară cirilică înriurită de literele gotice ale 

Saşilor din Ardeal și Germanilor din Galiţia. În 'Para- 

Romănească frumuseţa neîntrecută a maiusculelor Renaș- 

terii, înnalte, rotunde, măiestru împodobite, a fost împru- 

mutată, din Veneţia, pe calea tipăriturilor ce sai făcut 

puțin timp după 1500 cu meșteri de acolo sai pe calea 

unor săpători de piatră sîrbi, ragusani, cari știati cum se 

lucrează în acea Italie înnoitoare a artei. Și un scris și 

cellalt s'a desfășurat firește în curs de mai multe veacuri, 

și pănă după anul 1830 datinele trecutului rămăseseră în 
această privință neatinse. Anumite inscripții din Botoșani 

sait cea de la mănăstirea Icoanei, de la Sf. Vineri din 
KE a * ) a 
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București, sar putea așeza, dacă n'ar fi data, leatul, în 
timpurile cele mai bune. 

Asemenea pisanii aii o înnaltă însemnătate pentru istorie, 
căci ele lămurese asupra tuturor oamenilor ce ai înde- 
plinit în trecutul nostru o sarcină însemnată, asupra în- 
acri „lor, asupra dregătoriilor ce au dobindit, asupra 
ceasul ii e de 2 Supa atitor întâmplări d aţa 

șarea și îmbrăcămint oa cae ! o ama mă d ea acestor oameni.
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În sfârşit limba în care sînt; scrise aceste inscripții, din 

vremea cînd se obișnuește întrebuințarea și la prilejuri 

solemne, și pentru scopuri socotite ca veșnice, în marge- 

nile veșniciei omenești, a graiului nostru, — această limbă, 

bogată, vie, cumpătată, e un îndreptar nestrămutat pentru 

toate timpurile. În ea apoi cercetătorul dialectelor, al 

schimbărilor îucete ale limbii poate găsi lămuriri din cele 

mai prețuite. 

* 

În vara anului 1904 am pornit pentru a vedea locuri 

și clădiri. În gînd n'aveam să fac știință, să culeg ins- 

cripții. Cu atita mai mult cu cît eram încredinţat că tot 

ce e mai bun a fost strîns, și strîns bine, de episcopul 

Melhisedec ! și de d. Gr. G. Tocilescu 2. Ispita însă era prea 

mâre ca să pot scăpa de dînsa, Ici și colo mi-am luat în 
tmeacăt însemnări și, verificîndu-le acasă, am văzut că ele 

nu erai cunoscute sai că era greșită cunoștința lor. Atunci 

am adaus la scopurile călătoriei mele și acela de a stringe 

inscripții. Și pe urmă am făcut călătorii sai cercetări nouă 

pentru a-mi întregi colecţia. 

Nam crezut că pot lipsi publicul de cunoașterea e. 

Fără îndoială că, avînd alte mijloace și împrejurări de lu- 

ceru, răgaz, lumină potrivită, primire bună, fotografii, de- 

calcuri, aș fi cetit de atitea ori mai bine. Așa, a trebuit 

însă să mă mulțămesc cu ce puteam. Deci mam hotărit 

a tipări inscripțiile. Pe încetul din acest plan sa ivit acela 

de a da o colecţie cit se poate mai complectă a inscrip- 

țiilor din toată Romănia, din Rominimea toată. Acest plan 

1 Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 45 mănăstiri şi biserici antice 

din Moldova, Bucureşti, 1885. 

2 RâporturI asupra cîtorva schituri şi biserici din fară, presentate Ministeriu- 

luă, etc.; extras din «Analele Academiei Romîne», VII; Bucureşti, 1887. 

Trebuie a se aminti şi Musceleanu, Monumentele străbunilor, Bucureşti, 

1873; o fasciculă. 
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îl urmăresc, și, dacă voii avea măcar o parte din norocul 

cel mare pe care-l aii atiţia leneși, ticăloși și exploatatori, 

voiii duce la capăt și această sarcină. 

Voii da deci și mai departe, cu ajutorul vre unui ad- 

ministrator cu rivnă ca d. P. Girboviceanu, vre unui 

consiliu comunal priceput ca acel din București în anul 

1904, vre unui prieten care știe bine că nu cer nici-odată 

pentru mine, pentru huzurul sai: pentru păcatele mele, 

precum știe d. Barbu Știrbei, — și alte inscripții. După 

mia pe. care o dai astăzi, va veni mîne altă mie. Și 

așa pănă la capăt. 

Apoi într'o zi va veni un așezămînt de cultură, va veni 

un învățat demn, solemn, impunător, vor veni lucrători 
preciși, cari vor pune la cale, cu ce am dat ei, ceva mai 

“întins, mai strălucitor decit pot devastăzi. Se vor arăta 
atuncă toate greșelile și toate scăderile mele, uitîndu-se 
numai două lucruri: munca mea necruțătoare şi inima din 
care a pornit totdeauna. Dumnezeii îi va ierta poate, ei 
A 
îi iert d'inainte. 

N. IORGA.
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IL. 

Biserica din Burdujeni (Mănăstirea Todireni). 

V. asupra ei $. FL. Marian, | în An. Ac. Rom., XXII. 
Aici observ numai că, la chipurile ctitorilor, se văd urme din vechile 

inscripţii, şi din ele resultă că avem zugrăviți numai pe bătrînul "Teodor! 

Movilă şi pe tînărul Ion Movilă. De-asupra capului lui Teodor Grecii 

aii scris «Miron Costin» fiindcă ştiaii că acesta a închinat mănăstirea 

la Locurile Sfinte. Aşa încît navem aică, cum s'a crezut, un chip al lui 

Miron. 

IL. 

Mănăstirea Păpăuţi (lîngă Botoşani). 

De-asupra uşii de intrare (după un decale al lui Al. Papadopel-Ca- 

limah, la Ac, Rom.) : 

Iw Grean oEBOoAA BIEIO MACTIIO PAPh BEMAH MOAAAECECH 

cun Borpana BoegoAn Ch3Aa CH pam Bt HAVE HE EE CThiyk 

WVUA NADUErO ApPXIEPAPĂA H WISAOTEOPUiI HHKOARNI E ATO 434, 4 

rCBA Ero AkTO UETBIpE AECETO TEKBLNEE, MUA CEIITEBpHA A. 

Adecă: 

«lo Ștefan Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn al ţerii 

Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, am zidit acest hram întru 

numele Sfîntului părintelui nostru arhierarhul şi făcătorul de 
minuni Nicolae, în anul 7004 [1496], iar al Domniei lui al pa- 

truzecelea curgător, luna Septembre 30.» 

Inscripţia e publicată d de Papadopol-Calimah, în An. Ac. Rom,, VIII, 
p. 125. 
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III. 

Plopeni (jud. Botoşani). 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Adastă sfăntă bisearică, care iaste hramulă Adormirea 

Sfintei Născătoarei de Dumnezăă, care sau săvirșiti în 

zilele luminatului Domni Io Costandin Racoviţă Voivod 

de dumnealui Lupul Balș Marele-Vornie de 'Țara-de-zos 

și sat sfinţit de arhiepiscopul și Mitropolitul Iacov, v 

leato 7262 [1753], Noem. 26. 

2, Pe un mormînt înnăuntru : 

[Stema Cantacuzinilor.] 

Supt atastă piatră să odihnește roaba lui D|ujmnezăi 
Safta, soție Lupului Balș, Marile-Logofăt, care ah fost 

fică fericiților întru pomenire Iordachi Cantacozind Ma- 

rile-Spatari și soție sa Catrina. S'au săvârșit și sau mutat 

întru vecnica, viețuire la anii dela Măn[tui]torul Hristos 1778. 

Safta, era fiica Spătarului Iordachi Cantacuzino, fiul altui Iordachi 
(al II-lea) și nepotul de fiii al celui dintii Iordachi Cantacuzino, din 
vremea lui Vasile Lupu. El făcea parte din ramura Păşeanilor. V. Ge- 
nealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga, p. 47. Soţia lui, Catrina, e dese ori 
pomenită în hiîrtiile mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi (Studă și doc., V, 
p. 54 şi urm.). La 1741, Iordachi nu mai trăia (îbid., p. 57, No. 259), 
V. și îbid., p. 411. CE. şi Documentele Callimachi, II, p. 674. Lupu 
Balş trecu de la Vornicie la Logofeţie în Domnia Callimachilor, de 
lîngă cari fugise totuși la început (îbid., I, pp. CIII-IV, CXLvI). Mitropo- 
litul e Iacov I-iii. V. Jst. dit. rom. în secolul al X VIll-lea, I, p. 532. 

IV. 

Hîrlăă. 

Î. BISERICA LUI ŞTEFAN-CEL-MARE. 
1. De-asupra ușii de intrare, după un decale de N. Beldiceanu (cf. 

Melchisedec, Notie, p. 287):
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BarouecruEin un Xperwareneii Îw Gredann BorgoAa Biro 

MACTIO TNApR BEMAH AWAAaEcHOn cub Fwraana oegoAHi cR3Aa 

CH Xpam Bi HA CTro H CAABHATO BEAHRO Mutuita H noBl- 

AWHOCUA PEWpriA, HE CRBAATH HAUAC|A] E arw 73, Mcua 

MaHa. H CBphuIHC|A] Bh Tor[o]:tAE aro, mMeua WET. Hu, a 

TCATEA CBOEPO E ATW A. 11 WIECTO TEKBIŢIEE. 

În lectura lui Melchisedec, făcută după un decalc al d-lui T. Bu- 

vada, am introdus cîteva schimbări, care resultă, de altfel, și din com- 

paraţia, cu inscripţia, mai veche, a clădirilor şi caselor, care a şi slujit 

de model. 

Traducerea e aceasta: 

«Blagocestivul şi de -Hristos iubitorul Io Ştefan Voevod, cu 

mila lui Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voe- 

vod, a făcut acest hram pe numele Sfîntului şi slăvitului marelui- 
mucenic şi purtătorului-de-biruinţă Gheorghe; care a început a 
se zidi la anul 7000 [1502], luna. lui Maiă, şi s'a săvîrșit în același 
an, luna lui Octombre 28, iar, al Domniei lui, în anul al treizeci 

şi șeselea curgător.» 

2. Inscripţia de-asupra Curţilor domnești, în Revista p. istorie, archeo- 

logie și filologie, 1, pp. 178-80, cu tfacsimile; după acesta, ea are urmă- 
torul cuprins (piatra se află la Museiă) : 

BArUCTHEIN n Xerwalosuein Îw Greann oegoaa, Bat 

MACTII renAph Beatani MoaAagckon cun Horăana ÎoEgoAni chr- 

EOpn CH AOAIOBE HXR:5E CA3AATI HauAca E AET FSuu4, [Mcua...] 

K, Hi CREPRUIHCA Bh 'TOPOAAE AETO, CEN. El. 

Adecă: 

«Blagocestivul şi de Hristos iubitorul Io Ştefan Voevod, 

cu mila lui Dumnezei Domn al ţerii Moldovei, fiul lui Bogdan 
Voevod, a făcut aceste case; care început-aă a se zidi la anul 

6994, [luna lui . . . în] 20, și s'aii săvirșit în același an, Sep- 
e 15» 

da mi se pare a fi locul unde s'a luptat Ştefan-Vodă cel de 
de ]ă ei veacului al XIV-lea cu Sigismund regele Ungariei (v. 

(N 
U
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Studii și doc., VI, p. 624). Pe atunci încă acest tîrgușor de pe malul 

Bahluiului era reședință domnească şi în el stătea un pîrcălab. Deci va fi 

fost şi o biserică de lemn. Despre şederea lui Ştefan-cel-Mare în Hirlăi 

lipsesc ştiri pănă în cei din urmă ani ai Domniei lui, cînd acum ființă 

biserica şi erai clădite Curțile. Ce spune Simion Dascălul în adausele 

sale la Ureche (Letopisițe, I, p. 169, nota 1), eluat după inscripţiile de 

față: el a schimbat numai data de 6994 pentru clădirea Curţilor în 699%, 

căci pe vremea lui anul începea la l-iii Septembre, şi nu la l-iă lanuar, 

ca în zilele lui Ştefan. După mîntuirea acestor clădiri, Ştefan stătu mai 

mult timp în Hirlăă; aici dădu el praznicul ostașilor biruitori la Dum- 

brava-Roşie (Cronica ţerii), şi tot aici încheie pacea cu Polonii învinşi. 

De acum înnainte, Domnii îndrăgiră Hîrlăul, unde stătu Bogdan, fiul 

şi Ștefăniță, nepotul de fiii al lui Stefan. O reparaţie la Hiîrlăă se făcu 

supt Radu Mihnea, care muri aici (Miron Costin, pp. 288-9; Socotelile 

Brașovului, p. 62; Studii și doc., V, pp. 16-7; Cuv. den bătrănă, II, p. 

243). Ci. a mea Geschichte des rwmănischen Volkes, IL, p. 177. Antioh 

Cantemir, în a doua Domnie, la 1706, merse la Hîrlăă și voi să facă o 

mănăstire, închinînd-o la Atos, din biserica din «6995» (N. Costin, p. 52). 
«Ziditura caselor domnești» era încă în ființă la 1729, cînd le-a cercetat 
Grigore Ghica (Amiras, Letopisițe, III, p. 172). 

3. Mormînt (după un decale de N. Beldiceanu): 

CI PpOBb ECT path Bila Nan creanta (?) rewprm n as- 
rpață, npuimutacTEota Wr crpanui rpuaa[e]iue, n np'bemaRuce ii 
BEU HEAL.. 

(Secolul al XV-lea, cel mult al XVI-lea.) 

Adecă : 

«Această groapă este a robului lui Dumnezeii dumnealui Sto[l- 
nijcul (2) Gheorghe şi zugrav; a venit din părțile Tricalei şi s'a 
strămutat la, veşnicele lăcașuri... 

4. În curtea bisericii, piatră ruptă, din 1771, cu această inscripție: 

Aicia suptu această cruce... se odihnești răposatul robu 
lui Dumnezăii Costantin Mere- -Acre, cu unii din... si... și 
surori.. 

5. Grafite pe zidul dinnăuntru al bisericii v. dr. Istrati, Biserica și 
podul din Borzești, în An. Ac. Rom., XXVI pete îi » p. 17, nota 1): 

SMEp (= Sapt) nonaanta non Toantp, E ar. 3pms, E. EA.
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Adecă: 

«A murit preuteasa lui popa Toader, la 7146 [1638], 24 

Februar.» N 

Nasturielus, Nasturel, 1625 (litere latine și cifre arabice). 10. 

E un Muntean din Curtea lui Radu Mihnea, venit din 'Țara-Romă- 

nească. 

Rh Ab 43pkr, E AN pO:KAECEO XEO norpeno Xomna (50). Il. 

Adecă;: 

«În anul 7123 [1615] sa îngropat Homna(?).» 

Dragan lan, 1634 (litere latine și cifre arabice). . 12 

Mmpovy, "Oxrovpiov ; Bh zabr 3prr. 13. 

Adecă: 

«Miron, Octombre 6; în anul 7123 [1614].» 

£ 5u...5 (69.6). 14. 

Smep (Sic) Mihail Talpaș. 15. 

ATO 73pă, Man E, Sep (Sic) 'r5p... Hopnoe. 16. 

Adecă: 

<A murit în 7120 [1612] Tur... Cornoaia.» 

[În altar:] 

1691, 21 Sept. Kasimir Wadlewski. 1, 
Anno 1691 rex Poloniae Ian (?) cum exereitu fit. 18. . 

Boguszenski, anno 1691. Posanowski. Domini Ruskiewski. 19, 

George Repert, anno 1691. 

Erei Pavel Gafenco ami slujit în dzilele lu Mateiii-Vod[ă] 

[Ghica]; vt. 7263 [1754], Sep. 10. 

3
 0. 

Pentru familia Gafencu, v. tabla la ale mele Doc. Callimachi. Se ştie 

ca în 1691 Ioan Sobieski, regele Poloniei, făcu a doua expediţie a sa 

în Moldova; ostașii săi zgiriară atunci biserica «schismatică» cu iscă- 
liturile lor. Ei veniai din Ştefăneştii Botoşanilor şi mergeai la Zaga-
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vancea (Vita Const. Cantemyrii — D. Cantemir, Opere, VII, — p- 53). 

La 8 Octombre, Brîncoveanu scrie că Sobieski e pe la Cotnari (Hur- 

muzaki, VI, p. 394). În alte grafite aflăm pe Poloni pănă în Octombre. 

II. BISERICA SF. DIMITRIE, DIN VREMEA LU PETRU RAREȘ 

(DUPĂ STIL). 

21. De-asupra ușii: 

Întraceastă sfăntă biserică să cinsteaşte și să prăz- 

nuește sfăntulu mare mucenici Dimitrie; dară, de cine 

iaste zidită dintru'nceput, nu se știe, fără numai veletu să 

arată că era atunce 7000, iară acum, cu agutorul luă 

Dumnezei, ca dintrwntăi sau zidit și sau podobit cu 

sălința, osteniala și cheltuiala dumisale Iordachi Cantaco- 

zino Marele-Spătari și cu asutoriul de la alţi creștini: 

se arată la condică cine căti au dati; 1779, Avgust 15. 

  Il D (—Deleanu) 
K Stema " 

Vel Cantacuzinilor sp at,       

Acest Iordachi Cantacuzino nu e Pășcanul, dela Plopeni, ci contem- 
poranul şi omonimul săii, asemenea şi în ce priveşte dregătoria, lorda- 
chi Deleanul, fiul unui întăiă Iordachi Deleanul, nepotul de fiă al lui 
Ioan, strănepotul lui Toderaşco Iordachi şi răstrănepotul lui Iordachi 
Vistierul de supt Vasile Lupu (v. Studii şi doc., VII, p. 225 şi urm.). Gri- 
gore Matei Ghica visitâ la Deleni în 1799 pe întăiul Iordachi Deleanu 
și logodi cu o copilă a lui (Zoiţa) pe fiul săă Scarlat-Vodă (Amiras, în 
Letopisiţe, INI, pp. 171-2). Zoiţa muri însă nemăritată (Studii și doc., VII, 
p. 227). 

V, 

Deleni. 

I. Se. NICOLAE DIN LACURĂ; MĂNĂSTIRE PĂRĂSITĂ, 
1. De-asupra uşii de intrare: 
[Stema Cantacuzinilor, între soare și lună, 

22, 

Acastă sfăntă besearică au făcutu și ali înfrămșseţatu Lor- 
> 3
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dachie Cantacozind Vel Vist. întru slava și numele svăn- 
tului de minuni făcător Necolae, la an 7232 [1724], Iul. 29. 

E Iordachi, fiul lui Ioan şi al Mariei. În tinereţă era Comis; cariera 
şi-o mîntui însă ca Mare-Logofăt. V. Studă și doc., VII, p. 188 și urm. 
Era cumnatul lui Mihai-Vodă Racoviţă, ca unul ce ţinea pe o soră a 
acestui Domn (Neculce, p. 350; Gen. Cant, p. 45): Mihai îl făcu Comis, 
la venirea sa în Domnie a treia oară, în 1716. Grigore Ghica îl înna- 
intă Ban, la 1727 (Neculce, p. 364). De la 1733, Vel Vornie (îdid., p. 
376). Această dregătorie o avea şi în războiul ce urmâ între Ruși și 
Turci: Grigore-Vodă Ghica fugar se adăposti la el în Deleni, stînd 
acolo pină la l-ii Decembre 1737 (sbid., p. 405). Apoi el stătu mazil. 
Nepotul săi Constantin, fiul lui Mihai Racoviţă, venind ca Domn, îi 
dădu Logofeţia-cea-Mare (Ienachi Cogălniceanu, p. 219). Dar titlul de 
«Vel Vistier» pentru anul 1724 nu i se atribuie din greșală, printa”o confusie 
cu vechiul şi vestitul Iordachi Cantacuzino, Vistierul lui Vasile Lupu, căci 
îl vom găsi ca Vistier şi întro inscripţie din 1722. E constatat docu- 
mentar ca Vistier şi la 1724 (Studă și doc., V, p. 409). Mihai Racoviţă îl 
înnaintase la această dregătorie în locul lui Constantin Costachi, tre- 
cut pentru aceasta la Spătărie (Neculce, pp. 361, 363). Scrisori de-ale 
lui, în Doc. Call,, II, pp. 13—4. El nu mai era în viață la 1761 (sdid., 
I, pp. 443-4, No. 66). Domnia a doua a nepotului săi nu-l mai găsi: 
el murise poate înnainte de înlocuirea acestuia cu Matei Ghica, la 1753. 

2. lată epitaful său, în biserica din Lacuri, 

[Stema familiei, cu literele: 1. D. K. T.] 

Robul lui D[ujm[nejzăi Iordachi Cantacozino Vel Lo- 
gofât: primeaște-mă, Doamne, ca pe cel de al unsprezea- 
celea as ce [ai] priimi[t] în vie ta. 

3. O a doua piatră de mormînt are această inscripţie: 

"Evbăăe wstra Lebpnios Meyas-Bpvixos Koyronovtnyâs, 6 8ră rod 
ovaâwod oyiuaroc uetovouaozic Pevăsoc, 2v Ere adun (8îc). As- pu Xt y Y 3 ț 3 

xepbpiov 1. 

Suptu atastă piiatră odihneşte robul lui Dumnezăi Gheorghie 
Cantacuzino Marele-Vornic, carele întru chipul călugăresc s'a 
numit Ghenadie, la anii 1798, Dechemv. 12. 

—— 

[Stema Cantacuzinilor, între două oale cu flori.) 

23.
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Acesta e Iordachi Spătarul, fiul Logofătului, călugărit întăiii supt 

numele de Gherasim, apoi schivnic supt acela de Ghenadie (o. Studii şi 

doc., VII, pp. 80-1). Gheorghe acesta sai Iordachi apare însă ca Vor- 

nic la 1783-5 (îhid., p. 81, no. 27; p. 237, no. 109 și p- 251, no. 156). 

Altă explicaţie decit aceia a unui îndoit nume călugărese nu se poate 

da. Încă la 1793, Iordachi era călugărul Gherasim. Măriuţa, fata lui 1or- 

dachi, se mărită în a doua căsătorie cu Hatmanul Costachi Ghica, aducînd 

astfel Delenii în stăpînirea Ghiculeştilor. 

4. Pomelnic în triptih: 

(La mijloc: 

[Stema.] |. D. [Stema.] 

K. T 

| V. Sp. 

Pomenește, D[o]mne, pre tot niamul Cantacozinilor: 

Roxandra Domnița [a lui Vasile Lupul, Iordachie Vel 

Vist. și fii lor, Toderașco Vel Vist., Safta, și fii lor; mo- 

nah Varlaam [— Vasile] VI. Spat[a]r 1, Ştefan, lordachie, 

Coste, Cantacozinie, Catrina, loan, Mariia și fii lor, lor- 

dachie Vel Logo., Catrina și fii lor, Ilie, Marie, loanu, 

Plucherie (sic), Costantini, loani Vel Vist., Zoiţa și fii 

lor, Mathei [de aici, e scris mai mare], lordachii Vel Spat., 

Casandra și fii lor, Șărbanu, Tudorachi, Costantin, Panaite, 
lordachii, Nicolai, Iordachii, Toma, Matei, Balașa, Catrina, 
Safta, Cost[andi]n, Marie, Zoiţa, Aristarh Vel Vist., Ba- 
lașa și fii lor, Grigoraș, Iordachie, Zmaranda, Costantin 
Vel Ban, Safta și fii lor, Enachii Vel Stol., Marie, Zima- 
randa, Iliana. 

  

1 Fiul lui 'Toderaşco şi nepotul de fii al întăiului Vistier Lordachi 
Ştefan e fiul lui Toma (Studă și doc., V, p. 583). Iordachi, fiul întăiu- 
lui Iordachi. Nu știi însă cine e Coste Cantacuzino. Catrina e întăia 
soţie a lui Iordachi I. Ioan şi Maria sînt începătorii ramurii Delenilor. 
Urmează Iordachi Deleanu, soţia lui şi copiii amîndurora, dintre cari 
unii pănă acum necunoscuți (morţi înnainte de vreme). Vin fiiă lui 
Iordachi Deleanu I-iă: loan Vist., căsătorit cu Zoiţa, Iordachi Spat. 
cu Casandra, fetele: Safta, cu soțul Constantin, Balașa cu sotul Aris- 
tarh. Nu lipsesc, la urmă, nici fiii Saftei: un băiat şi trei fete.



DELENI : " Il 
  

[Pe aripa stingă :] 

Pomenește, Doamne, pre toți pravoslavnicii împărați care 

bine ai primitu cuvăntuli adevărului tău, șă ai păzăti 

tu pe norodulii teii de cătră vrajmașii lui eretici. 

Pomenește, D[o]mne, pre toți Domnii Moldovii, și odih- 

nește sufletele lor. 

[Pe aripa dreaptă :] 

Alte neamuri a Cantacozineștilor: Pătrașco Vel Log. 

[Bașotă] și fii lor, Coste Butoc Vel Vor., Candachie [so- 
crul și soacra dintăiui ai lui lordachi Cantacuzino I; v. 

Studii și doc. V, p. 570] și fii lor: Llii, lliana. 

Il. BISERICA SATULUI. 

1. Inscripţie de-asupra uşii: 28. 

Acastă sfăntă besearec[ă] a prea-curatei Ficioară, A dor- 

“mir[e]a, a făcut-o 'Toderaşco Cantacuzin Vel Vist. la an. 

7177 [1668-9], iar de iznovă tote podobele aii făcut Ior- 

dache Cantacuzin Vel Vist. la an. 7230 [1721—2]. 

Toderaşecu e fiul lui Iordachi L-iă. El ma fost nici-odată singurul 
stăpînitor al Delenilor. Dar în April 7181 (1673) moşia s'a împărțit între 

dînsul şi Ruxanda fata lui Vasile-Vodă, care făgădui la 24 Novembre 

7185 (1676) că va lăsa după moartea ei tot cuprinsul moşiei acestui 

văr primar al ei (V. A. Urechiă în An. Ac. Rom, XI, p. 138 şi urm.; 

Condica Delenilor, păstrată de d. Costachi Ghica: extrase din ea voii 

tipări în Aa. Ac. Rom,). 

2, În curte, pe un mormîni se află următoarea inscripţie, pe care-o daii 27. 
pentru că încearcă a fi poetică: 

Pulherie Sardareasa zace într'acest mormănt: 

Aii lăsat aice casa și pe al ei soț scărbit 
Și s'au dus la vetnicie, 
Unde cu toți vom merge.



29. 
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În ve pomenită fie: 
Numele nu se va șterge. 

Cine stihul va ceti, 

Să zică în găndul său, 

Măcar de nu o va ști: 

Odihneasc'o Dumnezei. 

841, lul. 8. 

Fie-sa Ecaterina odat cu maică-sa năștd și peră cu 

veselie, la Domnul ve€niciei. 

3. În curtea palatului din Deleni, piatră cu o inscripţie: în rîndul întăi 
P-E6, iar în cele din urmă se înțelege: 

„.. en Mun Borgoa, E are z3p..., AMcua WE. a, n chEpninnic[e] 
NOE. A. 

Adecă: 

«[Radu Voevod] fiul lui Mihnea Voevod, în anul 71—, Oct. 1, 
şi s'a săvîrşit la 30 Novembre.» 

E, de sigur, piatra de la vre-o clădire a lui Radu Mihnea în Hârlăti, 

VI. 

Cotnari. 

BISERICA ORTODOXĂ. 

1. Pe un mormînt (după un decale de N. Beldiceanu) : 

Acestă petră aii făcut şi ati înfrîmșatu Lacobii părcîlabul de 
Cotnariii, fi&oru lui Dumenică, căndu ai fostu viă, și ai făcut, 
deacă va muri, să o pue prea gropniță a dumisale, să să ştie ; 
şi cursul aniloru aii fostu v lto 7155 [1646-7] de ai, msţa—. 

lacob pare a fi cel pomenit întrun zapis la 1631 (Stud și doc., VII, 
p. 371, no. 3). Dorinţa lui n'a tost împlinită, căci la cealaltă biserică, 
catolică, se ceteşte pe o piatră: 

Dns. lacobus filius Domniei 1... 

1 Decalcurile Beldiceanu cuprind mai multe as a emenea inscripţii latine fragmentare şi şterse, fără interes istoric, din anii 1631 și 1847. 

N_
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2. Piatră de mormînt a unui Gheorghe şi Anghelina din sec. al XVI-lea 31. 
(aceiași observaţie). 

VII. 

Mănăstirea Cetăţuia (lingă Iaşi). 
1. Pe un mormînt în naos: 

"Eyăde metre Aruva Mapta î) Ovyărep lâvy Aobua B45, izoe Xpto- 
70 16720; Zenrepfipiov t'7p. 

Adecă: 

«Aici zace Doamna Maria, fata lui Io Duca-Vodă, anul de la Hristos 1672, Septembre 17.» 

Această inscripţie a tost tipărită cu greşeli şi lăsîndu-se la o parte 
data de lună în N. G. Dossios, Studii greco-romîne, fasc. II şi III, Iași, 
Goldner, 1902, p. 79. Şi mai greşit ea fusese dată de Melchisedec, 
Noiiţe istorice, p. 274. Melchisedec a dat şi inscripția de pe un orar, 
dăruit de Duca-Vodă şi Doamna sa Nastasia la 7177 (1668-9). Această 
dată nu se potrivește cu acea de «7180, iară de la Hristos 1672», pe 
care o dă Nicolae Costin pentru zidirea mănăstirii. Imerul trebuie să 
se înțeleagă astfel: Duca se sui în Scaun a doua oară în Novembre 
1668 (Hurmuzaki, Supl. Ii, p. 255, no ccorxxvin). El se gîndi îndată 
să facă o mănăstire, urmînd întiaceasta pe Vasile Lupu. Lucrarea se 
începu încă în 1669, cînd se făcu și dărui caurarul». Ea se lucrâ, în 1670 și fu gata în 1671, toamna. În 1672 Duca părăsi Domnia (Doc 
Bistriţa, II, p. XXV). Inscripţia de la turn, pe care n'o cetise nici Melchisedec, rămîne să fie publicată în altă parte. 

Fetiţa lui Duca muri puţine săptămîni înnainte de a doua mazilie a 
tatălui ei. Maria, figurează între ctitori, ca cea din urmă, după suro- rile ei: Ecaterina, Elena (care luă pe Nicolae Costin) și Ruxanda. 

2. În biserică mai e un mormînt, cu inscripţia tot în grecește, din 
care n'am putut ceti decît (în decale): *Ey045s [xeica] 6 8o5os 105. 
Pe05.., dde)es lo Avdua Bs3... rod 505 aro 7, Şi un nume care mi s'a 
părut a fi Ioan Zaky...; mormîntul e fireşte tot din veacul al XVII-lea. 

3. Clopote (după decalcuri de N, Beldiceanu) : 
T zapby xapnăva drptepărat es ri ceftoutoy xai ărțiay poviy miby 
ioy Evătov TAVEDPIUOV Adi APOTOXOPPAIGV ATOGTĂĂUV Ilcrpov xat 
PI 

1 Adecă: «Aici zace robul lui Dumnezei... fratele lui Io Duca Voaă... a fiului săi. Of. Studii și doc., III, p. 41. 

d 

32, 

33. 

34.
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37. 
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A = 7 y A z e 2 / . 

Ilabhov mapă ră Deooefeorâro» vai EXĂAWTPOTĂTOL Ypfeuovoe TAGS 

MoMâof)hayias ai. xrljtopos dp ubpiob "loswvyov Axa Bos66ă., sis pyn- 

W.500v0V OiBVLOV. 

Adecă: 

«Acest clopot se dă la venerata şi sfinta mănăstire a sfin- 

ţilor vestiţilor, pretutindeni-lăudaţilor şi în frunte-mergători- 

lor Apostoli Petru şi Pavel, de prea-cucernicul și prea-străluci- 

tul Domn a toată Moldova şi ctitor, domnul Domn Loan Duca 
Voevod, spre veşnica pomenire.» 

Anno Domini 1669: omnis spiritus laudet Dominum. 
Îi 2 E 

Divino auxilio fudit me Gerhardus Benningk, Gedani. 

Acest turnător din Danzig a dat; şi un clepot bisericii Curţii din 
Tîrgovişte. 

4. Şi alt clopot cu o inscripție analogă. 

VIII. 

Mănăstirea Frumoasa (ingă laşi). 

1. Inscripţia, în versuri eroice, a Ruxandei Ghica, moartă în Fe 

bruar 1780. Nu e o fată a lui Grigore Alexandru Vodă, decapitatul, 
rămasă în Moldova după catastrofa din 1777 a părintelui ei. În ade- 

văr, socotelile domnești pe acest, an cuprind trei Domniţe: Elenco, 

Ruxanda și Mărioara (Documente și cercetări, Bucureşti, 1900, p. 164). 
Una din ele a fost soţia lui Lupu Balș, alta a fiului lui Filip Catargiu ; pe 
lîngă ele s'ar crede că va fi rămas Ruxanda, care pare să fi murit nemă- 
ritată (v. Gen. Cant., p. 404). E însă Ruxanda fiica lui Grigore Matei Ghica, 
precum se vede din ul. 2. Ea fusese numită după mama lui Grigore-Vodă. 

2. Chipurile ctitorilor, foarte bine zugrăvite, ar merita copiate. Gri- 
gore Matei Ghica se înfățișează lîngă Doamna sa, Zoiţa (a doua) şi 
Domnița Ruxanda, la care se adaoge Mitropolitul (cred : Nichifor). 
Domnul poartă haine roşii cu brandenburguri de aur şi blăni. Doamna 
are o rochie verde, cu chiotori şi bete de aur şi mărgele; mantia e rosă, 
cu blană; amîndoi poartă cuca. Beizadelele ai un veşmînt ca al părin- 
telui lor. Scarlat e cu ochii verzi, Matei cu ochii negri. 

3. O icoană mare, îmbrăcată cu argint, poartă această inscripţie : 

—
-
 
e



MĂNĂSTIREA GALATA 15 

Edhafsia, zis Osopajropos Aizarepiva, xaenpibponev einâva 26 ldiwy : 

Kovorwivoo uăv Boyarip rob "Posaizoro, Aduyo, Eireusvoc, pepTâărov 

dvEpoc, Mabpoxop5ărov, mpi rod Kovorayrivov, măpOevos 050 ovvarţia, 

78... (rupt) votes oolera]. 

A xrp. 

AK. 

M. g. 

Adecă: 

«Din evlavie pentru Maica Domnului, Ecaterina a îmbrăcat cu 
argint această icoană cu banii ei: era fata lui Constantin Roset, 
iar Doamnă a unui stăpînitor, om foarte bun, Mavrocordat, 
adecă : Constantin ; fiind fată, şi cu ajutorul... se păstrează, 

Ecaterina, 

Doamna lui Constantin 
Mavrocordat.» 

Căsătoria lui Constantin Mavrocordat cu Ecaterina, fiica Marelui- 
Logofăt Constantin Roset, se făcu în 1732 (Gen. Cant., p. 390). Pe atunci 
Domnul stăpînia în Țara-Romănească, și numai în 1733el trecu în Mol- 

-dova. Deci inscripţia a scris după 1733. 
Mănăstirea fusese făcută în 1729 de predecesorul lui Constantin, 

“Grigore Ghica, pe locul bisezicuţii stricate a lui Balica, <Hatman a lui 
Gheorghie Ghica-Vodă». I se zicea întăiă «mănăstirea lui Grigorie- 
Vodă» saă Sf. Arhanghel, iar Frumoasa se numia grădina ce încunjura 
casele domnești, «formă de Țarigrad» (Amiras, în Letopisite, III, p. 169). 

4. Clopot turnat în 1817, cu cheltuiala arhimandritului egumen Ioasaf, 
de Andreşovschi. 

| 
5. Alt clopot turnat în 1830, cu cheltuiala aceluiaşi (toate după de- 

calcură de N. Beldiceanu). 

IX. 

Mănăstirea Galata. 

Din altă călătorie a mea mi-a rămas un decale neutilisabil Şi 0 co- 
pie defectuoasă din inscripţia ce se află pe o piatră aşezată în pragul 
bisericii ; am complectat, şi îndreptat-o însă, după un decale al lui N. 
Beldiceanu, astfel : 

39. 

40.



dl. 

43, 
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“+ cu rpweh căreopu H Sipacu Îw [erp Borgoaa Abipiepui 

coc Atcnunu, EXE n npberatuca En Bun OEWTEABH [E APO 

F3ceej] Mea AMară EI Ah: Hi pOAHAacA BEUIE E ATO 13US, Mea... 

Adecă: 

«Această groapă a făcut-o şi a înfrumuseţat-o lo Petru Voevod 

fiicei sale Despinei, care s'a strămutat la veşnicele lăcaşuri în 

[anul 70—], luna lui Mai 15. Şi s'a născut în anul 7096 [1588], 

luna lui...» ai 

Atribuisem odată această inscripţie, din care dezlegasem numai anul, 

Mariei Amirali din Rodos, soţia lui Petru Șchiopul (Hurmuzaki, XI, 

p. LXX, nota 2). Acum se vede că supt ea doarme o Domniţă a i, 

care poartă acelaşi nume cu straşnica femeie ce a iost Chiajna, mama 

slăbănogului şi nenorocitului Voevod. Și Chiajna fusese numită după 

ruda sa, Doamna lui Neagoe-Vodă, şi se chema astiel şi Despina (după 

greceşte) şi Cneajna, Chiajna (după slavoneşte). Ultima oară o vedem 

amestecată în uneltiri pentru Domnie în 1580: atunci, învinsă, ea intrâ 

la Cele-Şepte-Turnuri cu nepotul ei Vlad. Petru Șchiopul se afla pe 

atunci în mazilie; numit iarăşi ca Domn al Moldovei în 1582, fără în- 

doială cu ajutorul aceleiaşi pricepute fermei, el o luă cu dinsul. Încă 

în 1587 se pomeneşte cu prilejul unor intrigi ce ţintiaă tronul polon 

«uxor quondam Palatini Transalpirensis Mirce», sprijinitoare a unui 

candidat crescut de dînsa. Prin anul următor, 1588, ea moare însă. Cf. 

Contribuţiună la istoria Munteniei (în Analele Academiei homâne, XVIII), 

p. 32; Hurmuzaki, XI, pp. 32, 646-7, no. CLXXXIII; p. 697, no. cuv 

1. Pe clopotul vechiii, după un decalc de N. Beldiceanu: 

cb tnAtEaan cTEOpH Îw Îlerepn BocgoAa n AaAE Ero Bt 

MOHACTHph  HAEAE ECTh YVDaăAth CTOE BISANECENIE, B ATO +33, 

AULA MâpTh E. 

Adecă: 

«Acest chimval l-a făcut Io Petru Voevod şi l-a dat mănăs- 
tiriă unde e hramul Înnălțării, în anul 7087 [1579], lupa lui Mart 25.» 

Deci clopotul e din vechea Galată din şes, care s'a dărîmat. V. Ure- 
che, pp. 233, 236. 

2. Piatra de mormînt a Saftei, fiica lui Ioan (decale de același).
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X. 

Mănăstirea Socola. 

1. Clopot (după un decale de N. Beldiceanu): 44, 

Acest clopot sait lucrat; de mine, Andrei fon Andrașovschi 
din Brașov, ce am vărsat și clopotul cel mare; care mai 
nainte ai fost vărsat de un Jidov în patru rînduri și ai 
eșit prost, iar acum, întru cea dintii turnare, de mine 
vărsîndu-să, amîndoaă ati eșit așa precum să văd: anul 
1816, Aprilie. 

2. Altul (idem): 45, 

Acest clopot [sa făcut de izjnoavă cu toată chieltuiala 
„și oserdiia preaosfințitului Mitropolit chirio chirio Ve- 
niamin Costache, întru cinstea marelui mucenic Gheorghie 
și spre podoaba Sfintei Mitropolii a Moldaviei, la anul 
1816, Aprilie 23. | 

3. Altul (ibid): | 46. 
Acest clopot saii făcut de iznoavă întru cinstea și po- 

doaba Sf[ă)ntului marelui [mucenic] Gheorghie. 

XI. 

Podul de la Cănţălăreşti (jud. Vasluii). 

După un desemn la Ac. Rom.: 47. 
cet moer cargopu nani Fagpua Yeraan n kubrurt er[o] Anai- 

fa Bă Au par er[o] Iw Bacuaie Boegoa; & a. 23pPAA, 

Adecă: 

Acest pod l-a făcut dumnealui Gavril Hatmanul şi doamna 
lui Liliana, în zilele fratelui săi Io Vasilie Voevod; în anul 
144 [1635-6].» 

Şi î i Tot Gps ȘI în Melchisedec, Aotiţe, p. 135, SeuIOTEc, 

CENIRALĂ 2 
SAL n pir au Y



48. 

49. 
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XII. 

Biserica din Văleni (jud. Roman). 

1. Inscripţia de-asupra ușii (după un decale de N. Beldiceanu): 

-- MBROaenieAt 1 NOAMOIHIA ra BA paBh BN Nanh Roza 

Iilapne nocreanut es3Aa ci Xpamn Bi ceou ARoph WT Îllran 

es HA CTBIM At. A. Ah wr Gegacria npu Baroetput rapr Îw 

Grebana oegoan, n Haar BAAT E ATO 7353, MCUA AMAPT A, 

1 CBEDRINH CA TOKAE AETA, ACUA 10. KE. 

Adecă: 

«Cu vrerea, şi cu ajutorul Domnului Dumnezeii, eii, robul lui 

Dumnezei dumnealui Cozma Șarpe Postelnic, a zidit acest hram 
la Curtea sa din Şchiai, întru numele sfinților patruzeci de mu- 

cenică din Sevastia, pe vremea bine-credinciosului Domn lo Ştefan 
Voevod, şi sa început a se zidi la anul 7027 [1519], luna lui 

Mart 30, şi s'a săvîrşit în același an, luna lui lunie 22.» 

Tipărit și în Melchisedec, Wotiţe, p. 130. 

Cozma Şarpe începe a fi Postelnic la 1502, supt Ştefan-cel-Mare (v. 
Uricariul, XVIII, p. 508). El ţinu această dregătorie pînă la fuga sa 

în Polonia, după descoperirea uneltirilor ce ţesuse în potriva lui Vodă 

Ştefăniţă (Doc. Bistriţa, 1, p. Xa), în 1523. EL stătu multă vreme 

acolo (v. articolul mieii despre războaiele lui Petru Rareş, în «Convor- 
biri literare» pe 1901), unde muri. 

2. Mormiînt (după o copie de același): ” » 

CBH FpoBk €aTEOpu n Skpacii ASmrrpa nnurumb Ilrpamure 
[egeero...] Hpocuun mg. nrlrunn TOpaune Bamor|n] ua Xar- 
MAN, BATE Z3pHu, MEA WKTE. A AN. 

Adecă : 

«Această groapă a făcut-o şi a împodobit-o Dumitra soţia lui 
Pătraşeo [...sale] Efrosinei, care a fost doamna lui Turaşco Ba- 
şotă ce a fost Hatman, în anul 7158 [1649], Octombre 30 de zile.»
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luraşco Başotă era Hatman în 1632 încă, deci înnainte de Domnia lui 
Vasile Lupu (Studă și doc, VI, p. 19, no. 29; ct. p. 535). Pătraşco 
Başotă e Mare-Logoiăt de la începutul acestei Domnii (;bid., p. 20, no. 
33 şi Studii asupra istoriei Romînilor, 1, pp. 50-2). Gheorghe Başotă, 
trimes în Ardeal pe la începutul veacului, e Iuraşco (Studii și doc., IV, 
pp. LXXVI, CXXIV). Să nu fie o piatră pusă de soţia lui Pătrașco soţiei 
lui Iuraşco ? Cf. cu lămuririle date în Stud și doc., V, p. 591. 

3. Melchisedec mai dă și această inscripție de mormînt: 

CB HAATpORHBIH BăAEri caTEopu n Skpacu nat Ilrpauite 
[en nubruna] ero ASm[urpa] cua cecero Nuroaau; n npecrarii ca 
BR ATO 43pA3, cenT. 

Adecă: 

«Această piatră de mormînt a făcut-o şi a împodobit-o dum- 
nealui Pătraşco, [cu doamna] lui Dum[itra], fiului săii Nicolae, şi 
a răposat la anul 7137 [1628], Sept.»



    

II. 

MOLDOVA MUNTOASĂ. 

  



XIII. 

fi 

Mănăstirea Miera. 1726 . 

Î, Zugrăveala e cea veche, Reprodue unele din legendele, foarte 

multe la număr, care ai o însemnătate de limbă: «Munca iubitorilor de 

argint și cămătarilor, munca vrăjătorilor şi a discăntătorilor, munca 
hulitorilor de Hs., munca celui ci sudue de cruce, munca pîrătorilor 

şi a otrăvitorilor, munca tălharilor şi a ucigașilor, munca curvarilor şi 

a sodomliţilor]». Citaţie din Scriptură: «Ca şi ei Ioană am văzut ce- 

tatea cea sf[ăjntă Ierusalimu cel noă, cînd aii pus Adam nume dobi- 
toacelor; cap. 14; şi am văzut și iată mieaua stînd pre muntele Sio- 
nului». 

2. Inscripţia de de-asupra ușii de intrare (cf. Melchisedec, Note, p. 111): 

Atastă sf[ăjntă și dumnezăiască bisearică întru numele 

sf[ăjntului Împărat și întoema cu Apostolii Constantin și 
Elena, iaste zidită de Măriia Sa răposațul lon Antioh 

Constantin Cantimir Voevod la leat 7214 [1706], și, nesă- 

vărșindu-o, s'aii înnoit precum să veade de întru tot cu- 
viosul Sfli]nţiia Sa arhimandritul chirio chir Mitrofan Ca- 

lerghi, fiindu: egumen acestui sf[ă]ntă lăcaș, cu cheltuiala și 

osteneala Sfinții Sale, pentru măntuirea sufjlejtului lui, 
lt. 7243 [1734], msţa Sep. 

[n faţă :] 

Obros Geioc mai lepbs văoc îs cvâuara Tâv dim Baoihiwy vai toa- 

osto)oy Kovorayrivov ua “Edeyns, xrtjoug, 705 ExhowmpOTĂTOD EV pa 

1opid vyium 'lodvov "Ayrubpob Kuvorayrivav Kawenpiiipn Boeâ6ă ei e Aia x i
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Ecovs 1706, vai, uijy reămăvros rod, avaxevijom nodes eevere napă to 

ravoswrăto» io apymavăpizov x vdp Mmrpopăvoo Rod 7 

xabmrooutvo» rijs abrijs dios wa abbevriatis povijs. Om sfâdov vai 
= z r A =ş 7 A x = 

danăvns rob abroi mavoswwrăru» brăp Woyrrijs sormpias, îxi Eros 1735. 

Inscripţia. grecească e traducerea celeilalte. 

Constantin Cantemir a făcut la Miera numai o biserică de lemn (N. 

Costin, p. 52: «mănăstirea de lemn făcută de tată-săă, de Cantemir 

Vodă»). Antioh nu se apucâ de «mănăstirea de piatră, din temelie, ... cu zid 
de piatră pen pregiur» decît în a doua Domnie, începută la 1705 (;bid.), 
supt isprăvnicia lui Cristea Vornicul. El adusese aici, încă din Domnia 
întăi, şi oasele, aşezate vremelnic la Sf. Nicolae cel domnesc din 
laşi, ale părintelui săă (6b4d., p. 39). Dar, mazilit peste puţin, el nu 
putu să facă zugrăveala şi, în orice cas, inscripțiile de pe mormînt şi 
acea de pe fronton, pe care o puse egumenul grec Calerghi. V. şi 
Neculce, p. 244. Acesta atribuie lui Antioh numai ezidiul împrepgiurul 
mănăstirii... şi clopotnița de piatră» (p. 288). Ct. și Mustea, Letopisiţe, 
III, p. 25. 

3. Ctitori: Constantin Cantemir, bătrîn cu barba albă, haină roşie 
blănită, dedesupt mîneci de postav albastru cu cacom, apoi altele verzi, 
vrîstate, ca rochia de desupt; Antioh, tînăr cu barbă mică neagră şi 
mustăți mici, haină verde cu cacom, dedesupt roșă cu galhen, brîă albastru; 
boierul Moţoc: căciulă şi haină neagră, guler verde; Ursa, soţia lui, 
cu părul adus în cozi și legat la frunte; roche roşie cu cacom, pe fond 
albastru ; în partea stîngă, un arhierei bătrîn (Calerghi) şi un călugăr. 

4. Inscripţie grecească a unei fîntîni, depusă în pridvor. E de la 
arehimandritul Arsenie, din 1800, Tipărită în Melchisedec, Notize, p. 114. 

XIV. 

. ]£ îi DT Mănăstirea Soveja. oi 

De-asupra uşii de intrare vechi, dincolo de pridvorul mai noă (r. 
Melchisedec, Notite, pp. 94-5) : 

AL NOMOIŢIIIO, MOREAbuieA ae n HARAERENIEA Hat  rp'hiu- 
A vo pet “ HSI0 Bill pa Îw Alarea Bacapata rupa n EOEEOAA  Rhcâtd 

BEMAIA  Srpogaakitekoa, cSnpSanui Hauiea meruua Gaea 
ERBĂRIZKE CA CEH BGCTRUN YDait DOAAECTEA TA EA H CHCA NANIErO
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Ic. Xa Bubire npeAban Zeta nauiea, H BR RPANUECHOA  MOA- 
AAECROAM Abc ; cn 3Aa CA BAATOBOAENIEA n XOTPENIIO NALIEAS ch 
HMM XOAAENIEME NpERBBAIPBAEHATO BPATA HAIIErO PECApa Aa- 
Aakckare Îw Bacnara ockoAaa, eh abkro wruta Mpa xâpur 

Adecă: 

«Cu ajutorul lui Dumnezei, cu porunca şi cheltuiala prea- 
păcătosului robul lui Dumuezeii Io Mateiii Basaraba Domn Și 
Voevod a toată Țara-Romănească [şi a] soției noastre, Doamna 
Elena, s'a ridicat acest dumnezeiesc hram al Naşterii Domnulvi 
Dumnezeul și Mîntuitorul nostru Isus Hristos, peste hotarul ţerii 
noastre, și pe un loc vrîncean al Moldovei; ziditu-s'a cu bună- 
voia și cu aplecarea spre vrerea noastră a prea-iubitului frate 
al nostru Domnul Moldovei Io Vasilie Voevod, în. anul de la 
Facerea Lumii 7153 [1645].» 

Acesta e unul din semnele împăcării dintre cei doi Domni vrăjmași. 
V. Studă și doc., 1V, p. coxI. — Ştiri despre Soveja, în Studii și doc., 
VII, p. 315, nota 1. 

XV. 

Mănăstirea Caşinul. [i 2 

1. Pe zidul de împrejmuire: 

Acest zid din temelie sai făcut de Isaia Țarigradeanu 
și igumenul aceștii sfinte mănăstiri, și s'aii început la 1820, 
și, din întămplarea zaveri ce au fost la 1821, ai rămas păn 
la 1828, și s'au săvărșit la 1830; care s'au făcuti cu însăș 
osteneala și cheltuiala str. (sic; sa?), lulie 21. 

2. De-asupra ușii ce duce din pridvor în pronaos, bourul coronat, 
de marmură, şi inscripția : 

Atastă dumnezeiască, beserica a Sf[ijnţilor Voevozi Mi- 
hail și Gavril s'aii făcut de lerothei egumenul Tarigra- 
deanul, împreună cu toate sfintele vase, precum să vede, 

cu însuș osteneala, și cheltuiala sa; 1806, Avg. 10. Al 
doile prefacere acestei sf. monastiri sau făcut de Prea-
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cuvioșia Sa egumenu Isaia 'Țarigradeanu, începutul la 

1836 și sat sfărșit la 1839, Avg,, cu cheltuiala feri- 

ci[țijlor ctitori și a sa osteneală. 

Caşinul a fost zidit încă de Gheorghe Ştefan-Vodă și oasele lui s'aii 

adus din străinătate aici. V. Neculce, p. 188; Papiu, Zesaur, III, pp. 

99—101. Dar rîvna de reparaţie a egumenilor greci a făcut să dispară 

orice urme scrise despre întăiul ctitor. 

XVI. 

Borzeşti (jud. Bacău). 

BISERICA SATULUI. 

1. De-asupra uşii de intrare (după fotografie, în dr. Istrati, Biserica şi 

podui din Borzești, Bucureşti, 1904, st. III, şi o cartă postală ilustrată, 

fot. Adele, Bacăi): 

Iw Gredan oetopa E:EIEIO AMACTIO FCIIph BEMAH ACAAdECEONI 

H CR Hp'bEBBAreBAeiiA cEonA curea ZarăanApwA cR3Aamua cari 

Xpam exe ecr hope na TorpSumn, Scnenie npertu Bu Bi 

[moasit cesk] n en namarn CTONSUNBUNX A NPEARWB HI pOAu- 

TEAEI HXh$ WHEN CR3AATII Hasa cb E ATW [43a], Mea la. 8, 
H CREpbiuili Ch E ATO z3E, A FCRA EPO AkTO A HI WUCALOE 'TERBIJIEE, 

AMA WWF Bi. 

Adecă: 

«lo Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al țerii 
Moldovei, şi cu prea-iubitul fii al săi Alexandru, a zidit acest 
hram, care este în Borzești, pe Totruş, Adormirea Precistei de 
Dumnezeii Născătoare, pentru rugăciunile sale şi pentru pome- 
nirea sfint-răposaţilor moşilor săi şi părinţilor săi; şi care a în- 
ceput a se zidi în anul [7001] [1493], Iulie 9, şi. s'a săvîrşit în 
anul 7002 [1494], iar al Domniei lui anul al treizeci şi optulea 
curgător, luna lui Octombre 12.» 

Ediţie și în Melchisedec, Noffe, p. 195. 
Pentru Alexandru fiul lui Ștefan-cel-Mare v. cartea mea Ist. lui Ște-
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fan-cel- Mare şi mai jos, cap. Bistriţa (Moldova). El singur a înnălțat 

mănăstirea Precista din Bacău, la 1491 (Melchisedec, o. c., p. 128). 

2, Piatră zidită în contrafort, cu această inscripţie : 57 

le[t] 7 — să s[ă] știe de cănd ai murit popa loani, let 

7258 [1749-50]. 

3. Tot acolo: 58. 

cacoau 4... Bocranwrnnb... cen. (?) 

Adecă: 

tam. (7) dumnealui (2) Costantin ....Septembre (2).» 

4, Tot acolo : | 39, 

Atasti piatri o ai făcut și o ai (?) îmfrîmșețat Antonie (?) 
cu fratele său Vasilie părintelui lor Du[mitru] ...ște biv 
părcilab, carele sai preastivit şi s'aii astrucat aicia eh Ain 

lo Dumitrașco Cantacozino Voevod, leato 71 — dni. 

5. Afară: 60. 

1716 [cifre arabe.] 

P:fpovapioo 7 | Februar 7]. 

Aice să odihneştea șarba lui Dumn[eJzăi Irina Rusetina, 

zupăniasa dumisale lui Manolachi Rusăt Vel Vornic, fica 

lui Neculai Buhuș Vel Logofăt, vă leat 7224 [1716] Fe. 7. 
— 

Nicolae Buhuș, fiul lui Dumitru Buhuș, îşi mărită fata cu Mano- 

lachi, unul dintre Cupăreşti. Acesta fusese şi staroste de Putna, lingă 

moșiile sale (st. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, I,-p. 309) şi Sulger 

(ibid. p. 336, nota 3), apoi Mare-Postelnie (ibid. p. 337). În cea d'in- 
tăi Domnie a lui Nicolae Mavrocordat, Manolachi pribegi (:bid., p. 

398). S'ar putea crede că no. 3 să fie piatra de pe mormîntul lui 

Dumitrie Buhuș chiar; dar numele celor ce ai pus-o nu se potrivesc 
cu ale fiilor lui Dumitru. Pomelnicul de la Bisericani (Uricariul, XXIII, 

p. 319) înseamnă pe Buhuşești astfel: «Miron Buhuș Maria, Niculae 
Logofăt, Ana și copiii lor». Apoi: «Dumitru Buhuş, Ileana şi copiii 
lor» la p. 364. 

Lectura acestor pietre şi facsimile în dr. Istrati, o. c.
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XVII. 

Tîrgu-Ocnei. 

I. BISERICILE RĂDUCANU ȘI PRECISTA. 

1. Inscripţiile de la biserica Răducanu se afiă în Melchisedec, Notite, 

p. 127. Lămuririle ce se dădeaii acolo asupra ctitorului Răducanu Ra- 

coviţă erai false. Tipărind din noii inscripţiile (Rev. p. îst., arch. şi fil., 

III, pp. 170-3), d. T. Burada a dat ştiri bune asupra acestui boier, 

nepot de frate al lui Mihai-Vodă şi fii al Hatmanului Dumitraşcu Ra- 

coviţă, care luase pe Ilinca, fata lui Mihai Spătarul Cantacuzino din 

'Para-Romănească. În biserică figurează în rîndul ctitorilor şi soţia lui 
Radu, Maria, o Buhuşoaie, probabil fata lui loan Logofătul (Studii și 
doc., V, p. 574), fata lui Răducanu, numită Elena, Ilinca, după mamă-sa, 
şi soțul Elenei, Păharnicul Petrachi (Burada, 7. c.). Cf. Gen. Cant., PP. 
346-7 și Arch. soc. și. și lit. din Iași, VL, pp. 341-2. 

2. Biserica Precista, reînnoită cu totul, poartă aceste nume în pomelnic: 

Ursachi [tatăl Marelui-Vistier din vremea lui Duca-Vodă], 
Gheorghie [fiul lui Ursachi şi Marele-Vistier], Alecsandra [a doua 
soţie a lui Gheorghe), Ecaterina, Maria, Ursachi, Dimitrie, Maria, 
loan, Safta, Costandin, Iordache, Vasile, Mane, Parascheva 
Ecaterina, Ioan, Safta, Şerban, Grigorie, Lupu. 

Pentru neamul Ursachilor, v. Studii și doc., V, pp. 582-3. Pentru 
Precista din Tîrgu-Ocna, Arch. soc. și. și lit. din Iași, VI, pp. 342-3. 

fi. 
II. BIsERICA DOMNEASCĂ (DE LEMN). 

1. De-asupra uşii de intrare: 

T Atastă sfăntă biserică s'au prifăcut în zilele Mării Sal[e] 
lo Mihaii Răcoviţ[ă] Voivod, gsă [renxan, Doamna] Ana, în 
Domii 37 ca Chisttuia) [a] dumisal[e] Dediului VI. Spjat.] şi gu- 
pănes[i] dumisale Rucsanda, părinții Do[m]ni Anni, și prin oste- 
niala dumisal[e]... ii vtori Log., nepot dumisal[e] Dediului Sp[at.], 
şi. cu Bupănes'a] dumisalțe] Catrina, în Cămărăşii 3 [== a treia 
ocupare a locului de Cămăraş al Ocnei]. 

Pentru Dediul, v. Studă şi doc., V, p. 589 (la no. 223),și p. 620 (la 
no. 83). El era biv Vel Spătar la 1693 încă. E curios însă că Dediul 
se înfățișează la 1692 cu soţia sa Trofana (ibid., p. 94, no. 83). Pe de
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altă parte, Mihai Racoviţă era soțul Anei încă de la întăia suire în 
Scaun, la 1703. A treia Domnie a lui începu însă în 1716. Aş crede 
— inscripția va fi fiind greşit stilisată — că Ruxanda, mama Anei, 
născută pe la 1680, fusese a doua soție a Dediului, maștiha Anei. 

2. În clădire jos se cuprinde o piatră cu următoarea inscripţie : 

[ceia name]ue curgopu n Spacu Ha EMEAIE Ha rpo[e]uo cas Pa- 64. 
Ephab, E AET z3păE, MU. CENTEBPHE £ AN. 

Adecă: 

[Această piatră] a făcut şi îmfrumuseţat în temelie (sic) la 
mormîntul lui, Gavril ; anul 7162 [1653], luna lui Septembre 5 zile. 

Piatra vine din vechea biserică înlocuită de Spătarul Dediul. 

XVIII. 

Agapia din deal. 

Pe poarta de intrare a zidului de împrejmuire: 65. 

Aceste beturi cu casi li-ai ficut Domna Ducii-Vodi, > 
Nastasiia, vit 7180 i mța Avgust 1 d[nji ; erprsp (sic). i 

[mai mie :] 

BAALUIEA PAPĂ HHAM. i 

  

Duca-Vodă era pe atunci, în August 1672, încă Domn al Moldovei, 
Sar putea ceti şi Fii, mcua an rser ; şi în 7188 (1680) Domn moldovean 
era Duca. Ce înseamnă cele trei cuvinte slavone de la sfîrşit, nu pot i sp 
hotări, 3 

pă 

XIX, 

Mănăstirea Secul. /6o0 o. 

1. De-asupra uşii de intrare : 66, 
| HSROAEHEM Wa 1 CZ MOCIEUIELIEA CHA H CABRPRUIEIIEA CO 

AX Manreantu npucria Broarpe n cr w Ilprua n ezeby 
CPIIŞ, Ch BAATOBOAEHBEAL Npagocaatuare reia nat Iw Gpeatia Alo- 
Aa OEROA, Aacmiă BAEX TCAP BEA. MOAAAECHON 1 VUT Bra |



30 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMÂNIEI 
  

Aapogatiniat ag, ere Iw Hocrananut, AaejanapS Borgoai n co AlplSr 

&par ere Iw Gnaewn Mornaa oEBOA n AA, EPO, îi Ch BACABEHIEAM 

para cRouy n npbwcipenaro ip evpria amrporioaur cătagckar[o] 

ParieNiEM BAPOCTHIIM N HCTHHRIM CEEA WT Bra Aaa CTAHANiA 

CA3A. €hH EXCTHIH XpaAt E HAVE CTro CAAEHare npopota nparut ni 

pera'b Xpera Îw[u] n ucrna ere Scbrnogenia cavbpeniu n Aero 

rpbuutun n Heaocrennniit pa] Baa X3 Hecrep &p'hre Beat 

ABOpHuR ACAnEn BEAan ni nubrurb ere Alurpoana n aa, uk Ba- 

cnaie si Ppuropieu nu... ui er. erai Îwu npa/ritu, 

EBAICEX H HAAMAT BAPOUCTEA FHA HAUI 4 Rh... pa... HX (2) Hicrep 

Ovrpene REA ABOpunti ACanti Bean... PA N, H Bb 

Wrăipenie îpEkoa un 8. ..... 3 II WCNOEAC E ATO zÂpi, ruia 

3 CABphunie 'Toroe ATA, OHTOBpia E£. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfin- 

tului Duh, cu rugăciunea Precistei Născătoarei de Dumnezeii 

şi a Sfîntului Înnainte-Mergător Ioan şi ale tuturor sfinţilor, cu 

bunăvoința drept-credinciosului Domn al nostru Io Ieremia Mo- 

vilă Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei şi 

celor de Dumnezeii dăruiţi fii ai săi: Io Costandin şi Alexandru 

Voevozii, și a celuilalt frate al său Io Simion Movilă Voevod şi a 

copiilor lui, şi cu binecuvîntan ea fratelui lor şi prea-sfințitul chir 

Gheorghie Mitropolit al Sucevei, cu bună rîvnă şi cu adevărată a lui 
de la Dumnezeii dăruită agonisită a făcut acest hram dumnezeiesc 

întru numele Sfîntului slăvitului prooroc Înnainte-Mergător şi 
Botezător al lui Hristos Ioan și al cinstitei lui tăieri a capului, 
smeritul şi mult-greșitul şi nevredniculrobul stăpînului Hristos 
Nestor Ureache Mare-Vornic al Perii- de-jos şi doamna lui Mi- 
trofana și copiii lui Vasilie şi Grigorie şi alți... ai lor. «Cinstite 
sfinte Înnainte-Mergătorule, pleacă-ți pomenirea blagocestivului 
Domnului nostru şi a robului lui [Hristos ?] Nistor Ureche Mare- 
Vornic de 'Ţara- de-i -jos, ...Și neamul lui, şi pentru iertarea păca- 
telor lui şi pentru... Şi s'a început în anul 7110 [1602], Iunie 
7, şi s'a mâîntuit în acelaşi an, Octombre 5.» 

Inscripţia, altfel foarte artistică, se află de- -asupra vechii intrări, as- 
tăzi astupate, prin păretele din dreapta (ca la Slatina, Pobrata, Bistriţa),
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Întinderea cuprinsului şi micimea pietrei ai silit pe meșter să grămă- 
dească mai multe slove pe acelaşi cotor, ceia ce face cetirea foarte 
grea. Melchisedec (Note, pp. 12-83) a cetit-o cu multe greşeli, schim- 
bînd apoi cu totul invocația către Sf. Ioan. Am copiat-o, desemnînd 
grupele ce-mi erai neînțelese ; ele n'aii putut fi descifrate nici de d. 
I. Bogdan, căruia i-am arătat desemnul mieii. Data e hotărit talșă la 
Melchisedec, care a încurcat astfel cu totul cronologia zidirii însem- 
natei mănăstiri a Secului. Cetirea predecesorului lui Melchisedec, călu- 
gărul Chiriac, e, din potrivă, cea adevărată. V. Orăşanu, Cronicarii 
moldovenă din sec. al XVII-lea, Bucureşti, 1899, pp. 50-4, carea văzut 
foarte bine greșelile lui Melchisedec în acest punct şi în altele privi- 
toare la Secul. Cf. și a mea Jst. li. religioase a Românilor, pp. 119-21. 

2. Lângă zidul bisericii, în dreapta, la absidă, pe o piatră albă, sfărt- 
micioasă și sfărîmată în parte, supt o ocniţă: 

[e] naarpotrinn [n]amen curgopu [clei apxtenuenon Bopaaasi 
HELLIE AMNTpoiio An]... —— ... Acekroc Ablra| apyepecrăa ceorrol E p a Â PXEp | 

ATO x3pu. 

Dedesupt, o floare. În jur, un chenar săpat. 

Adecă: 

«Această piatră pe mormînt și-a făcut-o şie archiepiscopul Var- 
laam Mitropolit... (?)..., în al zecelea an al archieriei lui, în 
anul 7150.» 

«7150» înseamnă 1642, fiindcă Varlaam ajunse Mitropolit la 1632 
(dt. le, religioase, p. 127), Pentru moartea lui Varlaam, în 1657-8, r. 
ibid., p. 165. — Inscripţia și la Melchisedec, Notife, p. 20. 

3. Lângă zidul bisericii, supt altar, pe un mormînt: 

CR GAMEI, HAAFPOBHBH HaME[n], corgopn ca Ei Ei ABTo 19 
CATI CROWEN, ECT NOoetar paBS Bio nrp Gata ApYIEncRIIb 
W MiTponoaur cSuagcini; npbcrague Ba Ani Îw Gecrparie 
Annie Roegoa, E a'kre 73p9B, AMEC. PEN. E" Ati. 

Adecă : 

«Această piatră, piatră pe mormînt, făcută la al 15-lea an 
după moartea, lui, e a răposatului robul lui Dumnezei chir Sava, 

68.
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archiepiscop şi Mitropolit al Sucevei; a încetat din viață în 
zilele lui Io Evstratie Dabije Voevod, în anul 7172 [1664], ul 

lanuarie 5 zile.» 

La mijloc, soarele, luna şi crucea. 

Necomplecstă, şi la Melchisedec, Note, p. 22. 

4. Tot lingă zidul bisericii, la stînga, piatra de mormînt a lui Mi- 

trofan de Roman (sec. al XVII-lea) e cu totul ştearsă. 

5. Lîngă același zid, supt absidă, pe un mormiînt: 

ch Ha[AJrpoem [ame] ecr nonwena[r] [nprto]epenarwu[a] 

Ikrp] Iwan encrnn po[mancim ; creoplira £ cam cet îi Srpacinra; 

ap[ecratuca kr] Bbunnt wairbau. 

Adecă: 

«Această piatră de mormînt e a răposatului prea-sfîntului pă- 

rinte chir Ioan episcop de Roman: şi-a făcut-o și înfrumuseţat-o 
el însuși şie ; s'a strămutat la veşnicele lăcașuri.» 

Piatra a fost ruptă în două în lung și se păstrează numai frînţura 
de la început. — Ioan a fost episcop de Roman de la 1674 la 1685 
(Melchisedec, Chron. Romanului, |, pp. 303-310; acolo se dă şi inscripția 
de faţă, necomplectă însă). EL venise de la Huşi (v. şi Sud și doc, 
VII, p. 367, no. 11), de la 1667 (v. Melchisedec, Chron. Hușilor, p. 131 
şi urm.). 

6. Piatră fără inscripţie, mai departe către ușă. De-asupra ei, în scri- 
soare nouă: «Ghedeon Mitr. 1655». Anul morţii lui Ghedeon e greșit. 
Ci. Ist. lit. religioase, p. 164. 

7. Pietre fără inscripţii, sbid. De-asupra, în aceiaşi scrisoare nouă: 
«Zosima, Dosoftei, 1602». Sint poate cei dintăiă egumeni, ale căror 
nume, cu data morții, se vor fi luat după pomelnic. 

8. Cruce, descrisă de Melchisedec, Notife, p. 15. Ea poartă această 
inscripţie : 

cun peri eb'reopu Muicropr pre geanbi ABOpiiitit Aoanrlu 
3emau ui trbrueb ere AMnrpobana n cupe ue Hacnane ui Tpi- 
repie n Hacracia n AMlapia n Aaa n Bt nogoe chzAanie onuyk 
MoHacrulp] Gupenoram, aa BSAcT na mamar Ha ebuu pbunie, 
& ATO z3pel, cer. A.
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Adecă: 

«Această cruce a făcut-o Nistor Ureache Mare- Vornic de TȚara- 
de-jos şi doamna lui Mitrofana și fiii lui Vasilie și Grigorie şi 
Nastasia şi Maria, și a dat-o la din-noă-zidita lor mănăstire 
Xeropotamul, ca să li fie în vecii vecilor; în anul 7115 [1606], 
Sept. 1.» 

Dintre fetele lui Ureche, Nastasia luă pe Isaia Balica, şi de aceia i 
se și zicea în Polonia «Balyezyna». V. Barwinski, în Prinosul Sturdza, 
pp. 202, 208 şi Studi? și doc., V, p. 378. Maria luă pe Constantin Ba- 
tişte Vevelli și avu cu dînsul un fiă numit Nestor («Nestor Batişte»), 
după bunicul săă. Dintr'un act din 7175 (1667), se vede că Grigorie 
Ureche a avut pe Alexandra, căşătozită cu Chiriac Medelnicerul şi pe 
Vasile (documentele d-rei Codrescu din Botoşani; voii tipări acest act 
în An. Ac. Rom.). Vasile, fratele lui Grigore, avu un fii, Nicolae, şi 
acesta numai o fată, care luă pe Alexandru Buhuș (Study și doc., V, 
p. 574). Cf. şi Sfudă și doc., VII, pp. 367, 368-9, no. 6; Isi. bi. gel: 
gioase, p. 165. 4 

9. Altă cruce, descrisă în Melchisedec, Notiţe, pp. 15-6. Ea poartă 74. 
această inscripţie : 

cd Kper crgopa awiorerpiuunin pat gain lncrop pline Bea 
ABOpuut n Kurnik ero Alurpodana n Aaa A Eh HoBOCha- 
AdHbH cECEI Monacrup GuriSA EALiK ECT pam CTPO siciiar H CAABHAr 
Hipopea n npamua Kperiae Îwana, E AT. z3pEi, WE. a. 

Adecă;: 

«Această cruce a făcut-o mult-greşitul robul lui Dumnezeii 
Nistor Ureache Mare-Vornie și soţia lui Mitrofana şi a dat-o 
la din-noii-zidita lor mănăstire Săcul, unde este hramul sfintului 
cinstiţului şi slăvitului prooroc şi înnbnte-mozgător Botezătorul 
loan, în anul 71 12, [1603], Octoribre 1.» 

Datele de la n-le 8, 9, sînt bine cetite în Bianu, Columna îi T'raian 
pe 1882, p. 111. 

10. Altă cruce, descrisă în Melchisedec, 8id., p. 16. Ea poartă această 75. 
inscripție : 

CH KpicTh caTBopi Gopa mam(B)aka Porutn BucTriapi n KnASru. 
ȘI o-i dat Ja mănăstire la Săculi, g Aro zâpmr. 

Partea slavonă a inscripţiei înseamnă :



76; 

23. 

79. 
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«Această cruce a făcut-o Sora, mamaca (?) lui Roşca Vistierul 

şi călugăriță..., în anul 7143 [1633-4].» 

„Că «mamaca» nu înseamnă, precum credea Melchisedec, mama, se 

vede din actul de la 24 Iulie 1634 (Bibl. Ac. Rom., doc. 80/v) pri- 

ivitor la Gheorghe Roşca Vistierul, la; fratele săi Vornicul Vasile și la 
isora lor Maria, cari toţi sînt arătaţi ca fiii Măgufei şi «nepoţii» Chi- 
:rinei Zbieroaia Vorniceasa. V. şi Sfudă asupra ist. Rom. în secolul ul 

; XVill-lea, Bucureşti, 1900, p. 50. Numele de Sora l-am găsit şi aiurea; 

i cf. şi Studă și doc, V, p. 27. 
11. Altă cruce, descrisă sbid., p. 16. Ea poartă această inscripţie: 

ChH KpCTI CKTEOpH Hi Wocga Epmonak Ianca si wera a MneTupr 

GuSA, E ATo 1390, Aa Map. 

Adecă: 

«Această cruce a făcut-o și ferecat-o ieromonachul Paisie şi 
a lăsat-o mănăstirii Săcul, în anul 7109 [1601], luna Mast.» 

12. Patrahirul Mitropolitului Varlaam, descris 04d., pp. 18-9. El poartă 
această inscripţie, cusută cu aur: 

CH ENNHTpakna cureopu Bapaaaa Airponoanr eSuagciii E 
ATO zâpu. 

Adecă.: 

«Acest patrahir l-a făcut Varlaam Mitropolitul Sucevei în 
anul 7150 [1641-2].» 

Probabil că anul e 1642, ca și la piatra de pe mormînt, 
13. Sacosul aceluiaşi, descris sb;d., pp. 19—20. El poartă următoarea 

inscripţie, cusută cu litere de aur: i 

CBI CAHOCA CKTEOpU Eapaaaaih APXIENCENE Hi MHTBONOANT 
RA. x3pM8,. 

Adecă: 

«Acest sacos l-a făcut Varlaam ar chiepiscop şi Mitropolit în 
anul 7146 [1637-8].» 

„14. Evanghelia lui Ghedeon Mitropolitul, în care mărturiseşte că e 
din Săcul; descrisă șbid., pp. 24-56. Scriitorul, Dan, ar putea fi tatăl
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lui Pătraşco Danolovici, compilatorul de cronograf asupra căruia v. 
It, li. rom. în sec. al AVIll-lea, tabla. 

15. Panaghiar. În interior, cadru de filigrană de aur; în. fund, brunat 
pe argint: Maica Domnului şi cei trei arhangheli. Amîndouă discurile 
aii însemnarea : - 

CT. Mp. css. (—«sfînta mănăstire Secu»). 

Pe discuri: 

(a | cm nanara[p] cre AanăanA ps BoEROAk PNApE EMA. MOAAa. 

d) 1621. A svintii mănăstiri Secului. 

Traducerea inscripţiei a) este: «Acest panaghiar e al lui Alixandru 
Voevod, Domnul ţerii Moldovei», — adecă Alexandru Iliaș, 

Inscripţiile sînt în filigrană de aur. Literele fiind de formă latină, se 
vede că panaghiarul a fost lucrat la Veneţia. 

Pe din afară, de-asupra, filigrană cu două margeni şi opt raze cu 
diamante (cîte şese); în mijloc, un mare smarald oval. Pe dos, numai 
filigrană, 

16. Alt panaghiar de aur săpat, cu un foarte frumos chip al Sf. Ioan 
Botezătorul în mijloc. Inscripţia : 

CRÎ MAHATtaph ciTEOpi 1 WHoBa nana Hicmop pre EEAIII 
ABOprinih ACanbi BEmant Î AAAE A Bă EBONX ANCTHB PAArCAHA 
GansSA, HAERE ECT Yan SCARHOREEHA UCTUNMA raaeuu cer. Ivana 
EphcTi'TEAA. 

Adecă; 

«Acest panaghiar l-a făcut şi ferecat dumnealui Nistor Ureache 
Mare-Vornic de Țara-de-jos şi l-a dat la a sa mănăstire, anume 
Săcul, unde este hramul Tăierea cinstitului cap al Sf. Ioan Bo- 
tezătorul.» 

Înnăuntru sînt săpate în aur chipurile Maicii Domnului şi ale celor 
trei arhangheli. 

17. Aier, cu această inscripţie : 

CRH ABEph ETOT'BAECHOE NOrpEBENIE PAA Era Hi cnac namero ÎŞ 
Xa chTEopu pat Bin Nan Hnucropi &phie Reantn ABoprHuii 

S0. 

SI.
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Acan Beman n iwkrumb eco AVlurpoana n Aa Ero Aaph 

ATEI BR MOBSCRBAANAA WIIBIX MONacTIIpa CBOEAt, rA[aroajeataa 

Cuor, IAEKE ECTh XPaMth SCRIGHOBEHIE TAAEH CTOI CAAEHATO 

nppha n npru. n peak rek wanna, paAn cheia CBOHY Alb 

BOALTEAEAL IX N UAOM UX, Eh AHRI BAACOUCTEIBATO 11 YpCTo- 

Mongare renna Ham[ejre Iw Gumewna Alornas Boegoat, renpt 

BEMAN AMOAAdECEArO, B ATW z3pS1, Mau. 

Adecă: 

«Această dveră, anume îngroparea cu dumnezeiescul irup a 

Domnului Dumnezei şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos, a 

tăcut-o robul lui Dumnezeii dumnealui Nistor Ureache Mare-Vor- 

nic al 'Țerii-de-jos şi doamna lui Mitrofana şi ai dat-o ca dar 

blagocestiv la mănăstirea lor cea din noii zidită, Săcul, unde 

e hram tăierea capului sfîntului slăvitului prooroc loan şi Înna- 

inte-mergător şi Botezător, pentru mîntuirea sufletelor lor şi ale 

părinţilor lor şi ale fiilor lor, în zilele blagocestivului şi de 

Hristos iubitorului Domnul nostru Io Simion Moghilă Voevod, 

Domnul ţerii Moldovei, în anul 7116 [1608], Mai.» 

Data de an nu e greşită, pentru motivul că Simion-Vodă a murit 

în 94 Septembre 1607. De sigur că lucrătoarei aierului i s'a dat, la 

Constantinopol, inscripţia, cuprinzind şi numele Domnului, dar că lucrul 

sa mîntuit abia în 1608. 

Acelaşi aier poartă şi o inscripție grecească: 

“O To p * E Se a 2 Zr 5 , A x "N x . 

zapy pios pal tepos Exirărioc erehstodev 5ră ri “jnouijy (sic) 
= 7 x a Z 7 7 7 z 

70 rutorărov ăpyovroc xp Neoropos Obpexi Meăhov-Bopvixov 2kovs 
7 ya sr 2 = Fi N 7 a . 

Moyăofhayias mai ris ovtbyov abrob Mnrpopăvos, ai cuptepdm sis ră 
7 o + 7 _ 3 z A - 

uovaorijptov Gov mă xohobuevov Xăxovh, onovâi, 1 Emtpeheta, dă, stpac 
2 a ” 2 a Tr Poodine povay. îv Kovoravrwownhet, îv Er[er] Xo5 arm, îvă. a. Kworo... 

pop xopirtm "ovăz. 

Adecă: 

«Acest siînt epitaf s'a, făcut cu cheltuiala prea-cinstitului 
boier dumnealui Nestor Ureche, Maxele-Vornic a toată Moldova, 
şi a soţiei lui, Mitrofana, şi s'a închinat la sfinta mănăstire ce
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se zice Secul, cu sîrguință și îngrijire, prin mînile Filofteii mo- 
nahiej, la Constantinopol, în anul de la Hristos 1608, indicţia, 
întăi : Costo... romi chirigi Ianachi.» 

Indicţia e greşită, 

XX. 

Mănăstirea Bistriţa (din Moldova). 

1. Inscripţia de de-asupra uşii de intrare, strămutată acum puţin 
mai sus: 

HBBOAENIEA MUTI H NOCITEIIENIEA CHA H CBPRIIEHIEM CTO AXA 

CB3AA CA ChU UpHOBI WT ÎsHCTpHuncHOH MONACTHPE, HAERE ECF 

Ypam Scnenie npberbu n npbBargenbu EaAunuu Hate Bun n 

npenopetu  Alapin eh Ani BATOURCTHBATO 1 YpPETOAIBHEATO 

răna nauiero Îw ZacXanapa oeBoAni B:HIEIO MATII rnAph 

Seman  Moapateroni, cra Bora BocRoAn, En Aro ceMoTu- 

CAIIHOE Hi BE TERXIIEE Aro, AMICA Mana BS Ani. 

Şi în Melchisedec, Notite, pp. 60-1. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîu- 
tului Duh s'a zidit această biserică din mănăstirea Bistriţei, 

unde este hramul Adormirii precistei şi prea-binecuvîntatei stă- 
pine a noastră Maica Domnului şi pururea-Fecioara Maria, în 

zilele blagocestivului şi de Hristos iubitorului Domn al nostru 

Io Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn ţerii Mol- 
dovei, fiul lui Bogdan Voevod, în anul şepte mii 62 [1554] 

curgător, în luna lui Maii 26 de zile.» 

2. În camera ctitorilor, la dreapta, mormînt înnalt, cu laturea de 

către mijlocul bisericii riinunat săpată gotic, Aici s'a îngropat de sigur 

Și Alexandru-cel-Bun, ctitorul, şi Alexandru fiul, numit după acest 

strămoş, al lui Ştefan-cel-Mare. Acest noi Alexandru muri în 1496 

(Bogdan, Cronice inedite, p. 58). Pe părete se vede chipul Doamnei 

Maria (a lui Ştefan) şi al lui «Alexandru-Vodă, fitoru lu Stefan Vvd, 

care aii murit în oaste> (scrisoare mai nouă). 

s3. 

S4.



s. 

86. 

38 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEĂ 
  

3. De-asupra mormîntului s'a aşezat însă piatra celui din urmă ce 

a tost cuprins în el, cu următoarea inscripţie: 

can cer rpweb pata Bia Herba rocnoAa GredanS hor- 

ROAA, PNAph BEMAN MOAAAEBCEOI, H NpECTaBII CA EA BE ATW zân, 

MCUaA HSALA A ANR, Eh HEA,. 

Adecă: 

«Aceasta e groapa roabei lui Dumnezeii Cneajna Doamna lui 

Ştefan Voevod, Domn al ţerii Moldovei, şi a murit ea în anul 

7050 [1542], luna lui Iulie 31, într'o Duminecă.» 

În 1549 L-iii Iulie a căzut însă într'o Sîmbătă; poate deci că ar 

trebui să se iea: 1543. 

Cneajna, moartă în 1542-3, nu poate fi soţia lui Ştefăniţă-Vodă, care 

a ţinut pe Stana fiica lui Neagoe Basarab, călugărită ca Sofronia și 

îngropată în mănăstirea Argeşului, la 8 Februar 1531 încă (|Tocilescu,] 

Curtea-de- Argeș, p. 47). Ştefan al lui Petru Rareș era pe atunci un 

copil. Deci rămîne că această Cneajnă a fost Doamna nenorocitului 

Ştefan Lăcustă„—ucis de boieri. Ea avuse doi fii, Alexandru şi Stefan 
(Studii și doc., VI, p. 615, nota 1). Cneajna se chemase şi fata, moartă 

în 1479, a lui Alexandru-cel-Bun (v. a mea Istoria lui Ștefan-cel- Mare, 

pp. 181, 201). Petru Rareş avu mărinimia de a îngropa în mănăstirea 

domnească a Bistriţei pe văduva omului care-l înlocuise în 1538. Poate 

iarăși — ba încă e foarte probabil — că această Cneajnă să fi fost 

îngropată în mormîntul soţului ei, căci acesta, de şi-şi zicea «fiul lui 

Ştetan-cel-Mare», era fiul lui Alexandru cel mort în 1496 şi îngropat 
în acest mormînt. Dispariţia pietrei lui Alexandru I-iă şi a lui Alexandru 

fiul lui Ştefan (puse amîndouă de Ştefan-cel-Mare) se va fi întîmplat 

la înmormîntarea pripită a lui Lăcustă, asasinat. Petru Rareş nu va fi 

avut grijă să puie o piatră acestuia. 

Un călugăr, mort în 1831, s'a oploşit supt mormîntul acesta mare şi 
tragic. Inscripția de pe piatra lui nu merită să fie reprodusă. 

4. În aceiași cameră, în stînga, e mormîntul, aproape plan, al Doamnei 
Ana, Doamna lui Alexandru-cel-Bun. Piatra poartă această inscripţie : 

Iwn Grea hocgoaa, Bio MAcTIte FIIAp BEMAN MOAAAECIOII, 
cub Boraana Bocewatu, Spacu chui rpent razii Îmi raza 
îlaeZanApa Boegoani marepi Vaia Borgo, n:KE n np'tcraguc'k 
Wa Bh Eu Wâuirbacm B br zSUKS, ACUA HOAM. E x.
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[Pe lungul pietrei, jos :] 

pu urSAten' nona Lpurepia. 

Adecă: 

«lo Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn al ţeriă 
Moldovei, fiul lui Bogdan. Voevod, înfrumuseță această groapă 
Doamnei Ana, Doamna lui Alexandru Voevod, mama lui Ilie 
Voevod; care s'a strămutat la veșnicele lăcașuri în anul 6926 
[1418], luna Novembre 2. 

[S'a pus piatra,] fiind egumen popa Grigorie.» 
Pe piatră sînt săpături la mijloc și rosete Ia colţuri. 

Cf. Studiă și doc., VI, p. 626 şi Isi. lit. rom. în sec. al XVIlL-iea, II, 
p. 533 nota 4, 

Astăzi sînt încredințat că în vremea lui Alexandru-cel-Bun se 
începea anul la I-iă Ianuar, deci Ana-Neacșa a murit în 1418. Of. însă 
Wickenhauser, Moldamwitza, p. 59, unde întrun act din 1415 al lui 
Alexandru se zice că Ana era moartă. Cetitorul va fi înlăturat greșala 
de tipar «1427» în loc de 1417 din Studii şi doc., trecută şi în sf. luă 
Ștefan-cel- Mare, p. 28. 

5, În pronaos, la mîna dreaptă: 

can rpoB Iane BEantin AECpHH Wr BAatukoni BEAANI: 
Npibatounc npuB'BruSA B SurSpeio 2EMAn H NpoHTH HA EOFAau- 
CO BEAMAH; EPAA BRIC CPSA, NAANHH, NAAE Hal CAPAT Bph30, H 
Aceruie Ao cea Dhabrenţii, ui rase npheraguc, n Iierps Borgo, 
BKAAA 'ThAO Er H NOrpEBEN BRIC BB MONACTHp Înicrpuul, E:XE 
Er Xpam npbcrbu scnenie Bun; un mpi nrSaten hip nacracit, 
MEU, AEHEMEpIE E Ah, A'kro z3ur; B'huna EMS NaAMATr. 

Adecă: 

«Aceasta, este groapa lui Ivaşco Marele-Vornic din Țara-Ro- 
mănească. I s'a întîmplat să pribegeaşcăuin Țara Ungurească şi 
să treacă în țara Moldovei. Cînd a fost dincoace de munți, a că- 
zut moarte năprasnică asupra lui, la satul Bălăteşti, şi acolo a 
murit. Şi Petru Voevod a ridicat trupul lui şi l-a îngropat în mă- 
năstirea Bistriţei, unde e hramul Adormirei Maicii Domnului.



ss. 

89. 
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Şi fiind egumen chir Anastasie, în luna lui Decembre 20 de 
zile, în anul 7093 [1584]; veşnica lui pomenire.» 

Ivaşcu Golescu e un foarte cunoscut boier muntean, mîna dreaptă a 
Domnilor din familia Mirceştilor, Alexandru şi Mihnea, căruia i-a fost 

ca un epitrop. El ajunsese fireşte la cele mai înnalte trepte de boierie, 

fiind Mare-Logofăt şi Mare-Vornic. Venirea ca Domn, în 1583, a lui 

Petru Cercel, dintrun neam duşman stăpînilor săi, îl sili să fugă. Fără 

să mai aștepte pe Cercel, Ivaşeo trecu în Ardeal. La 2 Iulie averea lui 

era dusă prin "Țara Bîrsei. Pe la sfirşitul anului el se afla în satul săsesc 
Holzdort (Heltia) şi Braşovenii îi trimeteaii acolo 150 de lămii pentru pos- 

tul Crăciunului, vin de Malvasia, jimble, portocale, strafide şi smochine 

(Socotelile Brașovului, în Hurmuzaki, XI, p. 825-6). În Ianuar 1584, 

ei intra în Braşov şi era cinstit cu jimble, carne, peşte proaspăt şi să- 

rat, ciuperci, mazăre şi vin, stînd la Diess Maurer. El avea cu dînsul 

nu mai puțin de 62 de oameni și se ducea şi venia, uneltind poate 
ceva. Apoi el plecă, și în Februar trimete la Braşov întîiii un credin- 
cios al lui, cu cinci oameni; la 12 ale lunii însă, iată-l iarăşi în cetate, cu 
Ştefan şi Gabriel Bâthory, întrun mare alaii de 140 de oameni care 
umplu de durere pe strîngătorii Saşi, siliți să-i ție cu locuinţă și tain. 
Chemat de Petru Șchiopul, unchiul lui Mihnea-Vodă, Ivaşco părăsi în 
sfirșit Ardealul spre sfirşitul anului 1584, apucînd drumul prin Secuime. 
Satul Băloteşti, unde-l prinse moartea, e în judeţul Purna, la ieşirea 
din munte. Petru, care nu-l putu găzdui Și răsplăti pentru desăvîrşita lui 
credinţă, îi dădu măcar îngroparea de cinste în mănăstirea domnească 
a Bistriţei. 

6. În pronaos la stînga, piatră cu acest început de inscripţie : 

ChA Fpot SCTpoEn Mn CKTEOPEN NOREABuriEAM Nana &plut Hecrop 
EEAHRGA AROpHERA Aa EMA. 

Adecă : 

3 una ca oi i na . . , Această groapă s'a gătit şi făcut din porunca dumisale lui Urea- 
che Nestor, Marele-Vornic al Ţerii-de-jos.» 

Nu ştiii deci pentru cine a fost gătit mormîntul. 
însă. Nestor ajunse Vornic de Țara-de-jos în 1595 
ln 1601 mănăstirea sa, Săcul, era gata şi el avea 
morții. Între aceste două | 
din Bistriţa. 

Data o putem fixă 

(Orăşanu î. e., p. 44). 

unde să-şi îngroape 
date trebuie să se aşeze săparea inscripţiei 

7. În stînga pridvorului, piatră cu această inscripție :
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Chi RaMEH CATEOpU H Siipacii Np'EWCIHEHAFO WTUA HAultr Rp 

Aoanacit apkiencinth n Anrponsanr GSuagcăiu ua cBon rpoe, 

W& nplerauc En Atu Baroucrigaro renapt Îw Ancăanaps 

Eoteiwva, E akr 73pM, Acta Ia. ri An. 

Adecă: 

«Această piatră ai făcut-o şi înfrumusețat-o Preasfintului pă- 

vintelui vostru Atanasie, Archiepiscop şi Mitropolit al Sucevei, 

pe groapa lui, care a răposat în zilele blagocestivului Domn Io 
Alexandru Voevoa, în anul 7140 [1632], luna lui Iulie în 13 zile.» 

Pentru Mitropolitul Atanasie, v. /3f. dif. religioase a Romînilor, p. 127. 

8. Nam mai găsit piatra episcopului Metodie mort în 1504, tipărită, ca 

și celelalte, de Melchisedec, Notiţe, —p. 65. Mă îndoiam chiar dacă cetirea 

lui Melchisedec e exactă în ceia ce pomenește numele şi data morți. 

Un decale păstrat la Academia Romînă ma făcut să pot da urmă- 
toarea lectură: 

no [răsătură a trei litere; la Melchisedec: nokou] es npaee[A]- 
HBIAMH pab CEOEFrO ENCHNA Gyaewna, H CETO BhCEAH Bh ADA CROA 

Ro fipi.; np'b3pa ES BncE carpentieiia, ROAHA Hi REBOANA, H Bncth... 

14; 7308, AMCUA AMADT KE AHH. 

Adecă: 

<Pomeneşte cu drepţii pe robul tăă episcopul Simion și sălăş- 
iuieşte-l în casa ta, ca un prea-îndarat; (?), trecîndu-i cu vederea 

toate păcatele, și cele de voie şi cele fără de voie, şi toate...: 

7072 [1564], luna lui Mart, 25 de zile.» 

Simion, poate episcop de Roman, nu e cunoscut altfel. Monogramele, 

Și rugăciunea de la mijlocul pietrei arată că el a murit în schimnicie. 

9, Inscripţia de pe clopotniţa lui Ştefan-cel-Mare: 

Bârouecrugiu un YWaroBHEin Îwann Gran BoEBoAa Bizet Macrilo 
PAI BEMAN MOAAAECKOH, cu Poraara ÎoegoA, ch3aa cia Bao- 

NOTHHUA Hi 4IpKWEh Rh NEK CATROpU Bh HAVE crro Ana Îwvaria 

HOBArO B'EAOrpAACIEArO Rh MOABA CERE H PARH CEO Mlapin ni 

UAAWA Hf, e Abr 435, Rh TOARE ABTO H CRBPSUUIE, AMCUA CEII. 

ri Ann. | 

90. 

91.



». 

93. 

94. 

42 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEI 
  

Adecă: 

«Blagocestivul şi de Hristos iubitorul Ion Ştefan Voevod 

cu mila lui Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei, fiul lui Bogdan 

Voevod, a zidit această clopotniţă și biserică aşeză într'însa 
întru numele Sfîntului mucenic loan cel Noi din Cetatea-Albă, 

pentru rugăciunea sa şi a Doamnei sale, Maria, şi a copiilor 

lor, în anul 7006 [1498], şi tot în anul acela le-a şi săvirşit, în 
luna lui Septembre 13 zile.» 

10. Inscripţia de pe clopotul de aici; după Melchisedec, p. 66: 

Iw Grean Hocgoaa BiRieto AMACTIIe FNAD BEMAN MOAAABCEHON, 

cun oraata OEROAH, ChTEOPH CH RAMBanh BE ATO 438, IOAIA 

KE, PARA CROETO BE ATO A H WCALO TERRIIEE. 

Adecă: 

«lo Ştetan Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al ţerii Mol: 

dovei, fiul lui Bogdan Voevod, a făcut acest clopot [| =campana,; 

obișnuit e KnmBaan, ca la Galata] în anul 7002 [1494], lunie 25, 
în anul al treizeci și optulea curgător din Domnia sa.» 

Deci clopotul a fost dăruit; Bistriţei înnainte de ase face clopotniţa. 

Poate că Ştefan sa gîndit la clădirea acesteia pentru că turnul biseri- 
cii nu putea primi o astfel de povară. 

11. Pe acest turn de clopotniţă sînt zugrăviți: Petru Rareş, în haine 
roșii cu aurării: «Petru Rareş VV.» şi Ştefan în haine verzi cu biserica 
pe palme: «Ștefan VVod cel Mare, tictor» (sic). Apoi Elena Doamna 
[Rareș] în verde și Maria Doamna [lui Ştefan] în roșu. Reînnoirea zu- 
grăvelei s'a făcut însă abia în 1849, 

XXI. 

ăstirea Bisericani. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Acastă sfă(njtă biserică ce se prăznuește Buna Vestire, 
fundu întăii zidită de Ștefan-Vodă sin Bogdanu-V oda, 
di[n] leati 7020 [1512; deci Ștefăniță], și fiindu învechită 
și porni spre răsipire, sai prefăcuti din timilie de iznoavă 
cu asutoriul și mila lui Dumnezăti prin osirdia și chel- 
tuela ctitorilor, în zililea luminatului] D[o]mnul nostru Cos-
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tantin Dimitrie Moruzu Voevoda, prin silința și ostenala 

erămonabului oil egumen de Bisericani; let 1786, Lun. 20.» 

Pomelnicul cel noă al Bisericanilor îl voiii tipări în An. Ac. Rom. 

Cel vechii a fost publicat de d. Gh. Ghibănescu, în Uricariul, XXIII, 
p. 309 și urm. 

XXII. 

Biserica din Brusturi (T.-Neamţ). 

Pe un mormînt (după un decalc de N. Beldiceanu, la Ac. Rom.): 

Acastă piiatră ati înfrumsețat-o dumneaei cucoana 

Mariia pentru pomenirea Capitanului Toma Moţoc, soţul 
dumisale, care sai mutat către veatnicile lăcașuri și sai 

îngropat ait, 7299 [1791], Mai 3. 

Moţoceșştii din Neamţ sînt deosebiți de cei din P. Botoşani, pentru 

cari v. Doc. Callimachi, tabla. 

XXIII. 

Biserica din Războieni. 

De-asupra uşii de intrare (după un decalc la Ac. Rom.): 

E AH BACOUCTHBArE H Yeroatonngare rea Îw Gredana 

hoegoa, Baieto Aacrite renap Bean moaAagcion ca Boraana 

ÎoEkoAH, B ATO xSUNA, 4 FCAEA EPO E. ALTO TERGRIȚIEE ERSARH- 

:BECT cuanu AlaXAET uph TSpehini Ch BRCA CEOHAH ECTOU- 

Hat ciaamn, empeze n DacapaB HoeBoAa HaBEanui Aaiwra npiiae 

Ch HAI, Ch ENCEA EEROEA BACAPABcHOA BEAMAEA, HI npinAouia nat- 

NT N Ap'EATII BEAVAL MOAAAECHOI, Hi ACNACUIA AO SAE la 

where uapnuaemoc Ban Moro. II ati Grredan Boepoaa n ca 

enom nam FlacăanApoa H2HACXOA pla, HA, 3AE H Ch'Tr- 

2OPUXCAL Ch HAM BEANE PA3GON, AMCIIA IA. ES, N, AONSINENEA 

EIEA, NOBEAAEUH GRI  KpETIARE WE HOTAR, 1 NAACIUIA T5 

%. 

9%.
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MHONOE AMHO:KECTEO WT MOAAAECKUYX BOEX. "Lorome ui Tarape SAa- 

prima BEMAIO MOAAAECHOI Wr 'Toa Crpanu. "Toro paani Baro- 
nponsecan Iw Grean BoegoAa BArHAM CEOHA NponABOAEnIEA 1 
cR3Aa Chu Xpam Eh HAvk apkucrparura Mluxanaa n En Moact 

cent n rekAn cent Alapiu n cnom cgonm lacXanApn n bor- 

ANS, H Bh NAMET 1 Eh BAALUIE ECEE IpPAEOCAAaEHUX Xperia 

ME NoTpEENEWIHYA, E ATO £3A, A FCTEA EPO ALTO „At. TEribIE, 
Ma NOE. H. 

Inscripţia s'a tipărit, cu un lung studiii lămuritor, de Melchisedec, 

în An. Ac. Rom, VII, p. 171 şi urm. 

Traducerea e aceasta: 

«În zilele blagocestivului şi de Hristos iubitorului Domn 

lo Ștefan Voevod, cu mila lui. Dumnezeii Domn al ţerii Moldo- 
vei, fiul lui Bogdan Voevod, în anul 6984 [1476], iar al Domniei 

lui al douăzecelea curgător, ridicatu-s'a puternicul Mahmet Îm- 

păratul turcesc cu toată puterea sa răsăriteană, încă şi Basarab 

Voevod, căruia i se zicea Laiot, a venit cu dînsul, cu toată ţara 

lui băsărăbească, și ai venit să prade şi să iea ţara Moldovei, 
şi ai ajuns pănă aici, la locul ce se zice Părîul Alb. Şi eti Şte- 
tan Voevod şi cu fiul miei Alexandru ieşit-am înnaintea, lor : unde 
am și făcut mare războiii cu dînșii, în luna lui Iulie 26, şi cu voia 
lui Dumnezei, ati fost biruiţi creştinii de către păgîni, şi aii căzut 
acolo mulțime mare dintre ostaşii Moldovei. Tot atunci şi Ta- 
tarii au lovit țara Moldovei din ceia parte. Drept aceia, a bine- 
voit Lo Ştefan Voevod cu buna sa vrere şi a făcut acest hram 
întru numele arhistratigului Mihail, şi pentru rugăciunea sa și 
a Doamnei sale Maria şi a fiilor săi Alexandru şi Bogdan și 
pentru pomenirea şi de sufietul tuturor binecredincioşilor creş- 
tini cari ai perit aice; în anul 7004 [1496], ias al Domniei sale 
al patruzecelea curgător, luna lui Novembre 8.» 

Biserica e din același an cu cea de la Păpăuţi, ceva mai nouă decit 
cele de la Hîrlăă şi din Vasluiă, în ultima perioadă, bogată în fundaţii, 
a vieţii lui Ştefan. Ea, împreună cu cea din Bădăuţi, represintă tipul 
bisericilor făcute pentru pomenirea unei lupte, celelalte multe ctitorii 
ale lui avînd numai scopul de a pune ia îndămîna Domnului, ce-și 
schimba necontenit reședința, o biserică unde să asculte slujba (Vasile
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Lupu, fugar în codrii de la Șcheia din Vasluiă, a făcut îndată acolo o 
biserică de lemn, care se păstrează și pănă acum). Împreună cu cea 
din Baia, ea se află chiar pe locul unde ai murit ostaşii moldoveni, 
luptindu-se. Ca şi în inscripţia de la Bădăuţi, se dă şi porecla sati nu- 
mele înnainte de Domnie al răului vecin din Țara-Romănească. — Din 
inscripția de faţă se vede că în «Valea-Albă», numele obişnuit al cîm- 
pului de luptă din 1476, vale are înţelesul, păstrat şi astăzi la munte, 
de îă. 

XXIV. 

Mănăstirea Slatina. 

1. La uşa de la casele domneşti (şi după un decale de N. Beldiceanu) : 

CR H3BEWph Hi ch dwn... n Chmglopul... ZaeSanapr Bor- 
RoAa, crik herpana ÎoegCAA, BIO MĂTIIO POCNOAaph BEMAN MOa- 
AdEcHon; E Akr z330, nic. 

Adecă;: 

«Acest izvor şi cu îîntîna (?) le-a făcut Alexandru Voevod, fiul 
lui Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al țerii Mol- 
dovei; la anul 7069 [1561] s'a scris. 

Deci casele domnești sînt din acelaşi timp aproape cu mănăstirea, 
începută la 1553, urmată la 1557 şi sfințită la 1559 (Doc. Bistriţei, |, 
Pp. LII, Lyn). 

2. Inscripţia de de-asupra intrării laterale, în faţă cu aceste case, a 
bisericii (după un decale de N. Beldiceanu) : 

[n3Roaeiiien WUA fi Ch MOCIkaaiENiEAR CHA Hi CREpBiLEniE JA 

CTro ASya ce 43 pat ruen nostwnubini Ekpuii flasăanApr 
lorgoa, ca rocmaca ceoa Poăatn 1 Ch BCOAApORAHNAt Er 
Wapacat : Eiwvraan, Îwu, Ferpo n Bocrannrino, HasA caBAaTu 
path Bi numa np'kobpa:keniie rAnc E ATW 738. 

+ [La mijloc] : 

cin Kamen cncratu mpi irSateri epaonayk Ina, E Aro z3, 
Mea an. ui. 

97. 

9%.
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Adecă: 

«[Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfin- 

tului] Duh, adecă ei robul lui Dumnezeii răposatul întru cre- 

dinţă Alexandru Voevod, cu Doamna sa Ruxanda şi cu de 

Dumnezeii dăruitele lui odrasle: Bogdan, loan, Petru şi Cos- 

tantin, a început a zidi hram întru numele Schimbării la față 

a Domnului, în anul 706(9] [==1561]. 
Această piatră sa pus în zilele egumenului Nil, în anul 7090 

[1582], iuna April [8].» 

Ar fi ciudat ca Lăpuşneanu, ctitorul Slatinei, să nu-și fi încununat 

lucrarea puind de-asupra uşii de intrare inscripţia amintitoare. Felul 

în care e redactată însă inscripţia lui Nil, citarea fiilor Domnului în 

altă ordine decit cea cuvenită ar dovedi că înnainte de piatra de astazi 

n'a fost alta care să se fi pierdut. Piatra de mormînt pe care acest 

Nil şi-o gătise sieși se păstrează încă (v. mai departe). — Din inserip- 

ție se mai vede că, dintre fiii lui Lăpuşneanu, amintiți întrun act pu- 

blicat în Hurmuzaki II!, p. 532, numai Bogdan, Ioan, Petru și Con- 

stantin erai legitimi, şi nu şi Ilie şi Ştefan. Actul citat trebuie să fi 

fost adus (saii plăzmuit) de Ilie, care a rătăcit prin Imperiu. Din hi- 

soavele lui Alexandru se vede că Petru era mai mare decit loan. Ioan 

(Ionașco) trece însă une ori înnaintea celorlalți copii. Nil a uitat pe 

Mihail, care a trăit şi supt Bogdan Lăpuşneanu, fratele săă. V, Pre- 

tendenți domnești, p. 9, nota 1. 

3. Chipurile ctitorilor : 

Alexandru, Constandin [fii mort; de vristă fragedă], Anastasia [mama 
lui Alexandru ?], Roxanda [Doamna], 'Theofana [fiică], Bogdan [fi ; în- 
fățişat mare de vîrstă], Petru [fii mai mic), Theodora [fiică], Ionașcu 
[fii], Măriea [fiică; toate fetele sînt mici de vristă]. 

Acești copii şi alte fete, Cneajna, Anghelina şi Trofana (nu Tofana), 
se întîlnesc și în pomelnicul de la 1793 al Pîngăraţilor, cea de-a doua 
ctitorie a Lăpușneanului, începută a se clădi la 1560; Doc. Bistriţei, 
I, p. Lx (Tocilescu, Raport, p. 75). 

Toţi ctitorii sînt îmbrăcaţi în haine de brocard de aur. Lăpușneanu 
apare bătrîn, cu barbă albă. Chipul său măcar, ar trebui neapărat să 
fie copiat. 

  

i Această parte lipseşte în decalcul lui Beldiceanu. Pentru a-l completa, 
am recurs la Dicţ. jud. Neamţu de Serafim Ionescu. Neavînd scară la înde- 
mină, n am putut vedea singur inscripţia,
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4. Pe un mormînt boltit, în dreapta pronaosului, de marmură roşie 
albă, cu două frumoase capitele corintice și două rînduri de flori de 
acant, se ceteşte : 

cani rpots Sipacii Îw laefanapn Horgeaa Aniepu coc Gew- 
dani, exe n npberatu ca ni ebunku WBH'TBan, E Abr z3ă0. 

Adecă: 

«Această groapă a făcut-o Io Alexandru Voevoda fiicei sale 
Teofanei, care s'a strămutat la, veșnicele lăcaşuri, în anul 7069 
[1580-1].» 

Deci Tofana e deosebită de 'Trofana. 
De măritarea Trofanei se vorbia în Polonia la 1583 (Hurmuzaki, XI. 

p. 151). Ea iscălește aşa: 'Trofana (<Trophanna», în poloneşte) lîngă 
Măriea în 1598 (Hurmuzaki-Bogdan, I, p. 474). Pentru 'Trofana în. 
1592, v. Relaţiile cu Lembergul, p. 92 şi urm. În actele citate i se zice 
«Profana Despothowna, magnifici Petri dispote Allexandrowic, Palatini 
Moldaviae, soror germana». În acest; mormînt sar fi pus apoi — se zice — 
şi Alexandru-Vodă (Ureche, p. 222), mai apoi și Mitropolitul Veniamin, 
dezgropat dăunăzi. 

5. Pe piatră de mormînt în păretele din dreapta, la contrafort: 

AAE ECT PpOBb MAERE AEIrr pot Ban Eponak Îlua urSaten, 
HE npberaRu ca kt B'kunni WBHTEAEM, BR Abr £3—, Meu, 

Adecă;: 

<Aică este groapa unde zace robul lui Dumnezeă iermonahul 
Nil igumenul, care s'a strămutat la veşnicele lăcașuri în anul — 
7000—, luna --.>» 

Această inscripţie nu dovedește că lui Lăpușneanu i se datorește 
numai zidăria de astăzi a Slatinei, şi, că pe acest loc era: şi mai 
înnainte o mănăstioară saă un schit. Eftimie, cronicarul lui Lăpușneanu, 
arată că mănăstirea s'a făcut; din noii în Valea-Sacă, între satele Cor- 
lătești şi Todirești, unde s'a împiedecat calul Domnului și l-a trîntit 
în apa Moldovei. Întăiul egumen al Slatinei a fost Iacob Molodeţ. Cf. 
Bogdan, Cron. moldovenești înnainte de Urechiă, pp. 170-1. 

Nil îşi gătise de înnainte piatra, lăsînd în alb data morții. 
6. Pe o piatră de mormînt, după un decalc incomplet, de N. Bel- 

diceanu (ei mam mai găsit acea piatră): 

99. 

100. 

101,



102. 

108. 
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Chu rpog ereepu ui Skpacii renăiaa PoăoiiAa ABipepii cRoews... 

[exe n mpheratu ca kt Bbuntu wenTban] th aAbr z3or. 

Adecă : 

«Această groapă a făcut-o şi înfrumuseţat-o Doamna Ruxanda 

fiicei ei — [care s'a strămutat la veşnicele lăcașuri] în anul 

1073 [1565-6] >. 

N'aş crede că moarta (al cărei nume nu se află în decalc) erao 

fată a Ruxandei singure, cu întîiul ei bărbat (Ioan-Vodă Joldea). Din- 

tre fetele Lăpuşneanului, ale căror chipuri se văd la Slatina, Teofana 

e în mormîntul de supt no. 4; pe Mărica o găsim şi pe vremea lui 

Aron-Vodă. Rămîne decă că avem mormîntul Domniței Teodora, năs- 

cută îndată după Petru (v. Pretendenfi Domnești, pp. 46-7). 

7. Pe o piatră de mormînt (aceiași observaţie ca la no. 5): 

[eu rpont cer monak)] Ilaxoatie, ue n np'beraguc wr 3Aernrbro 

autor Ha Bbumbui WENT'EAI Hi  NOPpEBEH BhICT BAE Bi NOBTA 

CROEM CA3AaNIH E ATO 1305, MCLA MAT E. 

Adecă: 

«[Această groapă este a monahului] Pahomie, care s'a strămu- 

tat din viața, de aici la veșnicele lăcașuri şi a fost îngropat aici 

în ctitoria lui cea nouă, în anul 7076 [1568], luna Maii 3.» 

Călugărul Pahomie — călugăr de frica Jadului — e însuşi Alexandru 
Lăpuşneanu, cruntul ctitor al frumoasei mănăstiri. Din această piatră — 
pe care ei n'am mai văzut-o — se cîştigă și data precisă a morții lui. 

Ea concordă foarte bine cu arătările documentelor: în adevăr, la 23 

Maiii, Bogdan, fiul şi urmaşul săi, scrie cea Mintii -a lui scrisoare 

către Bistriţeni (Doc. Bistriţei, |, p. LxX).: 

8. Piatră de mormînt (aceiaşi observaţie ca la no. 5): 

CH Fpo6 CiTROpH 1 Sipacii Nanh Anocmoaariie HoAuic geanbiii 

n Br'brunl ere Brebina nphBBAtoBAenWvAIS cEOoEMS up CH 
AĂSAITpanie, e npberague ih Built WBIITEAEA E ATW 
23p1, ACUA ce. KS.
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Adecă: 

«Această groapă a făcut-o şi a împodobit-o dumnealui Apos- 
tolachie Comisul cel Mare şi doamna lui Cneajna prea-iubitului 
lor fii Dumitrașco, care s'a strămutat la veşnicele lăcaşuri în 
anul 7110 [1601], în luna lui Septembre 26.» 

Aceşti boieri fac şi daruri Slatinei (v. Serafim Ionescu, 7. c.,p. 312), 
la 23 April 1597 (Apostolachi fiind și atunci fost; Comis). El e de sigur 
acel boier care luă în căsătorie la 31 lanuar 1569 pe Domnița Cneajna, 
fata lui Alexandru Lăpuşneanu (Pretendenţi domneștă, pp. 46-7). Cneajna 
nu era poate fiica Ruxandei (căsătorită în 1532), pentru că n'o găsim 
între ctitorii Slatinei. 

9. Pe o piatră de mormînt (aceiași observaţie ca la no. 8): 

CH Fpob CaTBSpu iati Inioaae Mlorbaaa EEA uaumun cuS 
ckot5 bacnaie Bug dropu necreanu eu Anu Îi Tuvprie IIe- 
Ban hoegoa, ui nplieratue n nOrpeteni BhICT 346, E ab +3păa, 
AMCUa CEL. KA. 

Adecă: 

«Această groapă a făcut-o dumnealui Nicolae Mogăldia Mare- 
Păharnic fiului săi Vasilie, care a fost al doilea Postelnic, în zilele 
lui lo Gheorghe Ştefan Voevod, și a răposat și s'a îngropat aici, 
în anul 7167 [1658], luna lui Septembre 24.» 

Acest Nicolae Mogîldea e arătat; ca văr cu Vasile Hatmanul fratele 
lui Gheorghe Ștefan şi deci cu acesta însuşi. Fiul săă Vasile purta nu- 

104. 

mele Hatmanului. Despre tatăl săi Mopgildea, care luă parte la conspi- 
rația din 1653 contra lui Vasile Lupu, se spune că era unchiă al lui 
Gheorghe Ștefan. V. Studiz și doc., V, pp. 580-1. 

10. Pe o piatră de mormînt (aceiaşi observaţie ca la no. 5): 

CH Ppogn chrgopu Hi Spacu nani Îwvan Goaoatoi geanrin Buc- 

TEpint Antpepu cecen FHpuut:, ue np'heragne ih burii WBH- 
TEAM BE ATW x3c, ACU. ABCT. 3I. 

Adecă: 

«Această groapă a făcut-o şi înfrumuseţat-o dumnealui Ioan 
Solomon Marele-Vistier fetei lui Irina, care sa strămutat la 
veșnicele lăcaşuri, în anul 7200 [1692), luna lui August 17.» 

4
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Ioan Solomon era fiul lui Solomon Biîrlădeanul (iar acesta fiul lui Bir- 

lădeanul din sec. ai XVI-lea) şi al Aniţei Logofeteasa. V. Studii și dor., 

V, pp. 92, 95. Solomon nu mai trăia în 1677 (îbid., pp. 90-1, no. 66), dar îl 

găsim încă la 1672 (îbid., p. 89, no. 61). În 1668 era încă Vornic-Mare 

(îbid., p. 88, no. 55), apoi a fost şi Mare-Logofăt. Solomon se ţinuse 

totdeauna de casa lui Gheorghe Ştefan, cu care va fi fost înrudit prin 

Mogilde, care și el arată a fi fost rudă, prin femei, cu Lăpuşnenii. V. 

Studii și doc., IV, pp. 274-5, no. vi. Un Gavril Bîrlădeanu era biv 
Armaş la 1667 (sbid., LII, p. 20). 

11. Din inscripţia pe o zăveasă (aier) vremea m'a îngăduit să ieaii nu- 
mai ce urmează: 

CA BEAlaa Bat'bca ch'PEOpii GATOUCTHE îi XeroarBnE Îw Aacăau- 
APR ÎNCEBOAL, BIO MACTIO Pph BEAAII MOAAaEcKRI..., AT. x3ă0, |. 

Adecă: 

«Această, mare zaveasă a făcut-o blagocestivul şi de Hristos 
iubitorul Alexandru Voevod, cu mila lui Dumuezeii Domn al 
ţerii Moldovei..., la anul 7069 [1560-1]. 

Pe zaveasă sînt făcute chipurile lui Alexandru şi al Doamnei lui, Ru- 
xanda, cu mătasă, În jurul lor e scris: 

A€mote rob Bobhov rod O[eo]d ?Adefăvăpav Bovf65a. 
Aemote rod 8ob)ov 105 O[so]b Adpyas “Potivus Săyrpoc: (sic). 

Adecă: 

«Rugăciunea robului lui Dumnezeii Alexandru Voevod. 
Rugăciunea roabei lui Dumnezei Doamnei Ruxandra.» 

Se pomenesc și copiii domnești : lonaşco, Bogdan, Petru, "Feodora, 
Maria, 'Teofana. 

12. A doua zăveasă înfăţişează Schimbarea la faţă. Pe ea se văd 
ctitorii: Alexandru-Vodă (Marăanagn Boenoa) cu coroana în cap, mustăți 
supţiri, date în jos, barbă scurtă, supt bărbie ; haina de desupt e roşie 
cu guler de aur; ; cea de-asupra are brandenburguri şi şireturi încru- 
ate pe piept, briiă, mîneci de brocard de aur. Doamna Ruxanda (ra 
poa) are coroană, văl pe spate, rochie pe de desupt roșie, guler 

  

1 mu, app a azi _ Traducerea întregii inscripţii se dă de Serafim Ionescu, 7. c.
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de aur; de desupt guler de blană; lungă rochie roză cu trei cusături; 

mîneci albastre şi mînecare roşii tivite cu aur. 
Ei ţin în mînă o biserică; cu totul deosebită de cea de astăzi: avînd 

cupolă şi trei turnuri. Data e 7... (adecă 7000 fără zeci şi unităţi). Deci 

zaveasa a fost comandată și executată întrun timp cînd Lăpuşneanu 

nu avea lămurit nici planul bisericii sale. 

13. Două săpături pe lemn cu inițialele: I. S. 8. V. D. M,, adecă 

«loan Sandu Sturdza Voevod, Domnul Moldovei». 

14. Clopot (după un decalc de N. Beldiceanu): 

Mîntueşte, Doamne, norodul tăi și blagoslovește moş- 

tenirea ta, biruință pravoslavia asupra protivnicilor dă- 

ruește și cu crucea ta păzăște pre norodul tăi. Întru 

slava a prea-sfintei și de o ființă Treimi, și sai vărsat 
aceste clopote la anul 1830, în zilele duhovniceștii ocăr- 
muiri preaosfințitului Metropolit Moldavii și Sucevii chirio 
chirio Veniamin Costachi, prin osărdie și cheltuiala smeri- 

tului întrearhierei chir Filaret Beldeman arhiepiscop Aparmii, 

protestosul (sic) aceștii monastiri a Slatinii, ucenicul acestueș 

mai sus pomenit Mitropolit, întru a doa a sa igumenie, spre 

a lui vecnică pom[enlire. 

Pentru acest frate al poetului Beldiman v. revista Cuo. Adevărului pe 
a. 1903 şi inscripţiile de le Cimpulung, mai departe. 

15. Clopot cu inscripţie analogă (idem). 

16. Clopot mie (după un decale de N. Beldiceanu): 

Acest clo: sai vărsat pen: mănăstirea Slatina, în igu- 

menie Sfinţii Sale chir Ghenadie Roset ierochirix și arhi- 

mamndrit, 1825. 

XĂV. 

Riîşca. 

1. Între ctitori, Petru-Vodă, cu mustăţile în jos, blană la mantie, 

lanţ de aur la gît (v. în Relaţiile cu Lembergul, L, p. 37, mărturia unsi 

slugi a lui Rareș că acesta purta la gît un astfel de lanţ: «catena 

108. 

199. 

110 

11.
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aurea eiusdem Woievode, quam more suo valachico solebat imponere 

super habitum ad instar crucis»), mantie galbenă peste o haină de de- 

supt; albastră. Lângă el nu e Ilie, fiul săă (atunci la Constantinopol), 

ci numai Ştefan şi Constantin (acesta, mic; cf. Pretendenţi domneşti, 

p. 20), Elena (Doamna lui) şi Ruxanda, una din fete. Femeile aii pe 

cap un fel de ișlic, | - 

112. 2. Piatră la pridvor (după un decale de N. Beldiceanu): 

 HBROAEHHEA WUA N Ch MOCIVEAIEHEM CHA H CBEPhILEHHEA CTro 

Axa nau ca cu u (sic) em [u]pureop en navb crro apkiepapka ui 

“mă[o]reopua Innoaaa Hasaaaoai ni nogeabuuem nanS Boer 

Fhuoti EEAHBAro ABOprinăa Acarku Bean n cn r'brunb ere Rau- 

AdHIĂ si Hăta Că 3AATH Bh AHH BArounerHEar reăntia Îw Hocrarn- 

run Alernaa Bocgoaa, E AT. 3pâi, In. S ANU, H BEI BOAEX Ch- 

RpBuIic Fi An Baarounerigar renaâna Îwv Paasa Muyut Bor- 
[eoaa, e ar. x3pks, Acuma cen. A Anu. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîn- 
tului Duh s'a început acest pridvor întru numele Sfintului Ar- 
chierarch și făcător de minuni Nicolae, cu cheltuiala și bună- 
voința dumisale Costea Băcioc Marele-Vornic al Ţerii-de-jos şi 
cu doamna lui Candachia, și a început a. se zidi în zilele bla- 
gocestivului Domn Io Constantin Mogbilă Voevod, în anul 
7119 [1611], lunie 6 zile, şi cu voia lui Dumnezei s'a săvârşit în 
zilele blagocestivului Domn Io Radu Mihnea, în unul 7126 [1617], 
luna lui Septembre 30 de zile.» 

Candachia era fata lui Petraşcu Şoldan (Panoviceanu, în Arch. soc. şt. 
şi lit. din laşi, UL, p. 27). Soţul ei peri tras în ţeapă de Turci, pentru 
trădare, în 1620, după ce fusese învins Domnul său, Gaşpar Gratiani, 
pe care-l ajutase în răscoală (Study și doc., V, p. 570). Fiyl său, Miron, 
numit aşa după Miron Barnovschi, cred, a luat pe 'Tudosca, fata lui 
Dumitraşco şi sora lui Nicolae Buhuș (îbid., p. 95, no. 87). O Lat 
lui Bucioc, dar nu cu Candachia, Tudosca, a fost întăia Doamnă a lui 
Vasiie Lupu (Tanoviceanu, 7. c.). 

143. 3. Pe o piatră de mormînt (după un decalc de N. Beldiceanu) : 
chit HA ĂTpPWEBHbI RAME Spaniei ECT WF CBOHY EM SERIE
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Epomonay Eeniaatun 1 epomenay Iaapiw ni Monak Ăwewaen wTeuă 
CEOEAS eAtwNk BRIBlUIbI ETICE pPAASBCRBH, WE n npkcratu 
ca n horpeben Bir 34 npi cr acrhkrb upren prcrt, E a'bro 

23pE N AMCUA NOE. Ka. 

Adecă: 

«Această piatră de mormînt aă împodobit-o din banii lor uce- 
nicii săi ieromonachul Veniamin şi ieromonachul Ilarion și mo- 
nachul Dosoftei părintelui lor Ghedeon, fost episcop de Rădăuţi, 
care a răposat şi s'a îngropat aică lîngă zidul sfintei biserici de 
la Rîșca, în anul 7105 [1596] şi luna Novembre 21.» 

Ghedeon nu mai era de mult episcop. Îl găsim în Scaun la 20 De- 

cembre 1587 (Hurmuzaki, XI, p. ur) şi chiar în 1591 (6bid., p. 218, 

n0. 00011). Wickenhauser îl pomeneşte la 1589 (Radautz, p. 19). El 

intră în locul lui Gheorghe Movilă, -trecut ca Mitropolit. Aron-Vodă-l 

sili să se retragă şi puse la Rădăuţi pe un Gheorghe. V. Stud și doc., 

III, pp. 609-10. 

4. Pe o piatră de mormînt (după un decale de N. Beldiceanu): 

„CR HAATpOBHBbIN  KAMEH CATEOpI H Skpacii Mona Lepatan 

BpAP5 CROEA Mona EpBacie, W:KE Np'BCTARHC 1 NOrpEBEHE ECT 

BAE E ATO 43p0, RA. Fi. 

Adecă: 

«Această piatră de mormînt a făcut-o şi înfrumusețat-o mo- 
nachul Gherman fratelui săi monachul Ghervasie, care a răposat; 

şi s'a îngropat aici în anul 7109 [1601], Iulie 20.» 

5. Pe o piatră de mormînt fragmentară (după un decalc de N. Beldi- 
ceanu): 

e» UA FpOBR Er0... Bh Bubu WBH'T'EAH H NOPpEBENE BbICT 3A£, 

H Spacu ... 23113, MEA HOEAM. 4, Kpr. ASH. fi. 

Adecă: 

«Această piatră de mormînt a făcut-o şi împodobit-o] pe mor- 
mîntul lui. [care s'a strămutat] la veşnicele lăcașuri şi sa în- 

gropat aici, 7087 [1578], luna Novembre 1, crugul lunii 19». 

114. 

115.



116. 
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6. Piatră de mormînt (după un decale de N. Beldiceanu): 

Ț UptEOHAtAARBII CTApELI, MONAX Guasann crimMonarok Grinoait, 

npbcragn ca ti buni [WBHTEAL B ATO...; ESTEOPU H Spacu] 

că rpoBh ro Lepgacie ni epmant WHO Seen EFO, hi ECT 

PAAWIA (50) Amă co Bi păub BAI Eh ECI AkbTo. 

Adecă: 

«Cel d'intăiă nacealnic şi stareţ monachul Silvan, în schimnicie 

Sinodie; s'a strămutat la veşnicele [lăcașuri la anul 70— ; ati făcut 

şi împodobit] groapa aceasta Ghervasie şi Gherman, ucenici ai 

lui, şi se veseleşte sufletul săi în miînile lui Dumnezeii în toată 
vremea.» 

7. Inscripţie într'o ocniță din stînga (după o comunicare a d-lui 
Lăpădatu; eii crezusem — văzînd-o noaptea şi priusă cu cărămizi — 

că e inscripția de pe mormîntul Mitropolitului Macarie (v. st. BE. rom. 

în secolulal X VIII-lea, II, p. 540 şi urm.). care a fost îngropat la Rișca 

(Ureche, p. 210), pe care el o făcu. Piatra lui nu e deci păstrată. 

BAroucTBnIu 1 Yewatoutiii wa arXanapS Boegoaa renapr 

BEMAN AMOAAAECHON SHpaci CH PpoB CEOEH MTpu Anacracn 
reuiAn, exe npbcragui ca Bi Ebuntu WEHT'EAN Hi NOrpEBENA 

iic['7] aa e arw 13ăs, unaunruwa .a., Kpăr “IC .3., cwa. (9) 
„AL MEA Man -B. 

Adecă: 

«Blagocestivul şi de Hristos iubitorul Io Alexandru Voevod, 
Domn al ţerii Moldovei, a înfrumusețat acest mormînt maicii sale 
Doamnei Anastasia, care s'a strămutat la veșnicele lăcaşuri și 
a fost îngropată aici în anul 7066 [1558], indicţia 1, crugul 
Junii 17, al soarelui?) 11, luna Maii în 2.» 

Deci femeia din Lăpuşna care a dat viaţa tiranului Alexandru se 
chema Anastasia. Titlul de «Doamnă» pe care i-l dă fiul ei, e, fără în- 
doială, o podoabă ce nu i se cuvine. 

8. Inscripţie de părete (după un decale de N. Beldiceanu) : 

Întru cinstea şi mărirea sf[ăjntului ierarh Nicolae, pa- 
tronul aceștii monastiri, la anul 1827, în zilile preasf|i]n- 
țitului  Mitr it Veniami in sărgui i ţ Mitropolit Veniamin Costache, prin sărguința și
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cheltuiala pr&-cuviosvlui arhimandrit chir loanii egume- 
nul acestui si[ăjnt lăcaș, care sau prefăcut după mo- 
delul obitnuit acum în Moldova, sau lărgit în lăuntru 
prin dărmarea unui părete din mijloc, sati mărit și s'au 
întărit ferestile cu gratii, sau adaos proscomidiia, sati 
informat fostul pridvor în trupul bisericii, adăogîndu-i-să 
altul, de noii sai acoperit, sai zugrăvit pe din lăuntru 
și pe din afară, și sai înpodobit cu multe odoară, întur- 
niudu-se multe drituri şi moşii împresurate. 

9. Inscripţia de cișmea, supt arhimandritul Neonil, 23 Iulie 1849 
(decalc de N. Beldiceanu). 

10. Pe un clopot (după un decale de N. Beldiceanu): 

Acesti clopoti sai făcuti la Huși, în zilile lui [Ale- 

xandru] Costandin Mavrocordati-Vodă, care clopotii l-ai 
făcută mouahii Callinici și Dumitru, cu toată cheltuiala 

sa și l-au dati pentru a lori folosii sufletesci, la care 
este închinată sfintei mănăstiri Rășca (ca), care este hramii 

sfântului ierarhii Nicolai, leti 1784. Pavelu clopotari. 

11. Pe alt clopot; (după un decale de N. Beldiceanu): 

Acest clopot saii vărsat în sf. mn. Rișca, hramul Sf. 
Nicolai, în zilele Sfinţi Sale părintelui chir losaf igumen, 

cu cheltuiala sf|in]t. mn. și cu ajutorul Sfinţi Sale părin- 

telui chir Calistru Ene, proin igumen, și cu a Dediului 

Țintea Bărsan, an 7288 [1779-80]; iară acum la an Dom- 
nului 1834, în zilile prea-înnălţatului Domn patriot Mihail 
Grigoriu Sturza Vvod, ocărmuind arhipăstoria bisăritască 

înnalt-preasfinţitul Mitropolit Veniamin Costache, cu osărdia 

și cheltuiala prea-cuviosului arhimanârit proestos al mo- 
nastirii chir Isaiia sati de iznoii vărsat, cu adaos de 920 

ocă piste 580; vetnica lor pomenire. 

149, 

120.
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XXVII. 

Pobrata. 

1. Inscripţie de de-asupra ușii de intrare (decale de N. Beldiceanu; 

publicată în Melchisedec, Nozfe, p. 152 şi Bianu, Col. î. /raian, noua 

serie, III, 1882, p. 114): 

-- MBBOAEIIEA Wa ni Ch MISCrPĂUnEHieAt CHA Hi CEpEIUENĂEAMh 

eTrro Axa ce 43 pabh Rap Atom lcS Xa Iw Ilerpn Boepoaa 

G:RIEIO AMACTIIO PENAph BEAMAN MOAAaRcHon, ch Gredana ocgoati 

CTApAro, BATONBONABOANYh PCBA AI HAINA BATERIA [IPONARS- 

" AENLEMER Rh HA “UETEORTOA AkTE ApRINABIOAL UpeTE Ca3AATiI 

CAN XBaM Bh IMA ApYHEpapXa 1 uroATRODUA Iliuioaaa. npi 

urSaen'k hip Lpurogia, E aro z3an, wir. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfintului 

Duh, iată ei robul stăpinului mieii Isus Hristos Io Petru Voe- 

vod, cu inila lui Dumnezeă Domn al țerii Moldovei, fiul lui 

Ştefan Voevod cel bătrîn, a binevoit Domnia Mea cu buna mea 
voie, în al patrulea an al stăpînirii [mele] împărăteşti (sic), a zidi 

acest hram întru numele arhierarhului şi făcătorului de minuni 
Nicolae, fiind egumen chir Grigore, în. anul 7038, Oct.» 

Domnia lui Petru Rareş a început (Doc. Bistriţă, |, p. XIV) în ]a- 
nuar 1527. Deci al patrulea an cădea în 1530, nu 1529. Avem astfel 
dovada că, măcar în inscripţii, se întrebuința pe vremea lui cronologia 
de l-iă lanuar, nu cea de l-iii Septembre. 

2. Inscripţia de pe mormîntul de marmoră al lui Petru Rareş, cti- 
torul, aşezat în camera de îngropare, la dreapta. Capătul e tăiat pentru 
ca piatra să fie de o potrivă cu aceia de la mormîntul Doamnei. 

[en rpon ecrn] Xrwarogrigare pat> Baie... [Iwanla Ilerpa 
> hoegoaa, cun craparo Gredana Boegoaa, u|e np'beraru ca nb 

ce]u waurbau n ni ghia WEHTEAn ; Rkuna EA NAaMETE. 

  

1 Între i y : 
i 

„Între decalcurile lui N. Beldiceanu e unul care cuprinde această in- 
scripţie, scrisă în cerc şi pe laturi: cau meonacrhp enâaa Îlenpo Bockoan AT rităă 
ere Caena n uaa nu Lw Koeranruun, n akr x 3un. Nu-i pot înţelege rostul.
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Adecă: 

mutat la aceste] lăcașuri şi la veşnicele lăcașuri; veşnica lui 
pomenire.» 

Piatra era pregătită de Petru-Vodă însuși; fiii săi n'a adaus ce lipsia. 

Asupra morţii lui, Septembre-Octombre 1546, v. Doc. Bistriţei, L, p. XII. 

3, Piatra Doamnei Elena e tot aşa. Inscripţia e următoarea: 

CH FpoBn ceri paBa B:ka Ganna renomaa Ilerpa Rosgoaa Atipepi 

AECNOTREA uap'h, WE Np'keTaBH CA Bh CEH WBHIT'EAN 1 Rh REOHAR 

wenirban ; Bbunaa en n[aavkr] cun n...n 73... 

Adecă: 

«Această groapă e a roabei lui Dumnezeii Elina, Doamna lui 

Petru Voevod, fiica lui Despot Ţarul, care sa strămutat la aceste 

lăcașuri şi la veșnicele lăcaşuri; veşnica ei pomenire... , 70—» 

Sfirşitul nu se înţelege. Asupra morţii, în Septembre 1552, a Elenei 

Rareș, fiica lui Ioan Despot, prin porunca ginerelui ei Alexandru Lă- 

puşneanu, v. Cronica Moldo-Polonă, în Bogdan, Cronice inedite, pp. 

131-2. Cf, Stud și doc., V, pp. 651-2. 

4. La jertfelnic, în altar: 

noavbiuu reni Au pat ceouy Îw Grea orgoa n ca er 

hw Eerpn Bockoaa n avrpu er Alpi n renax ere Alpră ni ua 

uk nu renaxă er Gaeta n uaa uk ui Mapa ni luna; nah 

TH ALA PABă CROEr Epmonay Hip Lpurogie erSMena. 

Adecă : 

«Pomeneşte, Doamne, sufletele robilor tăi lo Ştetan Voevod 

şi fiul lui, Petru Voevod, şi mama lui, Maria, și Doamna lui, 

Maria, și fii lor, şi Doamna lui Elena, şi fiii lor, şi Maria şi 

Ana. Pomenește, Doamne, sufletul robului tăi, iermonahul chir 

Grigore egumenul.» 

Maria și Ana par să fie surorile lui Rareş. Grigore egumenul ajunse 

apoi Mitropolit. V. st. dit. religioase a Romînilor, pp. 44-58.   

1 

1 

23, 

4,
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5. În camera de îngropare, la stînga: 

renaia PoanAa Abița Îw Ierpa Botgoahi ritaa E Îw Aar- 

Xanapa Boegoal cvpacui rponh cu BpaTS ceotA5 GreanS her- 

04, Ku np'BCTaRu CA Kb B'buneat WBIT'EAEA, E ATO 43ă, cen. a. 

Adecă.: | 

«Doamna Roxanda, fiica lui lo Petru Voevod, iar Doamnă 

lui lo Alexandru Voevod, înfrumuseţă groapa aceasta fratelui 

ei Ştefan Voevod, care sa strămutat la veşnicele lăcașuri în 
anul 7060 [1552], Sept. 1.» 

Pentru data morţii, prin omor, a lui Ştefan Rareş, v. Studii și doc, 

V, p. 651, nota 4. Melchisedec, care dă n-le 1-4 pe p. 150 şi urm. din 

Notiţe, a strămutat; din greşală pe aceasta între inscripţiile de la Secu 

— care la 1552 nici nu era zidit, aşa încît Melchisedec a trebuit să 

propuie că piatra a fost adusă de aiurea (v. p. 27 din Notife; cf, Bianu 

în Col. luă Traian, noua serie, III, 1882, p. 111). 

6. În pridvor, pe un mormînt;: 

[cau rpon] ceraopu ui Spacu Gimien Grponu peaunu gicrbprut 

AB. Hbrun cRoen Voua [ue nphberagu ca nn p'hentăi 
wBHTkacii E Aro] x3p... 

Adecă: 

«[Acestă groapă] a făcut-o şi a înfrumusețat-o Simion Stroici 
Mavele-Vistier celei ce a fost doamna sa, Tftimia, [care s'a stră- 
mutat la veşșnicele lăcaşuri în anul] 71.. [= 159-—16-). 

Simion Stroici era fratele Logofătului Luca Stroici. V. tabla vol. XI 
din Hurmuzaki. 

7. Apoi, pe altul (ibid.): 

Guauwn Grgo[uu]... CETROpH n Skpacu.... 

Adecă: | 
zii _ . “Simion Stroici... a făcut şi a înfrumusețat...» 

9 

Trebuie să fie piatra de mormînt a vre-unui copil al lui Simion.
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8. Tot în pridvor, pe alt mormiînt: 128. 

upbeTatii ca paBS EI nau PpăuiitatiS npbiiaaath HEMEUSOrWV; 

BEA EM MaMEerh; B A['t]rw z3H8. 

Adecă: 

«A răposat; robul lui Dumnezeii dumnealui Frăţian, pîrcălabul 

de Neamţ; veșnica lui pomenire; în anul 7052 [1543-4|.> 

Şi în Melchisedec (cu greşeii), p. 156. 

9. Tot acolo, pe un mormînt: 129. 

ChI FpOBE ECTh NAHA Ăhpa HMpBEAAaEa XOTHIUBCEOrW, HE np'hc- 

TAEH CA kt &'bunni WBHT'EAn BE ATW z3ur. 

Adecă: 

„Aceasta este groapa lui Hiîra pîrcălabul de Hotin, care s'a 
strămutat la veşnicele lăcaşuri în anul 7053 [1544-5].» 

Pentru Hira Cămăraşul, v. Studii și doc., VI, p. 649. 

10. 'Tot acolo, pe un mormint;: 130. 

chii rpobi cr fun rînd slegibil] ua ceoen (2) Bacnaa, ne 

BR... obpară; B ATo 2393, Ap. 

Adecă: 

«Această groapă este... copilei sale Vasilca, care la... Pobrata, 

în anul 7077 [1569], Mart 18.» 

11. 'Tot acolo, pe un mormînt: 131. 

nprcragu ca pat Băi Goanipaan.... 

Adecă: 

«A răposat robul lui Dumnezeii Somiradi.» 

12. 'Pot acolo, pe un mormînt adus din vechea mănăstire a Sf. Nicolae 132. 

din Poiană. 

- n [pu (9) cm tamen csreopu = Grebann Boetoaa ?] Ierpa 

RoeBoa, cuy craparo Gredana boegoaa; Eb[una ere naavbr].



133. 

134. 

135. 

136. 
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Ar fi: 

«Această piatră a făcut-o Ştefan Voevod [cel Mare] lui Petru 

Voevod, fiul bătrînului Ştefan Voevod; veșnica lui pomenire. 

Calificativul de «cel Bătrîn» sar potrivi mai bine cu Ştefan-Vodă 

biruitorul de la Hîrlăă decît cu Ştefan fiul lui Alexandru-cel-Bun, des- 

pre care Ştefan nimeni nu vorbia bucuros, ca unul ce orbise pe fratele 

săi şi usurpase tronul; apoi Ştefan-cel-Mare ar fi ştiut data morţii 

unei rude aşa de apropiate de el. În sfirșit, din actele lui Ştefan, fiul 

„luă Alexandru nu iese să fi avut copii. 

13. 'Tot acolo, pe un mormînt: 

cu rpoBh Sipacui Alurpodbanr Bitu Encin paaogcii; npbe- 

Tatu cb... ero ph Bun wBnrban; Brbuna EMS mama: Fa 

abr... za... [zecile și sutele sînt lăsate în alb]. 

Adecă: 

«Această groapă [şi]-o înfrumuseță Mitrofan, fost episcop de 
Rădăuţi ; s'a strămutat [Sfinţia] Sa la veșnicele lăcaşuri ; veşnica 
lui pomenire ; la anul 70.» 

Mitrofan se întîmpină ca episcop de Rădăuţi la 5 lunie 1551 (4rd. 
istorică, Î, p. 125, no. 180). Dar la 4 April 1552 era episcop Eftimie, 
urmazul săă (îbid., no. 181). El îşi gătise singur piatra, iar cei ce i-ză 
rămas pe urmă aă uitat să însemne data morții. 

14. Spre părete, piatră de mormînt a cuiva din familia Stroici. 

15. Afară, lîngă păretele din dreapta, pe un mormînt : 

CR FpOBh €BTBOpH... NpECTARU CA Hunt WCBIWTIEA, E AT 
zSU96, cer. A Au (9). 

Adecă: 

«Această groapă a făcut... : sa strămutat; la veşnicele lăcașuri 
în anul 6975 [1467], Sept. 4 zile.» 

În acest an a murit întăia Doamnă a lui Ştetan, Evdochia de la 
Chiev (Bogdan, Oron. mold., p. 145). Dar Ureche pune data de 25 No 
vembre (p. 155), 

16. Tot acolo, pe un mormânt:
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ca[n] ecre rpoBr pan ini GOarb avrpe rua Lw Greg[ana 
Rosgoapi; He 1 Hp'bcragi ce e aro xSuor, Hoemepu A. 

Adecă: 

«Aceasta este groapa roabei lui Dumnezeii Oltea, mama Dom- 
nului lo Ștef[an Voevod; care a murit] în anul 6973 (1465) 
Novembre 4.» 

bă 

Piatra e o bucată mică de marmură albă, frumos săpată. Cf. Istoria 
luă Ștefan-cel-Mare, pp. 44-5; Conv. literare pe Iunie 1904; Sămănătorul 
din Iulie 1904. Ea e însemnată şi la capătul pomelnicului Domnesc al 
Pobratei, tot ca Oltea (Melchisedec, Noe, p. 153: <Olteanca»). 

17. Tot acolo, pe un mormiînt;: 

cun rposh cerEopu n Spacu twbruut Mzpacia nanS CROEAS 
ASnSa Akepuui, ee npecratu [ce] n eBunnn wBnrb[au] E aro 
3pai, AM. de. Hu. 

Adecă;: 

«Această groapă a făcut-o și a înfrumuseţat-o doamna Mă- 
rasca domnului ei Lupul Vornic, care s'a strămutat la veşnicele 
lăcașuri în anul 7114 [1605], luna Februar 8.» 

18. La casele de la clopotniță, alcătuind acum uşorii unei uși, — 
piatră mare, foarte bine săpată: 

[con rpojin e[crr] pana Ga man... mami NOCTEAHnHA, CH 
Gopuun, ce[erp]en Grredana Boeoan, na:e n np'erann ce [e abro] 
x3N, re, 

Adecă: 

«Această groapă este a robului lui Dumnezei dumnealui... 

năpii Postelnic, fiul Sorii, surorei lui Ştefan Voevod, care a 

murit [la anul] 7008 [1500], Ianuar.» 

Oltea avea cu soţul ei (Bogdan îi fusese numai iubit), trei fii: Ioa- 
chim, Loan şi Cristea, şi două fete, Maria şi Sorea (Melchisedec, în 

An. de. Rom. VII, p. 192). Una din fete luă pe Şendrea (Col. 

Traian, VI, pp. 376-80; Ureche, p. 161: «cumnatul lui Stefan-Vodă»). 

137. 

138.
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Fiul celeilalte e boierul mort; în 1500 şi al cărui nume din nenorocire 

nu se poate descifra, nici gîci. El era numai Postelnic, nu Mare-Pos- 

telnic. Nici fraţii după mamă ai lui Ștefan n'aii fost boieri mari. Pos- 

telnic era Dumşa pănă toemai pe acest timp, dar cred să fi cetit bine 

literele de la sfîrșitul numelui acestui nepot al lui Ştefan-cel-Mare. Ci. 

Uricariul, XVIII, tablele boierilor. 

19. Inscripţia de pe zidul de împrejmuire (după Melchisedec, Note, 

p. 156 şi Bianu, Col. luă Traian, noua serie, III, 1882, p. 114): 

[na]eoaeniem wua ni ct NocrrbuuenieAt ciiă n CBpRUIENIEA CTPO 

AXa ww Hacuae oegoAa B:KIE MATII FTAph BEMAN AOAAARCHOI 

RHAERUIN ApEBHD ABAOA MHACTpa, UpER OTpaAn, BE ATO zâpiiă. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfin- 

tului Duh lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al 
țerii Moldovei, văzînd învechite lucrurile mănăstirii, a îngrădit 

biserica, în anul 7154 [1645-6].» 

XXVII. 

Biserica din Dolhasca. 

Lîngă păretele din dreapta, supt un baldachin: 

Supti atastă piiatră odihnește trupul răposatului robu 

lui D[ujmnezăi Iordachi Cananăi, biv Vel Bani; și sai 

săvărșit la anul 1803, Mai 11. 

| Acest Iordachi se întîlneşte ca Medelnicer prin anii 1760-70, apoi ca 

ispravnic de Suceava, unde vedem că-și avea şi moşia. V. Doc. Calli- 

machi, tabla. 

XXVII. 

Biserica din Dolheşti. 

1. Două pietre din veacul al XV-lea care nu se pot ceti. Unaea 
tatălui iui Şendrea Hatmanul, cumnatul lui Ştetfan-cel-Mare, căci cro- 
nica spune că acest boier a fost îngropat; la «Doljeştă (sic), lîngă pă- 
rintele săi» (Bogdan, Cron. inedite, p. 42). i
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2. În stînga, pe un piedestal: 

cm rpot cer past plojin AMapu[u], nubrut nana ULanapu 
nwprap, nike n nphcragu ca n Eber wBurlan n norpee- 
na 3[Ale e ab xsuua, atca mapr 53, E nea]. nonacut. 

Adecă: - 
«Această groapă este a roabei lui Dumnezeii Maria, doamna 

dumisale Șandrea Portar [de Suceava, adecă Hatman], care a 
încetat din viață şi s'a îngropat în anul 6994 [1486], luna lui Mart 
în 27, Luni după Paşti.» 

Mormîntul surorei lui Ştefan-cel-Mare e foarte frumos lucrat, cu trei 
briie, dintre care cel din mijloc e împletit, și cu trefle. 

În dreapta e mormîntul, tot ridicat de la pămînt, al lui Şendrea în- 
suși, dar nu i-am putut desluși inscripția: un bun cunoscător de sla- 
voneşte ar putea fi însă mai fericit decît mine. EL a murit în 1481, în 
lupta de la Rîmnicu-Sărat. 

3. A cincea piatră are o inscripție, din care se înţelege: 

+ BHCTkpunib norp... 

Adecă : 

4. Vistiernic : s'a îngropat...» 

XĂIX. 

Baia. 

BISERICA LUI PETRU RAREȘ. 

De-asupra intrării : 

H3BOAENIEA Wa Hi mocmibuneieA Cita 1 CARPRILIEHIEAIA CTPO 

AXA Baroucrugin n xSaropuein Iw Ilerpr HoeRoaa RIRIEIO MACTIR 
FCIAB BeMan MoaAagchou cu craporo Grebana oEBOAH cn3Aa 

W CREBBIIHE cau pam En HA Scene mpucrhu BA Ha- 

Wen But un npcuoatb Mapiu E Are 2244, ACua CEI. EI, a FeRA 
ETO AT mePoE n Ha LECTO 'TERARIMEE. 

143. 

144.
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Adecă : , 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului și cu săvîrşirea Siîn- 

tului Duh bine-credinciosul şi de Hristos iubitorul Io Petru 

Voevod cu mila lui Dumnezei Domn al ţerii Moldovei, fiul bo- 

trînului Ştefan Voevod, a zidit şi săvârşit acest hram întru nu- 

mele Adormirii Precistei şi stăpînei noastre Născătoare de Dum- 

nezeii Maria în anul 7040 [1532], luna Septembre 12, iar al 

Domniei lui anul al cincilea şi pe al şeselea curgător». 

Anul e început deci cu l-iii lanuar și aicil. 

XXX. 

Biserica din Horodniceni. 

Inscripţia de-asupra uşii (după un decale de N. Beldiceanu): 

HBEOAENIEAL Wa 1 CR IOCIVĂIEHIEM Cha n chEpn[uie]iiieA c'To 

AXa npoancaa n nponsecan nat Maria gea|uin encrep- 

UHK CASAA UpIOB Bh IA; HAEKE ECT KPa CRINECTEIE CTP AXA 

Ha cra Suciu... IA, [Beldiceanu citește: BncenAca], er anii 

sareucruearo rapa Îwau Grean Bocgoa n Bi Ann hip Qew- 

ana ANTpONOANT CSUABCEAFO, HN CEBPRIINC BATE Z3AMA, ACIIA 

NEAM. HA. 

Adecă : 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîn- 

tului Duh s'a gîndit şi a binevoit dumnealui Majiaş Marele-Vis- 

tier de a zidit biserică, anume unde este hramul Pogorirea 

Sfîntului Duh asupra sfinţilor ucenici..., în zilele blagocesti- 
vului Domn loan Ştefan Voevod şi în zilele lui chir Teofan 
Mitropolitul Sucevei, şi o a săvîrşit în anul 7047 [1538], luna 

Novembre 8 zile.» 

Publicată, cu un studiu amănunţit, de N. Beldiceanu, în Arch. soc. 

şi. și lt. din Iași, II, p. 513 şi urm. Aici adaug Că Matiaş era Marele- 
Vistier al lui Rareş încă din 1530, deci chiar de la începutul Domniei 

lui (v. şi Doc. Bistriţei, L, p. xxvu; Transilvania pe 1874, p. 151). Ci. 
Doc. Bistr., pp. XXIX, XXXI, XL. O scrisoare de la el am analisat-o sbid., 

p. Îl], no. vI. Pentru Mitropolitul Teofan, v. 1st. lit religioase, p. 44. 

1 În decalcurile lui Beldiceanu sînt şi inscripţii de mormînt latine, din 
1457 (9) şi 1497, dar neînţelese.
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XXX. | 

Schitul Barbu (jud. Buzău). 

De-asupra vechii intrări : 146. 

Această sfăntă și dumnezeiască mănăstire înfrumseţa- 

tu-se-aii șă se-aii zidit den tem[elliia ei de bunulu șă creș- 

tinul jupan Barbul Vel Cp. [= Căpitan], înpreun[ă] cu 

jup[ă]neasa dumnealui Rada, sni ego Hriza, Radul, Jăpa, 

Andronachi, Neagoe, Badea, întru slava și lauda Dumne- 

zăul[ui] Măntuitoriul nostru Isus Hs. și întru hramul șă 

fala a sfțănjtul[ui] arhanghel Mihail, pentru sufletul moșă- 
lor și] a părinţilor și ale nostre, să fi pomean[ă); și 
se-ail isprăvit dinu a bunului și creștinul lo Antonie-Vodă 

Visti. [== Vistierie]; egumen monah Petronie, leat 7177 

[1668-9). 
Barbu era un căpitan de Roșii din părţile Buzăului. 
———— 

XXĂII. 

Mănăstirea Ciolanul. 

BISERICA CEA MARE. 

1. De-asupra ușii de intrare: 147, 

Cu vrerea Tatălui și cu ajutoriul Fiiului și cu săvîrşirea 
Sflăntului Duh sau zidit și înfrumusețat întracest chip 
atastă sf[ăjntă și dumnezăiască biserică întru cinstia și



148. 
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slava sf[ijnților slăviților apostoli Petru și Pavel, rădicăn- 
du-să din temelie prin osirdiia și cheltuiala iubitoriului de 
D[ujm|nejzei episcop al Buzăului chir Chesarie, multă 

silință și osteneală și ajutor puind și părinți schitului, 

și cu ajutor de la mulți pravoslavnici creștini. ale cărora 

numele D|ujm[nejzeii le-au scris în cartea vieţii. Şi s'a 

început adecă zidirea în zilele Domnului Grigorie Ghica 

VV., dar sa isprăvit cu toate după ce a întrat într'acest 
pămînt armiia prea-puternicii Împărăţii a toată Rosiia 
și cînd cîrmele pravoslavii le ținea preasfjinlțitul Mitr[o- 
polit] chir Grigorie al 2; leat 1828, Apr. 95. 

Peste puţin Mitropolitul Grigore îu silit de Ruşi a părăsi ţara. 

2, La fîntîna din curte: 

Să se veselească pustiia cea, însetată, 
Că i sai vărsat apă prea-înfrumsețat[ă]: 
Alerge cei dogoriți de soare, 
Răcorească-se fourte cu îndestulare, 
Bind, mulțumească luă D[umnejzei cu umilință, 
Că este făcută cu mare sîrguință: 
Roage pre D|umnejzeu cu umilință 
Pentru toți cei ce ai pus silință, 
Că nevo... și pie (?) monahi aii pus cheltuială 
Și părinți schitului multă osteneală. 

[Criptogram.] 

1511. 

3. Din vechea biserică mică a Doamnei Neaga s'a făcut prin repa- 
rație o biserică nouă.
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XXXIII. 

Schitul Răteşti. 

N'are inscripţie veche, Din acte ai mai rămas: 

a) Al lui Mihai-Vodă Suţu, 4 Iunie 1784. Întăreşte maicelor din 

schitul cel noi, de lemn, de la Răteşti șege seutelnici şi scutire de 

„Vinăricilieitij mărit, Apoi li mai.dă 78 de taleri la Sf. Gheorghe: 
cînsă îl. 45 pentru 15 bucăţi abă neagră, dă îmbrăcămintea maicelor, 

t|. 9 pentru 12 perechi papuci cu meşi, tl. 15 pentru doaăzeci ocă 

untu dă lemn şi tl. 9 pentru şase ocă tămăe». Marturi : beizadelele Ioan, 

Grigorie, Alexandru, şi boierii: Dimitrache Ghica Vel Ban, Ştefan Prăş- 

coveanul Vel Vornic de 'Țara-de-sus, lanache Muruz Vel Vornic de 'Țara- 

de-jos, Manolache Brăncoveanul Vel Logofăt de Ţara-de-sus, Grigorie 

Băleanul Vel Logofăt de 'Țara-de-jos, Grigoraşeo Balasache Vel Spătar, 

lanache Văcărescul Vel Vistier, Alexandru Vel Postelnic, Costandin 

Filipescul Vel Clucer, Dumitraşco Vel Păharnic, Gheorghie Bengescu 

Vel Stolnic, — Mano Vel Comis, Barbul Văcărescul Vel Sluger, Panaiotu 

Vel Pitar. — Întărit, de acelaşi Domn la l-iă Mart 1792. 

5) Al lui Nicolae-Vodă Mavrogheni, Iulie 1786. Întărirea prece- 

dentului. Marturi : fiii, Costandin și Petru, boierii: Dumitrache Ghica 
Vel Ban, Nicolae Brancoveanu Vel Vistier, Ştefan Prăşcoveanu Vel 

Vornic de 'Țara-de-sus, Ienache Văcărescul Vel Vornic de 'Țara-de-jos, 

Grigorie Băleanu Vel Logofăt de 'Tara-de-sus, Nicolae Filipescul Vel 

Logofăt de 'Țara-de-jos, Costandin Suţul Vel Spătar, Costandin Fili- 

pescu Vel Postelnic, Ioniţă — Vel Clucer, Costache Mavrogheni Vel 

Păharmnic, — Vel Stolnic, Costache Racoviţ[ă] Vel Comis, — Vel Sluger, 

— Vel Pitar, 

€) Al lui Alexandru Constantin Moruz-Vodă, 11 Iunie 1793. În- 
tărire. Marturi: fiii: Costandin, Dumitrache, Nicolae, şi boierii : Nicolae 

Brăncoveanu Vel Vistier, Dumitrașco Racoviţă Vel Ban, lanache Văcă- 

rescu Vel Spătar, Ianache Moruz Vel Vornic de 'Para-de-sus, Manolache 

Brâncoveanu Vel Vornic de Para-de jos, Manolache Creţulescu Vel Vor- 

nic, Nicolae Filipescul Vel Vornic, Costache Ghica Vel Logofăt de Țara- 
de-sus, Scarlat Ghica Vel Logofăt de 'Ţara-de-jos, Nicolae Hangearlă 
Vel Hatman, Alexandru Manu Vel Postelnic, Isac Ralet Vel Clucer, 
Dimitrie Schinah Vel Comis, Nicolae Racoviţă Vel Păharnic, Iordachi 

Palada Vel Stolnic. 

d) l-iă Septembre 1819. Maica stariţă Eufrosina se plînge că celor 
șeizeci de maice din schit li se încalcă p: ădurea ce ai de la boierul 

Hrisoscolei,
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XXXIV, 

Mănăstirea Pantelimon. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

În slava și lauda unuia în Troiță slăvit D[ujmnezăi 
și întru cinstea sfăntului marelui m[ul&[e]nici şi tămădu- 
itoriit fără de argint Pandeleimon rădicatu-s'aii acesti 
d[ujmn[e]zăesci lăcaș de prea-luminatul și prea-înnălțatul 
D[o]mnu a toată 'Țara-Rumănească lo Grigorie Ghica Vvd, 
întru a doaoa Domnie a Măriei Sale, unde și spital pentru 
bolnavi ai așăzat a fi, cu toate împrejurerile căte să cade, 
îifrumusețănădu-le pecum să vede, cu toată cheltuiala 
Măriei Sale, ca să fie pentru ve&nică pomenirea Măriei 
Sale și a tot neamul Măriei Sale, ispravnic fiind Sandul 
Bucșănescul Vel Clucer za Arie, la leatul de la Zidirea 
Lumii 7258, iar de la Hs. 1750. 

[Stemă cu literele: Io G. G. VV. şi mărcile amînduror țerilor.] V. 
Studii şi doc., V, p. 494 şi urm. 

2, Pe mormîntul ctitorului, aşezat în naos, la dreapta: 

Datoriia cea obștească 
De pre firea omenească 
Împlininăd prea-fericitul, 
De-a pururea pomenitul 
Grigore cel prea-înnalt 
Ghica-Vodă încoronat, 
Domn în 'Țara-Rumănească 
Și în cea, moldovenească, 
Care cu minte naltă domnind 
Și cu dreptate cărmuind 
De pre vrema ce-aceste țăr[i] 
Cu înțeleapte îndreptăr[i], 
La a doaolea Domnie,
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Dată de la 'mpărăţie, 
Din Scaunul cel strămoșăse 

La lăcașul cel ceresc 

Sai mutat făr de prihană, 

Cu pace și cu pohvală, 

lar trupul săi cel de om 

Cu cinste ca de un Domn 

Aicea sai astrucat 

Și îngropării sai dat 

La a sa domnească zidire 

Spre veacnică pomenire: 

Avgust 26 d., leat 7260 [1752]. 

- [Pe margene:] 

- 1759, Mart 14, pristăvindu-să întru fericire și Măriia 

Sa Doamnă Zoiţa [v. mai sus, p. 14, no. 37], sai pus oasele 

tot într'atastii mormănt al răposatului întru fericire Domnu 

Grigorie Ghica Voivod, iubitu soțu Mării Sale, întru al 

șaptelea an după răposarea Mării Sale, viindu de la țara 

Moldovii cu prea-iubitul fiiu Mării Sale Io Scarlat Ghica 

Voivod cu Domniia 'ării-Rumănești, și, însuși Măria Sa, 

viindu cu alaiii și cu toată boerimea și cu toată orăndu- 

iala Domnii și cu Sfinția Sa Mitrop[olitul] țării chir Fi- 

laret și cu amăndoi episcopii și cu alți zeace arhierei 

străini, aducăndu-să din București pănă ai6, sai așăzat 

într'acest mormănt cu mare cinste și cu multă jale dă 

norodu, păcum Măria Sa ai pohtitu, pentru veatnica po- 

menire. 

Cf, Găleșescu, Fforiu spitalelor civile, Bucureşti, 1900, pp. 629-33. 

Pentru strămutarea lui Scarlat Ghica-Vodă din Moldova în Țara-Ro- 

mănească, v. Doc. Callimachi, |, pp. LXXXIX—XC.
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3. Potir de argint. Pe buza de sus, această inscripţie: 

+ Acestii potirii l-ai fă[culti Doamna Maria, Doamna 
prea-luminatului Domnu lo Grigorie Voevoda, a. D. 1673. 

El vine deci de la Maria Sturdza, soția lui Grigore I-iii Ghica. La 
1673 ea era Doamnă a Ţerii-Romăneşti. 

4. Pe moaşte: : 

Anbo (sic). 

Aceasta poală cusută cu fir greii am afierisit-o la sf[i]n- 
tele moaște ale Sf|ă]ntului Pandeleimon eu, robul lui D[u]m- 
nezeii Mihaiu Mardugiu biv Vel Medelnicer, și el roaba 
lui D[ulmnezei Elenca sin răposatu Șătraru Costandin Li- 
vezeanu, cum și o gevrea de sangulie cusută cu beteală 
și altă gevrea cusută cu mătăsuri, și le-am pus în lădița 
de argint unde iaste sflijntele moaște, și am făcut și peri- 
nița înlăuntru, de plisă ghiuvezie, umplută cu bumbac, 
fiindcă ceale vechi, din pricina molivmi [=ciumii], sau 
ars în foc; :1830, Septemvr. 1. 

5. Pe fîntînă (romăneşte şi grecește) : 

Sai făcut și fuișor, cu toate cele ce trebuiesc, dupe 
cum să vede, pentru odihna celor însetoșaţi și osteniţi și 
veânică pomenirea Mării Sale, fiind ispravnee dum. Sandul 
Bucșănescul; 1751. 

6, Cruce în grădina vechii mănăstiri: 

Întru slava marelui Dumnezei care în Troiță să pros- 
lăvești, și întru lauda, sfântului marelui M[ujt[e)nic Pan- 
teleimon rădicatu-saii acastă cinstită cruce în zilele prea- 
înnălțatului nostru D[om]ni Io Grigorie Ghica VV., întru 
a doaoa Domnie, lăngă atastă făntănă, de dum. Sandu 
Bucșănescul Vel Clue. za arie, fiind ispravnec la toată 
zidirea acești sfinte mănăstiri cu toată împrejmuirea ei, 
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precum să vede, și aii făcut și fuișor[ul] de-asupra crucii, 
pentru adăpostirea și odihna călătorilor, și întru pome- 

nirea dumisale, la anul de la Hs. 1751. 

XXĂV. 

Mănăstirea Paserea. 

Inscripţie de-asupra ușii : 155. 

Cu ajutorul prea-puternicului Dumnezei cel în Treime 

slăvit sau clădit din temelie acest sv[ă]nt schit de călu- 

gărițe numit Pasărea, în a. 1813 de Cuvioșiia Sa părin- 

tele Timoftei arh[ijm[andritul] Cernichi în numele sflijntei 

și de viiața făcătoarei 'Treimei, iar, la an 1838, lanuarie 

11, zdrobindu-să biserica de cutremurul ce sait întimplat, 

iar în a. 1846 satu dărămat aceia și Sai ridicat acasta 

din temelie prin Cuvioşiia Sa păr[injt[ele] Calinic arh[i)- 

m|andritul] Cernichi, cu ajutor de la binecredinăioși creș- 
tini și prin osărdiia Cuvioasei Dionisii, stareța acestui schit, 

iar îngrijitor fiind la tot lucrul cuviosul Iachint eromona- 

hul din Cernica, în zilele binecredintosului Domn Gheor- 

ghie Dimitrie Bibescu Voevod, iar arhiepiscop fiind Prea- 

sfinția Sa dd. Neofit Mitropolit; 18147, Noemvrie. 2. 

XXXVI. 

Mănăstirea Văcăreşti. 

1. Inscripţie de-asupra uşii: 156. 

Acastă sf|ănjtă și dumnezeiască mănăstire întru carea să 

proslăveaşte prea-sf[ăn]ta de viață făcătoare și de o ființa 

Troiță, ziditu-s'aii din temelia ei de prea-luminatul, prea- 

înnălțatul și blagocestivul Domn Io Nicolai Alexandru VV.,
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carele, după darul cel dumnezeesc, mutăndu-se din Dom- 

niia țărăi Moldovei în Scaunul Domniei 'Ţărăi-Rumănești, 
dentru năstavul sf|ijntei 'Troiţe ai început-o, fiind leat 7224 

[1716], puind temeliile și zidind pănă la un loc. Iar apoi, 

de pejudecăţile lui Dumnezei ceale nepricepute la oameni, 
fiind pe ceale vremi războe între Înpărăţii și răzmiriţe în 
țară, sai întămplat de l-ai luat oștile Înpărăţiei Neamţi- 

lor, cu toată luminata Casa Mării Sale, și l-ati dus de 
l-aă ținut în Ardeal pănă ce sai înpăcat Înpărăţiile, iar 
dup'acs, cu ajutoriul Sf[i]ntei Troiţe, l-au trimis de acolo 
cu multă cinste și, pre aicea, prin ţară, trecănd, ai sosit 
cu pace și cu cinste de către Înpărăţie la luminată casa 
Mării Sale, și, neadestindu-se multă vreame, din pronie 
dumnezeiască l-ai cinstit Înpărăţiia iarășu cu Scaunu Dom- 
niei "Părăi-Rumănești, și, ajungănd aici cu pace, la leatul 
1227 [1719], îndată iar sai apucat de lucrul mănăstirii, 
dupe răvna Măriei Sale cea dumnezeiască, înfrumusețănd-o 
cu toate podoabele bisericești pre den lăuntru și pre 
afară, precum să și veade, întru mărirea și lauda Sfintei 
Troiţe, pentru vetnica pomenirea Măriei Sale și a răpo- 
sațilorit părințiloru Măriei Sale, ispravnic mare fiindu dm. 
Manolache V[e]! Cluceari: i Matei Mog. bți]v V[e]l Aglă], 
is[pravnic] pan Iane V[e]l Cup[alr. Și sai isprăvit de tot 
lucrul în luna lui S[e]p[temvrie], fiind leatul de la Zidirea 
Lumii 7931, ai de la Nașterea lui Hs. 1729. 

Această povestire — o adevărată pagină de cronică — e întărită şi 
de alte izvoare. După prinderea lui Nicolae-Vodă (14 Novembre st. v. 
1716) Scaunul Ţerii-Romănești a fost dat; fratelui săi, lui Ioan Mavro- 
cordat (2 Decembre 1716), care l-a ţinut pînă la moarte (23 Februar 
1719; mormîntul săă la Sf. Gheorghe Vechiă din Bucureşti). Nicolae 
trecuse prin ţară în Septembre precedent; el căpătă Domnia fără ză- 
bavă, ca un lucru ce i se cuvenia (el m'a recunoscut, cum se vede i din inscripţie, Domnia lui Ioan-Vodă). Cf. Radu Popescu, în Magazinul 
istorie, IV, şi Studii și Doc, III, pp. 26-7; Doe, Callimachi, I, p. XLari, nota 1; Legrand, Gencalogie des Maurocordato, 1900, p. 14. Nicolae-
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Vodă, fiind numit la 2 Mart (Legrand, o. c., p. 13), plecă din Constanti- 

nopol abia în April, precum arată raportul olandes din Smirna de la 

19 ale lunii: «Den nieuw angestelden Hospodar ofte prins van Walla- 
chien, de Heer Nicolaas Mavrocordati, stond op den 13 deser van Cons- 

tantinopolen naar dat prinsdom te vertrecken» («Domnul cel numit din 

noii al Ţerii-Romănești, Nicolae Mavrocordat, era gata să plece spre 

această țară la 13 ale lunii»). Radu Popescu scrie cele ce urmează des- 

pre sfințirea bisericii, la 1722: «Întru al cincilea dar an al Doumniei Mă- 

iei Sale lui Nicelae-Vodă, săvărşindu-se mănăstirea Măriei Sale de la 
Văcărești şi înfrumuseţîndu-se cu toate podoabele, şi pre din lăuntru şi 

pre din afară, praznic mare ai făcut Domnul în ziua de Sfînta Troiță, ce 

este hramul mănăstirii, şi, mergînd cu toţi arhiereii, boiarii şi neguţătorii 

şi cu altfel de oameni, din toată rînduiala, pre toţi i-ai ospătat, precum 

să cade» (p. 119). După liturghie, grămăticul Panaiot ceti din amvon 

actul de fundaţie, alcătuit, cu multe învățături filosofice de însuşi dom- 
nescul ctitor, care orînduia ca din venituri «streinii să-i priimească, pre 

goli să-i îmbrace, flămînzii să-i sature, bolnavii să-i caute, pre cei din 

temnițe să-i cerceteze cu milă» (6bid.). Zidul împrejmuitor se isprăvi mai 

tărziă, cînd se dădu mănăstirii şi a treia parte din venitul domnesc al 

vămii târgului Bucureştilor (p. 126). În acest loc (pp. 138-9), același 

cronicar povesteşte serbarea de sfințire solemnă din 13 Septembre 1724: 

de faţă erai Mitropolitul Daniil, Ștefan episcopul de Buzăii, «arhierei 

streini», mulți egumeni şi preuţi. Clerul primi pe Domn la poartă, Mi- 
tropolitul avînd pe cap moaştele. Nicolae-Vodă descălecă şi încunjură 

de trei ori frumoasa biserică, împreună cu strălucitul săă alai. Atunci 

se sluji întăia liturghie şi un al doilea praznic se dădu în acele «case» 

imprejur unde e astăzi temnița. «Lucruri cinstite se vor fi făcut», în- 

cheie Radu Popescu, «care altă dată nu se vor fi făcut». În 1728, la 13 

Septembre iarăşi, patriarhul de Ierusalim Hrisant Notara veni la Vă- 

cărești şi făcu lauda ctitorului, printrun învăţat cengomion». 

Manolachi Vel Clucer, ispravnicul cel mare, e Lambrind, ginerele lui 

Constantin-Vodă Brîncoveanu, care iscăleşte «biv Vel Clucer» şi în 1730 

(Socotelile Brașovului, p. 158). «Matei Mog.» e Mogoşescu, apoi Serdar : 

fata lui a luat pe Iordachi, fiul beizadelei Gheorghe și nepotul de fii 

al lui Şerban Cantacuzino (Gen. Cantacuzinilor, p. 286). O fată a lui 

Nicolae-Vodă a luat pe Cămărașul lanache Alevră (îdid., p. 388; Radu 

Popescu, pp. 111-2, 143), care ar putea fi Iane Cuparul din inscripţie, 

2. Chipurile ctitorilor: Maria, Smaranda (aceasta, a treia soţie a 

Domnului ; căsătoria se făcu după 1716, cînd muri Doamna Pulheria; Po- 

pescu, p. 43), doi copii cu cununa pe cap (loan, Alexandru, care 

se născu abia în 1721; Popescu, p. 130; Gen. Cant, p. 389; Legrand, 

Gintalogie des Maurocordato, 1902); Nicolae însuşi : coroană pe cap,
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haină roşie pe alta verde, briii galben, apoi Scarlat, fiul cei mai mare 
al lui Vodă, şi Constantin, cel de-al doilea (cu coroane), doi ctitori cu 
căciuli pe cap; încă un Domn şi doi copii. 

3. În pridvor, la stînga, inscripţie de mormînt: 

Mzaprobhoy ruine Bonmptonoy, 6 B'ăwprxhbnret, usăvăv Rovhevriy, 

edOdizn moro: (jour ebuhstue sis ăd[Nodamiy 88 Bavevra: 200% 
ETA mpde ră ăia, văp marpidos: rob Săhoyos “Potăyâpa. “Pososrioy 
Ysynonsp 0ijxe Mov zobroy, Băxpbo reriou&yn, mos, Mat fi. 

Adecă: 

«Acest mormînt pe Barbu Văcărescu îl cuprinde, un sfet- 
nic priceput, drept cu cetățenii; să trăiască numele lui cel bun 
acum cînd a plecat, murind, spre alte locuri: mult a suferit 
pentru durerile țerii sale. Iar soţia sa Ruxandra, dintre Ruse- 
teşti, a pus această piatră, stropind-o cu lacrămi; 1775, 2 Maii» 

Din Isi. lif. rom. în sec. al XVIII-lea și din Gen. Cant. se pot cu- 
lege multe ştiri despre Barbu. EI era fiul lui enachi. L-ită şi al Stancăi 
şi rate cu Constantin şi Ştefan, acesta din urmă, tatăl poetului Ienă- 
chiță. Fusese la urmă Mare-Vistiernic, Logotăt, Vornic, Ban, şi avu o 
carieră politică foarte zbuciumată. « Luxandra» sait Ruxanda Roset, din 
Moldova, era a doua soţie a lui. Ea venia mătuşă Doamnei Ecaterina 
a lui Constantin Mavrocordat (v. mai sus, pp. 14-5, no. 38), fiind soră 
cu Constantin tatăl acesteia, care Constantin era şi el fiul lui Iordachi 
Roset, vestitul Vistier. Înrudirea ei cu Mavrocordăteștii lămurește în- 
groparea lui Barbu la Văcăreşti. 

4. 'Tot în pridvor: 

K ponrerau Ti? Goa Amijrpâoaov, ro5 Ilosrehvizov, d&zow 705 Mra- 
za GEEK: A pa 3 - - 2, “ = 2 = a AaGân, GXĂÎ, Woyii (i ua ră Sua. Gijseru 8 ri debrepa, mod Xd za- 

paosia : sd ă€, u[bprle, âăc zi hbow arnoudroy, atbys, Nosufpiov m. 

Adecă: 

«În acest mormînt se ascunde trupul lui Dumitraşcu Postel- nicul, adecă al lui Balasachi, ci sufletul trăeşte şi va trăi şi trupul la cea de-a doua înfăţişare a lui Hristos : iar tu, Doamne, 
dă-i dezlegarea păcatelor; 1756, Novembre 18.» |
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E dintre Balasachii 'Parigrădeni. V. Gen. Caut. p. 81. E deosebit de 

Căminarul moldovean Balasachi, asupra căruia v. tabla la Doc. Cal 

machi. Dumitraşcu era dintre boierii lui Constantin Mavrocordat, pe 
aturcă Domn muntean. 

5. Mormîntul din 1856 al lui lov, egumenul Văcăreştilor. 

6. Mormiîntul, frumos săpat, al lui Nicolae Mavrocordat, cu această 159. 
inscripţie : 

“Op oz, zâsps, Bah 0» miv Gov: 

Kezbfsc -ăp 25oy Niahaoy ÎtErrj 

Ilgiv MoXogime, sira Odppofhaytas, 

Tăy mâyăz ynăy rod rpis Tiob wobe 

Bzios xaâpboavra ZE abrây fă0pov, 

Tov zâvoocây Te vai. cpovizeos fpevoy, 

To ră copy Esonrpov Gwzi Tobe derab, 

Obzep ză mpbhov ebuhste Ex Xuaphimov : 

Tornade 88 "A)etavâpos fe Tv "Oruvovy 

Tic Boousias s& azorţ(nov Ey, 

"AD 5v e pioboat Eotercoy orâmet mEnve 

“O uapuăpetoc vw oreze. rodrov doc, 

BovRâvos ExOavâyra zavăsty măbda, , 

"H% do Azâyra ob 'popnrby visat 

"H%obri oovebyp, ovppavâv ra zhijdor, 

"Oy 6hfrjommav zăvrec attop ps, 

Tăv zawrenânrrpv G&obwrec bson6rqy, 

To zyedua obrod Ev “phone Tăâa 16ng. 

ţ /OTA.EvQb. -P aDA, usuaxriptvos Tpir 

Adecă + 

Văzîndu-te, morminte, mă tem de priveliștea ta: 
Căci ascunzi în tine pe Nicolae Domnul 

Moldovei odinioară, apoi al 'Țerii-Romăneșşti, 
Pe acel care această biserică a întreitei lumini a soarelui 

Dumnezeeşte a, înnălțat-o din temelia ei chiar, 

Pe cel prea-înțelept şi Scaun al înțelepciunii, 
Oglinda înțelepţilor în sfaturi, 
Al cărui neam vestit e din al Scarlatilor.
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Părintele i-a fost Alexandru, care laa Otmanilor 

Împărăţie era tălmaciul cel de taină. 

Dar pe care Musele l-ai încununat cu-a gloriei cunună 
Acest mormînt de marmură-l încunun” acuma, 

Pierind de îngrozitoarea boală, a ciumii, 
Lăsînd durere nesuferită la fiii 

Și la soţia sa și la rudele multe: 

Pe care să-l fericim toți după cuviinţă, 
Rugind pe Domnul, cel ce vede toate, 
Să-i puie sufletu ?'n livezi înverzite. 

1730, 3 Septembre. 

Se află și în Legrand, Genealogie des Maurocordato, Paris, 1886, pp. 25-6; 
v. şi cartea cu acelaşi titlu a aceluiași autor, Paris, 1900, p. 14. Moartea 
lui Nicolae Mavrocordat fu cunoscută la Constantinopol în mijlocul 
unor mari turburări, așa încît n'avu răsunet. Nici-unul din rapoartele 
de ambasadă pe care le ştiii n'o pomenește. Abia la 24 Novembre, 
ambasadorul olandes pe lîngă Poartă arată că <în Septembre sosise 
aici vestea că Domnul Țerii-Romănești murise de ciumă» ; el adaugă că 
tînărul Constantin-Vodă a cîștigat moștenirea părintească plătind 1500 de 
pungi și apoi, «extraordinar», alte 500 (raport inedit în Arch. din Haga). 

7. La paraclis, de-asupra ușii de intrare: 

“O vaâc robros Nixohdov Moptooy 

Aouzpâs sro 0 Babihaie &v Gandvare 

T$ Kovsravrivp xotpăwp Orprpofhdyov, 
Ilshove vdy ge vai zpâroy Mox5afims, 
Vie nobewe Nixohdov TavoGtzob, 
Terpzorâzove narpăs Tstpaotere: vo 
“Ovasp ră npdoGev Niwihaoe 6 *păTrop 
Rite Eued)ev ip Guovbup. 
Ilâruoc 23 păptac, by &ivtorerev 2660. 
"Av 6 mois re mai dioyos 6pâva» 
[Ex] BăGpov S6ums, Endhhevyey ze Thabstz 
Ilpoabhv re zerytoae îv zhotoi : 
“Entorarobvros Bm6hsăy, % Avaviov, 
Tod npoorarobvroe Tis povije ris evhăBa, 

$ 

v 7 bă 7 Eres aqhs', Ab70b5Tw.
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Adecă: 

«Biserica aceast” a lui Nicolae din Mira 

S'a făcut strălucit, cu multă cheltuială, 
Lui Constantin, Domnul Muntenilor 

Acum fiind, iar mai întăiu al Moldovei, 

Fiul dorit al lui Neculai prea-'nțeleptul, 
Fii împătrit cununat al unui tată 'mpătrit cununat. 

Pe care mai întăiii Nicolae Domnul 

Voiă s'o înnalțe patronului sfint, 
Ci moartea, luîndu-l, i-a stricat dorinţa. 

În locul cărui fiul moştenitor în Scaun 

Clădi din temelie, bogat împodobind-o, 

Făcîndu-i şi pridvorul cel în patru colţuri; 

Ispravnic Anania, din Betleem episcop, 

Fiind egumen la mănăstire-aceasta. 

1736, August.» 

Constantin Mavrocordat domniă în adevăr a patra oară. Întăia dată, 

el a stăpînit de la 3 Septembre pănă în Novembre (ştirea despre re- 

chemare în raportul olandes din 24 Novembre). La 31 Octombre 1731, 

același ambasador scrie că Domnul mazil a fost numit «zilele acestea» 

(voor cenige dagen) în locul lui Mihai Racoviţă ; el ar fi dat vre-un mi- 
lion de lei. 

În Maiii 1733 se anunţă trecerea lui Mavrocordat în Moldova (Stud? 
și doc., VI, p. 257, no. 395). Apoi, în 1736, el capătă iarăși Țara-Ro- 

mănească, Ci. a doua Genealojie, pp. 16-7. 

XXĂVII. 

Mănăstirea Cotroceni. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Atastă sv[ă]ntă și d[ujmn[eJdziiască mănăstire zidită 
iaste de în temeliia ei pănă în săvărșit întru proslăvirea 

și mulțimirea numelui preasv[i]ntei și unii d[ujmn[ejzeeștii 
Firitriţei și întru slava și lauda sv[ijntei de D[ujmn[ejzei 

161.



162. 

163. 

164. 
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Născătoarei Fedoarei Mariei, a căriia și hramul Dormi- 

rea-i acesta iaste, de prea-luminatul și slăvitul Domn lo 

Șărban Voevodi, adevăratulii nepo[t] răposatului Șerbanu 

Basarabi Voevodi, strămoșiloru, moşilor, părinţilor și 
Mării Sale veatnică și fericită pomenire, dănd și laudă 

nemoartă marelui și bătrănului lui ne[m); pr&-buna faptă 
însă] nesăvărșăt lăsă[n]du, începutu-se-a a se zidi la cursu 
anilo[r] 7187 [1679], Maii 26. 

Data e aceia cînd s'a început lucrul supt Şerban-Vodă (ales în De- 
cembre 1678). Mulţămita călugărilor de la Ivir din Atos, către Şerban, 
că-și închinase ctitoria mănăstirii lor, luînd de acolo şi pe cel d'intăiii 
egumen, Partenie, în Doc. Cantacuzinilor, Bucureşti, 1902, pp. 113-9. 

2. Mormintele, îhid., p. 331 şi urm. 

3. Potir: 

Acest s[făjntu potir iaste făcut de prea-luminatul Io 
Șerban Voevod Băsărabiu, și l-ati dăruit snt. mnstire Co- 

- , . me A 
trăceani pentru veatnica pomenire; 1680 [cu cifre]. 

Deci Şerban-Vodă începu îndată după urcarea sa în Scaun ŞI îMpo- 
dobirea Cotrocenilor. 

4. Cadelniţă : 

Acesta candelnita l-au dat creștin lo Șărban Voevod 
la sv|ă]nta sa mănăstire ot Cotrăceni, pentru veznica po- 
menire; mța — 1680 [cifre]. 

5. Alte odoare: 

> 2 - , a _ , , = Îi 1784. "Attgoua roy 3obhoy mod Dad loivov K: Nrafohar sie că 
pa povij Tab weyahopăpropos Leopeţiov îv ave Sepunvy- 6630. 

Adecă ; 

«1784. Danie a robilor lui Dumnezet Ioan și Niazula (?) la 
sfinta mănăstire a Marelui Mucenic Gh eorghie, în hanul lui 
Şerban-Vodă.» 
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Aă ovvăponijs uob M[nrlpovăvovs vai tnțobuzvav rije czâmapias uovis 165. 
ri Rotwijozoc rîjs ubpias Înv Olzari]uov ie Korportăvrqome we 
cd aapby fpropăntav, ai optepbd eis adrăv my meprad). aa. 

Adecă;: 

«Cu ajutorul miei, Mitrofan, şi egumen al veneratei mănăstiri 
a Adormirii Născătoarei noastre de Dumnezei de la Cotroceni, 
sa tăcut artotorul acesta, şi s'a, dăruit către acea vestită [mă- 
năstire) ; 1701.» 

Mitrofan e poate viitorul Mitropolit, care urmâ lui Antim Ivireanul. 

6. Acest[ă] nafornita sai dăruit de prea-luminatul Șer- 166. 
ban Voevod Băsărabi la a sa snt. mnstire Cotrăceani. 

7. Candelă:: 
167. 

Robul lui Du[m)nezeii Radul Catacuzino Vel Spătarii; 
1715. 

Dăruitorul e fiul de al doilea al lui Constantin Stolnicul. El muri în 
chiar acest an, Domn fiind fratele său Ştefan, la 25 Februar, şi e în- 
gtopat în mănăstire (Doc. Cantacuz., p. 333, no. IV). 

S. La turnul de intrare: 168. 

m[iacerite] e[ozsiere] 1[ww] Il[epnans] B[wepaza] E[oreoaa] 
r[senoăapr] a[estan] S[repole[aaxieneu]. 

Veniți cătră dănusa și vă viți lumina, că ușa mănăs- 
tii ag... luau-ș vestea ; 7189 [1680-1]. 

XAXVIII. 

Mănăstirea Plumbuita. 

|. Inscripţie zugrăvită de-asupra uşii înnăuntru : 169. 

Ey zptbrorg oviițepdn 5 năvoenros vabe vot. zpoeijtod llpoâpâuob 

%. Bazzoreă ?loivvov napă, no eboefeorăzov abfsyros Ilsrpob B[os665a], 

ah, 8 riic zohoxapias Bepăirq 2awehâs” EX Gsvrepov Gviprmpev ex PBă- 

fi d sboeftoraroe abB&vvqs "AMtovăgoc BB. zarip ro Mia BB., 

6
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div ri eboefeorărns zoplas Aimorepivns, Lahoravijs, “Popaios, ij ce 

adrod oiwbime" în 88 rpirob &... Bioay 6 ebosftoraros Marbains Muz 

5upâunas BB. îv mg dd wrfjocos Lpve, vro 'Amprhiob: 8y 3 ro ao 

owenpicp 2zi uyi 'Oxrofpiep tă”, Eu roi [wpofe]pod oetowob reeteos Exarsdar 

pion: âwmprepâr, 88 r6ov zece Gpărar] vabe doov xai axpnavăptoy dany ua. 

ozob83, Atovatob 705... 9tv05, Xa 56 "loawyivây Exy6piov, 2poronază East, 

.râ owa” E, ri w Motov, zoi Eredswq îjs.. w qwos' [rod Xpiloroă 

be Gpâvrat, ăpyieparebovros [rod mov]epolrizo» mp AostBEov xi ije- 

uoyadovros... [105 loyvyob Kovoralyrivov “Thiăyra BB... 8o5hov..., 

Adecă;: 

«Mai întăiă s'a înnălțat prea-venerata biserică a prea-vestitului 

prooroc Înnainte-Mergătorul şi Botezătorul Loan de către prea- 

cucernicul Domn Petru Voevod; iar, din mulţimea anilor, s'a 

dărîmat cu totul; ci a doua oară a înnălţat-o din temelii prea- 
cucernicul Domn Alexandru Voevod, tatăl lui Mihnea Voevod, 

împreună cu prea-cucernica Doamnă Ecaterina, din Galata, Greacă, 

soția lui; iar a treia oară a [clădit-o] prea-cucernicul Matei Ba- 

sarab Voevod în anul de la Facerea Lumii 7155 [1647], la 10 

ale lui April; iar în anul Miniuirii 1802, în luna lui Octombre 

14, a fost dărîmată cu totul de grozavul cutremur ; iar apoi sa 

înnălțat, aşa cum se vede, atit; biserica însăși, cît şi clopotniţa, 

cu cheltuiala şi sîrguința lui Dionisie ... şi din Ianina de loc, 

protopop..., în anul 1801, la 20 Maii, şi s'a săvîrşit la... 1806 

de la Hristos, precum se văd, fiind archiereă prea-sfinţitul chir 
Dosoftei şi Domn Ioan Constantin Ipsilanti] Voevod....». 

Petru- Vodă, întăiul ctitor, fiind arătat ca mai vechii decît Alexandru 
Mircea, e Petru de la Argeș, Radu Paisie, ctitorul de la 'Pismana, 
bolnița Coziei şi de la Mislea (v. mai departe, Cozia, şi Ştefulescu, 
Tismana, pp. 93-6). EL se înfăţişează, la începutul veacului al XVI-lea, 
ca un împodobitor al ţerii, urmaş vrednic al lui Neagoe şi emul al lui 
Petru Rareș din Moldova. Pentru Ecaterina, soţia lui Alexandru Mircea, 
V. Contribuţiună la istoria Munteniei, p. 1 și urm. Pentru marele cutre- 
mur din 1802, v. Iorga, Manuscriptele mănăstirii Cernica, Bucureşti, 
1902 (extras din Biserica ortodoză), p. 20. Atunci a căzut şi turnul 
Colţii; «de ar fi ţinut mai mult», | “scrie un contemporan, «poate că se 
strica și pămîntul» (4bid.).
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2. Pe o cruce: 

Obroc 6 mavoebăoutos orobpăe Eroii îi 'ăvohoudrov rod tvâoto- 

sâroo pyoyos Meyăhov-lloprăpy woptov Lewpryiov pio. 1724. 

Adecă: 

«Această prea-venerată cruce s'a înfrumusețat cu cheltuiala, 

prea-vestitului boier Marele-Portar [al lui Nicolae Mavrocordat) 
dumnealui Grigore Grigo ; 1724.» 

XĂXXIX. 

Mănăstirea Mărcuţa. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Cu vrearea Tatălui și cu ajutoriul Fiiului și a Sf[ăntu- 
lui D[ujhi ziditu-sat atastă. st[ăjntă, mănăstire după apa 

Colinţini, unde să cinsteaște și să prăznuiaște hramul sfin- 

ților îngeri, însă den temeliia ei, de Dan Vel 1 Lfo Jeo[fălt, 
cănd” Gr Guzssil anilor 7095 [1587 7], care, după întăm- 
plarea vremilor rămăind la mare lipsă, și văzănd ctitori 

că nu vor putea să o chivernisească, venit-att jupăneasa 

Vișana, fata lui Marco Vel Armașu, nepoata lui Dan Vel 
Log|ofă]t, la preasfințitul Mitropolit chir Theodosie de o 
ai închinat-o metoh Sfintei Mitropolii, și Sfințiia Sa atu 
învălit-o și ai făcut și casele. lar acum, în zilele prea-lu- 

minatului D[o]mni Io Grigori Ghica Voevod, îndemnatu- 

saii den răvna d[ujmnezeiască Preasfinţitulu Mitropolit 

al Ug. chir Stefan de o ai înfrumsețat și cu slomnu [=—prid- 

vor] și cu clopodniţa și cu zugrăveala pe den lăuntru și pe 

den afară, cu ferestri şi cu ușa de piatră și cu alte multe, 

precum să veade, făcăndu-să noii ctitor, ca să fie Sfinţiei 

Sale veaânică pomenire; Sept. 20, 7242 [1733]. 

ȘI în Musceleanu, pp. 82-83. 

Dan n'a fost Mare-Logofăt al lui Mihnea-Vodă, care era Domn la 
acea dată de 1587: el nu face parte din nici-un Divan înnainte de 

Mihai Viteazul (Danciul din această epocă e altul; atunci trăia și Dan- 

1 

0. 

îl.
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ciul din Brîncoveni, tatăl lui Matei Basarab). Supt Mihai Viteazul, în 

1594, el era Vistier, dar nu Mare-Vistier (acesta fiind Teodosie Ru- 

deanu) (v. Studă și doc., VI, p. 259, no. 27). Era un om bogat: la 

dînsul trase un emir ce venia din Ungaria, şi aici peri el în focul 

pus de ghiulelele tunurilor lui Mihai (ms. Hevenesi, la Șincai, pp. 395-6; 

cf. Walter, în Papiu, I, pp. 14-6). În 1598, el era fugar în Moldova şi 

cerea Polonilor, în fruntea celorlalți pribegi, ca Domn noă şi bun pe 
Simion Movilă (Hurmuzaki, Supl. II], 1, pp. 487-8). Fireşte că acesta, 
luînd Scaunul muntean, îl făcu Mare-Logofăt al săii (Studă și doc., V, 
p. 177, no. 16). El tugi cu Simion în 1602; şi în 1603, el, «Dan Da- 
nilovisă Velich. Logofăt», stă, împreună -cu Mitropolitul Eftimie, ia- 
răși în fruntea pribegilor (Hurmuzaki, î. c., p. 265). El pare să fi murit 
în Moldova. — Pentru Mitropolitul Ştefan, v. Isi. lit. rom. în sec. ul 
AVPilIl-lea, |, p. 513. 

2. Chipurile ctitorilor: la dreapta, Grigore Matei Ghica, Doamna şi 
cinci copii (se pot identifica astfel: Scarlat, Matei şi trei fete; dintre 
care una: Ruxanda; v. mai sus, p. 14, no. 37), apoi Dan; la stînga, 
Alexandru Ipsilanti, Doamna, un boier și o jupîneasă. 

172. 3. În pridvor, piatră de mormînt, cu această inscripţie : 

"Eăde watyo Bobha. rob so Xpvairo, obtbos rob waxaplijen 
Ozoopăxn Ianawznhăov, ai 6 băs abrije Kovoravrtvoc. 

Adecă: 

«Aici zac robii lui Dumnezeii Hrisafa, soţia răposatului Teo- 
dorachi Papanicola, şi fiul ei Constantin.» 

173, 4. Pe turn: «lo AL. Io. Ips. VV. 1779.» 
Aceasta înseamnă că Alexandru Ioan Ipsilauti a clădit din noii clo- 

potniţa și a reparat biserica la anul pomenit. 

XL. 

Mănăstirea Comana. 

174, 1. De-asupra ușii de intrare: 

[Stema Cantacuzinilor.] 

Acastă sfăntă și d[ulmnezeiască mănăstire și d[ujm- 
nezeescu lăcaș făcut iaste den temelie de cel de demult, 
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ce în bl[ajgocestivie sa ai săvărșit-o, răposatul Șărban 
Voevod, care ai domnit Țara-Rumănească, cel adevărat 
și vechii Băsărăbescu, la lt 7097 [1588-9]; deci vechin- 
du-se de multa vremi, căt; și la stricăciune ajunsease, nu 
numai sflăjnta bisearică, ce și alte zidiri după împrejur ; 
care ajungăndu pănă la nepoţii și strenepoţii aceluiaș ră- 
posat Domnu de mai sus zis, den multa osărdie și pohtă 
d|ujmnezeiască sau îndemnat cel den strenepoţi Șerban 
Cantacuzino Vel Păh., fiiul răposatului Drăghici Canta- 
cuzino Vel Spăt., nepotul aceluiaș răposat Șerban Voevod 
dentr'a lui fiică Ilinca și fetor lui Costandin Cantacuzino 
biv Post., și s'aii apucat cu multă osteneală și cheltuială 
de o ai înnoit, și cu lucrul, și cu altele, înfrumusețănd 
biserica întăiti cu înnălțarea și zidirea slomnului! acestuia, 
precum se veade, și, afară dentr'alte zidiri, și cu multe 
arginturi, odoară_şi_ moșii și Tigani o atu adaos și o ati 
întărit, arătăndu-se desăvărșit ctitor întru slava lui D[u]m- 
nezeii și a celui de minuni făcătoriii Marelui Nicolae, care 
și hramul iast[e], întru veatnica pomenire a lui și a nea- 
mului săi; 7208 [1699-700), 

Încă de la 7081 (1572-3), un Şerban din Coiani, fiind Postelnic, făcea, 
împreună cu mamă-sa, Anca, o danie mănăstirii Goleştilor, Vieroşul 
(Doc. Cantacuzinilor , pp. 8-9, no. XI). Anca, soră cu Postelnicul Marcea, 
era, cred o fată nelegitimă a lui Basarab Neagoe, căci nepotul- ei de 

fiică Şerban, ajuns Domn ca Radu-Vodă Şerban, în 1601, își zice usur 

(nepot, petit-fils) al lui «Basarab Voevod» (el numi Basarab pe fiul 
săi, care nu trăi însă decit prea puţin; Ilie Nicolescu, în Be. p. 7st,, 

arch. și filologie pe 1902, p. 204). Despre Anca se mai spune că «era din 
Craioveşti», ceia ce se explică și prin aceia că mama lui Basarab 

Neagoe, Neaga, era soră cu Craioveștii (Barbu, Pîrvu şi fraţii lor). 1 se 
zicea Băneasă, şi cred că soţul ei fusese Barbu Craiovescu, şi nu fostul 

Vornic, apoi Banul Şerban din 1539, răsculat în potriva lui Radu 

  

  

i Acest cuvînt, cu înţelesul de pridvor, se întîlneşte şi în inscripţia de 
la Mărcuţa si în Cronologia critică (v. Şincai, la a. 1215: «slona acei bi- 
Searici»),
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Paisie (Hurmuzaki, XI, p. 855, nota 1; p. 856, nota 1). Acest Şerban, 

care se întîmpină la 1535 în Divanul lui Radu, fu înlocuit apoi cu al 

doilea Barbu Craiovescu, fiul lui Pîrvu. Cînd Barbu fugi în Ardeal, la 

plecarea din Domnie a lui Radu Paisie, înlocuit cu Mircea Ciobanul, 

Mircea tăcu milă Ancăi, lăsînd-o să vîndă parte din moşiile pribeagu- 

lui (cf. Studii şi doc., VI, p. 456; Nicolescu, în Noua Rev. Romină, IV, 

p. 358, col. 2, nota i; Pretendenţi domnești, p. 36, nota 2). 

Anca avu cu Barbu pe Şerban Postelnicul şi pe o fată, Maria. Această 

Marie născu un copil din flori, pe Şerban (numit astfel după unchiul 

săii), care nu pomeneşte nici-odată de tatăl săi. În 1588-9, el era 

Păharnie, dar nu Păharnic-Mare (Ilie Nicolescu, în Noua Revistă Ro- 

mână, IV, pp. 357-8). Mare-Păharnic ajunse numai supt Mihai Viteazul, 

al cărui urmaș în Domnie a fost. 

Elena, fata lui Radu Şerban, a luat pe Costantin Postelnicul Can- 

tacuzino. Fiul ei mai mare se numi Drăghici, după Drăghici din Măr- 

gineni, din care se coboria Doamna Elena, mama acestei Elena Canta- 

cuzino. Fiul cel mai mare al lui Drăghici fu botezat însă Şerban, după 
bunicul săi Domnesc, precum şi după unchiul săi, Şerban Cantacuzino, 
care a domnit şi el. El jucă un mare rol în Domnia lui Brîncoveanu 
şi făcu Pretaţa la Liturghia din 1702 (Bianu și Hodoş, la această dată). 
Șerban muri în August 1709 (It. lit. rom., I, p. 358, nota 1). 

Deci avem următorul tabloi genealogic: 

N eaaoe Basarab 

Barbu Banul— Ala 

/N 
Şerban Postelnicu Maria 

Radu-Vodă Şerban 

el 
Anca (după bunică) Dră d . 

ăghici 

Basarab Elena Cantacuzino 

Şerban Păharnicui 

Ci. şi Soc. Sibiului, pp. 20-1.
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2. Pe un mormînt, în dreapta: 

D[răghici] [Cantacuzino]. C[onstantin] C[antacuzino]. 

m[iaocrite] B[oasiere] I[w] II[eprann] B[acuparn] B[oegeaa] r[ocns- 
Aapa] 3[eaau] S[rrpoe[aaxineron]. 

-- Acastă ună piatră aceste trei țărăne acopere: a bătră- 

nului Șărban Băsărabu Voevod, a lu Drăghic Catacuzino 

Vel Spătar, de fată nepotuii, și a lu Costandin Vel Peh,, 

iubit fiii lu Drăghi; pre carii cum viiața în dragoste săn- 

oeiui i-au legat, aşa mortea, aice aducăndu-i, veacilor 

i-aii răposat. arii şi, creștinește, cu dereptate, cu dragoste, 

cu milostenii și cu toate bunele fapte trăindu, sau săvărșit, 

la anul de la Hs. spăsitoriul [7128 == 1620], de vărstă —, 
moșul, nepotul la [7176—1667], de vărstă —, fiiul la [ 

], de vărstă —. 

Tipărită şi în Cronicele muntene, pp. 158-9. 

Pentru îngroparea lui Radu Serban la Comana, v. ibid. Genealogia 

Cantacuzinilor (p. 98) dă data precisă a îngropării: 13 Novembre 1667. 

În aceiaşi zi, Radu-Vodă Leon, în slujba căruia Drăghici murise de ciumă 

la Constantinopol, trecu veniturile dregătoriei lui de Spătar asupra 

celui mai mare dintre fiii în viaţă mortului, Pîrvu (Constantin, numit 

după bunic, Constantin Postelnicul, era încă în viaţă—bid.; cf. și pp. 

101, 109. Tot așa muri tînăr şi alt fiă al lui Drăghici, Grigore, numit 

după Grigore-Vodă Ghica, ce-l va fi botezat). Faptul că în acest mor 

mînt se arată ca îngropat și Constantin, dovedeşte că piatra a fost 

pusă abia de Şerban. 

3. Pe un patrahir: 

) CA : pă Daf £ E 7 7 

i 3931405 904 movăi Tov Lipă 1[[050.5795 Boxapsoriov. Aa, . 

Adecă : 

«Al lui Gherman arhimandritul și egumenul de Văcărești; 1781.»
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XLI. 

Biserica din Coeni (lingă Comana). 

De-asupra uşii de intrare în biserică: 

Atastă sfăntă și dumnezeiască bisărică, care să vede zi- 

dit[ă], den temelie iaste făcut[ă] de Doamna llinca, fata 
răposatului bătrăn lo Șărban Băsărab Voevod, înpreună 
cu ai săi fetori, cu Costandin Vel Stol., cu Mihai Vel 
Spăt., cu Mateiu Vel Ag., cu Iordache Vel Căm[ă)raș, pen- 
tru că a bătrănă care lăngă atasta era mai de'ntăi făcut[ă] 
de tatăl Doamnei Ilincăi, cel de mai sus zis bătrăn Io Șer- 
ban Basarabii Voevod, moșul acestor coconi ai ei, răi cră- 
păndu zidurile acele de “ntăi, tastalaltă de iznoavă înce- 
putu-o-ai și săvărșit cu ajutorul lu Stăi Nicolae, în zilele 
bunului creștin Domnu bătrăn Io Antonie Voevod, lăsăndu 
părinților, moșilor, strămoșilor bună și în veac pomean[ă]: 
amin. Și a 'nceput a se lucra la Mai 3. și se-aii sfrășit 
la Sep. dn. 18, lt 7180 [1671]. 

În copia mea era 7170, dar atunci la 1661 nu domnia încă Anto- 
nie-Vodă, care ocupă tronul muntean între anii 1669 (7177) şi 1672 
(7180), Mart. Deci ar putea fi numai 7178, 7179 şi 7180. 

Casele din faţă cu biserica, locuite de Jupănesele din Coeni, Anca și 
Maria, aii fost apoi una din reşedinţile lui Constantin Postelnicul Can- 
tacuzino. În adevăr, iată ce scrie Paul de Alep despre aceste Curți 
(trad. Cioran, pp. 110-1): «Un sat ce aparţine Marelui-Postelnie Con- 
stantin, anume Coianii [nu Comana !], aşezat pe un loc ridicat, cu pri- 
velişte asupra rîului Argeş. În el se află un mare palat după chipul 
palatelor din Constantinopol. De minune e clădirea, celor două corpuri 
principale ce-și sta în faţă. Ca formă, nu se deosebesc, aii turnuri şi 
sînt zugrăvite cu linii tremurate asemenea cu marmora pătată. În vir- 
ful fiecărui turn, e zugrăvit un cerc care samănă [prin coloare] cu 
porfir de cel mai bun, iar în jos sînt felurite colori ea ale marmurei 
pestriţe. Lemnăria e foarte frumoasă; sculpturile de la fereşti, minunate. 
În cuprinsul palatului e o biserică mare, cu hramul Sf. Nicolae».
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' XLII. 

Biserica din Dobreni (jud. Vlaşca). 

-]. De-asupra intrării în biserică: 

+ Cu bună voe Tatălui ș(i] cu ajutorul Fiilui și cu să- 
vărșătul Svăntului D[ujhu rădicatu-se-ai acastă sv[ă)ntă 

și dumnezeiască besearică pre hramul prea-cistitei și slă- 

vitei Uspenii b[ogorodi]ță [— Născătoarei de Dumnezeii], în 

zilele prea-luminatului lo Mateiu Voivod Băsărabiă, și ai 

făcut; den temelie jupan Costandin Vel Sărdar, snă Io 

Șărban Voivod, i jupăniţa Bălasa (sic). Pis msţa Avgust 

15 duă, vă leat 7154 [1646]. Ispravnică Vladulu Logofăt. 

Constantin Şerban, care ocupa mica dregătorie nouă de Serdar (luată 

de la Turci), mersese în 1644 în Ungaria cu contigentul muntean dat. 

de Matei Basarab lui Gheorghe Râkdczy. La 20 Februar se aflu la 

Sîngiordz, în Ținutul Bistriţei, unde i se trimitea de Bistriţeni o sticlă 

cu rachii (Studă și doc., I-II, p. 43). Cronicarul ardelean Kraus (în 

Fontes verum austriacarum,) socoteşte la 6.000 numărul ostașilor puşi supt 

comanda lui Constantin. La Jeszeni, pe care venise să-l despresure 

Imperialii supt Homonnay, Constantin îi atacâ noaptea, înnainte ca ei 

să se așeze în lagăr. La urmă, Homonnay fu învins de dușmanii săi şi 

i se luă şi o bogată pradă, din care se vor fi împărtăşit şi Muntenii 

(Î. e. Ii, p. 139). Saşii din Bistriţa-i zic «tînărul Şerban-Vodă», şi 

vedem și din inscripţie că, îngăduit de Matei, el nu se sfia a-şi măr- 

turisi obîrșia domnească. 

2. Pe o piatră de mormiînt în dreapta: 

Cu mila lu Dumnezeii şi cu ajutorul Precistii criștinul 
și luminatul Domno lo Costantin Şărban Voevod pus-am 

și o am așăzat atastă cinstită piatră pe cinstita gropă pe 

osel[e] mait[i] mele] Elini, și se-ai prestăvit în zilele lo 

Mathei Voevod, msţ. Avgust 6 dni, vă leat 7150 [1642], 

și se-ai pus atastă piatră în zilele Io Costantin Voevod, 

vă leat, 7164 [1656].
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Mama lui Constantin Şerban a fost soţia preotului din Dobreni. Y. 

articolul mieii despre dînsa, în Conv. literare pe 1903. 

Constantin își făcuse un palat aici. Paul de Alep (trad. Cioran, p. 

209) îl descrie aşa: «Curtea e mare şi încuvjurată cu un zăplaz de 

lemn : înnuntru sînt odăi mari și încăpătoare, cu turnuri pe care sînt 

zugrăvite icoane de sfinți și lupte. Casa dă întro grădină întinsă, cu 
straturi şi jghiaburi de olane. Jur împrejur, e un heleştei mare, cu un 
pod de-asupra, lui. În mijloe este un foişor trumos, iar lîngă el o bi- 
serică mare de piatră, cu hramul Adormirii Maicii Domnului». 

După mazilirea şi fuga lui, Constantin se mai întoarse odată în ţară, 
în April-Maiă 1660, şi ajunse iarăși aici: «Ati venit; în Scaun, și sai 
dus pănă la Dobreani... Unii zic. că Costandin-Vodă sait tras de ai 
venit în ţară pentru că aă avut avuţie înnecată în burie în heleşteul 
de la Dobreni, și, neluînd-o cănd sai dus întăi, acum aă venit de o 
aii luat» (Cron. lui Const. Căpitanul, ed. Iorga, p. 142). Cf. Studă și 
doc. IV, pp. ccovr-viir, 271. Şi cronica lui Kraus spune că scopul ve- 
nirii lui Constantin era numai să-şi scoaţă din heleşteii comoara (II, p. 56). 

Dobrenii ajunseră apoi, prin moştenire, ca și Vărăştii, la Elena lui 
Constantin Postelnicul Cantacuzino (Doc. Cantacuzinilor, pp. 88, 143): 
ea trecu pe aici în mersul spre Constantinopol, întovărăşită şi de pa- 
tiarhul de Constantinopol Dionisie (îbid.). Cf. şi îbid., pp. 150, 160. 

3. Chipurile ctitorilor sînt refăcute dăunăzi. Constantin Şerban are o 
mantă verde cu șireturi pe piept şi un dolman roş cu blană neagră. 
Bălașa poartă o mantă roşie blănită cu negru peste o haină galbenă. 
Fiica lor, «coconița Bălașa», are peste o haină verde o mantie TOşă. 

XLIII. 

Biserica din Fierăşti (jud. Iliov). 

1. Pe un mormînt înnaintea ușii bisericii, se deosebesc numai aceste 
cuvinte și frînturi de cuvinte, săpate întro piatră ordinară : 

Î 3AE EcTn TPOBh... E TAR... HBAWI B... IOBRH... Ppadait... 
HN CB... A MAABAT... UE ST... BaABa... Cagamsr'brl TAd. xâE, 
MCUA Maia RE rad... npkeragn ce... 

De aici se înţelege numai atîta că mortul a părăsit lumea la 2 Maiă 
1620. Cred că el nu poate fi altul decît acel Fiera Logofătul care scrie 
ua act al lui Mihai Viteazul la 6 Iulie 1600 (Bogdan, în Prinos Sturdza, 
p. 165) şi care era, după d. general Vasiliu Năsturel (Prefaţa la ed.
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lui Varlaam şi Ioasaf, tradusă de Udrişte Năsturel), tatăl lui Udrişte 

Năsturel: aceste e, împreună cu sora sa Doamna Elina a lui Matei 

Basarab, ctitorul bisericii din Pierăşti. O altă soră avea un palat mare 
în apropiere, la Vărăşti (Macarie de Antiochia, p. 211). 

2, De-asupra ușii de intrare: 

CE CIHENHBI H GĂCPRHRI Xpat H3 CAMATW EPA WCIISEANIA EK3A- 

BARE BI. W CRBAAN BEI NOMOIȚIIIO IOBEArEA KE Hi HEAH- 

RENIEM MpECBETARIAA BAPOUCTHBEIA FHAPHHRI PO:EAbi Gacrini Bane- 

BĂTOAATIIS HAWAANHHH EOEROAHHKI BEMAA SPpoRAAYINICIioA, €SnpS- 

umuui npecekraaro n Apartine rwenapth Îw Magea Racpanri 

TIPANIEA SE HAUT SACTIIA CEPOIDEHIEA ABAO EA 1 TRI (Sic) EparrS aa 

uar 'rărpeaa (sic) Mwpecra lincrSpeaa, Bt mpcanoza BAunoa'bnuoe 

HAA IIPECTEIA EHRORHAAAHRIA II EHBOTEOPAIIA "TpOU, BA EA 

RUEATW GESHAUATUU H RCECHANAT 1 Bh MpEAHCHOE EAnnaro Eponua AXA 

CTEW B Ap CRUNECTRIE HAUAACTRSIOIȚIS 'TOPĂA ELOAAHHOMS reniAp5 

keueperentio MS Toa  cSupSatuiS, npu apynencat nrp Oewăbnarl 

u encinS pribruinuteoat trp Iruarin, ii BS3oRcnoa nrp Grejant;, 

Bi AkTO WT cR3AaHia Mipa 3pHB Hi WT cca Apă xaAA, 

UpueTaniih NE A'BAS BRIC Mamaurs HapaSaoRuwr lerezerţu. 

+ A 
Această inscripție_savantă, datorită de sigur minţii iubitoare de cu- 

vinte și întorsături pretenţioase a lui Udrişte Năsturel, are acest înțeles: 

«Acest sfînt şi Dumnezeiesc hram din însăși a lui temelie sa 

înălţat şi zidit cu ajutorul lui Dumnezeii și cu cheltuiala prea- 
luminatei blagocestivei doamne Doamna Elena, cu mila lui 

Dumnezeii stăpînă și Voevodeasă a 'Țerii-Ungrovlahiei, soţia prea- 
luminatului şi stăpînitorului Domn lo Matei Basarab, cu oste- 

neala și în parte şi a ... fratelui ... Lorest Năsturel, întru 

numele precistei, de viaţă dătătoarei şi de viață făcătoarei Treimi, 

unul Dumnezeii cel viii şi fără început şi prea puternic ... şi 

întru .., Treimi, şi al pogorîrii în lume a Duhului Sfînt. .., fiind 

Domn atunci de Dumnezeii dăruitul Domnul cel mai sus pomenit, 

soţul ei, supt archiepiscopul chir Teofil şi episcopul de Rimnic 

chir Ignatie şi cel de Buzăi chir Ştefan, în anul de la Facerea 

Lumii 7152 [1644] şi de la Mîntuirea Lumii 1644. Vătah a fost 

la lucru Mamant fiul lui Baxbul, din Netezeşti.» 

181.
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XLIYV. 

Mănăstirea Mărgineni. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Oe 

Koopcvri voăy ris vep:nfsim “păpis 
îi 

Brovar sd Vavâyr Bad sorrpia. 

Te îi Mosagie 7â ăpyiovăpicis 

“Irrobuâvg rijods ij lepăc vie. 

“Ehxove 38 iv manpida î4 "Errtoop, 

Koopobyr vaby oby, vtupte TV dvefiâvos. 

85, "lobiroe. 

Această inscripție pedantă şi coniusă arată că noua biserică de la 
Mărgineni s'a făcut abia în Tulie- 1862 de Archimanăritul Macarie, egu- 
menul mănăstirii, de loc'din Efes. 

2. Din vechea inscripție pusă de Constantin Postelnicul Cantacuzino, 
s'a păstrat numai o parte din stema familiei lui, 

3. Pe o piatră depusă în pronaos: 

"0 mapăv mteapăe %pulve î0] dpepâv 705 bynhorăro» "lodyob propia» 
Boe56[0], p[iprepure]bovroc rob 7lovostor]ăzo» aopiov.... 

Adecă: 

«Această cişmea s'a [făcut în] zilele prea-înnălțatului Ioan Gii- 
gore Voevod [un Ghica], fiind aichiereii prea-cuviosul chir...» 

4. “Tot acolo: 

A rii ooxahias Tod Vw Îr(o»pevsbovras 6 pu pp »bplo» Naza- 
7 sTa 7 + Pi . . _ _ | pi "Epatiov, Siwatran, &&yero 1 2apod3 Bobo, ro 1848, Maiw. 

Adecă: 

«Prin iubirea de frumos a egumenului de acum, archiman- 
dritul chir Macarie Etesianul, de la Muntele Sinai, s'a făcut 
această fîntînă, în 1848, Maiă 18.»
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5. De-asupra uşii : 

Oimoc 6 Baioc vmăc 6 Ex" Gvâuart Tppevos Tv îţioy mawnegiatov 
Tv Orppehoy rafti.pyoy 2uz60q ră apârov Tapă Tod uopiws. adrod UTj- 
sopac Meyahov-Bopvinov Aporpirin Maprtiwăvav, rod Tepipavyobs rây P- 
haztouwy mEvobe' Tâ â8 Eres. owrnpip 1646, Eni Marbaiov Mzacopăuna 
BB. zenghatbuzvos dv noi defporb, ovijrepdr, rd Gzbrepoy ab re ro 
oii Smtoxizoo wi apossrod Mapriwvavlov, uopiov llupOeyiov, xai ră 
Meyâdo-lloarehvixov wopiov Kovoravrivov um ro Meastohyizov 1bpiob 
Auijepăoob ai mod Mey. Brortapiov xopion "lotpariov wat rod Acyo- 
Bezov mopiov [Ilva bibe Ampigjrpănxob Acra. 05 Maprbiyăvov” peră 8 
E 96 ex aetowod nenroxoc, vmrtpâin mb rpirov Emi Mio “Paxofinta, 
BB., bn 05 %bp 'AvGinob Gpyuuavepizov vai x Orptoby.âvov, rod Soyatrov, 
mad mă 1142 Eros; rehevraiov dt m 1802, 'Ourofp. 14, mâhw în rod 
rofeuab sstouod xabrdopi0d-) uepos rod reryoxăstpob Xa Gh î, Gsâră 77 Sri i 

7rtpvă Tây eĂ)dv xi 6 vadc 05roc due 2dăpobs* 00sy ră văy md rEroprov 

Asab E fabpov Eni rod Exhaumpwrăro» Îp.âv  abG€vrov "loyov 
Roysravrivov "Adefdvăgov “Tomhâwn BB. ai Exi rob xawneporărav My- 
îpinohizo Dibpypofhagias opiob Acobsov, 3. "mmeheias vai Bază 
ceh crpio xafmrobuzvov Maprbivaviov, %piob lodasiu, Srvairov, rob 2% 

Boăpoy, 8 fre. cocmpio 1806, vară va Aroborov 6. 

Adecă: 

cAceastă dumnezeiască biserică cu hramul sfinţilor prea-ma- 
rilor îngeri cari duc cetele îngerești s'a zidit întăiă de cel de 
căpetenie ctitor al ei, Marele-Vornic Drăghici Mărgineanul, din 
vestitul neam al Filipeştilor, şi, în anul Mîntuirii 1646, fiind 

Domn Matei Basarab Voevod, cum era învechită şi stricată, s'a 
înnălțat a doua oară, de către prea-sfinţitul episcop și egumen 

al Mărginenilor chir Partenie şi de către Marele-Postelnic dum- 
nealui Constantin şi de către Marele-Stolnic dumnealui Du- 

mitrașcu și de către Marele-Vistier dumnealui Istratie şi de 
către Logofătul dumnealui Pană, fiul lui Dumitraşcu Logofătul 
din Mărgineni ; iar, după 96 de ani căzînd de cutremur, s'a în- 

nălțat a treia oară supt: Mihai Racoviţă Voevod, de către chir 
Antim archimandritul şi egumenul, cel din Sinai, la anul 1742; 

186.



187. 

94 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEI 
  

şi, la urmă, în 1802, Octombre 14, din noi s'a dărîmat de cu- 

tremurul cel grozav o parte din zidul de împrejmuire şi toată 

aripa dreaptă a chiliilor şi însăși biserica aceasta pănă în te- 

melii; deci acum a patra oară s'a înnălţat din temelie supt 
prea-strălucitul nostru Domn Io Constantin Alexandru Ipsilanti 

Voevod şi supt prea-sfinţitul Mitropolit al Ungro-Vlahiei chir 

Dosoftei, cu îngrijirea și cheltuiala sfințitului egumen de Miăr- 

gineni, chir loachim Sinaitul, cel dintre Bulgari, în anul Min- 

tuirii 1806, luna lui August 6.» 

Asupra lui Drăghici cel real (supt Neagoe Basarab) şi cel fabulos, 

v. Cronica lui Constantin Filipescu, ed. Iorga, 1902, p. mr şi Doc. 

Camacuzinilor, p. 239, no. 1. Constantin Postelnicul e Cantacuzino; 

Stolnicul Dumitraşcu e Filipescu; Pană fiul lui Dumitraşcu, pe atunci 

al doilea Logofăt, luă pe Mărica, fata lui Constantin Cantacuzino ; Is- 

tratie Vistierul (v. asupra lui Ilie Nicolescu, în Noua Revistă Romină 

din l-iii Novembre 1901), care peri din porunea lui Mihnea-cel-Răi, 

face, în 1646 tocmai, o cumpărătură de moșie de la un ginere al lui 

Dumitraşcu Filipescu. V. ed. citată al lui Constantin Căpitanul, p. vin. 

Istrati, fiul vestitului Stroe Leurdeanu, ţinea pe Ilinca fata lui Nicolae- 

Vodă Petraşeu cu Ancuţa fiica lui Radu-Vodă Şerban. Ancuţa era însă 

soră cu Elena soția lui Constantin Cantacuzino, şi acesta, venia astfel 
unchiii lui Istrati (Ilie Nicolescu, 7. e.). Deci toţi ctitorii cei noi erai 
rude. — Cutremurul din 1742 nu e cunoscut (v. Gr. Ştefănescu, în 
Au. Ac. Rom., XXIV, partea științifică, p. 14). Cod că e vorba decu- 
tremurul din 1740, supt Constantin Mavrocordat (îbid.), şi că în 1749 

s'a făcut numai clădirea din noă a bisericii. — Pentru cutremurul din 

1802, v. şi mai sus, Plumbuita. 

6. Aghiasmatar de argint, cu această inscripţie : 

T aacriue nai Iw IlerpS Bongoa n cun ere Îw Alapre 
2 pe hengoa, n remătaa ere PoăanAa, n THE BAauIkOH BEAMAN, CAT- 
ROpi Crpati. 

Adecă: 

«Cu mila lui Dumnezei Io Petru Voevod şi fiul lui, Io Marco 
Voevod, şi Doamna lui, Roxanda, şi Domni ai Terii- Romăneşti, 
au tăcut [această] strachină.» 

Domnii sînt Petuu de la Argeş (Radu Paisie) şi Marcu, ctitori și în
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multe alte locuri (v. mai sus, Plumbuita). Drăghici din Mărgineni trăia 

încă, dar--fără să fie alta decît biv Vornic, la începutul Domniei lui (Studii 

și doc. V, p. 456, no. 7 şi p. 596). El era foarte bătrîn pe atunci, căci 

încă de la începutul Domniei lui Vlad Călugărul slujise ea Vornic- 

Mare acestuia (Lăpădatu, Vlad-Vodă Călugărul, Bucureşti, 1903, p. 69; 

Drăghici Păharnicul lui Neagoe e altul). Doamna Ruxanda a lui Radu 

Paisie apare şi în alte ctitorii ale soţului ei: gîndindu-mă la numele 

eroic siîrbesc de Marco, foarte puţin obişnuit la noi, al fiului ei, aş 

vedea întinsa văduva lui Radu de la Afumaţi şi fata lui Neagoe Ba- 

sarab, care ținea, cum se știe, pe o Sirboaică, 

7. Anaforniţă, cu această inscripţie : 

T Robul lu Dumnezeii Nicila, Samfira, Stroe, Vilae, 

Matei, Lina, Neacșa. 

E de prin 1630—40. 

S. Potir de argint lucrat, cu această inscripţie : 

monberupu Aluprnnanu, Xpaan apkner[parura. 

Adică: 

«Al mănăstirii Mărgineni, cu hramul: arhistratigii.» 

Urmează cuvinte din Scriptură. 

9. Pe o carte: 

«Să s[ă] ştie de cănd sau începuti a să zidi casele dă 
afară din ziduri, din temelii, dă părintele Meletie eg[u|- 

menul, la leat 1797, I[un. 30; irei "Thoma duh[ojv[nic). 

10. Catapiteazmă nouă, de marmură, făcute de Simion Nikolaou 

din Tinos, supt egumenul Ioachim din Tinos. 

11. Cruce de lemn săpat, cu podoabe de filigrană pe smalţ albastru, 

piruzele şi mărgăritare ; cu această inscripţie : 

Cruce împodobiti cu cheltuiala jupăneasei Maricăi, fata 
lui Constantin Cantacuzind și soț lui Pani Filipescul V. 

Spat., și dati la mănăstire la Mărgineani [scurtare pe u] 

pentru sufletul săi; 7171 [1662-83]. 

188. 

190. 

191.
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Deci la această dată Pană era în viață. V. ed. citată a lui Cons 

tantin Căpitanul, p. XIII. 

192. « Pomealnicul ctitorilorii sf[ijntei mănăstiri Mărgineanii»: 

Domni: Şerban, Radul, Elena [fiică], Pătraşco [ginere cu soţia:], An- 

cuţa, Alixandru, Mateiii, Costantin, Mihai [de două ori], Antonie, Duca, 

Şerban Cantacuzino, Brîncoveanu, Ştefan Cantacuzino, Alexandru Voe- 

vod [Mavrocordat], Nicolae Mavrocordat, Pulheria [Doamna lui], Cons- 

tantin Mavrocordat, Ecaterina [Doamna lui], Mihai Racoviţă, Ana 

[Doamna lui]. 

«Băsărăbeștă i Cantacuzineştă> : Constantin Postelnicul, Elena [soţia], 

Calea [din Brincoveni), Drăghici | Vornicul şi soţia lui), Velica, Ancuţa, 

Şimiri (!), Toma, Bălașa, Constantin, Grigore, Bălașa, Barbul, Preda, 

Papa [Brîncoveni cei din urmă trei], Radulă, Arghira, Alixandru, 

Catrina, Matei, [lina (sînt trei părechi Domneștă: Radu Mihnea, Alexau- 

dru Coconul, Matei Basarab ; mai sus e Constantin Cîrnul şi Balașa), 

Enachie, Smaragda, Draghici, Ilinca, Ancuţa, ş. a. 

«Pomelnicele Saftei Stolniceasa» [a lui Constantin Stolnicul Cantacu- 

zinc]: Marga Spătăreasa [soţia lui Mihai, fratele lui Constantin), Păuna 
Spătăreasa, Mara Spătăreasa, Marica Logoteteasa Cantacuzino [par a 
pe toate trei cumnate ale Sattei]. 

Boieri: Drăghici, Udrişte, Neacșa, Băsărabii, Gheorghie, Drăghici, 

Şerban, Vlădae, ş. a. 

Apoi: Ancuţa şi Voichiţa Filipescu, Istratie Florescul, Vel Ban, Pană 
Filipescul. 

Lista moșiilor: Boboci (de la Drăghici [II] și fraţii lui: 7079= 
1570-1); Ciitoveani (de la Drăghici şi Udrişte, 7082 — 1573-4), Ulitești 
(de la egumenul Spiridon; părţi de la Miroslav Vel Vist.), Stănești 
(de la Vintilă şi fiul săă Drăghici), Băneşti şi Moreani (de la Fru- 
jina), Măgureani (de la Maria, fata Voicăi Post.), Cătunul (de la 
Voica din Şoplea), Telega (de la Drăghici Vor. de Mărgineni), Teșila 
și Crăiţele (de la Banul Udrişte și Drăghici Vorniecul), Cucleş (de 
la ei), Spatniţa (de la Frenţ), Vlădeani (de la 'Theofil monah), Se- 
căreani, Plopeani (de la Drăghici Vor.) Cioara (de la Albaş de Tirşor), 
Negovani, Ratunda (de la Dumitru Vornicul), Căpriorul (de la Stan 
Logofăt şi soţia sa Vişa), Corneani (de la Dumitru Vornicul), Blagodeşti 
(de la Calea şi fiii ei: Drăghici Comisul și Udrişte Postelnicul), Stăl- 
peani și Coşcovita (de la Manda), Dealul Măgurii (de la Elena soţia Clu- 
cerului Badea) Lacul Tătarului (de la Frujina), Moşăşti, Balta-Albă (de 
la Pătraşco Postelnicul fiul Banuiui Mihalcea), Găunoşi (de la Rada Fi- 
lipescu [soţia lui Constantin Căpitanul), Rușăţul (de la o jupăneasă, 
altă parte de la Matei şi Pîrrul Şatrar Cantacuzino [fii lui Pirvu Li, 
nepoţii de fiă ai lui Drăghici şi, prin aceasta, strănepoții Postelnicului]),
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Zagureni (de la Şerban-Vodă Cantacuzino), Ruşeţul (de la Maria Pa- 
leologhina [văduva lui Dumitrachi Chiriţa Paleologul, din Moldova]), 

altă parte din Ruşeţ (de la Grigore Filipescul [fiul lui Constantin Că- 

pitanul]), altă parte (de la Spătăreasa Stanca), Largul şi Breaza (de la 

Măriea Filipeasca), Drăgăneşti şi Păcurile, munţii Piatra-Arsă, Stîna 
lui Bucă, Bucecii (de la aceiaşi). 

XLV. 

Mănăstirea Viiorita. 

1. Icoană: Sf. Gheorghie. 193. 

Acastă icoană a marelui m[ult[e]ni[c] Gheorghie închi- 
nati iaste de creștinul Domn loan Leon Voevod, ficorul 

lu Stefanu-Vodă și de a lui prea-luminati Domni Victoriia, 

findă arhierei chir Grigorie, în a. [1631, Octomvrie 1]. 

Il zapodoa dpi staâva rob pemdoupropos Lewpyiov dptspi6 zapă 
7 Pa 
»osGeorărod obăvroc 'loâvo» Acovroc Bo=665, biod Srepăvob Bosfcâ[al, 

sal cijs abrod 2xdayzporărrs Nrâuyas abptas Bixropios, Appteporeboyrac 

mpi» Ppriţogiov. 2v Est mpa, "Our. o. 

Mobpos r&pns. 

Partea întăiii din inscripţie corespunde cu însemnarea romănească 
de mai sus; cealaltă dă numele meşterului : Mauros, Mavru, 

Domnul e Leon-Vodă Tomșa. Soţia sa, Victoria, era o Constantino- 

politană sai Levantină. 

2. Potir, cu. această inscripţie : 194. 

P[ojtfirul] acest prin pp: loani ec[lisiarh] la m[ănăs- 
tirea] Vifforita], în 1775. 

XLVI. 

Mănăstirea Dealului. 

1. Inscripţie la dreapta și la stînga uşii de intrare: 195. 

T npouaoaeuiett WUUA Ii Ch MOCIVEUIENIEA CHA HI CBBPIIUEINTEAth 

CEO AXA, BAPOUECTHERIN H  YpBETOARRIIREI, FRCkIEWIA IIpaBoc- 

7
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AaENBIYE Banska Spanie 1 Bcâni Bunei Eban Îw 

PaaSa beankni ÎBOEBOAa AMACTIA BKIEX FCIIAph BCE 3EMAN 

Srpogaaxinctwui, cr eanaro aaaa bottoAm, Bi abro zau, 

Hp SWAN B CAND 1 ASH SI, PEMEAIE KA, urukruvu 

Pr, A'bTORI pPĂU, TF, Matech 3AATII N WBNORITII HI WUP Weno- 

RANIA BL3ALIAE Ch BRCkiihiat BATOALIIEAL 11 BEAHRhIMb Sipa- 

IEMIEAR SEpăAnleHti Chit BEAM XpAAMR Eh MAME M:KE Eh CThiţb 

Wua HIUrO 1 ApXiepapia ut AoPEWpua Hunoani Anpnankicitit, 

H WETH CE NO CEAAVLAt Pacat i Ar, MEA A. A, Ab, pu 

urSaen Baykapi, aswiu. 

Adecă: 

«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvirşitul Sfin- 
tului Duh blagocestivul şi iubitorul de Hristos, înfrumusețat cu 

toate învățăturile drept-credincioase şi încununat cu toate cununile, 

Io Radul Mare-Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn a toată Ţara- 
Romănească, fiul marelui Vlad Voevod [Călugărul], în anul 7005 
[1500], crugul zodiei: 2 al soarelui și al lunii: 16, temelia: 29, 
indicția: 3, mîna anului: 3, a început să zidească şi să, înnoiască 
şi din temelie a ridicat cu toate bunătăţile şi cu mari frumuseţe a 
înfrumusețat acest mare hram întru numele sfintului părintelui 
nostru şi arhierarh, făcătorului de minuni Nicolae din Mira Li- 
chiei, şi a sfinţit-o în acelaşi an 7010, luna Dfecembre) 4 zile; 
fiind egumen Zaharia. Amin. 

Indicţia e bine socotită. r 
Încă Alexandru fiul lui Mircea-cel-Mare dădea la 1431 mănăstirii 

Dealului moşia) Alexeni- (Cronologia tabelară, în Operele lui Const. 
Cantacuzino, București, 1901, p. 23, no. 20). Despre înnoirea din 1500, 
Viaţa lui Nifon spune, la îngroparea lui Radu: «îl îngropară în mor- 
mintul care-l făcuse în tinda bisearicii în mănăstirea din Deal, unde 
iaste hramul sfă)ntului Nicolae tăcătoriul de minuni, caria o zidise den 
temelie în Domniia Sa, tot de piatră toplită, şi stălpii uşilor şi feres- 
trile tot de marmură, cum se vede Şi acum bisearică frumoasă şi mi- 
nunat[ă], iar a o zugrăvi el n'a apucat, ce apoi sai zugrăvit cu po- vunca lui Neagoe-Vod[ă], cu văpseale şi cu aurii» (ed. Erbiceanu, pp. /58-9).
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2, Mormînt în mijlocul pronaosului, cu inscripția : 

Aice zace cinstitul și răposatul capul creștinului Mihail, 

Marele Voevod, ce ai fost Domn 'Țărăei-Rumănești şi 

Ardealului și Moldovei: cinstitul trup zace în cănpii Tordei, 

și, cănd l-au ucis Neamți, ani ail fost 7109 [1601], în 

luna lu Avg. 8 zil[e]: a&asțtă] piatră o-i pus jupan Radul 

Buz[escu] i jupăn[i]ț[a] eg. Preda. 

Ediţii: Musceleanu, p. 51; Papiu, Tesaur, I, p. 395 (după un tablou 

istorie de maiorul Papazoglu) şi Onciul, Ștefan-cel- Mare și Mihai Ti- 

teazul, Bucureşti, 1904, p. 69 (cu litere cirilice). 

De fapt, Mihai a fost ucis în zorii zilei de 9/19 August, Duminecă 

(Basta și Mihai Viteazul, p._58). 

3. Mormînt, în stînga pronaosului : 

“- cu HA[AJrpoGnoe Bămtenit €BTEOpII Hi OVEpacii reăAa AM aprura 

cuS cgociS lw Muyana AMornaa Boegoa ni rnApr SEAMA AOA- 

Aagetinni, cr  Guatewnu dMlornaa ÎBOEROA, Hi BOHEII, KHTHE Ero 

ter avere TTparoBiiție, 1 MOrpEBEHb BHICT BAE FE er upreu 

Akacken WwBirba, mpi Ani Bareierigare reap Iw PaaSa 

Hotgoa, EuSKS Bhchpana ÎNCEBOAa 1 FIICTEOEA Bb AVhETO WUCTBO 

EDO P ACul: Bhic['T] e BCE SRITIE ANIE FO AT SI 1 ISA a'br 

7305, Ma — B3. 

'Adecă : 

«Această piatră de mormînt a făcut-o şi a împodobit-o Doamna 

Marghita fiului ei Io Mihail Moghilă Voevod şi Domn al ţerii 

Moldovei, fiul lui Simion Moghilă Voevod; şi sfîrșitul vieții sale 

i-a fost în locul 'Tiîrgoviştei, şi a fost îngropat aici, în sfînta 

biserică, lăcaşul Dealului, în zilele blagocestivului Domn lo Radul 

Voevod, nepotul de fiă al lui Băsărab Vogvod, şi a fost Domn 

trei luni în locul părintelui săii: i-aii fost toate zilele vieţii ani 

16 şi jumătate ; la anul 7116 [1608], luna [lanuar)] 27». 

Bună traducere în Musceleanu, pp. 53:4- 

Mihail sai Mihăilaş Movilă s'a născut deci în 1592 saii 1593, cînd 

unchiul săă Ieremia nu era încă Domn, în adăpostul din Polonia al 

196. 

197.
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familiei sale. Simion, tatăl lui Mihail, murise, după o scurtă Domnie, 
la 24 Septembre st. v. 1607. Stăpînirea lui Mihail, tulburată de lupte 
cu vărul săii Constantin, fiul lui Ieremia, ţinu pănă la 16 sai 19 De- 
cembre, cînd fu învins în lupta de la Ştefăneşti. Radu Șerban îl aju- 
tase cu ostași: el voiă să căsătorească cu el pe fiică-sa cea mare, An- 
cuța, care luă pe urmă pe fiul lui Mihai Viteazul. Deci fugarul fu 
primit bine în Țara-Romănească, unde-l duse ambiţioasa lui mamă, 
Aici, scrie (după știri de la un om împărătesc care văzuse lupta) am- 
basadorul venețian, la 15 Februar 1608, el «muri peste cîteva zile, de 
durere — da malinconia ; bietul băieţel! — «avînd vrista de cincispre- 
zece ani» (de fapt, 16 pe 17) (Hurmuzaki, IV?, p. 294). Deci data de 
lună trebuie a se înţelege: 27 anuar. Cf. Studii și doc, IV, p. LXyI 
şi urm, 

4. Mormint, în dreapta pronaosului, lîngă părete, — în formă de 
sicriă, cu această inscripție : 

riperatu ca Îw baaancaatn Boekoan eh ar z5uĂr, Acua 
AETSCT 6, BR Ab... IM CBTEODH Cla Kamen Bt Ann Îw Il'broe 
hotRoaa, cur[eojpn Bapesa Bana n presa Apopru n ce Bga- 
Tia uk, eniotu N'broe Bpaancnru, nonee ni Haaqricaaka EcenoA 
UOANHFTHSA EAacTeat. | 

Adecă: 

<A răposat lo Vladislav Voevod, în anul 6963. (1455). luna 
August 20, în zilele —; şi s'a făcut această piatră în zilele lui 
Io Neagoe Voevod: ati făcut-o Barbul Banul şi Pîrvul Vornicul 
și cu fraţii lor, fiii lui Neagoe din Craiova, căci Vladislav Voevod 
i-a tăcut boieri.» | 

Data morţii lui Vladislav, fiul lui Dan (alt Vladislav-Vodă nu se 
poate să fie) e greșită. El muri abia în 1456, ucis de Tepeş, care-i luă 
locul. Data de lună poate fi exactă: cei doi Domni se vor fi frămîntat 
cîteva luni de zile pănă la moartea celui vechiă. V. Bogdan, Vlad 
Tepeș, passim. După peirea, lui Vladislav, causa dănească fu vepresintată 
de fratele săii Dan, care fu şi el omorît de Ţepeş, apoi de cei doi 
Basarabi. Basarab cel Tinăr (Pepeluș) luă pe fata boierului Neagoe din 
satul_ Craiova şi avu cu această Neaga pe Neagoe de mai tărziă. Fraţii Neagăi, Barbu, Pîrvu, Danciul şi Radu, puternicii « Craioveşti», numiți şi Banoveţi, după ce Bănia fu creată din noii şi aşezată, nu la Rimnic, Noul Severin, ci la Craiova lui Neagoe. Ajunși 'stăpîni aă ţerii, ei pun
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piatra aceasta pe mormîntul rudei lor, care fusese îngropată la mănăs- 
tirea, nouă pe atunci, a Dealului. 

Cf. Lăpădatu, o. c., p. 31, nota 5,şi articolul săii despre mormintele 

de la Dealu, în Convorbiri literare pe anul 1903. 

5. Lîngă acest mormint, mai către mijlocul bisericii, altul, cu această 

inscripție : 

upheraeu ce ve Eh Xa sa BbpHom5 Îwaniun Îlerpaunio Îne- 

ROĂA HI POCNSANHH BERCENI SEAN Srpogaayiicnoc, ch Îw Paasan 

oetoAa, n SAE Ala AEBERpIE 58 AN, Bh abr 7335. 

Adecă: 

<A răposat întru Domnul Hristos credinciosul Ioan Petraşco 

Voevod și Domn a toată Țara-Romănească, fiul lui Io Radul 

Voevod, şi a murit în luna lui Decembre 26 de zile, în anul 

1066 [1558)». 

Astfel se hotăreşte definitiv data morţii tatălui lui Mihai Viteazul. 

EI a fost; îngropat la Dealu, ca unul ce era fii legiuit al Radu Paisie 

şi nepot de fiii al lui Radu-cel-Mare, ctitorul (v. Studă și doc. V, pp. 

433-4, no. 2 și Hurmuzaki, XI, p. VI şi urm.). 

6. Pe mormîntul lui Vlăduţ-Vodă. Tipărită în Lăpădatu, Vlad Călu- 
gărul, p. 63. Se spune în ea că «Vlad Voevod, fratele lui Io Radul 

Voevod, fiul prea-bunului și marelui lo Vlad Voevod» — deci îratele 

lui Radu-cel-Mare şi fiul lui Vlad Călugărul —, a domnit «ani 1, şi 

luni 9 şi jumătate».' «Şi a venit Domn Io Basarabi Voevod și, după 

ce a fost luptă [între ei], a tăiat capul lui Vlad Voevod în cetatea 

Bucureştilor», la 23 Ianuar 7020 (1512). Cronica sîrbească pune însă 

la 25 ale lunii moartea lui Vlăduţ (Studii și doc., III, p. 3). Svcoteala 

Domniei lui nu e bună, căci ea ar duce la data de April 1510 pentru 

suirea în Scaun a tînărului Voevod, pe cînd predecesorul săi Mihnea 
era fugar în Ardeal încă din Mart (Pretendenţi domnești, p. 16; Hux- 

muzaki, XI, p. 843 nota 1). Neagoe însuși îngropă pe Viăduţ, la Dealu, 

căci acel care-l tăiase, spune Piaţa lui Nifon, fusese « Paşa», Mehmed-beg. 

7. Pe mormîntul Caplei, sora lui Radu-cel-Mare. Tipărită bid., pp. 

63-4. Ba muri la 21 Februar 1511, în Domnia fratelui ei, emarelut Voevod 

Io Vlad», căruia însă lumea i-a zis Vlăduţă. Ea fusese soţia, în a doua 
căsătorie, a Marelui- Vornic Bogdan, care a trăit și după dinsa, căci 

se întilneşte ca «fost Vornic» la 10 Iulie următor (Stud: și doc, VI, 

p. 592). El ar fi pribegit la moartea cumnatului săă, dar fu prins la 

199. 

200. 

201.
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vadul Dunării, chinuit pentru a-şi mărturisi bogăţiile şi ucis (Viaţa hă 
Nifon, pp. 45, 74 şi urm.). 

8. Pe o cruce: 

Atastă svăntă cruce terecatu-o-au creșten Mateiii-Vod[ă] 

și cu Doamnă-sa Elena și o-i dăruit la mănăstirea Dea- 

lu[luji, u[n]de iaste hramul Sti N[ijcolae, în an[ul] 7157 
[16+s-9). 

Cf. Papazoglu, Colecţie de la mănăstirile din Statul Rominii (tabloă 
istoric). 

9. Pe o icoană în pronaos: 

Făcutu-sau aastă sf[ăjntă icoană la leat; 1809, prin 
osărdiia, și toată cheltuiala smeritului arhimanârit Ilarion 
igumen sf|ijntei mănăstiri Dealului, unde sat și așăzat 
icoana. De Constantin zograf saii zografisit. 

XLVII. 

Tîrgovişte. 

I. BISERICA DOMNEASCĂ. 

I. De-asupra uşii de intrare, în lăuntru: 

Atastă sf[ăntă și dumnezeiască bisearecă a Curţii Dom- 
neşti den 'Tărgoviște, unde hramul Adormirei stăpănii noastre 
de Dumnezeii Născătoarei să prăzuuiaște, den temelia ei 
făcută, iaste de Pătru Voevod Cercel la anulu de la Zidirea 
Lumii 7101 [= 7091; deci: 1583], cănd domniă ţeara, 
și așa, de atunce nemai căutăndu-se și nemai tocmindu-se 
de nimeni, s'a învechit, și vremile, mai vărtos ceale răz- 
mericiose, răi o ai stricat; luminatul de& lo Costandin 
B[răncoveanu] Basarabii Voevod, ales spre dumnezeeștile 
lăcașă blagocestiv, și forte și osărdnic fiindi a direage, 
precum multe ȘI pre[n] multe locuri să văd, nu numai
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divease, ce şi den temelie sfinte biseariă și mănăstiri aii 

vădicati şi at înfrumușițatu, așa și acestă domnească bi- 

searică o al direst și o au înpodobiti cu zugrăveala-[i |] 

peste totă, cu pardoseala-i și cu alte toate trebuințele, 

pentru nemortul săi nume și bună pomenirea-i în veaci; 

isprăvind-o la leat 7207 [1698-9], întru al zeacelea an al 

Domniei și oblăduirii acești țări moșteane a lui; carea cu 

multă priveghiare și mari osteneli, ales prin cumplitele 

aceastea vremi ale oştirilor, bine și creștinește o ocărmu- 

iaşte și o păzeaște. Costandin, Loan, lachim, Stan zugravi. 

Copie din 1881 a lui Pană Hagi Avram zugravul, după original, în 

Musceleanu, p. 79. 

V. mărțuria călătorului Bongars, din 1585: «Petro-Voda a faict ă 

Tervisch, oii îl avoit sa Cour, un palais petit, mais beau et magenifique 

„pour la portie du pays, et tout contre basty un[e] âglise» (Hurmuzali, 

XI, p. 192). Pe lîngă aceasta, însemnarea cronicii de ţară; «Ai făcut 

bisearica ce este în cetatea Tirgoviştei» (Magazinul istoric, IV,_p. 276). 

Turcii lui Sinan-Paşa încunjurară la 1595 Curtea cu o întăritură de 

pămînt prinsă între două rînduri de pari (Walter, în Papiu, I, p. 32). 

Exaă pe atunci vre-o 40 de biserici, dintre care cele mai multe fură 

stricate de Turci (v. art. miei în Cono. lit. din 1900, despre biserica Sf. 

Nicolae din oraş). Mihai, venind să iea înnapoi Tirgoviștea, făcu la Dealu 

două turnuri de pămînt, şi de aici bătu cu tunurile cetatea duşmană ; 

de la Dealu el trecu apoi, pentru asalt, Ia «altă biserică mult mai 

aproape de cetate», pe care o cuceri (Walter, î. c., pp: 33-4). Aceasta 

poate fi biserica lui Cercel, care ne închipuim uşor în ce stare va fi 

rămas. Jurămîntul către Împărat se făcu de aceia, la 1598, în biserica 

de la Dealu, care fusese singura cruțată. De sigur că Matei Basarab a 

făcut din noii biserica, puind-o în legătură cu Curtea reparată (călă- 

toria lui Macarie de Antiochia, trad. Emilia Cioran, pp: 83-4). Repa- 

vaţia lui Brîncoveanu înseamnă mai puţin decît zice inscripţia, .căcă se 

ceteşte în cronica lui oficială: «Atunci [la culesul viilor din 1699] s'a 

isprăvit şi biserica domnească din Tîrgovişte de zugrăvit, măcar că şi 

mai nainte zugrăvită eră, ci se învechise şi se stricase zugrăveala, iar 

Măria Sa aă pus de iznoavă de o ai zugrăvit şi o ail pardosit cu les: 

pezi de piatră, cu multă cheltuială, şi foarte frumos o aii înfrumusețat, 

precum se vede» (Magazinul istoric, II, p. 347). 

Inscripţia pe piatra din afară lipseşte.
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2. În pridvor, sus, partea dinnuntru : 

Atastă sfăntă și dumnezeiască, biserică din luminata 
„Curte Domnească a 'Țării-Rumăneștă, din 'ărgoviște, fiind 

zidită de prea-înnălțatţul Domn Petru VV. și îufrumuse- 

țată de alţi înnălțați Domni și fericiți ctitori ce ai stătut, 

după vrei oblăduitori acestii țări, acumi în cele după 

urmă stricăndu-se de întămplările vremurilor și. rămăindi, 

nu numai dăzvălită, ci încă și sfțăjntul oltarii dăzlipit de 

biserică și bolta dărăpănată, încăt era spre cădere a toatei 

biserici, d[ujmnezeiasca Provedenţie, încununănd cu stema 

Domnii pre Măriia Sa înnălțatulă Domni Mihail Suţu VV, 

o aii înnoit-o şi at învălit-o și aii înpodobit-o cu hramul ast- 

fel cum să vede, înpreună cu luminata D[oa]mna, cu Sevasti 
Calimahi VV., prin rugăciunea și îndemnarea lui jupan 
lanache Văcărescu Vel Vistier și mare dicaiofilax al Bi- 
sericii. 

Şi în -Musceleanu, pp. 78-9. 

E faptă framoasă a poetului Văcărescu că a scăpat de peire biserica 
lui Petru Cercel, gîndindu-se cu evlavie la trecutul mai bun al țerii. 
Văcărescu îndemnă pe Mihai Suţu în întăia Domnie a acestuia (1783-6). 
Cf. şi Isi. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, II, p. 138. Pentru soţia lui 
Mihai-Vodă, Sevastia, fiica lui Ioan-Vodă Callimachi, v. Doc. Calli- 
muchi, tabla. 

3. Tot acolo (inscripţie ştearsă): 

Pururea, fiind ctitor, am... ești faceri de bine Sfinția 
Sa... eclesiarh al acestei sfinte mari biserici... visteanu, 
hartofilax și ostenitor păn la săvărșire... loan zugrah... 
of mănăstirea... Argeș...; 1785 [în faţă; jos, în față:] Vel 
Păh., aflăndu-se ispravnie judeţului Dămboviţa. 

« Musceleanu adauge (pp. 79-80) o inscripție «scrisă pe zid», care 
vesumă întăiii pe a lui Brîncoveanu şi apoi urmează aşa: 

După aceia au fost putrezit șindrila bisericii și a, caselor, 
iară, cănd ai fost la leatul 7243 [1734-5], [în] Domnia 
prea-înnălțatului Domn Grigorie Voevod, strănepot răpo-
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satului Grigorie Ghica Voevod cel bătrăn, din răvna dum- > 
nezeiască îndemnatu-s'aii de a înveli biserica și casele. 
lar de cităva vreme domniă țara (sic/) Costandin Nicolae 
Voevod, la leat 7245 [1737] în ţară (sic!) saw ars de 
oști și biserica. În această vreme întămplindu-să mare 
cutremur, saii surpat și turla şi amvonul cel din afară. 
După aceia, trecănd vreme, cănd ai fost cursul anilor 
7256 [1748], din mila lui Dumnezeu viind iarăși al doilea 
Domn prea-înnălțatul și prea-luminatul Domn lo Grigorie 
Ghica Voevod, strănepotul răposatului Grigorie Ghica cel 
bătrăn, deci fiind dumnealui Grigori Pazo (sic!) Vel Vornic 
za Tirgoviște, fiul răposatului Diamandache Vel Vistier, 
ai dat în știrea Măriei Sale pentru stricăciune, apoi, prin 
silința și toată cheltuiala Mării Sale [iui] Vodi, san zidit 
turnu și amvonul, și l-ai: zugrăvit, după cum se vede, 

peste tot, i 

Inscripţia e greșită în ceia ce priveşte coborirea lui Grigore Ghica: 

el era nepotul lui Grigoraşco-Vodă prin fiul acestuia Matei (numit după 
Matiaș Sturdza, Doamna Maria fiind dintre Sturdzeşti). Nu înţeleg în ce 

chip războiul austro-ruso-ture, care n'a atins Tirgoviştea, a putut aduce 

arderea bisericii. Asupra cutremurului din 1740 însă, v. mai sus, Mărgineni, 

5. Chipurile ctitorilor: 

În stinga : Mihai Viteazul, Rada Şerban, Constantin Basarab, Şer- 

ban Cantacuzino, Mihnea (cel Răi). 

Acești Domni vor fi făcut danii bisericii şi, găsindu-i în pomelnic, 

Brîncoveanu a pus să li se zugrăvească chipurile. 

În dreapta: Pătru-Vodă şi Constantin Brîncoveanu (ctitorii), apoi 
Neagoe şi Matei. 
Neagoe-Vodă, acesta, pare să fie, nu vechiul Basarab, care n'avea ce 

să caute întro biserică întemeiată de un urmaş tărziă al lui, ci Neagoe 
fiul lui Antonie-Vodă din Popeşti şi tatăl Doamnei Mărica Brîncoveanu. 

209. 

6. Pe o piatră pătrată, cu cadhu săpat, aşezată vertical în pronaos, 209. 
la stînga: 

Aicea zac ei Mathei, în cest pămănt reace, 

Pentru ce cu voi cei vii nu pod a petreace: 

Cela &-am fost oarecăind de toț prea-lăudat,



210. 
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Acum zac fări suflet, cu lut împresurat. 

Numai vă rog greșitul toţ să mi ertaţi. 

Cest mormănt întunecat pururea cercetaţi. 

Literele sunt făcute după cele latine, podoabele sînt săpate în stil 

Renaissance. Cred că săpătura pietrei s'a făcut în Rusia. 

Despre îngroparea lui Matei-Vodă scrie patriarchul de Antiochia, care 

a fost de față: «de aici îl aduseră în pridvorul al doilea [adecă în pra- 

naos] al bisericii Curţii şi-l înmormîntară alăturea cu groapa răposatei 

Doanine și a fiului lor» (trad. Cioran, p. 116). Cf. cronica ţerii, în Mu- 

gazinul istoric, IV, p. 335. Acest fii, numit şi el Matei, se vede printre 

ctitorii de la Strehaia (v. mai departe). Strămutarea oaselor lui Matei 

la Arnota, mănăstirea de familie (îbid., p. 174), s'a făcut; numai supt 
Mihnea-cel-Răii. Anume un act din 1675, analisat de Odobescu (în Afe- 
neul Romiîn, II, 1869, p. 14, nota 2), arată că Matei a fost întăii dez- 
gropat de Seimeni, cât timp ei avură în stăpînirea lor Tîrgoviștea, supt 
Constantin Cîrnul, în 1655 («tot ce ai aflat în bisearici aă luat, numai 

pietrile goale ai lăsat», scrie cronica ţerii), sai de Turcii şi Tatarii 

cari aduseră, la 1658, în locul lui Constantin, pe Mihnea fiul lui Radu 
Mihnea. Actul citat se uneşte cu povestitorul călătoriei lui Macarie ca 
să dea vinovăția pe aceștia din urmă. Paul de Alep înseamnă, în adevăr, 
că întovărășitorii păgîni ai lui Mihnea «ai pus foc Curţii şi bisericii 
Mitropolitului, de asemenea şi bisericii Curţii domnești: aă pîngărit și 
mormîntul lui Matei-Vodă, care, fiind în viaţă, îşi arătase dorinţa de a 
fi îngropat la mănăstirea Arnota, dar Constantin-Vodă nu se învoise la 
aceasta ; tot așa aii pîngărit şi mormîntul fiului lui Matei și al Doamnei 
lui Constantin : dezbrăcînd trupurile, ei li aruncară hainele şi purtară 
pe morți astfel prin oraş, după ce sfărimase în bucăţi toate pietrele 
de mormînt» (trad. Cioran, pp. 228-9). 

7. Mormîntul, înnalt al Doamnei, lui Matei, Elena, acoperit cu o placă 
de marmură, în care lei ţin stema ţerii, se află în dreapta pronaosului. 
El poartă această inscripţie, săpată în litere supţiri, ce se apropie mult 
de cele latine, — de sigur de un meşter din Rusia, din Moscovia: 

Homo natus de muliere brevi vivens tempore repletur 
multis miseriis, qui quasi flos egreditur et conteritur et 
fugit velut umbra ; Iob, cap. 14. 

E destul de neașteptată această citare în latineşte a Cărţii lui Iov, 
care sună astfel în Biblia de la Petersburg : 

«Că pămînteanul născut din muiare iaste cu viață scurtă și 
plină de mînie și, ca o floare înflorind, cade, şi ca umbra fuge 
şi nu stă,»
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[enu ecr rpotn nprceer]aia renan Gaeuni Ruaritti BRA- 

amintita €Sripăititu i upecibraare Baroscruibiua... 3anaanu[u]- 

căia uauaaniniă BoekoAni Hi A'EACEnAro FIpa, I4E ABBA ABRAAACAT 

whanik E can CSNpSAHOA HCNAGHIBIIN ATI, AMHOTI UpEREI 

BOCATOASHAA, cb3AaTe[a]unua monacrup [patru litere rupte] 

Sa (?) [rupt] crogaa es3en3areannua nun «era [rupt] [npa]ee- 
CAMEHAA E'LpHaA H pERHILTEANAA NOGOPHIUA, UACTRI :KE Aa Bare- 

UCTIIbI ECEP AdIUHAA AcBpoAbTeannua un EncEX S [rupt] noma- 

PATEAHHUA NpEBEAHKAA 11 CBOHK CH 11 TSAARIE CRRBTOAATEA- 

unua [rupt], npreeantea maaueat n pBIAANIEAL cRony n Back 

EHROT CEON CHOmUa ATS NpEXOAAIpS B3pPacFa CBOEPO HA, îi Bhi- 

Tia apa z3păa, cae [rupt] ze Bata ennanipera zane. 

Adecă: 

[Acesta este mormîntul] prea-luminatei Doamnei Elena, Doamna, 
stăpîna, prea-pohtita, soţie a prea-luminatului, blagocestivului mun- 
tenesc stăpîn, Vo6vod şi moştenitor Domn, care de două ori 

douăzeci de ani împlinind în vrednicia de soţie, a dat multor 

biserici danii bogate, care a zidit mănăstiri..., a ridicat săra- 

dilor..., a apărat cu credinţă şi rîvnă Biserica drept-credincioasă, 

a făcut bine totdeauna dese lucruri blagocestive, și a sprijinit 

foarte mult toate... şi a fost prea-mare dătătoare de sfaturi la 
ai săi şi la alţii, cu prea mare plîngerea şi tînguirea alor săi şi 
a tuturor şi-a încheiat viața împlinind ani ai vrîstei sale cincizeci 

și patru, şi anul de la Facerea Lumii 7161, iar de la întruparea 

lui Dumnezeii Cuvîntul 1652 [= 1653]. 

Și în Udriște Năsturel, Varlaam și Ioasaf, ed. general Vasiliu Năs- 

tmxel, Prefaţa, pp. Lxv-vI. 
Cf. Cronica țeriă, Î. c., p. 328: «Iar cănd ati fost la August, murit-aii 

și Doamna Elena, şi cu mare cinste îu îngropată în biserica domnească 

din Tîrgovişte». 

8. Pe un teasc de argint: 

Acesti teasci l-ati dati Doamnaa Balașa a cinstitului 

Domnu Io Costandinii Șărban Voevod la bisearica dom- 

nească în Tărgovişte, leat 7165 [1656-7].
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9. Pe o evanghelie din 1693: 

Acastă sf[ă]ntă evanghelie înpodobitu-o-aii cu: argint cum 
să veade pe den afară, iară luminatul Domnu lo Costandin 
Bas[ajrab Voevoda, și o at închinat sf[i]ntei beseare& dom- 
neșt[i] den Tărgovișt[e], unde iaste hramul Uspenie B[ogo- 
rodiţei. [— Adormirea Născătoarei de Dumnezeu). 

10. Pe catapiteazmă: 

1697 [cifra]; 7205. 

Deci tîmpla e dintre cele adause de Brâncoveanu. 

11. Grafite: «Ap. 28, 7210[1702), căndu sai apri[n]sbi- 
serica. 

12. Cronică scrisă cu cărbunele în altar, pe dosul catapitezmei: 

1799, Fev. 18, la 5 sasurți], Viner(i], ai tăiati capu 
lui Costandin Angerli Boivoi (Sic), căndu aii scos văcă- 
rit poti 2. 

Data concordă cu aceia pe care o dai alte însemnări de cronică tr, 
Manuscriptele mănăstirii Cernica, în Biserica ortodoză pe 1901, no. 13%; p. 
19 din tiragiul aparte). 

Av. 16, 1806, sai mazilit Costandin Voivod Alexandru 
Ipsilant Voivod. 

Ştirea sosise la București cu o zi îunainte (Erbiceanu, Cronicarii 
grecă, p. 267). 

lar la Oct. [=Dech.] 15 ai venit cu multă oste mos- 
chitască, iar la Mart 21 au fugit la Brașov. 

La 21, Domnul ajunse la Buzăii ; el trecea în Moldova (Exbiceanu, ]. 
c., p. 273). 

Ar Măn. (sic) 24 au venit veste casă s[ă] pom[e]nescă] 
pre Împăratu Alexandru Pavloviă, Lunea. 

Ipsilanti nu fu scos din Domnie decit în Mart 1808 (ibid. pp. 276-7). 
Ioan erei ec[lisiarh] d. 1765 [cifre]. 
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13. La clopot (după un decale dat de păr. paroh): 

laudate Dominum omnes gentes, Anno Domini 1669. 
Divino auxilio fudit me Gerhardus Benningk, Gedani. 

E deci aproape ca şi clopotul de la Cetăţuia. Antonie-Vodă de la 
Popeşti, Domn la această dată, va fi făcut deci o comandă odată cu 
vecinul săi din Moldova. Și despre clopotul de la Sf. Sava din Iaşi, 
descrierea călătoriei lui Macarie de Antiochia spune că e făcută la Dan- 
zig (trad. Cioran, p. 13). Brîncoveanu obișnuia să aducă «tipsii de 
Danţea» (Socotekile Brașovului, p. 140). — Pe clopot e şi o inscripţie 
cirilică, ieșită prea răi în decale ca s'o pot dezlega. 

II. SRÎNTA VINERI. 

|: De-asupra ușii de intrare, o inscripţie nouă, dar frumos săpată în 
stil vechiă, care arată că 

Acest sfint lăcaș unde se prăznuește hramul Sfintei Pa- 
raschevii, din vechime sat fost zidit de o Doamnă Sul- 
tana, în urmă, arzănd orașul și chiar atastă bisericuţă, ai 
stătut: mulți ani niște ziduri părăsite, 

pănă a făcut-o din noi, la 1850-2, Şerban Fusea. 

„Probabil că această Doamnă «Sultana» e Balaşa lui Costantin Cîr- 
nul, care e şi îngropată aici. 

2. În stînga intrării, pe un mormînt: 

i [tă 

217, 

Aici suptii atastă piatră odihnescii oasele răposatului 
robul lui Dumnezeu jupan Ion cupeţ ot Trăgoviște, me- 

seța Noem. 12 dnă, leatii 7294 [1786]. 

Prumoasă piatră cu caracter archaic al slovelor. 

3. În dreapta, spre. mijloc, pe o piatră de mormînt, inscripţie în cea 
mai mare parte neînțeleasă, din 2 Decembre 1764. 

4. Spre zid, pe o piatră de mormînt: 

Supt atastă înfrumusețat[ă] piiatră află odihna oasel[e] 

tăp[o ]satei Saftii, cu doi fii a ei, anume loan și Stefan, 

2 

iŞ
 

19.
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fiea răposatului Poste: loan Dămbvu. [Dămboviceanu ?], ce 

ai ţinut întru căsătorieai Nicolae Voinescu biv Polc. za 

biod. (? ?), fiindu vărsta de doozet și doi de ani, cănd ai 
răposati, lăsănd soţului săi i părinților multă întristare. Cu 

mare cinste sai astrucati întru acesti sf[ăjntii lăcaș la 

anul 1787, Sep. 10, fiindu D|o]jmni Io Nicolae Petru Ma- 
vroghen[i] Vvod și fiindi Mitropolit Grigorie al Ungro- 
vlahii, iesarhu a toată laturile și păstor fiind turmei lui 

H[risto]s. 

[Marca Cantacuzinilor.] 

Nu ne putem lămuri stema cantacuzinească pe acest mormînt de mo- 

destă, jupăneasă. 

5. Mai departe, pe o piatră de mormînt (marmură): 

[Stema ţerii.] 

Întracestii mormănti zace acoperit trupul a prea-lumi- 

natei Doamnei Balașii, Doamna și soțiia cea iubită a prea- 

luminatului Domni lo Costantin Şerban Voevod D|omnjul 

Țerii-Romănești, a moșteanului Domnii, caria 27 de ai um- 

plăndu cu soțiia ei, și în Domnie 3 ane, fost-aii și mă- 
năstiri «Jitiianului ziditoare și a multe moaște ale sfinților 

împodobitoare, săracilor miluitoare, credinții dereapte răm- 

nitoare și lucrure scumpe pururea lucrătoare și a toată 

sărăcimea, oameni pătimaș, ca o destoinică ajutătoare, cu 

mare plănsi și jale de ai e[i] oameni și de toți, viața ei 
ai sfărșit, trecănd de vărsta ei 45 ai, întăm plăndu-s[ă] 

la pogrebanie ei fericitul părintel[e] Macarie i patriiarhul 

ot Atehofiia, wr Bria Apa 3pă€, OTP ERIIARIELIIA E sAVĂ2 

Aeua Ajajp[rie] ani ei. 

+ Maohsoa Tirepovie ză ăpsrov bavoy: Î Ovemâv radă 30 
»nvoc %ob Gâvaroc rehshGer, y em 1657.
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Aceste confuse cuvinte greceşti caută să însemne: 

Balașa Doamna [doarme] somnul din care se va trezi (?) ia- 
răși, căci sfîrșitul celor buni... e somn, şi nu moarte; în anul 1657. 

Cu greșeli multe, în Musceleanu, p. 96. 

Data e exactă: o dă şi patriarhul de Antiochia, Macarie, pomenit în 
epitat (Călătorie, trad. Cioran, p. 152). Doamna a fost înmormâîntată în 
«amvonul bisericii din Curte». Ea a fost dezgropată însă de Turci şi 
Tatari la gonirea din Scaun a soţului ei; de bună samă, Mihnea cel 
Răi a fost acel care a făcut ca rămășițele ei să fie strămutate în cti- 
toria Balașei, Sf. Vineri. 

Pentru clădirile sfinte ale Balașei, Jitianul, Mitropolia din Bucu- 
reşti și daniile ei la biserici, v. şi Cronica ţerii, în Magazinul istoric, 
IV, p.. 336. 

6. Pe o piatră de mormînt spre mijloc: 

[Supt atastă] piatră odihnește coconiţa Stanca fiica lu- 
minatului Costantin Brăncoveanu beizadea, nepoata ră- 
posatului Domnu Costandin B[asarab] Voevoda, în luna... 
7216 [1707-8]). 

Constantin (Dinu), fiul cel mai mare al lui Constantin-Vodă Brinco- 
veanu, luă în căsătorie pe fata Vornicului Ioan Balș, la 1706 (Neculce, 
pp. 286-7; Greceanu, partea inedită). Fiica lui fu numită după Stanca, 
sora lui Dinu. În privinţa datei, trebuie să se observe că ea trebuie 
cetită 7226 (1717-8) saii că piatra a fost pusă după 1714, cînd aă fost 
uciși şi Constantin beizadea și bătrînul lui tată, Domnul, în împrejură- 
rile cunoscute. 

7. Pe un mormânt din stînga, în faţă, se poate ceti numai: 

„Judecăţii și îuviarea morților și viața a luminei... 

8, Pe altul de acolo, spre părete: 

[Sapt] atastă piatră odihnește Voichiţa [fata v]rednica 
p. Bo...[ianul], soția lui Mihalce..., caria aii răposat... ndula 

în zilele prea-luminatului şi prea-înnălțatului Domn Cos- 
tandin-Vod[ă] Basarabii, la luna lule 24, v leat 7200 
[1692]. 

Familia Bozianu s'a înrudit şi cu Cantacuzinii. V. Gen. Cant, p. 116.
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225. 9. Pe o anatorniţă de argint: 

Nenco Netelco, 1694 [in cifre]. 

226, 10. Pe o cutie de lemn: 

Acest iconostas este făcută cu osărdiia dumnealui jupan 
Radul Mihăilă biv...tauş (sic 2). 

227, 11. Pe o piatră de afară:' 

Aclla sf[ă]ntul jărtăvnec ce să zice proscomidie, vaii 
fost. așa dăn timelie, ci pan Șărban Fus[ea] ai făcut și 
l-ai zugrăvit în zilel[e] lui Io Costandin Voevod, 7240 
[1731-2). 

În faţă, e pomelnicul familiei Fusea. 

225. 12. Da chilii: 

Aceste chilii făcutu-le-ai Doamna Balașa a lui lo Cos- 
tandin B[ajs[arab] Voevod la sfăn]tii i dumnezeiesci hram 
Preapadomna Paraschiva, ca să fie dumnealor pomeană, 
și părinților dumnealor, lo Șărbanii Voevod i gosp[oljda eg. 

- Elna, i jupan Necolachi biv Stolnie i Jupaniţa eg Elina, 
ca să fie .de odihnă ereștinilur cari cad în nevoe, cei ce 
scap la sf[ă]nta beserecă, — să fie pomeană în veat; nuc Aeua 
PH. AN £, fi Abr x3păA [—S'a scris în luna lui Iunie 5 zile 

“anul 7164 — 1656). 

Şi în Musceleanu, p. 95. 
Din această inscripţie se capătă numele părinților Doamnei Balașa, 

cari nu sînt cunoscuţi altfel: Nicolachi fusese Stolnic, dar nu Vel Stolnie, 
E interesant că Domnul, fiă din flori a] lui Radu Şerban, pomenește 

ca mamă a sa pe Doamna acestuia, omonimă cu adevărata lui maică. 

XLVIII, 

Biserica Stelea. 

229. 1. Inscripţia de de-asupra uşii de intrare: 

H3BOAEHIEAL MUTHA îi CR  NOCIPEUIIEIEAN cita H CABOBIINEAh 

CTAPO AXA CE A3h path Hi MoRACti cr RHBRoTRoplipeu n
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nepaâhpur'k cr'bu 'Eponun Îw Hacnaie EOEBOA, B:RIEIO AMACIEIO 
PAP BEMAN MOAAAECHOU CRCTBRH XpPAMb ECHpCRNIE FA FA Hu 
cnac nauiere Îc Xa, nprae creopu a Grea BĂNEL, HE AEU 
n rbAo nekounare Wwua Aoero Henoaac Ec Ars, ă nul Kao Aa- 
PEA HI Fe Eh CR FCIICTEO BEMAN AMVAA4ECIOH, pa3opu rouy npbanart 
CTA UpEO, MIAAE KE AO WCHOEAHHIE, H NOAMIȚIIIO BOKIEIO Haua Ha- 
Bihar X E Ann Bpara Hamere Îw Alarero Backpan Eoeg[oaa 
BĂI MACTIS FIIph BEMAN SHPPORAAXICHONI, H CWTESpn... [en east ?] 
AMA CETE. Î, n BA. zâpHA. Mc Ta ariou, 

Adecă : 

«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfintu- 
lui Duh adecă ei robul şi închinătorul sfintei de viață făcătoa- 
rei și nedespărţitei Sfinte Troiţe, Io Vasilie Voevod, cu mila lui 
Dumnezeii Domn al ţerii Moidovei, am făcut hramul Învierii 
Domnului Dumnezeului și Mîntvitorului nostru Isus Hristos, pe 
care înnainte-l făcuse Stelea negustorul, unde zace şi trupul ră- 
posatului părintelui miei Nicolae Vel Agă; ci acum, cînd m'a 
dăruit Domnul Dumnezei cu Domnia ţerii Moldovei, fina ri- 
sipită această de mai înnainte stintă biserică, și căzută pănă în 
temelie, cu ajutorul lui Dumnezei a început a se zidi în zilele 
iratelui nostru Io Matei Basarab Voevod, cu mila lui Dum- 
nezei Domn al 'Țerii-Romăneşti, şi s'a făcut [sfîrşit], cu Dumne- 
zei (?), în luna lui Septembre 10 zile, și anul 7154 [1646]; a scris 
aceasta Apoţ (22). 

Ediţie și în Papadopol Calimah, Ștefan Gheorghe, Bucureşti, 1886, 
p. 34. 

V. mai sus, observaţia pentru Soveja. 

La venirea 'Tureilor şi "Tatarilor cu Mihnea, biserica Stelea, în care 
se afla Cazaci, sa împotrivit mai multă vreme (Macarie de Antiochia, 
trad. Cioran, p. 228). Cf. sbid., pp. 78-9, 91. Nicolae Aga era printre 
Grecii lui Radu Mihnea, care aduse în Moldova pe fiul săi Lupu (din 
botez, Vasile). 

2. Pe un mormînt, în pronaos, la dreapta : - 230. 

Suptii atastă piatră înfrumusețată află-să odihnindu Ră- 
ducanulii fiiul Radului Dudescul Vel Păharnici, fiindă vărsta 

8
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de 14 ani, lăsăndi părințilorii săi multă întristare, cu mare 

cinste Sai astrucat întru acestii sfănt lăcaș, la anul 7222 

[1713], în luna lui Noemvrie 9 zile. 

Radu Dudescu..a luat pe Maria, fata lui Constantin Cantacuzino Stol- 

nicul; fiul ei a fost numit după Răducanu, fratele Mariei. Trei îrați ai 

lui Răducanu, Constantin, Ştefan și Loan (cei Wintăii numiţi după Stoi- 

nic şi după Ştefan-Vodă Cantacuzino, cellalt frate al Mariei), ai trăit, 

V. Gen. Cant. p. 320. Prin Constantin s'a urmat neamul. 

3, Pe un mormînt, în pronaos, la stînga: 

Aicia supt aciastă piatră să odihnese oasele robului lui 

Dumnezeii jupan loniţă Chirescul, cu părinți săi Chirul 

erei, Tudora presv[itera] și cu tot neam[ul] lor; leat 1820, 

Apr. 1”. 

4. Pe un mormînt, mai departe, către naos: 

Aicia supt acest[ă] peatr[ă] zacu oasele robului lui Dum- 

nezeii Ștefan Cioh[o]darul; Dumnezei să-l odihnească în 

Împărăția Cerului. S'aii preastăvit în zilele creștinului Ma- 

teiu Voevod, în luna lui Avgust 7 zile, leat 7155 [1647]. 

5. Pe un mormânt prins afară: 

"Enowajdw (sic) 6 Bobhos rod 0so... "Hoăprj... Rd ră... peveral. 

Adecă: 

«A adormit robul lui Dumnezei... Isar... din... aşteaptă...» 

6. Pe alt mormînt: 

Supt a&asta petră odihnesc osele lui Hagi Gheorghe, cu 

soțiia lui Elena, și sai pristăvit în zilele lui Mateiii Ba- 
sarabii Voevod... npu Acua... Ati, E Abr xâp... [= în luna 

lui... zile, anul 710—]. 

7. Pe alt mormînt: 

ipcragu ce paza Bone San iwvaa cun :ESnartbea.... AVECUA 

Man BF, Eh AbTh x3pua....
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Adecă : 

«A răposat robul lui Dumnezeiă jupăn Ghioca, fiul jupănesei... 
în luna lui Maii 23, în anul 7197 [1689)....» 

8. Pe un mormînt la stînga turnului de intrare : 

ms HANIE ÎW Paasa Bocgoa, MA PA 8... Eh Ar zâpai.... 

Adecă: 

«u.. În Domnia lui lo Radul Voevod, în luna Iulie 27...; în anul 7117 [1609]....» 

9. Pe altul la dreapta acelui turn: 

"Ey6dde mirat 6 Bobhoe rod Geo Xpijsrac &pa. ij ovtărp adrod Sovh- 
zâva [abfzwrebo]yroc rob eboefeorărov ai endopnporărov abb&yros Lovyov 
Sepuzăy Bowâr5a, 1682, i. 88 Xovhrăva 1688, uri "Azpito ce”, 2vo- 
vebovroc (sic) "Iwăvov Kovoravrivov Bovj66y?a. 

Adecă: 

«Aici zace robul lui Dumnezeă Hristu cu soția lui Sultana, 
[mort în Domnia] prea-nobilului Și prea-strălucitului Domn Ioan 
Șerban Voevod, 1682, iar Sultana în 1688, luna lui April 16, 
unindu-i Io Constantin Voevod [Brîncoveanu].» 

-10. Pe un disc de argint suflat cu aur: 

CH AncWwea eaTBopu Îw renwaa Grauta gt Arh cun ere 
Inn HusSaae Boegoaa, Br a'br z3pu. 

Adecă: 

«| Acest disc l-a făcut Io Doamna Stanca în zilele fiului ei 
Ion Nicolae Voevod, în anul 7108 [1599, de la Octombre—1600, 
Septembre]. 

Stanca e soţia şi Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul. Cf, și ar- 
ticolul miei din Como. li. pe 1903, pp. 708-9. Discul face parte din 
averea vechii biserici a lui Stelea. 

237. 

238.
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IV. BIsERICA SF. CONSTANTIN. 

De-asupra ușii de intrare: 

Cu vrearea Tatălui și cu ajutorul Fiiului și cu sporul 
Duhului Sf|ănt îndemnatu-saii creștinul Domnol Mateiti- 

Băsarab Voevod i g[ospol]jda ego Ilina, de ai zidit acestă 

sf[ăn]ti besearici, hramul Stăi Nicolai, de în temelie pănă 

în săvrășit, ca s[ă] le fie de pomeană în veaci. Ispravnic 

Hagi Costandin. Pis msța Sep. 15 dnă, vă leat 7159 [1650]. 

V. MIPROPOLIA. 

Se ştie că această frumoasă clădire a fost dărîmată şi înlocuită cu 
un edificiu noii, încă neterminat. Pietrele cu inscripţii sînt aruncate 
pentru moment în curte, lîngă zid, saă acoperite cu pămînt în bolta de 
supt clădirea actuală. Am putut culege ce urmează : 

1. Pe piatra ce se găsia, de sigur, de-asupra uşii de intrare: 

Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiiului și cu săvrășitulu 
Sflăntului Duh fiindu atastă... prea-luminatului și de 
[Hristos iubitoriului] creștinul [Io Costandinti] Basarabi Voe- 
vod și [Domn,] cu mila lui Dumnezea... Domnu Țării- 
Rumănești... [cu] cheltuiala dumnelui, ca să-ă fie veatnică po- 
meană, și părinților, bunilor...; [ispravnic fiind] credintos 
boiarinul Măriei Sale Apostol Armaș, nevoind cu tot, dina- 
dinsul pănă s'aii săvărșit, vă leato 7216 [1708], mţa Avgust 
27 dni. 

Musceleanu dă alte două inscripţii şi adecă: 

a) Una (în traducere) de la Petru-Vodă (și fiul săi Marco), deci Radu 
Paisie, care arată că întăi clădirea s'a făcut de «Io Neagoe Voevod, 
împreună cu Doamna mea Despina și cu fiul mieii Teodosie», supt Mi- 
tropolitul Macarie, dar lucrul a fost; întrerupt prin moartea ctitorului, 
la «7018, Septembre 30». Petru-Vodă însuşi, «cînd aii ridicat Dummnezei 
schiptrul Domniei Mele», mîntuie Mitropolia, «mama bisericilor», 0 
acopere cu plumb şi o zugrăvește, isprăvind «în zilele arhiepiscopului
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chir Varlaam». Pe lîngă Aninoasa, dăruită de Neagoe, el adaugă «balta 
ce se chiamă Sultana», vadul de moară de la Căscioare «şi hotarul care 
este la deal», satul Sineștii, cumpărat cu 6.000 de aspri. Data e «1533 
(sic), Oct, 24». 

Pomelnicul Mitropoliei, după înşirarea cîtorva Domni vechi cu me- 
rite pentru biserică, dă pe Neagoe, Despina şi Teodosie, ca unii 
ce «ai mutat și Mitropolia în Tîrgovişte» (Studă și doc., V, p. 629, 
nota 1). Pentru Mitropolitul lui Neagoe Macarie, fostul tipograf, v. 
Îsi, lt. religioase, pp. XLVIII, LI, LIX, LXXI. Radu Paisie a îndeplinit; şi 
aică sarcina de întemeietor şi dregător de biserici pe care şi-o luase 
şi care se potrivia cu trecutul săi de egumen la Argeș. Ca ginere al 
lui Neagoe (v. mai sus, Mărgineni), el era chemat să ducă la capăt aici 
opera începută de acesta. Mitropolitul Varlaam era dintre clericii lui 
Neagoe (îbid., pp. LII, LXII-ri1). Amândouă datele sînt însă greşite : Neagoe 
a murit în Septembre 1521, iar Radu Paisie s'a făcut Domn abia în 1535. 

b) Alta de la Brîncoveanu (inscripție de-asupra uşii de intrare, pe 
dinnuntru, zugrăvită). Ea repetă întăiă pe cea veche, adaoge apoi că 
«ai perit tot plumbul după biserică» și zugrăveala s'a stricat; de ploaie. 
Matei Basarab o acopere a doua oară ca la început. Teodosie, Mitro- 

politul lui Brîncoveanu, o zugrăvește apoi din noi, «însă biserica cea 

mare cu altar şi cu tinda cea mică», făcînd şi alte îmbunătăţiri, din 
veniturile Mitropoliei. Data e 30 Septembre 7216 (1708) şi zugravii se 
numesc Nicolae și Radu. 

Dărîmarea Mitropoliei s'a făcut la 1595, iar cea făcută din noii a 
fost dărăpănată în anii 1655—8. 

Mitropolia veche era după modelul Sf. Sofii (Macarie de Antiochia, 

trad. Cioran, p. 92). 
Tot în Musceleanu se înseamnă vechii ctitori ce erai zugrăviți pe 

păreți: Neagoe şi Despina, Pătru, nu însă cu Ruxanda, ci cu Ecateriva 
(a doua soţie?), Vlad, Mihai, Alexandru (Iliaș sai Coconul), cari sînt şi 

în pomelnic, Radu (Şerban ?), Mircea (Ciobanul), Matei, Constantin 

(Cîrnul), Radu (Leon), Şerban Cantacuzino ; Mitropoliţii Ştefan (îngro- 

pat aici) şi Antim (al lui Brâncoveanu), boierii Barbu Corbeanu vătav 

de aprozi, îngropat în biserică, în slirșit bunicul îngrijitorului vechilor 
clădiri din Tirgovişte : Ienachi I-ii Văcărescu, ca Păharnic, împreună 

cu soția lui Stanca şi toţi fiii: Constantin, Barbu, Ştefan, Marina, Ilinca, 

Balaşa (v. Ist, lit. rom. în sec. al XVIII-lea, IL, p. 131 si urm). lenachi 

va fi fost ispravnic la clădire (dar v. inscripţia de supt no. 1). 

Morminte : 

2. Din Musceleanu, p. 55: 

Suptii atastă piatră odihnesc oasele prea-sfințitului chir 
240,
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Stefan Mitropolitul 'Țării-Rumănești, fiind păstor în Scaun 
ani 20, și, viind vremea, și-au dat obșteasca datorie, ȘI S'aii 
astrucat aici, în Sfănta Mitropolie: ehbuna eA5 nava; în 
luna lui Aprilie 25 zile, la anul de la Facerea Lumii 7186 
[1668]. 

Ștefan a fost Mitropolit între 1648 şi 25 April 1668 (Isi. lit. rek- 
gioase, pp. CXXXI Şi CLXVII-VIII), deci tocmai douăzeci de ani. 

3. Pe un mormînt de marmură, ridicat, cu laturile foarte frumos 
sculptate : 

Supt asastă marmură odihneaște țărăna blagorodnii Ba- 
“laşii Cantacuzenii, una fiică a lui Ilie Cantacuzină Vel 
Vist. den Moldova, soţie a luminatului coconului Ștefan 
Brăncoveanul, al doilea fiii al înnălțatului și blagocestivu- 
lui Io Costandin Băsărabii Voevod, care, de an[i] 15 văr. 
sta fiind, cu iubit soțul ei creştineaște efsevbs [edoefâc—cu- 
cernic], cu înțelepăune și cu alalte aretas [âperăs = virtuți] 
ai trăit, ci, cruda moarte făr de vreme încă sosind, după 
ce în boală grea căzănd, nu mult zăcănd, o ai răpit, vie- 
țuind cu luminatul soţul ei numai ai 2, lun[i] 10. [Aice 
e odihna și răpaosul de veaz, dupre bunătăţile sale căș- 
tigat, iar iubitului ei soț și tot; blagorodnecului neamului 
ei lacrămi nestămpărate și jale necurmată au lăsat, ră- 
posănd la anul de la Zidirea Lumii | 7220 [1711], Dech. 
23, astrucăndu-se cu multă cinste în Sfănta Mitropolia 
Tărgoviștii. 

Cu greşeli, şi în Musceleanu, pp. 55—6. 

Pentru căsătoria lui Ştefan, al doilea fiii a] lui Brîncoveanu, cu fata 
lui Ilie, fiul lui Toderaşco şi nepotul de fiii al lui Iordachi Vistierul Canta- 
cuzino, v. Neculce, pp. 289-—90. Fata lui se chem 
mai mare a tatălui ei (Studiz și doc., VII 
prilej în 'Para-Romănească. Cronica oficia 
dită, anul 21) pune nunta la Februar 17 
stantin Stolnicul Cantacuzino, 

a Balaşa după o soră 
» p. 173). Ilie rămase cu acest 

lă a lui Greceanu (partea ine- 

09 și arată că nun a fost Con- 
care fusese și nașul lui Ştefan (şi Con-
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stantin avea un fii cu acest nume, Domnul de mai tîrziii). În cronica 

Greceanului se înseamnă şi moartea Balaşei, după o scurtă boală. 

După stilul presărat cu cuvintele greceşti sar părea că autorul epi- 

tafului e însuşi Greceanu (v. Cronicile mnuntene, p. 26). ” 

4. Pe altă piatră de mormînt;: 242, 

Suptu atastă piatră zace jupan Scarlat Vel Păharmic 

pinerile prea-luminatului Io Costandin Băsărabii Voevodi 

și fetoru a lui Alexandru Mavrocordat, Marelui-Drago- 

man al Porții turceştă, tînăr încă, d'abiă vărsta-i 22 de 

al ajungănd, și un anu și jumătate numai cu iubitulu-ș 

soție trăindu, cruda moarte viiața i-au scurtatu ; la cursul 

anilor de la Spăsitoriul H|risto]s 1699, mța Iulie 28. 

Menţiune şi în Biserica ortodoză, XIV, p. 724. 

Scarlat, fiul lui Alexandru Exaporitul, sa născut la 2 Mart 1678; 

logodit încă din 1692 cu Ilinca fiica a treia a lui Constantin-Vodă 

Brîncoveanu, el se cununâ cu dînsa la 5 Februar 1698 “Greceanu, p. 

343; orga, Documente privitoare la Constantin- Vodă Brîncoveanu, Bucu- 

veşti, Minerva, 1901, p. 168). Data morţii din inscripție se găseşte și 

în Greceanu (p. 353). «Poate că mai mult lui Dumnezei aii plăcut 

decît părinţilor», încheie cronicarul Curţii. Cf. st. lit. rom. în sec. al 

XVIII-lea, I, p. 343, nota 3 (însemnarea lui Brîncoveanu însuși despre 

stirșitul ginerelui săi) şi Em. Legrand, Gencalogie des Mavrocordato: 

Paris, 1900, p. 12. Însemnarea domnească spune că Scarlat a fost în- 

gropat «în tindă». 

5. Pe o piatră foarte ştearsă se mai văd următoarele litere, ce nu 243. 

pot da un înţeles: 

MYaee Hapaee Case Haue- tanto B9.... [Ilepe]an [Boejreaa 

BEMAN,,. BW HAE..--  AdAE 1 PpARAANOE.... Il... HDO BEMAX ECE 

Apo haee, CYTOA,,. 'TOANRHO.... 

6. În acest mormiîntii întunecat Barbul Corbeanul zace: 244. 

Vătav aprozilor era, și multă cale face. 
În virsta tinereţelor datu-l-aui săvărșitul, 

Lăsănd femeaia tinără și toate, ticăitul.
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EI era probabil fratele lui Dumitrașco și Mihai. V. /st. lit, rom. în 
sec. al. XVIII-lea, tabla, 

7. Supti acasta piatră să odihnescu oasele dumnelui ră- 
posatului Mateiă Cleronomo, care ai fostu Vel Portar în zi- 
lele Mării Sale lo Costandin Bă[sărab] Voevod : den ave- 
rea lui de la [părinți] și după £[e] au slujit cu credință 
Domnilor și ţării, după orănduiala... de obște a neamu- 
lu... urăi-0... cţii... dumnealui, lăsăndu în rudeniile... iubite 
în gria(?) jale... nencitată; 26 de zilele lui Iunie, leat 
7209 [1701]. 

8. Supt atastă piatră zace [lor]ga Slugearul-cel-Mare 
carele de la [Agrafa locul moșilor săi are —; lasat-aii 
rudelor sale multă jale și mare —, eșind dintwatastă lume 
la vea&nica odihnire. 

Pentru Greci din Agrafa în ţerile noastre, v. Studii și doc., V, p. 
161, no. 112. Iorga Sulgerul se întilneşte în Sfatul lui Brîncoveanu la 
1699 (Socotelile Sibiiuluă, p. 18, nota 1). Urmașul săă fu un Done (ibid. 
și Studii și doc., V, p. 194, no. 57). 

9. Aicea odihnesci oasele de bun neam jupani Cos- 
tanădiai Bucșanuli fezorul lui Ventilă Vel Ban: a ră- 
posat în ziiile Io Costantin Mafroc[ordat] Voevod. Deșarta 
lume am trecut, fiind, am făcut; rugați voi Domnul Hristos 
să-mi trimiță ertăciune dentru a sa mare milă ; luna lu 
Oc[tomvrie] 26 zile, leat 7245 [1736] 

Pentru Vintilă Bucşanul, v. Studii și doc., V, p. 528, no. 17; Do. Cant. pp. 249-50. Ruda sa Staico făcu un complot contra lui Brin- 
coveanu și fu spînzurat (;bid., pp. 528-9, no. 20; p. 715; locurile din Ist. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, supt numele Merişanu). 

10. Supt atastă piatră să odihnese oasele dumnealui de 
bun neam răposatului robu lui Dumnezeii Costandin Cor- 
beanul Vel P[i]t[ar], fiiul dumnealui răposatului Vintilă 
Corbeanul biv Vel Ban și al dumneaei Băneasei Ilincăi
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Cantacuzinii, carele în zilile prea-luminatului Domni lo 

Costantinii Basarabii Voevoda aii dat datoriia vieţi dum- 

nealui la anulă de la Zidirea Lumei 7218, iară de la 

Hristos 1710, în luna lui Septemvrie în 19 zil[e]. 

Jlinca era fata lui Constantin Cantacuzino Postelnicul, după care a 

fost numit fiul ei. 

11. Supt acastă piatră să odihnesc oasele robului lui 

Dumnezeii Zahariia ermonah Mesopotamian ot Sfeatagora, 

proigumen al mănăstiri Plumbuita; at răposati în Tăr- 

goviște, April 6, 1811, fiindi în vărstă de ani 85, și 

patriia o are] de la Athina. 

12. Supt atastă înfrumusețată piatră se odihnescu-să 

osele robei lui Dumnezeii Păuna, care aii fostii jupăneasă 

dumnealui Ghiorghiă Căpitan de Cazaci, den Tărgoviște, 

și fiica dumneaei jupăneasei Chiţii Portăreasei, și, trăindu 

cu al dumneai bărbat(?) ani 8, bună viață ai petrecut 

și după cea de obște datorie și-aii dat sufletul către 
Domnul în ziva de Sfănta Troiţa, şi cu mare cinste sai 

pus oasele ei supt azaste piiatră în Sfenta Metropolie 
den Tergoviște, la l[eajtul 7216 [1708], măsița Mai. 

13. Supt azastă piiatră se odihnesc oasele răposatului 
robului lui Dumnezeii Ma...nie erodiaconu cel ce-aii fost 

iconom sfintei Mitropolii din Tărgoviște, &-ai răposat la 

249. 

leat 1799, Mart, fiind Mitropolit Preasfinţiia Sa chirio” 

chir Dosoftei..., care cu a Prea Sfănţii Sale cheltuială și 

cu c[heltuiala...] s'aii pus a&astă piatră la leat 1800, Ave. 9. 

Același lucru se repetă pe margene. | 

14. Supti atastă piatră odihnescii oasile răposatului 

robul lui Dumnezeii Ghiorghie Lupoianul ot Meedinți, din- 

preună cu acest[e] nume: Floarea, Șărban, Mariia, Du- 

mitru, Costandin, Mateiii, Ilinca ; la vleat 7197 [1689), 

msța Iunie 1. Pisar Miia[i].
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E o piatră de mormînt-pomelnic, analogă cu crucile din regiunile 
de munte ale Țerii-Romănești. — Lupoienii se înrudiră apoi ȘI cu Can- 
tacuzinii (Gen. Cant., p. 347). 

15. Supt adastă reace piiatră de aici, în sfânta și marea 
Mitropolie odihnescu-se oasele robului lui Dumnezeii Nea- 
goe Spătariul Văcărescul, avăndă viiaţă în lume ani 72, 
și s'aii săvărșit cu pace în luna lui Septemvrie în 28 de 
zile, la anul 7210 [1701]. 

"Pentru Negoiţă Văcărescu, fiul lui Ivan, v. 36. lt. rom. în se. al 
AVIILlea, p. 201. Ienachi I era fiul lui. 

16. Sai prestăvit în Domnul dumnialui Dumitrașcu 
Caramanlăul biv Veli Postealnic, în zilele prea-luminatului 
Domn lo Costandin Basarabi Voevod, la anii de la Zi- 
direa Lumii 7217 [1709], în luna luă Avgustă în 20 de 
zile. Viagnică fie pomenirea dumnialui. 

EI a fost şi capuchehaie la Constantinopol (Isi. lit. vom. în see. al 
AVIIT-lea, I, p. 373). Brincoveanu şi-l făcuse Mare-Postelnie (Soc. Si- 
biiului, p. 18, nota 1). 

17. Aicea odihnescu oasele dumnealui de bun neam 
jupan Ivan Văcărescul i jupanița lui Maria i snă ego Ivan, 
Ștefan, Asan, Mariia şi Neagoe, Zamfira, lanache, Neacşa, 
Datco, Mihalcea, Costantin..., Sava, Barbu, Eba..., An- 
cuța, Zoița, Badea; aii răposat în zilile lui Scarlat Ghică 
Voevod; Marti 17, leat 7268 [1760]. 

E de sigur din vre-o ramură de provincie a Văcăreştilor, Cf. Ge 
neulogia Cantacuzinilor, p. 363 şi urm. 

18. Pe un clopot, aşezat între bucăţile de plumb ale coperemîntului, 
am putut ceti atît: 

Macro Biiete Grebani [apyiemenonn H] arponoanm Srpo- 
thayuchin [=— cu mila lui Dumnezeii Ștefan, arhiepiscop și



  

FÎNTÎNĂ ŞI CRUCE (LÎNGĂ TÎRGOVIŞTE) 123 
  

Mitropolit al Ungrovlahiei], acest clopot făcutu-l-am sfintii 

Mitropolii ot Tărgoviște [msța —,] vleat 7176 [1667-8). 
Me fudit Pet[rus] Murator [== Maurer], 1667. 

XLIX. 

La o îîntînă (jumătate de ceas departe de Tîrgovişte). 

Cu ajutoriul lui Dumnezeu fiind atastă făntănă bună, 25. 

veache și măncată în multă vreame pe moșie megieșască, 

astătut nedreasă pănă acum, iar acum, cumpărănd moșiia 

de la Vintilă, cu voia a tuturor moșneanilor, dumnealui 

Grigorie Greceanul Vel Ban, s'aă îndemnat de o ai dres 
și o ai înnoit deprecum să veade, mai multi pentru că, 

fiind apă foarte bună și bind călătorii, să dea mulțumită 

lui Dumnezei și să zică: D[ujmn[ejzei să iarte sufletele 

ale celora ce at cheltuit de o ai înnoit și [alle lor ce 

den temelie o aii făcut; și o aii zidit al doilea oară den 

temelie, această făntănă, de acestii mai sus numiti bo- 

iariii, în zilele prea-înnălțatului şi prea-luminatului nostru 

Domni Io Constandin Neculae Voevod Mavrocordati, în 

anul de 'ntăi dentru a patra Domnie a Măriei Sale, la 

anulu de la Adam 7253, iar de la H(risto]s 1744, Oc- 

tonvrie 14 (Aa). 

L. 

Pe o cruce din drum. 

Ca model de astfel de inscripţii: 

Cu vrerea Tatălui și cu ajutoriul Fiiului rădicatu-s'a atastă, 

sflăjată și dă viaţă, făcătore cruce între hramu Prepodomni 

Paraschivi, şi s'au ridicat în zilele prea-înnălțatului D[o]mnu 

lon Neculae Constondin Voevod, și s'au ridieatu de robu 

lui Dumnezeu Bancă și [soţia] lui Maria, etc. 

L
>
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LI. 

Pe crucea de la satul Gemenea (jud. Dimboviţa). 

BB3ABICRI € CEH SCTHH KpET Eh MOABO 11 Bh (1) noȚeaab cra 
gt Ann Îw Aluyai Boegoan, răiaa er Granna n cun er Tle- 

Tpanio oegoAn, ui Spacu (9) Shan PaaSa BEA Asu. n 
San Ilpbaa Bea nocreaniit n :ESriani Grpoe Bea comer. [Ur- 
mează pomelnicul, cu Pîrvu, Marco, Negrea ș. a.], eu atr 
z3pe. Inc (2) Bourne. 

Adecă : 

«Sa ridicat această cinstită cruce, pentru rugăciunea şi lauda 
Sfintului... în zilele lui Io Mihai Voevod şi ale Doamnei lui Stanca 
şi fiului lor Petrașco Voevod; şi a făcut dumnealui Radul Vel 
Clucer şi dumnealui Preda Vel Postelnic şi dumnealui Stroe 
Vel Stolnic.. -„ în anul 7105 [1596-7]. A scris (2) Voico. 

LII. 

Biserica din Mihăieşti (pietre depuse la mănăstirea 
din Cimpulung). 

1. nprbcragu ce pat Bin San Baak Bt Atu BArCTRAre Îw 
Baaa, Hoegoai e ar z34, Atena Degjp]oapie n Au, e'reopruiti, 
N ENAURTS A, PEM. ir: Bbunaa MS naaer. 

Adecă;: 

<A văposat robul lui Dumnezeă dumnealui Badea, în zilele 
blagocestivului Io Vlad Voevod, în anul 7040 (1532), luna Fe- 
bruar 20 de zile, Marți, şi indicţia 4, temelia 93: veşnica lui 
pomenire.» 

Badea nu e un boier mare, poate nici măcar un boier cu slujbă. Vlad- 
Vodă e fiul lui Vlăduță, Vlad înnecatul. 

2. mpbceratu ca pa Biro nau AsSAaT Bean BASUAp EA 
AHH  Bărouherigare Iw Buwrna[t] Boegoa, e ab F3M4, AMCIA 
cen. & Ah: Bhuna c[A45] name.
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Adecă : 

«A răposat robul lui Dumnezei dumnealui Lăudat Mare-Clu- 
cer, în zilele blagocestivului Io Vintilă Voevod, în anul 7041 
[1533], luna Septembre 2 zile: veșnica lui pomenire.» 

Acesta e boierul muntean care în 1529, supt Moise-Vodă, atăcă Branul, 

apărat de Braşoveanul Ioan Hoch (Chron. Fuchsio- Lupino-Oltardinum, 

în Quellen zur Geschichte der Stadt Brassd, LV, Braşov, 1903, p. 77). Ca 

un vecin al Branului, el asigurase pe Domnul săă «că va lua cetatea fără 

nici-o greutate», dar, adauge cronicarul sas Ostermayer, «s'a întors cu 

ruşine și pagubă, şi a primit de la Vodă răsplata cuvenită pentru trufia 

sa» (ibid., p. 499). Totuşi Braşovenii îi trimet un sol încă în 1530 

(Quellen, II, p. 202). Din această inscripție se mai vede că pe atunci 

şi în 'Țara-Romănească se socotia anul de la l-iă Ianuar: în adevăr, 

înnecarea lui Vlad și suirea în seaun a lui Vlad-Vintilă se întîmplară 

după 2 Septembre 1532 (Braşovenii dai de veste la Curte la 2 De- 
cembre ; î. c., p. 376). Ei primiseră ştirea la 8 Octombre. Solii cu vestea 

alegerea lui Vintilă-Vodă sosesc abia la 29 Novembre (6bid., pp. 273-7): 

3. npheratu ca pat Bate Suita cub AĂnSAaT BEAHKHI 
iAStap [en Ann Barounerugare Îw Ilirp[5] Bocca, E atr 

13Mr (9), meta avyrrera en Ab; Buna €[A15] namer. 

Adecă: 

<A răposat robul lui Dumnezei Jitian fiul lui Lăudat Marele- 
Clucer, [în zilele blagocestivului] lo Pătru Voevod, la anul 1043 (2), 

luna lui August 15 zile: veşnica lui pomenire.» 

Din cifra unităţilor se înţelege numai partea de jos a cotorului; pare 

să fie un r (3). În acest cas, s'ar hotări și astfel data de cvara 1535» 

pentru venirea în Domnia lui Petru-Vodă care și-a zis şi Radu (Radu 
Paisie). V. art. miei în Conop. kt. din 1904, Un Stolnice Jitian se în- 

tilneşte în Sfatul lui Neagoe Basarab ; el a fost, de Sigur cel d'intăiii 

întemeietor al mănăstirii Jitianul, pe care o făcu apoi din noi Balaşa, 

Doamna lui Constantin Basarab. - 

262,
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LII. 

Biserica de la Hirteşti. 

De-asupra ușii de intrare (după un desemn de d. G. Șapealiu, profesor): 

BATOEOAENISMR Wa Hi nocirbinenine cua H chA'bucTEiEA cre 
AXA CREpBIUH CA CRIH SMCTHRI Ypami CTAS apkiepeS Xeo Ilu- 
Hoaat gh Ann Baroetpuar ra îw Eaa[A] Bocgoac, n rpsan e 
W cem Snan AsSaar n chnpxitunua ro Bona Hi Bpar ere 
Snanh Baa, cote :iSnauS Baac Borecnsa, n Aru H[Y] monaţia 
Gaaoma, Bt abr 23, pei (sic!) 17 (sic). 

Adecă: 

<Cu bună-vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea 
Sf. Duh s'a făcut acest cinstit hram al sfîntului arhierei al lui 
Hristos, Nicolae, în zilele bine-credinciosului Domn Lo Vlad Voe- 
vod, şi sa ostenit la aceasta dumnelui jupăn Lăudat și soția 
lvă, Voica, şi fratele lui, jupăn Badea, fiii dumnealui Badea Co- 
tescul, și mama lor, monabhia Salomia, în anul 7040 [1532]... 17» 

Înţelesul literilor de la sfîrşit, în care s'ar aştepta cineva să găsească 
data, nu-l pot; descoperi. Pentru Lăudat, v. mai sus, Mihăieştiă, 

LIV. 

Mănăstirea din Cimpulung. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Atastă sfăntă biserică ce să prăznuește întru cinstea 
Adormirii prea-sfintei Născătoarei de Dumnezeii și puru- 
rea-fetoarei Mariei sau zidiţ întălaș dată din descălică- 
toarea, țării de răposatul întru pomenire prea-bunul creștin 
și de H[risto]s iubitor singur-stăpănitor Radul Negrul Vvd. 
cănd ai fost cursul anilor de la Adam 6723 [1214], 
și ai stătut; atastă bisearică cu bună pace pănă în zilele 
creștinului Domni Alexandru Vvă. Iliiaș, întru a doa
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Domnie, fiind leat[ul] 7136 [1628], cănd atuncea, surpăn- 

du-să și stănd căţva ani dărăpănată, pănă cănd. din voia 

lui D]ujmnezeii sai rădicat Domnu Ţării prea-milostivul 
creştin Matei Basarab Vvd. carele, ca un răvnitor de cele 

d[ujmnezeești, asi zidit-o iarăș, cu aceleași pietre, pre aceiaș 

temelie, find leat 7143 [1634-5], precum în pisaniia lui 

pe larg arată, iar, cind Proniia cea d|ujmnezeiască ati bine- 

voit, și priveleghiurile ţării cele vechi sai înnoit și [n]e-aii 

dăruit, dînd Ţării pre blagocestivul și bunul patriot Gri- 

gorie Dimitriu Ghica Vvd., în leatu 7332 [1823-4], între 

alte multe podoabe ce au făcut patrii sale, țării aceștiia, 

ca un răvnitor acelor vechi și adevărați D|o]mni patrioți, 
văzînd și pre acastă stintă biserică cu totul zmăcinată și 

pornită spre cădere din pricina groaznicului cutremur ce 

sai întîmplat în leat 1802, Oct[om]v[rie] 14 de la H[nistojs, 
încît și închisă au fost șapte ai, și, nelăsîndu-l splahna 

[grec. = inima] cea creștinească a privi o zidire veche ca 

atasta întru atita proastă stare, din porunca Mării Sale 

sait surpat pînă în fața pămîntului, și iarăș cu aceleaș 

pietre, pă aceiaș temelie, sai zidit și sai înfrumusețat, 

înpodobindu-să cu deosebire din ceia ce aii fost, precum 

să vede, păstorind turma Țării Preaosfinţiia Sa chir Gri- 

gorie Mitropolitul, iar năstavniciia aceștii sfinte mănăstiri 
ocirmuind smeritul între arhierei chir Filaret Apamias, 

Beldiman, din patrie Moldavii, întru al 14 an al nastav- 

nicii sale; carele și silitor ati fost asupra acestui lucru, 

nevoindu-să cu toată inima pentru pomenirea și mîntuirea 

sufletului său, spre răspuns bun la înfricoșata judecată; 

începîndu-să zidirea la anul de la Adam 7335, iar de la 

H[risto]s 1827, în luna lui Mai în 14, şi sai săvirșit 

la [nescris]. 

Pentru Filaret Beldiman, v. mai sus, Slatina. lar pentru inscripţia de 

față, întru cît priveşte trecutul mănăstirii, cele două ce urmează.
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2. Sus, pe fațadă, în stînga: 

În zilele dulcelui creștin și de Dumnezei iubit creștin 
Matei Bas|ăjrabi Voevod, g|ospoljda ego Elina, cu vrerea 
lui Dumnezeii pus a fi Domn creștin în 'Țara-Rumănească, 
întru moșiia lui, care iaste dintru Unguri descălecatță), 
adecă început-aii a scrie de aţastă s[ăjntă dumnezeiască 
beaserică ce iaste hramul prea-sfintei gAAuniaE Ham Bu£ u 
npucuoate Mariia, carea sat început și se-ati zidit și se-ai 
săvrășit de bătrănul și prea-m[ili[o]stivul creștin Radul 
Negrul Voevod; carea aii fost de 'nceput desc[ăjlec[ăjtorol 
Țerii-Rum[ănești și d'început au fost zidit[ă] azastă sfțăjnti 
d|ujmnezeiască besearec[ă], cănd ai tost cursul anilor de 
la Adam 6723 [1215], și tot ati stătut cu bun[ă] pat[e) 
păn în zilele creștinului Alexandru Voevod Iliiaș, doao 
Domnie, cănd au fostii cursul anilor de la Adam 7136 
[1628]; atunce, într'aceia vream[e], se-aii surpat de întru 
voia lui Dumnezei, în zioa de S[fe]ti Ilie proorocul, la 
miazanoapte, și nit-o firoseal[ă| nu s'au făcut, iar dup'aceaia, 
deac'ai dăruit Domnul Dumnezeii pre acesti Domn bun 
și m[ijlostiv creștin Mateiti Băs[ăjrabi Voevoai, g[ospoljda 
eg Elina, cu Domnie în Țeara-Rum[ă]nească și întru moșiia 
lui, și fiind şi Măriia Sa de într'acea rudă bun[ă) și de 
întru acel neam adev[ăjrat, socotit-ai ca un Domnu bun 
și m[ijlostiv ca s[ă] rădit[e] și să fac[ă] aăastă sfțăjntă și 
dumnezeiască, besearec[ă], să nu piiară pomeana acelor ră- 
posaţi Domni bătrăni, și acest Domnu bun și milostiv creștin 
Matei Băs[ăjrabi Voevod i glospoljda eg Elina, încă să le 
fie de pomeană lă s[fă]ntul jertfealnic întru vecie nesă 
vărșit[ă] și de mare ajutorii înnaintea, feaței lui Dumnezeii 
adeverit. Și ispravnic at fost dup[ă] lucrul acești sfinte 
dumnezeiască beseariv[ă] Socol Cluceriul de Cornăţeani, 
ȘI aii nevoit și acestii boiarit înțelept cu mult[ă] strad[a]nie 
ȘI cu tota inima pentru slujba și pentru pomeana Domnu-
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său, apoi și pentru sufletu lui, ca să fie de ajutorii la 
infricoșata jud[e]cat[ă]. Şi se-aii început a se zidi atastă 
dumnezeiască besearecă de în fața temeliei în luna Iunie 
22 zile, cănd au fost văleatul de la Adami 7143 [1635], 
și se-aii săvărșit în luna lui Avgust 20 de zile, vă leat 
7144 [1636]. 

3. Tot așa, la stînga: 

E Mă Wra n cena Hi crro AXA, amuu. În zilele dulcelui 
creștin și de Dumnezeii iubit; creștin Matei Băsărabi Voevodi. 
glolsplo]jda eg Elina, cu vrearea lui D[ujmnezei pus a fi 
D[o]mnu creștini în moșiia lui, adec[ă] scris-am de atastă 
sfăntă besearecă ce-i iaste hramul Scsenie npere RaAitiu 
i mpucHAtea Maria, carea au zidit răposatul Radul Ne- 
grul Voevod, cănd au fost vleatul de la Adam 6723 [1215] 
şi au stătut cu bun[ă] po€[e] pănă în zilfelle lui Alexandru 
Vod[ă] Iliaș, fost-au leatul 7136 [1638]; atunce se-ai surpat; 
iar, deacă ai dăruit Dumnezeu pre creştin Matei Băs[ăJrab 
Voivod i glojs[polj[ădla eg Elina cu Domnie întru moșiia 
ui, socotit-aă ca u[n] D[ojmnu mfiifolstiv ca s[ă] rădiă[e] 
atast[ă] s[făjntă besearic[ă] ca s[ă] nu piar[ă] pomeana 
moşilor, pentru “ai fostu și Măriia Sa dentr'acia rud[ă] 
bun[ă] și adev[ă]rat[ă], şi ca s[ă] fie și Domniei Lui de 
pum[ejan[ă], la sf[ă]ntul și de mare ajutoriii înnaintea feţei 
lui Dumnezeu întru vecie, amin. Dup[ă] acaia și acesta 
ce se zidle] Dălg|ojpoliii să fie ertat de vama de păine, 
să nu diah vam[ă] domnească. Așijderea și orușani să nu 
diah vam(ă] de &[e] vor vende, cum ai fostu ertaţ de răpo- 
satul Radul Negrul Voivod și cum scrie în cărțile ceale 
'bătrăne, Așijderia să fie ertaţ și de Domniia Mea, iar 

cine nu va, întări, să fie proclet și anatema. Și se-aii în- 

ceput atastă sf|ă]ntă besearecă de în fața temeliei în luna, 
lu Iunie 22 dni, de la Adami /rupt] trecuţ ai 7143 [1635]. 

Ispravniei ai fost dup[ă] lucrul al cești sf[ijnte beseareă 

9
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jupan Socolu Cliuciiariul de Corniţeani. Și ai nevoit și 

acest boiarii cu toat[ă] inima și cu multă str[ă i] danie 
pentru slujba Domnulu[i săi] și pentru sufletul lui, ca să-i 
fie dea ajutoriii. Vă leat 7144 [1636]. Și sai săvrășiti în 
luna lui Avgustii 20 de zile cănd ai fostii. 

Cele două inscripţii din urmă, cu multe greșeli, în Hasdeii, Istoria 

critică, ed. a 2-a, pp. 134-5 (după o copie de C. Aricescu). 

La analisa vioaie şi doveditoare a d-lui Hasdeu, care arată cit de 

puţin istorie e Radu Negru întemeietorul, adăugăm următoarele: 

Pănă la începerea, supt Petru Rareș, a legăturii culturale dintre 

" Moldova şi Para-Romănească, nu se află nici-o pomenire despre Radu 

Negru şi despre o descălecare a ţerii din Ungaria. 

Pentru întăia oară se întîmpină numele de «Negru-Vodă» întrun 

act al lui Alexandru-Vodă Mircea, care arată la 8 lanuar 7077 (1569) 

că mănăstirea 'Tismana (clădită de Vladislav Voevod; 1364-1338...) a 

reclamat moşia Elhoviţa care i-ar aparţinea «de la întemeiarea Ţerii- 
Romăneşti, de la cel dintăiă Negru Voevod» (Www CR 3AaniE BAAuket 

Bemtae, ripigon lierpSa oskoAa) (Magnum Etymologicum, IV, plane). 
De oare ce Tismana a fost întemeiată de Vladislav, nu se poate ca 

<Negrul- Vodă» să fie înnaintea lui; de bună samă că Alexandru n'a 

văzut un act, pe care l-ar îi citat, ci i s'a vorbit numai de călugări, 

cari puneau după legendă ca cel mai vechii Domn muntean pe «Negru». 

Luccari, negustor ragusan care a fost mult ţtimp pe la noi, ştie 

și el numai de «Negru-Vodă», care ar fi făcut cetăţile Cîmpulung, Bu- 

curești, Tîrgovişte, Floci, Buzăii, Argeş; mormîntul lui ar fi la Argeş. 

El ar fi trăit pe la 1310. Fiul săi ar fi fost Vladislav (din 1364). Cf. 

Studii și doc, IL, pp. Lx-1. Poporul atribuie lui Negru-Vodă şi aduce- 

vea moaștelor Sf. Filofteia la Argeş (Biserica ortodoză, II, pp. 6356). 

Există în Cîmpulung o veche şi puternică mănăstire, clădită, ca Sîn- 

Nicoară, din Argeș, de Nicolae Alexandru Basarab. Piatra acestuia, 

cu data de 6973 (1364), se mai vede, perfect păstrată, la dreapta în 

locul cuvenit ctitorilor. Biserica era însă zguduită, şi ea se dărimâ în 
curînd, supt Alexandru Iliaș, stînd apoi şepte ani în părăsire. 

În 1633 se întoarse, întărit; de la Poartă, Matei Basarab. El începe 

clădirile de biserici în 1635 chiar, prin restaurarea celei de la Cîmpu- 
lung. Ispravnic alege pe Clucerul Socol din Cornăţeni. Acesta era tri- 

mes în misiune la Râkâczy în 1636 (Studă și doc., IV, p. 0LxXăD), dar. 

de și inscripţia spune că lucrul la biserică se mîntuise încă în acest 

an 1636, mai găsim pe Socol la Cimpulung ca cispravnie după l-
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crul sfintei beseareci» şi în 1637, şi chiar în 1639 (îbid., I-II, pp. 275-6). 

Abia în 1640, Socol, înnaintat Postelnic, capătă de la Domnul săi alte 

sareini (îbid., IV, p. cLxxxn). Cu prilejul şederii sale în Cîmpulung, el 

făcuse în drumul de la Tirgoviște la Rucăr şi un pod: Podul lui So- 

col (Macarie de Antiochia, trad. Cioran, p. 230). 
Orășenii, în fruntea cărora se găsia judeţul Gheorghe, întrebuințară 

această întîmplare a dregerii bisericii lor pentru a cere o întărire de 

privilegii, prin care ar fi scutiţi de vamă. Ei înfăţişară pentru aceasta, 

în April 1636, lui Matei-Vodă mai multe cărţi domnești, şi anume: 

una de la Viadislav Dan, alta de la Vlad Dracul, a treia de la Mihail 

fiul Ii Mircea şi, în sfîrșit, o a patra carte de la un Radu-Vodă, foarte 

veche. Acestor două din urmă nu li se cunoştea sfîrşitul cifrelor din 

daţă, aşa încât, fără zeci şi unităţi, se ceti 6800, acolo unde va fi fost 

6890 și ceva, și 6900 unde va fi fost 6920 şi ceva 1), căci Radu era fiul 

lui Vladislav şi Mihail fiul lui Mircea (e suspect numai că actul de la 

Radu nu fusese arătat pănă atunci Domnilor anteriori, cari şi ei dă- 

duseră asemenea întăriri). Fiind vorba de un Radu foarte depărtat, s'a 

zis, în legătură cu legenda, Radu Negru, şi astfel se creă acest nume 

falş, care corespunde întru câtva numelui de Bogdan Dragoș, ce se năs- 

cocise dăunăzi pentru întemeietorul Moldovei. Cf. Magazinul istoric, V, 

p. 331 şi urm. 

Dar Radu Negru nu trecuse încă în credinţa mulţimii, care ştia tot 

numai de vechiul Negru-Vodă. Astfel Paul de Alep putu să alcătuiască 

după spusele lor, următoarele ştiri despre Negru-Vodă: «Se zice că în 

timpurile vechi la Cîmpulung a fost reşedinţa Domnilor Ţerii-Romă- 

neşti, căci ei trăiseră în Ţara-Ungurească supt stăpînirea Craiului, avînd 

un Voevod al lor. Acest Voevod veni să-și pască turmele în ţerile 

acestea ce şe aflai în mîna Tatarilor, dar cu totul golite de locuitori. 

E) ceru voie Craiului, se așeză aici şi, cu ajutorul lui Dumnezeii, goni 
pe “latari din ţara ce stăpîniaiă şi luă în mîna lui tot Ţinutul. E obîș- 

nuiaii să-l numească Negru-Vodă, şi el zidi această mănăstire care pănă 

în timpul lui Matei căzuse în risipire şi acesta o înnoi, așa cum este 
Și acum: nouă și frumoasă» (Macarie de Antiochia, trad. Cioran, p. 148). 

Biserica veche era maz veche decit Radu. Ea nu poate să fi avut pi- 

sanie, căci din ea s'ar fi luat oarecare ştiri precise. Vechimea făcea pe 

Cimpulunteni so atribuie tot lui Negru, a cărui cetate, Negru- Vodă, 

se vede în Argeş?. Acum însă se formase legătura «Radu Negru». Această 

  

1 Găsesc aceiăși explicaţie și la d. Onciul, Originile principatelor, p. 219. 
Ba mi s'a impus însă independent, şi aceasta arată cît e de firească. 

> Cetatea, azi în ruine, stătea chiar în margenea drumului mare ce ducea în 

Ardeal. Se zicea că Turcii o dărîmaseră. O pomenesc doi călători din veacul al
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legătură se mai întărise şi prin faptul că în biserică zugrăveala veche 

înfățișa pe un Radu-Vodă (fiul lui Vladislav) cu fiul săi Dan (Dan L-ii) 

(Bis. ort., LII, p. 180). Avind nevoie de o dată, ei dădură lui Socol pe 

a mormnîntului lui Nicolae Alexandru, care va fi fost cine ştie ce aco- 

perit de praf, cetind deci 6723, acolo unde era 6873. Data fu primită, 
şi întrun hrisov din 3 Maiă 1636 şi în altul din 1647 ale Domnului 

înnoitor (Operele luz Constantin Cantacuzino, p. 19; Magazin, V, p. 343 

şi urm.). Astfel se născu fantasma «Radu Negru». Stoica Ludescu de- 
săvirşi figura ei, scoțind din titlul de «duce al Făgăraşului şi Am- 

“laşului» purtat de Domnii munteni de la Vladislav I-iă înnainte, o 

indicație de origină şi coborînd pe «Radu Negru» din Ardeal (Magazin 

istoric, LV, pp. 231-2). Tot astfel Luccari, pornind de la numirea de 

«Ungro-Vlahia» dată în diplomele slavone Țerii-Romăneşti, făcuse pe 

«Negru- Vodă», ungur. Şi tot aşa autorul inscripţiei de la 1636, înteme- 

indu-se pe aceiași numire, declară Ţara ca descălecată «dintru Unguri». 

Pe vremea lui Paul de Alep, legenda obîrşiei ungurești începuse a se 

răspîndi. Constantin Cantacuzino făcea din Negru-Vodă un Haţegan 

(Operele, p. 43). 

Acest Constantin Cantacuzino Stolnicul, în srîrșit, încercă, în notele 

sale pentru o istorie critică a 'Ţerii-Romănești, să împace cu data de 

6723 oricare altele îi căzură în mînă (Operele lui Const. Cantacuzino, 

pp. 19-20). Întăiă el primise pe acea de 6798, ivită cine ştie cum în 

mintea lui Stoica Ludescu (Magazin, IV, p. 231; Operele citate, p. 50), 

Caracterul îndoit al inscripţiei se explică prin aceia că a doua e pusă 
de Cîmpulungeni, cari voiaii să veșnicească şi astfel amintirea privilegii- 

lor lor. Supt Duca-Vodă, la 25 Decembre 1675, ei le săpară pe o piatră, 
scriind şi acolo că vama li-a fost «iertată şi de răposatul Io Radul Ne- 
gru Voevod»: e interesant că aici ei numai dădură anul de 6800 din 

documente, ci primiră pe acel de «6723» din pisania bisericii (visita- 

ţia Mitropolitului Neofit, în Bis. ortodoză, III, p. 181). 

4. Supt jilțul Vlădicăi (în locul ctitorului): 

MCUA HOEMEDIa Si Ah Hp'CTagit CA BEAHHIN 4 CAAOApb AER 

rapn Îw Hunoaa flacăanApn Bocgoaa, ch Beantiare Bacapită 

lscegoAă, Bh Akr zSwor, ena. r; Rbunaa EMS RAMAT. 

Adecă: 

«În luna Novembre 16 zile a răposat Marele și de sine stătă- 

XVI-lea, Bongars (1585) şi Walter (1397) (Papiu, Tesauru, 1, p. 31; Hur- 
muzaki, XI, p. 191). Şi Constantin Cîrnul fugi pe acolo, la 1658 (Studă și 
doc., IV, p. CCLXXXVIII),
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torul Domn lo Nicolae Alexandru Voevod, fiul marelui Basarab 
Voevod, în anul 6873 [1364], indicția 3; veşnica lui pomenire.» 

Indieţia nu. concordă. 

Inscripţia a fost întăiă semnalată de Mihai Banul Cantacuzino, în 
tratatul săă istoric descriptiv asupra 'Țerii-Romănești, tipărit în gre- 
ceşte, la 1805, de trații 'Tunusli (cf. și Şincai, la an. 1360). Apoi a 
fost copiată de Mitropolitul muntean Neofit, greşit şi necomplet 
(Bis. ortodoză, III, p. 180). În urmă, ea a fost dată de dd. Hasdeii 
(art. Basarabă) şi Onciul (Orig. principatelor, p. 182) și în ediția 
din 1900 a a /s7. Românilor d-lui Gr. G. Tocilescu. Un facsimile foto- 
tipic în revista Tinerimea romînă pe 1900, cred. Literele sînt săpate, nu 
scoase în relief, garnitura e întreagă: înfățișarea scrisorii samănă cu a 
răvaşelor. slavone păstrate în Braşov. 

5. Pe un chivot, cu litere de aur pe smalt albastru: 

Iw Alamen Boegoa, cu cSnpSirinuere naut Gacrini raita Bh 

Xpam cR3uA. Wa, ua[ier]o np'bunerna ru (sic) marpu namle|r]e 
(sc) 5 Aabrncan, En Aa Acne. BE (7) aut, Rh Ab[r] z3p. 

Înnainte de aceste cuvinte e obişnuita rugăciune: cale tale dintru ale 
tale», etic. 

Adecă: 

«lo Mateiu Voevod, cu soția noastră Elena Doamna, hramu- 
lui zidit de noi, Adormirea precistei Maicii noastre de la Cim- 

pulung, în luna lui Decembre 22 (?) de zile, anul 7150 [1641-2).» 

6. Pe o cristelniţă: - 

Acastă creștelniță este a mănăstirii Cănpulungului, fă- 

cută cu cheltuiala și argintul sfintei mănăstiri de Sfinția 

a părintele igumenul chir Dositheii arhimanădritu, msța 

Ghen. 20, leatu 1788. 

7. Pe o muşama: 

Acest sfint și dumnezeiasc lăcaș fiind dintru întăi zidit de 

fericitul întru pomenire ctitorul Io Radul Negru V[oe]vod 

cu nume de biserică domnească și, după patru sute și mai 

bine ani, de un cutremur aii căzut, stănd grămadă 7 ani, 

pănă în zilele Domnului lo Matthei Basaraba Vvod, cînd 

268. 

269. 

270.
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atunci Mărie Sa l-ai zidit iarăși cu aceleași pietre dela 
Radu Negru Vvod, pre care l-ai numit monastire opște- 

jitie de părinți și înzestrăndu-o cu moșii, vii și ţigani, pre- 

cum în testamentul Mării Sale dela monastire cuprinde: 

așa dar ai stătut acastă zidire pin la leat 1819, cănd 

atunci întru una de zile, Sîmbătă, la: 8 tasuri, ai căzut o 

bucată mare de boltă, fiind biserica foarte slabă de multe 

cutremure și acoperemîntul de multe ploi; care din po- 

ronca stăpinirei s'ait închis, stînd închisă păni la leat 1896, 

cînd atunci, din porunca Domnului lo Grigorie Dimitriu 

Ghica Vvod și cu blagoslovenie preosfințitului Mitropolit 
Ugrovlahii chirio chirio Grigorie, la Mai 4 sai început 

adastă zidire, iarăș cu aceleaș pietri vechi, mai adăogîn- 

du-să și alte pietrii, ce nu s'aii agiunsu, și, din multe întim- 

plări a vremilor care sat urmat, adică războiul Rosii 

cu Poarta, boala ciumii, scumpete bucatelor, iar, mai la 

urmă, și cumplita boală a holerii, “at prelungit gătire bi- 
sericii păn la leat 1831, cînd atunci sai isprăvit și pren 
oserdie și osteneala bunului creștin, dumnealui Pani Cos- 
tescu Vel Vornic, fiindcă mă aflam la Iaș, și, întorcîndu-mă 
eu dela Moldova, la leat 1832, o am târnosit cu ajutoriul 
Maicii D[o]mnului, a cărie nume să prăznuiește. Îndatoresc 
însă pre urmașii miei a ceti în condica pomelnicului ce 
iaste de mine făcută și a urmă întocma cu a fi pomenit, 
eu, căt și părinții miei răposaţii, ce sînt trecuț, în acea 
condică, ca, urmînd după a mea îndatorire, să afle și ei 
har înnaintea D[o]mnului, cînd va veni cu a sa slavă; amin. 
Filaret, arhiepiscop Apanii, năstavnic sfat. monastiri Cim- 
pulungului, Moldovean. 

3. Pe o tablă de alamă: 

O pre-milostiva mea stăpînă de D[ujmnezeii născătoare 
Maria, ce din Moldavia m'ai adus la atastă sf. m[ă]nfăsti]re 
pre care dintru ale tale pre a ta beserică o am zidit șI care



  

MĂNĂSTIREA DIN CÎMPULUNG 135 
  

întru al tău nume să cinstește spre slava a prea-Sf. Tre- 

imei, te rog dintru adincul inimii meale ca, la înfricoșata 

zi a venirii fiiului tău și Dumnezeului nostru, prin a ta 
solire să mi se erte toate păcatele meale, căci numai tu 

știi cîtă luptă am avut cu înprotivnicii miei pentru atastă 

zidire, pănă cînd iarăș tu m'ai învrednicit a o zidi și a 

striga ție: Bucură-te cea plină de dar care întru ador- 

mire ta nu ne lași pre noi; amin. 

De Filaret Apamias, la a sa igumenie, 

Sai zidit acest lăcaș preste vechea temelie 

Cu rivna prea-însetată să-și lase nemuritor 
Al său nume pre pămint la cei ce-si vieţuitori], 

Căci şi ei sunt muritori, nu în veac viecuitori. 

Și si mie să-mi urmeze, să fie nemuritori, 

Zidind zidire frumoase, un lăcaș dumnezeiesc, 

Praznic a stăpînii noastre, pre care mult o cinstesc, 

Întru slava a preasfintei Treimei de o ființă, 

Jertfa cea fără de sînge a săvărși cu credință. 

Și spre a mea pomenire lasu o pildă la urmași, 

Bogăția să o lase, [să] nu fie pătimaș, 
De bogăţie cerească Evanghelia vorbește : 

Omul să se nevoiască, căci ia nu se mai sfîrşește. 

1833, 7 Aprilie. 

9. La paraclis (după o copie nouă, piatra fiind aşezată în pămînt cu 272, 

inscripţia în jos): 

Cu vrerea Tatălui și cu ajutoriul Fiiului și cu săvîrşirea 

Sfântului Duh început-am de a zidi această sfîntă și dum- 
nezeiască biserică întru Nașterea Sfintului și slăvitului 

Preditici Ioan încă mai dinnainte, fiind biserică de lemn; 

și, viind vremea de a putrezi, și rămiind sf. rugă de nu 

se putea face, ca să pomenească ctitorii și răposați pă-
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rinți care sînt aice, văzînd ei, Teofan ieromonahul, năs- 
tavnicul sf. mănăstiri, că stă sf. rugă jos, din darul lui 
Dumnezeu și al Maicii Sfinţii Sale m'am nevoit de o am 
zidit și o am înfrumusețat cu toată podoaba, ca să avom 
vecnică pomenire. Și sai făcut în zilele luminatului Loan 
VV. şi Mitropolitului chir Mitrofan. Vă rog, iubiți frați, 
cari veți fi năstavnic, să aveţi purtare de grijă ca să nu 
stea făr de sf. rugă, ca să aflați milă înnaintea Judeţului 
stînt. lar cine sar ispiti a strica, a nu purtarea de grijă, 
să fie supt blestemula 318 sf. părinți de la Nicheie. Iulie 
d zile, leat 7226 [1718], fiina ispravn. Vasile erodiacon, 
loan Logofăt ispravnic. — Acest Vasile erodiacon ai dat 
viile din Valea Benii, ca să aibă vesnică pomenire. 

loan- Vodă e Mavrocordat. Mitrofan, fost de Nisa, urmâ lui Antim 
Ivireanul. 

273. 10. Pe un mormînt lîngă paraclis: 

Supti a&astă piiatră să odihnesc oasele răposatului robu 
lui Dumnezeii Ilarion arhimandritul, și s'a pristăvită în 
zilele pria-înnălțatului Domnii Ion Costandin Nicolae Voevod 
și Mitropolit al Ug. chir Neofitii și năstavnici chiru Ni- 
codimi egumenul ot Dolgopol și isprăvnicel Costandin vnuci 
Varlaamă arhimandriti .... [rupt] ot București, ca să aibă 
vecnica pomenire; 7253 [1745], Ghenare 8 d. Și iar în 
într'atastă piiatră să pomenește numele răposatului Oni- 
sifor monah, și să odihnesci oasile lui la schitul Hagiului, 
mța Ghen. 8 dni, vă leat 7235 [1727]. 

! II. SF. TROIȚĂ (BISERICĂ DĂRÂMATĂ), 

HpPOHBHOAGUEA Wa îi ch NOcriuaentieAi cra ai CREPRUIENIZA CTTO 
AXA AMN, BB3ABIAE € Hi CATROPH CH CRBHIBAR € Chi CEHA CTA 
npcaatua upot Ba navk ceru "Tponuui TpucbIjierEe Eh £AHMVA 
GACTEO, îi HCHUCAN CE Eh AHNI BAPOUCTIIROAMS (i X[pue[r]saregu[no]us
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rca saten Îw Alaren Bocgoa, n NOTPSANX CE n NONSAAA 
ce path Bre :5Sfiati Eacnaasu n Sana er Alumina n CHEN 
MAH poAsTeat HA :iSnani lcaan n Avrps er Ganna n CHBU HA 
aSnant Bacuaie ucr. ui Stana er ASmurpa n cheu um u 
Arania... e caat îi ESa[olpa, Bocranrun, Bopt: ebuna ua 
name, Tue AMcia apr. E Ani, E al zapp. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvirşitul Sfîn- 
tului Duh, amin, s'a înnălţat şi s'a făcut şi s'a zidit această cin- 
stită, sfintă, prea-slăvită biserică întru numele Sfintei Troiţe, a 
Dumnezeirii celei întreite într'unul singur, şi s'a isprăvit în zilele 
blagocestivului și de Hristos iubitorului Domn al nostru Io Matei 
Voevod, şi s'a trudit şi sa nevoit robul lui Dumnezei dumnealui 
Vasilachi și soţia lui Mitina şi cu fiii lor, și cu părinţii lor, 

dumnealui Aslan şi mamă sa Elina şi fiii lor, şi dumnealui Va- 
silie Vist. şi jupăneasa lui Dumitra, şi cu fiii şi cu moştenitorii 
lor,... slav, Tudora, Constantin, Zorea. Veşnica lor pomenire. S'a 
scris în luna lui August în 2 zile, anul 7140 [1632]. 

Nu e vorba aici de Marele-Vornic Aslan (cf. Sfudă și doc. V, p. 

182), ci de un boierinaş de provincie cu acest nume. 

LV. 

Biserica din Băjeşti. 

De-asupra, ușii de intrare (după un desemn de d. G. Şapealiu, profesor): 

Cu vrearea Tatălui și cu ajutorul Piiului, cu săvărșitul 

Sflăjntului D[ujhi urzitu-si-aii atastă sfăntă besearec[ă] 
d[ijn temeliia ei, hramul Uspenie B[ogorodilțe, dintru oste- 

neala robului [lui] Dumnezeii Mareș Băjlă]scul Vel Vornic 

i suprujneța ego Mariia [și soția lui Maria], î în zilele] lumi- 
natului Domni Io Radu Lion Voivod; msța Sep. 15 dni. 

leat 7175 [1666]. 

Mareş începuse ca Logofăt în 1659 (Doc. Cant., p. 10). În 166i era 

Vistier-Mare (îbid., p. 60). Ca Vornic-Mare găsim pe Mareş și în 1667 

(Gen. Cant. p. 102). Pe urmă, supt Domnia lui Antonie din Popeşti.
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el înnaintă la Bănie în locul lui Gheorghe Băleanu. Făcea politica Can. 

tacuzinilor, şi fata sa Ilinca ajunse soţia lui Drăghici, fiul cel mai 

mare al lui Constantin Postelnicul (î8;d., p. 111). Din neamul săi mai 

jucă un rol numai Iordachi, care fu decapitat la 1764 (bid., p. 140). 

LVI. 

Dragoslavele. 

1. Crucea de lîngă şosea: 

npon3eoaenie| 1] wua ni cu nocmwbimenie| 41] cena n cuepnuerieța] 

CTW AXA ENBIERENIA MECHAro HU :EHBOTEOPELArO KpeTa Bt 

MOAROE li Rh NOXRAAO sIcHioe Er3necjejuie ra Ba 1 cnac natutro Îe 

Na emisia Ah (Sic) Xpam, B5 Ark BAroucrugu n rox panta hp- 

nare npheebraare Îw Mape Bacapann Bongoa rii n recita 

er Wanna. Iluca cl cre cre ipert Aa atr. € A|ui, E ar ap — 

[rupt]. 

Adecă: 

«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului și cu săvîrşirea, Sfintului 
Duh, ridicarea cinstitei şi făcătoarei de viaţă cruci întru rugă- 
ciunea și lauda cinstitei Înnălțări a Domnului Dumnezeii Mintui- 
torul nostru Isus Hristos, al căruia este hramul, în zilele blago- 
cestivului și de Dumnezei ținutul adevăratul prea-luminatul lo 
Matei Basarab Voevod, Domn, şi Doamna lui, Ilina. S'a scris 
această sfîntă cruce în luna lui August 5 zile, anul 71 —» 

2. De-asupra ușii de intrare în biserică: 

Cu vrearia Tatălui și cu ajutoriulii Fiiului și cu săvrășitul 
Sfântului Dhu întruna sfănta Troiță nedespărțită, atastă 
sf[ăjntă și dumnezeiască biserică ziditu-se-au den temelie 
de prea-creștinul și luminatul Domn lo Gligorie Ghica 
Voevod și luminată, Doamn[a] Mărie Sale Mariia, într 
cinstitul hram Scnenie npibucru Bus [Adormirea precistei 
Născătoarei de Dumnezeu], ca s[ă] fie întru pomenire de  
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vea, Și ispravnic Haci [Hagi] Ghiuca, mța Avg. 26 di, văl. 

7169 [1661]. 

În Septembre 1660, Grigore Ghica înlocuise pe tatăl săii, Gheorghe- 

Vodă (v. Studă și doc., LV, pp. CCOvII-vIII). 

LVII. 

Rucărul. 

1. Peo piatră-pomelnic din vremea lui Antonie-Vodă, după nume, pe 

altă lature : 

Să s[ă] știe cum ai cumpărat cești frață moșţi]e de la 

min[e] dea Radu i și Dine[ă]; ce n'are trabă Ion. 

2. De-asupra uşii de intrare la biserica cea veche: 

Cu ajutorul lui D[ulmnezei rădicatu-saii asastă sf|ăjntă 
biserecă dintii temelie cu toată cheltuiala dumnealui Ju- 

pănii Gheorghiie Necola Smerna Linotopitis [— din Lino- 

topoi], eparhiia Castorea, hramu sf[ăntului marele-muce- 

nicii Gheorghiie și a sf[ăjntului mare m[ucejnici Dimitrie. 

"Exmrjs0%, x Bauehov zapă rod whp In5prrm Nmmohdov Spfpya Arvo- 

coaie, vovâpbe ro5 Khovrttpn 'Amosrbhov ărb Konobhobwjov; leat 

1780, April 23, 7288, ozpih 7. | 

3. Inscripţii la zugrăvelile din pridvor : 

«Gura Iadului, Zorilă, Negrilă, Zghidarcea, Cocoșilă, 

Trăgilă. Care dorm Dumineca şi nu merg la biserică, 

călugărițe. » 

4. Grafit: 

Vai de cel ce va face răi pe lume acesta, că sufletul 

aceluia va merge în focul de veci. 

5. În dosul stilpilor : 

Această sf[ăntă beserecă din temelie în zilele prea-lu- 

278. 

19
 

1
 pei
 

281. 

19 0



283, 

284. 

285. 

286. 

140 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEI 
  

minatului Domnului nostru lo Alexandru loană Ipsilant 

Voevodi, fiindi prea-sfinţiti Mitropoliti chirii Grigorie, 

la anii de la Adami 7281 [1773]. 

6. Pe păretele din dreapta: 

Costandin, Ionii zădari otii Cămpulungii, mesița Avgustii 

1782. 

LVIIL. 

Posada. 

Pe o cruce: 

Adastă sfăntă cruce sau rădicat în slava D[oJmnului 

nostru Is[us] H[risto]s de bl[ajgocestivul Domni lo Cos- 

tandini Brăncoveanul Basarab Voevoda, la 23 de ani îl 

Domniei lui, cănd ai făcut și podului acesta peste Dăm- 
boviţă, fiind ispravnie Alexandru Șufarul Vălsănescul ; și 

Sai săvărșit la luna lui Octo[m]vrie 1 zi, la leatul de la 

Zidivrea Lumii 7220 [1711]. 

LIX. 

Mănăstirea Nămăieşti. 

Pe o icoană: 

Atastă sf[ăjntă iconă sau înbrăcatii cu arginti prin 
osteneala robilor lui Dumnezei Tanache Postelnicul, Petra, 
Ioaniă, la leat 1798. 

LX. 

Schitul Trivale. 

Piatră, care fusese odată de-asupra uşii de intrare : 

[Ci vrerea 'Tatălui și cu ajutorliu Fiiului şi cu desă- 
vrășit darul D[uJhului Sfintia [sa rădicat acest sfânt și  



SCHITUL TRIVALE, MĂNĂSTIREA VIEROȘ 141 
  

dumnezees]cu lăcaș întru cinstea și lauda și marea mă- 

ire și frămseațe [acelei din] Părintele și Fiiul şi D[uJhul 
Sflăjnt nedespărțită Sf[ă]nta Troiță, cu nevoința [și chel- 

tualja părintelui Varlaam d-at fost Mitropolit 'Ţărăi-Ro- 
mănești, în zilele lui Grigorie [Ghica Voevod] și mai întăi 

episcop Rămnicului și, dup[ă] lipsirea den Vi[ăJdicie în- 

chinător sf[ăjntu[lui AntJonie [= schivnic] aii rădicat as[ejst 
sf. lăcaș în Domnia lui Șerban Vod[ă], începăndu-s[ă] pri- 

m[ă]va|ra, iar pisania sai pus în Domniia lui Costandin 

Voivod Brăncoveanul, ms. Sep. 10, 1. 7207 [1698]. 

Tipărită şi în Rev. p. îst., arch. şi fil., serie nouă, 1902, no. 1. Var- 

laam a înlocuit, cîtva timp pe Teodosie ca Mitropolit muntean (ef. st, 

(lit. religioase). 

Încă din 1687 se făceau danii mănăstirii (Studii şi doc., V, p. 488, 

no. 29). 

LXI. 

Mănăstirea Vieroş (Viereş). 

1. De-asupra uşii de intrare: 

„„€titori vechi ertaţi... și pre-acel noi... și lor cu toții 
urmați... pentru Domnu vă rugaţi și toți supusă credință - 

dați... 

E o inscripție zugrăvită la începutul veacului al XIX-lea, saii poate 

chiar în al XVIII-lea. 

2. Pe un mormânt ridicat, în pronaos la dreapta: 

Supti această piiatră să odihnesc oasele fericiţilor cti- 
tori acestui sfânt lăcaș: Ivaşco Vel Lo(ro)gofăt și a lui 

Albu Vel Clucer, Leordeni, care la leat 7081 (1573) au 

făcut o mănăstire și aii zidit biserica cea veche, care de 

mulțimea anilor dărăpănăndu-să, sai rădicat aceasta, pre- 

cum să vede, de Samuil Tărtășăscul arhimandritul Mitro- 

288.
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poliei și năstavnicul acestei mănăstire, la leat 1834, în 

zileale prea-înnălțatului Domnu Alexandru Dimitrie Ghica 

Voevod, spre veșnica pomenire a aceloraș ctitori și a 

neamului lor. 

Inscripţia imită caracterul celor vechi. Cel ce a redactat-o nu știa 

că Ivaşcu Golescu zace în mănăstirea moldovenească a Bistriţei și că 

Leordenii eraii numai al doilea rînd de Golești (din veacul al XVII-lea 
încoace). 

3. Pe un mormînt, în pronaos, la stînga: 

Aicea iaste îngropată roaba lu Dumn[e]zei Axiniia, 

fata [lui] jupan Stroe Vel Ban și a jupăneasei Vișei ot 
Leurdeani, și, cănd. s'aii pristăvit, fost-ait în luna lui Dechi. 

11, în zilele bunului creștin lo Matei Basarab Voevod, 

leat 7155 (62) [1646-8]. 
Acest Stroe Leurdeanu, soţul Vişei din Golești, începe al doilea rînd 

de Golești prin nepotul săi de fiii. În 1660, el era Mare-Logofăt (v. 

Doc. Cantacuainilor, pp. 9-10, no. x: iscălitura să pe p:-10). La 1646 

fusese Mare-Vistier (Studiă și doc., V, pp. 299-300, no. 29). Cf. lie 
Nicolescu, în Noua Revistă Romînă pe L-iii Novembre 1901 (IV, p. 330 

şi urm.) Asupra relaţiilor sale cu Cantacuzinii şi amestecului săi în 

moartea lui Constantin Postelnicul, v. cartea mea Despre Cantacuziui. 

4. Pe un mormînt apropiat (piatră lucrată cu flori; de-asupra, în- 

tun cerc, o pasere): 

Alde]e[ă]... atasta piatră fost-au înnălțată (2) acum d[e] 
[jupan]ul Matei f[ost...] Vărtejanul [care ai trecut din) 
viața atasta.... | 

După siove, e de pe la 1700. 

5. Pe un mormînt, mai departe: 

np'lcratu c[e] pan Baie NnrSaa cun zisa Grpoe acro|de)r 
H AMarpu ere Buia, Buok iSnat (Dora noer. n Sani, Er 
Grana, n mpher[aen c[e] Ru au Baroueruzoms n YpSAICBHIBOAII 

  

1 D. Vasiliu Năsturel ceteşte (Adina pe Octombre 1904): Gherghina. Nu- 
mele e destul de şters.  
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run naulttS Vw Ai[ajr[ere] Bongoa, en Ab z3pag, erAa nuc 

WTIW ETNO Eh A'BEIIMCEOE ZEMAE BR BOHCKO, AMCUA WE. Eh & ANI. 

Adecă: 

«A răposat robul lui Dumnezei Nicula, fiul dumisale Stroe 
Logofăt și al mamei sale Vișa, nepotul de fiică al dumisale Fota 

Postelnicul şi al jupănesei lui Stana ; şi a răposat în zilele blago- 

cestivului şi de Hristos iubitorului Domn al nostru Io Matei 

Voevod, în anul 7142 [1633], cînd era părintele său în 'Țara 

Leşească la oaste, în luna lui Octombre 6 zile.» 

Deci Vişa nu era iata, ci o rudă mai depărtată a celui din urmă 

Golescu din linia veche (cf. Bălcescu, în Magazinul istoric, I, p. 389, 

nota 1]. Stana, «nepoată» lui Ivaşco Vornicul cel bătrîn din Goleşti, 

era cumnata lui Preda Brîncoveanu (Constandin Căpitanul, ed. Iorga; 

p. 133, nota 1). La 1631, Stroe stăpînia satele ce i se dăduse de zes- 

tre de către Stana şi soţul ei Fota (Studiz și doc., IV, p. CLXIII, nota | 

2). Necula trebuie să fi fost botezat de bogatul Vistier Necula (bid., 

V, p. 703). Asupra expediției lui Mohammed Abaza, Pașa de Silistra, îm- 

potriva Polonilor la 1633, v. Studii şi doc., V, p. CLXX; Studii asupra ist. 

Rom. în sec. al XVII-lea, L, pp. 8-10. Pe atunci Stroe era simplu Lo- 

gofăt, nu Logofăt-Mare. 

6. Pe slt mormînt, lîngă acesta: 

npteraen c[e] ixovnan apt! aoroder Ei ATo 316, Er Ari 

Bărounerhearo Îw ZarăanApS ocgoa n uro ec nataa cTeanie 

MA49 MHOP CEAC, UTAH, BOA 11 MpHAOEE CTOAMS MONaCTHpS 

Bupo, [xpam] cerb Enepsnie; ri ce NoRSci: MO A0E CApnrii 

WET 470 WT CTPO MONACTHP, Aa ECT NpoRAET WT Ba i WT 

TRI CTE VB, AMHH. 

Adecă: 

<A răposat dumnealui Udrea Logofătul în anul 7085 [1576-7], în 
zilele blagocestivului Io Alexandru Voevod: ce a avut puţin: 

sate, țigani, ape, le-a adaos sfintei mănăstiri Viroşul, unde este 

hram Vovidenia; cineva cuteza, după moartea mea, a lua ceva 
de la sf. mănăstire să fie blestemat de Dumnezei şi de cei 318 

sfinți părinţi [de la Nicheia]; amin.» 

  

1 Numele a fost cetit de alţii; Codrea, Rodea, Prode. V. art. citat din 
Albina, 
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Mănăstirea Vieroşul a fost întemeiată la 7081 (1572-3), atunci cînd 
fraţii Golești erai în culmea puterii lor. V. Doe. Cantacuzinilor, pp. 8-9, 
no. XI. 

7. Pe un mormînt, tot acolo (eu colonete și podoabe): 

Suptii atastă piiatră zac oasele răpoosatului eromonah 
egumen losafu ot Vierăș, și atuncia iara leatult 7910 
[1702], în luna lui Iulie în 7 zile, în zilele [lui] Io Cos- 
tandin Voevod Basarab. 

8. În naos, la stînga (marmură cu flori alese pe margine): 

+ npberaen c[e] rocn[oaa Epuna Atipepa nokoiuare Îw Alu- 
acut Hoenoa, n cSNpS4nnua REAHkar XpaBopa AABSacS geannoa3 
HAIOIAp, E ECEX ACBGpE% AEAEX XpCTHIaNCTEOA SHPaulENOALOV Rh 
AH Barouncrugare Iwu ZaiXana pS EonEoA, E ATO 431., AMeua 
dp. SAH. 

Adecă: 

«A răposat Doamna Irina tata răposatului Io Miloş Voevod 
Și soția marelui viteaz Albul Marele-Clucer, cea împodobită cu 
toate lucrurile bune, creștinești, în zilele blagocestivului Ion 
Alexandru Voevod, în anul 708 —, luna Februar 6 zile.» 

__Tipărită de Ilie Nicolescu, în Rev. p. îst., arch. și fil. pe 1903, p. Împreună cu celelalte slavone, în Albina pe Noembre 1904. 
Miloș-Vodă, frate cu Alexanâru Mircea, născut pe la 1530, muri în Februar 1577 abia.,V. An. Ac. Rom., XVIII, pp. 2-3 şi Hurmuzaki, XI, lo- curile arătate în tablă. Că el trăia în 1573-7 se dovedește în destul prin iz- 

voarăle ce am adus înnainte în 45, Ac. Rom., . c. Cînd s'a scris epitaful acesta, fireşte că Albul, soțul Irinei fiica lui Miloș, nu mai era în viaţă, căci epitetul săii de «mare viteaz» vine de la moartea glorioasă de care se învrednici în 1574. Pe de altă parte, Alexandru Mircea însuși, arătat ca Domn, muri în Iulie 1577. Aşa încît inscripţia nu e completă la dată, cum se vede, de altmintrelea, şi prin bucata de marmură lăsată după n, pentru a se mai săpa o cifră. Trebuia să fie 6 Februar 7085 (1577). Miloş muri abia la 20 ale lunii, dar cînd se lucră inscripția pen- tra Irina, vestea morții tatălui ei era acum cunoscută. Miloş-Vodă des- pre care se spunea în 1596 că sai găsit pe drum nişte scrisori privi- toare la el, recomandaţii, de prelați greci (Hurmuzaki, XII, p. 235), nu 
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e, de sigur, acesta, ci, precum se şi spune cu acest prilej, un fiă na- 
tural al lui Alexandru, numit astfel după unchiul săă. 

9. În faţă, la dreapta: 

j upberagu c'k nat Sasoya Bears BATUAp : Aa CE Bar 
BRAd ECT ACIIEA Îwu oegoa Hi cn Roncea n cn npbaniperie naa, 
raaBS renoy natmeaS Iw Zacăa[uaps RoeRoa, tbAa go par 
rege fatoy iv Ilerpov oereaa ova'bkanSru cap 5 Bean 
MOAAOBEROE Ch CHUIN'TPOY mapotS, reraa Eucu ekpin Boa'kp reARoV 

A 
£M[5] weraguan ere BAPHHOV'TU PAat EMO, nano ntc[r] Bnrac, tare 
EET cam Bu CREA['b]rea, a aan te can B4BopaBnia Kata rctoy 
EMO, Hh CAM BPATHA ANULA Lb BpăRMACII PCAEOV EMS H CW'rBOpHA 
CAM NOA3Ă PAABOV PCROV EMS, 1 TAtio CROAT CA, Meu, anpua 
FA AHN, Bt CTĂA Cp'ha, ni PhExpioAS Ab 2318, HI BHA CaA MAaA 
TOFAA rOAuui kr. 

Adecă: 

<A răposat dumnealui Albul Marele-Clucer: să se știe, cînd a 
venit Ion Voevod şi cu oaste și cu înşelăciune asupra capului 
Domnului nostru Io Alexandru Voevod, cînd a vrut fratele Dom- 
niei Sale lo Petru Voevod să intre Domn în țara Moldovei cu 
schiptrul Împăratului, atunci toţi credincioşii boieri ai Dowmniei 
lui l-aă lăsat să-și piardă capul, și într'alt chip n'a fost, cum e 
martor unul Dumnezei, iar ei n'am uitat pînea Domniei lui, 
ci singur mi-am întors fața asupra vrăjmaşilor Domniei lui și 
m'am făcut însumi pavăză capului Domnici lui, şi așa m'am să- 
virșit, în luna lui April 24 de zile, în Sfînta Miercure [a Paştilor], 
şi fiind anul curgător 7082 [1574]; şi am avut atunci ani 23.» 

Un hrisov de întărire pentru Ivaşco, fratele Albului, pomeneşte 
această luptă (Arch. îst., I, pp. 39-40). Prin altul, din 25 Ianuar 1575 
(celalt e din 30 anuar, de sigur acelaşi an), se dai mănăstirii, pentru 
că în ea se află mormîntul lui Albu, cinci aspri din vama domnească 
(ibid. p. 67, no. 79). Albu avu un fiă cu acelaşi nume, care era în 
1575 Postelnic (;bid,). Goleștii erai fiii Clucerului Radu, de supt Radu 
Paisie, care şi el a apărat, în lupta de la Fîntîna 'Țiganului, «capul Domnu- 
luă săi (îbid,, pp. 68-9, no. 80). Pentru legătura de familie dintre Ale- 
xandru Mircea și Petru Șchiopul, v. Studii și doc., V, p. 703; cf. ibid., 
VI, p. 661. — Pentru lupta de la Jiliște, v. Hurmuzaki, XI, p. xx”. 
Inscripţia de față ar aduce folosul de a statornici data luptei, dar 24 
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April ma căzut -Miercuri. Miercurea Mare a fost la 7 ale lunii. 14 April 

a fost Miercuri, — așa încît se poate ca inscripția să se fi scris tîrziu, şi 
de aceia greșit. 

LXII. 

Mănăstirea Argeşului. 

1-2. Inscripţiile de pe faţadă (cea din dreapta de la Neagoe, ctitorul, 

tără dată), cea din stînga, de la Şerban Cantacuzino (care arată că a 

pus să se dreagă scara și temelia, şi a schimbat, de sigur, şi fațada, 
și, în sfîrşit, cea de de-asupra ușii, care nu e mai veche decît păstoria 

celui d'intăii episcop de Argeş, din şirul cel noi, Iosif), se află în 

[Tocilescu şi Lecomte du Noiiy], Curtea de Argeș, pp. 33, 52, 54. 

3-4. 'Tot acolo se dă şi inserpţia de pe păretele despărțitor dintre 

pronaos și naos, care mărturiseşte despre zugrăvirea bisericii, prin 

Dobromir zugravul, supt Radu de la Afumaţi, şi însemnările de pe 

păretele lateral din dreapta ale zugravilor celor noi din veacul al 

XVIII-lea. 

I. MORMINTELE DIN BISERICĂ. 

5. upheranu ce pat Bo wn ros ocgoaa ui rea 

EBCEN BEMAN SrpoBAAXIHCHOI HI NOASHARĂIO, ACU CE. En Ab, E 

ALT 2358, HpSr cAHuS HS, BBSP ASI 61, EA. HI, UpCTEOBA € 

AT H NOA. 11 AOAE CE HX:KE BR HBBOANT Br no ac Aa cb 

XpaniieT €lE AAASE NSHOIMINE HI AAVAL HOCTEAM ANA tdi Bujii 

HEpA3A punto. | 

Adecă : 

<A răposat robul lui Dumnezeii lo Neagoe Voevod şi Domn 
a toată Ţara-Romănească şi a părților dunărene, în luna lui 

Septembre 15 zile, anul 7029 [1521], crugul soarelui 26, crugul 
lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani și jumătate. Şi rog pe 

cei ce Dumnezaii îi va îngădui să vie după noi, să păzească adă- 
postul acesta mic și lăcaşul oaselor mele, ca să fie nestricat. 

Și aici anul e început la Ianuar. Pentru data morţii lui Neagoe Ba- 
sarab, v. Pretendenţi domnești, p. 17 şi nota 6. Titlul de «Domn al păr- 
ților dunărene» ca şi expresia de «a împărățit»> în loc de «a domnit» 
sînt luate din formularul oficial sîrbese. 

Trebuie să se ţie în samă însă că încă de la 14 Septembre Sibiienii 
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trimeteaii un sol la Teodosie-Vodă, urmaşul lui Neagoe (cad investi- 
gandum habitudinem Theodosii Wayvode»>; Hurmuzaki, XI, pp. 844-5), 
La 17 ale lunii, un om al lor pleacă la regele Ungariei pentru a da 

de ştire «despre moartea lui Basarab-Vodă» (îbid.). La 7 Septembre 
moartea lui Neagoe nu era cunoscută Braşovenilor (Quellen der Stadt 

Kronstadt, |, p. 355), dar se dădea de ştire Vice-Voevodului Ardelean 

că Domnul «e bolnav» (4bid., p. 356). Îndată i se afl însă (înnainte 
de 26 ale lunii) moartea (îbid., p. 357). Aş crede că data cea bună 
a morţii e 5, nu 15 Septembre. Inscripţia, saă întregirea ei cu data, pare 

a fi numai din vremea lui Radu de la Afumaţi. Nici socoteala Dom- 

niei de 9 ani «şi jumătate» nu e bună, căci Neagoe împlinise cei 9 

ani încă din lanuar. Cronica ţerii socoate mai bine: cani 8[-9], luni 8». 

6. npberanii ce pagla Bia rocnojiAa Grana anu lun 

Dac[ajpaes bonoa, n r[ojenomac ere Acennue n riguun r[oJc- 
noa Îwu Grebana ongoaa, a Ha caprui UpHET An ar- 

TEAC 1 WApEete CE HAE Eni monayia Godponnia, E Abr z2A8, ateu. 
De. n Ann. 

Adecă : 

<A răposat roaba [lui Dumnezeii] Doamna Stana, fiica lui Io 
Basarab Voevod şi a Doamnei lui Despina, şi a fost Doamna 
lui lo Ştefan Voevod, iar la moarte a luat shimna îngerească și 

i sa zis numele ei: călugărița Sofronia, în anul 7039 [1531], luna 

lui Februar 8 zile.» 

Stana, fata cea mai mare a lui Neagoe, a fost măritată după Ştetă- 

niță, Domnul Moldovei. Ea s'a călugărit poate odată şi în acelaşi loc 

cu mama ei, Despina (v. mai departe, în acest capitol, lămuririle la 

mormîntul Platonidei). Oasele ei au fost aduse, de sigur, de sora sa 
Ruxanda, măritată a doua oară cu Radu Paisie. Cf. Hurmuzaki, XI 

p. 348, nota 1. 

7. nperazn ca paza Bia firr[e]aina, Abt Iwu [lacap]aca 
3 - 

ÎoNEWVA, n ocne EPS Acu, ac. ale)r. r An. 

Adecă : 

<A răposat roaba lui Dumnezeii Anghelina, fiica lui lo Ba- 
sarab Voevod şi a Doamnei lui Despina, luna lui August 3 zile.» 

299. 
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Anul nu e dat, nici pentru moartea acestei Domniţe, nici pentru al 
celorlalți copii ai lui Neagoe. Ei muriră după ce acesta aduse la Argeş 
rămăşiţele mamei sale, Neaga, în urma sfințirii bisericii, V. Isi. Beratură 
religioase, pp. 60-61. 

$. npberazu ce panS Biro Îwu Îwn Eontwa, cun Bacapana 
Bongwa, n recnouăa er ec[n]uuu], ac. moc. na ant. 

Adecă : 

«A răposat robul lui Dumnezeii Io Ion Voevod fiul lui Basarab 
Voevod şi al Doamnei lui Despina, în luna lui Novembre 27 
de zile.» 

9. mplicratu ce pass uite Jun IerpS omnia cm lun 
Hac[ajpaa Hongoa un rnoa. er Accu[unn], m. ru [an. 2] a. 

Adecă : 

«A răposat robul lui Dumnezeii Io Petru Voevod fiul lui Io 
Basarab Voevod şi al Doamnei lui Despina, în luna lui Iunie 
[April ?] 15.» 

10. nperagu ce path iii i AMOFRIN Eh Awtaceru vant 
PaaSan ear BoEBOAR 1 POcHoAHIIt BCE ZEAAE Oy rrponaayin- 
CHRIE H NOASHARIS, CH BEAHKArO fipe| AoEparo Pan Saa hosgoul, 
E ALTO 2343, AA PEHApE A, AH, FPAPb CAHUS 3., HAMETUOIA r. 

[rBAoate Aa € Bam pan... [rupt; 3-4 litere] Rad CHa3a- 
TH EE chTPRopuji aan: a. on cnc rapi, Be. ua Povă.... 
[3 litere], r. na ceao Ijlredkun Haa Macar, a. na B[aeanu), 
E. ună “okbneu, S. Ha rpaAh hseSpeiuu, [3. na rpaas 'Tbp- 
rotație], n. aa, perie Zpriumean, a. "Haă, [ceao Ilaara, î. na A]as- 
Mutt, ap, Teacopataui, [aii.]... w aucEye Bora, na Tpsaa[aur 
[Bi.]...na Inonoae, ri. na Hiu[m]regt..., [ai. naa, Iloenapu] 
TPaAS Chec YWpanui, Ei. Ha Teplruua], [is..], î3. na Gaaruue 
Eaporu, i. [na rpaat BSrSpeiţin] cuc Baamicaazu Borgo, di 
Îna ceao en [1...] ună Anapuys, reraa Aapoea [rînd astupat 
cu ciment) n orarnereo Kprmnou gca'lAn Aaponiocuat 
MHSECTEOAMb WBCTOHA, pă E nOMo E heat NpoCTEpII 
MaccTRHo; umil; BA Ac Ba rpon'k Maat EAHb, WEHAdE 4p- 
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NANPEACIAPO FAaCa, NOCALANXA TPABĂ, BHCEPO AIpa Bickpeeniie, 
crukiamb np'bAvBHEHiE, AMOAE CE HYAE Bh HBEOANTE PUT Ho 
NAC Ad CBĂPANETE CE MAAOE NORBOMIE 1 ACA HOCTEAR MOIA, 1419 
GHTU NEpA3A pute. 

Adecă: 

«A răposat robul lui Dumnezei şi mult-milostivul Io Radul 
Marele-Voevod şi Domn a toată Țara-Romănească şi a părţilor 
dunărene, fiul Marelui și [prea-bunului] Radul Voevod, în anul 
1037 [1529], luna lui lanuar 4 zile, crugul soarelui 7, indicţia 3. 

Să vă fie ştiute războaiele ce vă voiii povesti, pe care le-am 
făcut ei: cel dintăiă războiii cu Agarenii, al doilea la Gub[avi]), 
al treilea la satul Şteteani lîngă Neajlov, al patrulea la C[lejani], 
al cincilea la Ciocănești, al şeselea la cetatea Bucureşti, [al şep- 
telea la cetatea 'Tirgoviştei], al optulea la rîul Argeșel, al noulea 
la [satul Plata ; al zecelea la AJlămăneșşti, pe Teleorman, [al unspre- 
zecelea, cel mai iute și vîrtos), din toate războaiele, la Gruma[zi 
cu 7 sangeacuri], [al doisprezecelea] la Nicopol, al treisprezecelea 
la Șiştov [al patrusprezecelea] la cetate la Poienari, cu ţeranii, 
al cincisprezecelea la Gherghița, [al şeisprezecelea iar la Bu- 

cureşti], al șeptesprezecelea la oraş Ja Slatina, al optsprezecelea 
[la cetatea București], cu Vladislav Voevod, al nouăsprezecelea 

la satul Rucăr, al douăzecilea la Didrih. Atunci m'a dăruit [Dum- 
nezei cu stăpînire și schiptru, şi m'au încins şi cu caftan mo- 

horit și cu cunună 1n'aii încununat şi cu cinstea bogăției şi cu 

multă mărire de dar aducătoare, și, cu mulțimea oştilor fiind 

încunjurat), şi la mulți am întins mînă de ajutor cu îndurare. 
Acum zac singur aici în mormînt mic, aşteptînd glasul arhan- 
ghelului, cea de pe urmă trîmbiţă, învierea a toată lumea, pre- 

facerea stihiilor. Rog pe cei ce Dumnezeiă îi va îngădui să vie 

după noi, să păzească acest mic adăpost şi casă a oaselor mele, 

ca să fie nestricat.» 

Întăiul război al lui Radu «cu Agarenii» s'a făcut în părţile Ilfo- 

vului, de unde-și trăgea obîrşia, înnainte de April 1522. A doua luptă 

e aşezată de cronică la «Glubavi» (Magazinul istorie, IV, p. 269). Trebuie 

să se cetească însă «Gubavi», cum se vede şi în inscripție: satul Gu- 

bavi se află în jud. Vlaşea, pl. Cilnişte. Lupta s'a dat cu Turcii din 

Giurgiu. Radu învinge şi se aşează 'n Bucureşti, Domn în şes. Ștefenii
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(de la Şteful) ai fost tot în Vlaşca, ceva mai departe, «pe Neajlov: 
lupta din această localitate face şi ea parte din întăia campanie a lui 
Mehemed-beg. A doua campanie e tot în Vlașca (şi tot în cursul iernii): 

biruinţa de la Clejani (cronica citată) e cîștigată iarăși lîngă Neajlov, 

în părțile unde Mihai Viteazul va birui la Călugăreni. După aceasta 

însă Turcii înnaintează (ca şi după Călugăreni): Radu se mai luptă 

— în zădar — la Ciocănești, în părțile Snagovului. E face puţină îm- 

potrivire la Bucureşti chiar. De aici se retrage la Tîrgovişte — dacă 

Mitropolitul Neofit! a cetit bine. El trece din valea Dimboviţei în a 

Rîului Doamnei, în a Argeşelului, ce se varsă în acesta. Altă ciocnire 

la necunoscutul sat Plata (evident tot prin Argeș), apoi la Alimă- 

neştă, în jud. Argeș, pl. 'Popolog. În sfîrşit, Domnul învins trece munții. 

Cu ajutor “ardelean, Radu se întoarce, în Iunie. El se coboară pe 

valea Oltului, bate pe Turci la Grumazi, pe apa Teleormanului. Acum 

se“ ajunge pănă la Nicopol şi Siștov. E a treia campanie. Pentru lup- 
tele următoare, v. Studii și doc., INI, p. xuvir. Neofit; întregeşte Poie- 
nari la no. 14, București la no. 16 și Rucăr la no. 19. Asupra Dridi- 
hului (Dridov), lîngă Gherghița, v. Studă și doc., IV, p.- COLXXI; Cron. 
lui Constantin Căpitanul, p. 133. Lupta aceasta se dădu în 1524. Ur- 

mează întărirea lui Radu de către Turci. Pentru data cea adevărată a 
morţii lui, v. Gh. Bogdan-Duică, în Arch. suc. șt. și lit. din laşi, LX, p. 
313 şi urm. 

II. MORMINTE AFARĂ DIN BISERICĂ. 

11. mpheragn ce pata Biia răaa np'locipenare AMITpONSANTA 

sp flnania Srpogaakinchoe Bean En AbT 23—, Acu —, GPăP 
CANUS —, păr AS. —, ENA. —, TE. —. 

Ar ieşi: 

«A răposat roaba lui Dumnezeii Doamna — a prea-sfințitului 
Mitropolit chir Anania al Țerii-Romăneşti, în anul 70—, luna—, 
crugul soarelui —, crugul lunii —, epacta —, temelia —.» 

Dar aceasta n'ar avea sens. S'ar putea presupune că Anania, boier 
mare înainte de a fi Mitropolit, să fi avut ca soţie pe o «Doamnă», 
văduvă saii fată de Domn. Dar atuncea ea ar fi trebuit să fie moartă 
la călugărirea soțului ei, ajuns apoi Mitropolit. Dacă e aşa însă, Anania 
nu se putea să nu știe data morţii. Faptul că se dai toate însemnările 
pentru a se întregi apoi cu cifre arată că eo piatră gătită dennainte 

1 Biserica ortodoză, II, p. 638: de aici a comunicat cine-va d-lui Toci- 
-lescu —v. o. c., p. 46 — traducerea locurilor distruse sai nesigure, fără să-i 
spuie însă unde le-a aflat. 
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(ca ale soţilor Rareș la Pobrata) de însuși acela care doria să fie în- 

gropat supt ea. 

Deci se impune părerea că trei cuvinte din inscripţie sînt greşite şi 

că avem înaintea noastră inscripţia pentru Anania însuşi. Genetivul la 

np'kociuetaro mnrponoanra în loc de nominativ se află şi în in- 

scripția următoare, redactată în același timp. Anania era Mitropolit în 

1545 încă, fiind pus de Radu Paisie. El trăi întăiă și supt Domnia lui 

Mircea Ciobanul, dar, compromițindu-se apoi prin prea multă aplecare 

faţă de înlocuitorul acestuia, Petraşcu-cel-Bun, fu ucis de Mircea întors 

în Scaun, la 1558, în ziua de 3 Februar (cf. Hurmuzaki, XI, pp. VIr-VIrir 

şi Ist. lit. religioase, locurile arătate în tablă). V, Hurmuzaki, XI, p. 888. 

12. nphceragn ce paza Bata ra monakia Ilaaronuaa Hi conta 

ce en Gun Rh Abr x3ĂE, Mud TEN. A Ab, no Abkrnpr- 

uece A up'bocipenare murponoani nrp fÎnania. 

Adecă: 

<A răposat roaba lui Dumnezeii Doamna călugărița Platonida, 

și Sa săvirşit la Sibiii în anul 7062 [1554], luna Ianuar 30 de 

zile. Şi după doi ani a adus-o prea-sfințitul Mitropolit Anania.» 

Platonida a murit la Sibiiă pe vremea Domniei lui Mircea Ciobanul. 

Ea era deci o pribeagă şi o Doamnă. Cînd Petraşcu-cel-Bun domnia în 

1556, Mitropolitul însuși a mers să-i aducă oasele (el merse în Ardeal 

şi în 1554; Hurmuzaki, XI, p. 791). El le-a așezat la Argeș, unde nu 

se îngropaii decît rude de-ale ctitorului Neagoe. Dintre ele lipseşte 

însă tocmai Despina, soţia sa. Ştim că aceasta şi-a petrecut ultimii 

ani din viaţă la Sibiiti, unde o găsim jadecîndu-se cu un argintar şi 

la 1524 (Studii şi doc., III, p. uxxv). Ultima oară ea apare în soco- 

teli ardelene la 1536 (Hurmuzaki XI, p. 755). Despina se întorsese în 

țară supt Radu de la Afumaţi ginerele ei, apoi fugi și nu veni iarăși 

decît în Domnia lui Radu Paisie. care i se făcuse al doilea ginere 

(de și se dădea drept frate cu Radu de la Afumaţi). Ultima ei pribegie 

fu supt Mircea Ciobanul. Nu ştim cînd s'a făcut călugăriță. 

13. npheraen ca pată Băste :iSnan Bocrananu, cnom Ilpeaen 

Gusrap şi muma lui Stanca, fata log. Prăvului ot Ruda» 

nepot Bădicanului, en Ann Îw „Mare Eewugoa. Îluc atcua 

AE. Î AH, Bh ALT z3pA10, 4 WT pHAECTEO Xeo zaya. [= A 

răposat robul lui Dumnezeii dumnealui Costandin fiul 

Predei Spătar... în zilele lui lo Mateiu Voivod. Seris în 

luza lui Decembre 10 zile, în anul 7149—1640, iar de la 

305. 

306.



308. 

309. 

310. 
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Nașterea lui Hristos 1607 ; sic.]. Şi pentru pomeana părinţilor 
și a lui și a moșilor lui ai lăsat aici în sffăjnta mănăs: 
tire : Șegarcea jum[ăltate sat, partea lui tot[ă], care iaste 
l[a] gura Oltului și partea de la Stălpi, de Jos de Bucu- 
vești, care a fost al moșe-sa Grăjdană. 

Şi în 'Pocilescu, p. 63, nota. Pentru. Grăjdana, soţul ei, Leca Spătarul 
şi alți nepoți, v. Studii și doc., IV, p. cLxu, nota 4 ŞI p. COLXIX, nota 7 

14. Supt aceasta piatră odihnescu-s[ăj] oasel|e] roabei 
lui Dumnezei jupaniții Cheajnii carea at fosti Jupaneasa 
jupanului Ivașco Vel Armaș, și se-aii pristăvi“i în zilele 
răposatului Domn Io Mateaiii Voivod Bas[a]rabi, vă meas. 
Oct. vă 5 dni, vleat 7150 [1641-2). 

Armaș al lui Matei şi apoi al lui Constantin-Vodă Cîrnul, Lvaşco trecu 
cu acesta în Ardeal, la 1659 (Studii și doc., IV, p. 57, no. LII). 

15. Supt atastă piiatiă odihnescu-se osele robului lui 
D[ujmnezei loan sint jupan Pătru cupeţu ot Argeșii, 
care s'aii prestăvit la leat 7955 [1747], Avg. 25, și ai 
lăsat sfintei mănăstiri partea lui de moșie den Cerbureni. 

lunie 29, leat 7264 [1756] sai prestăvit şi robu lui 
Dumnezei lonichie monahu Berindescu, și s'aii îngropatii 
aici în mănăstire, și ai lăsat sfintei mă[nă]s[tiri] moșiia 
Turburia și doao roate de moară în orașu Argeșului. 

III. PE moAșTE. 

16. Acastă cutie, întru care să păzeaște cinstita mină 
a sfnt. Nifon patriarhului Tarigradului, sau făcut cu 
osirdia smeritului episcop al Argeșului chir Iosif; 179, 
Avgust 11. 

17. Cinstitul cap al sfat. mut[enic] Bachu. 

18. Cinstitul capu sînt. Niton patriarhul T[ajrigradului.  
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Atastă cutie sai fost făcut de răposat arhim[andritul] 

Argeș. chir Parthenie, și sai adus la mai bună podoabă 

de smeritu ep[ijscopu Argeși, Iosifi; 1799. 

19. Io Costandin Șărban Voevod i g[os[p[o]j[d]a Balașa. 
Nipzovoa za. [al lui Nifon Patriarhul). 

20, În păretele din dreapta, afară: 

Dreptit acesti locii odihnescu-se osele robului lui D[uJm- 

nezeii Parthenie shimonah, ce-ai fost igumeni aicea 14 

ani, pănă la leat 93, căndii sai făcutii mănăstirea Scaunii 

de episcopie. Și acumi la leat 1797, Sept. 20, aii răpo- 

sati, fiind preasfn. părintel[e] chir Iosif întăi episcop. 

2]. Pe o icoană: 

POeAR ecua ; rocaaă Grana; rocă Poăanaa. 

Adecă : 

«Doamna Despina [şi fetele ei]: Doamna Stana, Doamna Ro- 
xanda.» 

22. Pe alta: 

BĂBĂNUHUE FIPHAM AILIOV pată TEOHATO Iwu Oeoaoccie bocgoaa 

n npuntce cu covir|er]eo emo. rezaa Aecnia. 

Adecă : 

«Stăpînă, primeşte sufletul robului tăi Ion Teodosie Voevod, 

și adu-l la judeţul tăi. Doamna Despina.» 

Ea e făcută în haine de jale, eu copilul încoronat, mort în braţele ei 

Jos: 

Acastă sf[ăntă icoană fiind foarte veche și stricată, s'aii 

meremetisit prin osîrdiia presfințitului mie stăpin chir 

losifii episcopul Argeșului, la leat 1801. 

23. Pe un patrafir, aşa zisul briă al luă Neagoe : 

BI rpaat Gas. 

312. 

313, 

314%. 

315. 

316.
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Adecă: 

«În orașul Sluczk [în Polonia].» 

317. 24, Pe o fîntînă (astăzi piatra e pusă de-o parte): 

Acastă apă limpede și lină, 

Dină firea ei reace și bună, 

Vederii mult veselitoare 

Și setii potolitoare, 

Dinii izvoarăle adăncului 

Sau scos în fața pămăntului 

De losifi smerit episcopul, 
Cu Meletie bun iconomul, 

Ca cine va bea să mulțumească, 

Și pre ei să-i pomenească, 

Că pentru atasta s'au îndemnat 
Și la acest locii bun o at mutatii: 

Unul adecă dănd cheltuiala, 

lar celalalt puindu osteneala. 

Anului 1800. 

BIS. 25. La fintina zisă a meşterului Manole: 

Cursul apei din fintînă, 
Cind iaste reace și bună, 
La ia mult norod să adună 
Ca setea să-ș potolească, 
loima să-și răcorească, 
Vederea să-și veselească, 
Și cine bea mulțămeaște 
Și pre ctitori proslăveaște, 
Cu toții îi fericiaște. 
Și, pănă cînd apa curge, 
Pomenirea nu se stinge, 
Ci și mai mult să adaoge, 
Că curge cu'ndestulare:  
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Atasta sfirșit nu are, 

Și ca să bea fieșcare, 
Acest izvor era tăinuit, 

Din vechime negăndit, 

Pănă acum cînd saii înnoit, 

Făcîndu-să întăii cercare 

Pentru gustul care-l are: 

Așa ai și găsiti cu cale, 

Că "'ndată cum o ai aflat, 

Întwacest loc o aă mutat, 
Bun lucru cu adevărat, 

Preasfințiia Sa stăpinul 

Iosif episcopul cu Meletie iconomul, 

Căcă şi aici sau ostenit 

Și nu puţin aii chieltuit 
La cişmele ce-ai făcut, 

Cum și alte lucruri multe, 

Cu mari cheltuieli făcute, 

Pre afară și în curte. 

26. Pe o cruce: 319. 

Cu vrerea "Tatălui și cu ajutoriul Hiiului și cu săvăr- 

șire D[ujhului S[fă]nti, amini, rădicatu-sau această sfăntă 

cruce întru pomenirea marelui m[uli[eJnicii Gheorghie, 
în zilele creștinului Io Gligorie Ghica Voevod, cu blla]- 

gosloveniia Mitropolitului chir Stefan și cu toată nevoința 

igumenului 'Theodosie, cu toată cheltuiala mănăstirii : în- 

twaceaia vreame fost-aii [infricoșata] ciumă în toată țara, 

și la a&astă mănăstire încă sau petrecut Stefan egumenul 

de atastă morte: [ve&nica lui] pomenirz...; 7170 [1661-2].
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LII. 
Mănăstirea Snagovul. 

320. 1. Vechea pisanie, pe o piatră aşezată acum înnaintea altarului, lingă 
acea care, după tradiţie, acopere rămăşiţele lui Vlad "Țepeș: 

Ri Hâi[e] ace Xea[aJoeum s5 n nogeaas nprl b...[o literă] e 
[ — npEnAGHti€] Avrpu Get, UCTHUSE 1 CAARIIOE EX taroriupenie 
HE SAWIOAS II MORECTEHOAMS RACEAS MHpS BAACcT, BR3ARIEECT 
HI CRÂAA CIE CT Hi MACTHEH 1 Cru Xpaa W7 WenoBaniie ch 
NpOUHAN NOBOHUHNN ACAMI îi Aaani BEA noca'bAnin Ba Apvit- 
PEWX caen AurrponoaniT  Gepadhat, EPAa WT npeTaa nai 
BACI BRICT, cn Ao|Eporoaunai TPSAOM HU HACTOANIEMA W'P 
ERE B AdcTh EFo ESC5ERaniie, En Anu Baroucrngare Iv Alugul; 
EOEROAA Ii API EFO COCNOAA Gnarepuna, renATESEpitatt PA 
BboraanereS aeman Im Ilerps loRoAa, "rensSijinatn  Alroatt 
2315, A WT pORAECTEA YerBA xabnn. 

Adecă: 

«În numele tuturor celor lăudaţi ai lui Dumnezeii şi întru 
lauda cuvioasei Maice de Dumnezeti născătoare, cinstita şi slă- 
vita ei Bună-Vestire, care e înțeleaptă şi povestită bucurie a 
toată lumea, s'a ridicat şi zidit acest cinstit și milostiv şi sfint 
hram din temelie, cu celelalte case de locuință şi nică chilii de 
cel de pe urmă între archierei, stintul Mitropolit Serafim, cînd 
a fost alungat din Scaun, cu osteneala de bună voie şi cu cea 
care e de la Dumnezei dată alui avere, în zilele blagocestivului 
Io Mihnea Voevod şi mamei lui, Doamna Ecaterina, fiind Domn 
în țara Moldovei Io Petru Voevod, anul curgător 7096, iar de 
la naşterea lui Hristos 1588.» 

Această pisanie nu privește mănăstirea cea mare, singura păstrată 
astăzi, şi al căreia: hram e Vovedenia 1, ci una din cele două biseri- 

  

1 ai . ax Inscripţia de pe panaghiar (la Odobescu, Re. Română, LII, p. 363) tre- 
buie cetită astfel: ChTROpH chh NAHaritap Konan ADA FBI REA CTOANHK [nu gunThae- ROAMS] an Xa wenTka npueriia RRRE[AENIE, Monaciup ww Gh ros, n AT FSUis 
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cuţe, ce erait odinioară pe lîngă dînsa şi din care cealaltă era închi- 

nată Adormirii Maicii Domnului. V. Pavel de Alep, trad. Cioran, p. 213. 

Serafim fu Mitropolit în tot cursul celor două Domnii ale lui Mihnea 
Turcitul, 

2, Pe păretele de către altar al zidului ce desparte pronaosul de naos: 

- Oiroc 6 yads Eu noMhod wvhijpets /pâvob, mes ărbiryave mă "mziy d. '3hov. 

Roi zâv Eâwroy Ex, zohhob robroy mp6oev 055sis îuepruvoey, oda otdo, 

[760sy. 

Nehoe dă feig tăpooeie [—iăpbobe!s] zi fâzon [—Bpsvov], pâhov 52 

[zpovoiac ze ris Oecrâxov, 
, e 

“0 maveboefis Kapartăs "lowyqs Înzubv, 6 &Bzos Anxias năons, 

“Avăpa. ovveorijsaro apptepta ăftav vai ăptorov eis ră mpantăr, 

05 mhijoi; Expărnoe măvov ăia [numele e şters, îndreptat şi ază 

[neinteligibil]  eăxoouta, 

"Vouc ai ăvițțetpe, waraxoaui(j9%s, todrov Tov vaby Gpoloy Aarasrl,oas. 

“0oot 88 robrov âaăre Voopasios, ubpiav = [pini] zotetors rodrov re 

[ât3ioc. 

"Eyov... [şters]. 

1815, 'lovătov 5. 

Adecă: 

Această biserică, de multă vreme fiind stricată, ajunsese a fi, să 

[zicem, ticăloşită cu totul, 
ȘI ctitorii cei de mult nu sengrijiai de loc, nu pot să ştii 

[pentru ce, 
Ci, cu voia lui Dumnezei fiind pus în Scăun, mai ales prin grija 

[Fecioarei, 
Prea-cucernicul Carageă Ioan, Domnul, dumnezeiescul al Daciei 

[tuate, 
A pus archiereii pe un om vrednic şi prea-bun la tapte, 
A cărui chemare cu totul vrednică... a fost orînduială, 
Care şi 'mpodobind, a 'mnălţat-o, făcînd acest frumos templu, 

lar cei ce vedeţi pe acesta 'n minune, pomeniţi-l în veci... 

1815, 5 lulie.> 

  

nu a. (cA făcut acest panaghiar dumnealui Drăghici Vel Stolnic, la hra- 
mul de locuinţă Voevedenia Precistei, mănăstirea Snagovului; în anul 

6939=143i, Iunie 7).»



322. 

323, 

324, 
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3. Ctitorii: de o parte, Neagoe, Doamna Despina și Teodosie (greşit 

adaus, în loc de Neagoe: «Mircea Voevod», iar, în loc de Despina: «lo 
Mihail Basarab, Vlad Ţepeş al 4 Voevod»); de alta, Mircea Ciobanul, 
Chiajna şi copiii lor: Petru, Radu şi Mircea. 

4. Grafit;: 

a) Costea Duca; 7247 [1738-9). 

inc aan hagta rpasarutb tur Aobporubiți, Bi Artur w 

Sluronie oenoa, Ii. Be, Anii, n ab zaâpon. 

 Adecă: 

«Am scris ei Badea Grămătic din Dobro 

Antonie Voevod, lunie 29 de zile, în anul 
tă, în zilele lui lo oşăşti 

7178 [1669-70] 

c) Ei zugrav Neagul calfa. 

5. Pe o piatră de mormînt: 

noc'lutun Biicre Sua Gap wr Alupurl Borgoaa Ri cea 

COnueiini, Bn[iern 26 cun] Aparwaupt Iocreannn n Snannua 

er Mlapia, Ri Abr z3Ă4, AMA OEM. AL. 

Adecă: 

«A fost tăiat dumnealui Udrea de către Mircea Voevod în 
satul Oncești; a fost fiul lui Dragomir Postelnic şi al jupăniței 
lui Marga, în anul 7061 [1552], luna lui Novembre 14». 

Onceştii aceştia trebuie să fie cei din Vlaşca. Pentru motivul tăierii 
lui Uarea, v. Hurmuzaki, XI, p. 1. 

6. Pe alta: 

npbcratn ce pan Bin Ilpagsas Bean ABOpHiutib ESCEII 
3EMAN SrrpWEAaXiHCHion n NoASHARIS Rh [are] 73 (21, mu 
ISHia r (9) At, BE CAEOTA, Eh sac. A Ab; prbema ea na 
MAT. 

1 Mi s'a părut că recunosc întăiă 5, ceia ce nu se poate. Odobescu (Î.c 
p. 373) cetește: s, şi data de lună ce. 
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Adecă : 

«A răposat robul lui Dumnezeă Pirvul Marele-Vornic a toată 

Ţara-Romănească şi a părţilor de la Dunăre, în anul 7020 [1512], 

luna Iunie în 3(?) zile, Simbătă, la ceasul al 4-lea din zi; veş- 

nica lui pomenire.» 

Sînt sigur că acest Pîrvu e Craiovescu, fiul lui. Neagu şi fratele Ba- 
nului Barbu. Supt Vlad Călugărni, el e, în adevăr, Mare-Vornie de Ia 

1487 la 1496, adecă pănă la sfirşitul Domniei (Lăpădatu, Vlad Călu- 

gărul, p. 69). Tot Vornic-Mare îl găsim supt Radu-cel-Mare, urmaşul 

Călugărului (Studii și doc., VI, p. 456, no. 8). Supt același Domn în 

1505 el nu mai avea dregătorie, ci era numai «Piîrvul de la Cruiova», 

Craiovescul (îbid., p. 455, no. 2). Şi supt Mihnea Pîrvu se întîmpină 

apoi, tot ca Vel Vornic (îbid., no. 3), ca şi supt Vlăduţă, şi chiar supt 

Neagoe dar numai la inceput. Pîrvu îngropat la Bistriţa e deci al doilea 

Pîrvu, precum Barbu Banul mort la Viişoara era al doilea, iar cel 

din 1542 era al treilea Barbu. V. Const. Căpitanul, ed. Iorga, p. 53, 

nota 2 și Lăpădatu, o. c., p. 31, nota 5. 

7. Pe alta: 

nockueni miere aiSnani DapaSuia Wr anăanapS oeBoaa Er 

Eapotui ÎSiSpenţi, 11 BBICTE RE Cith ĂpAroAtnp NOCTEANNEE 1 MATII 

ere mMonayia Gdppocina, acu. cen. a, Ab, Bi abro zen. 

Adecă: 

<A fost tăiat dumnealui Barbuşa de către Alexandru Voevod 

în oraşul București, şi a fost fiul lui Dragomir Postelnicul şi al 

mamei lui monahia Efrosina, luna Septembre 4 zile, în anul 7078 
[1569].» 

E trate cu cel de la no. 5. Maria se călugărise ca Eufrosina. Pentru 

motivul uciderii lui, v. Hurmuzaki, XI, p. XXI. 

8. Pe alta: 

[noc'bieun siicr] iiSnan Hpaurt wr ManăanapS ocnoa nt 

Baperu na ÎSiSperp, n Bhicr “E cuh AĂparoiup n[oc)reanuib ui 

ATi ere aonaykia [Gapocnuu].... 

  

1 Anul lipseşte în copia mea, darse află la Odobescu, . c., p. 383. 

326.
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Adecă : 

«[A fost tăiat] dumnealui Cracea de către Alexandru Voevod 
în oraș la București, şi a tost fiul lui Dragomir Postelnie și al 
mamei lui, monabhia [Efrosina]....» 

9. Pe alta: 

[noc'bulenn pieri monant PaaSa crwannnn 3a (2) Zanăan- 
APO oegeAa, Hi BhICT ZE CHh Ăpareatuip NSCrEAtIR Hi Arii 
ErO AMOHAXIA Gpocunua, Eh AT 4305, Aa CE. A, Alb, 

Adecă: 

«A fost tăiat dumnealui Radul Stolnic e către Alexandru 
Voevod, şi a fost fiul lui Dragomir Postelnic şi al mamei lui, 
monahia Eufrosina, în anul 7078 [1569], luna Septembre 4 zile.» 

Aș ceti: 1568 (7077). V. Hurmuzaki, XI, p. xx. 

10. Pe alta: 

npiicratu ca paza Bia Monakia Gapocuna ns CRAMPRTII A. 
Cur, M:RE nocbueriu iune; beta [eu] nava; npucipriiia ru 
AS cMprTn. 

Adecă: 

«A răposat roaba lui Dumnezeă monahia Eufrosina după moar- 
tea a 4 fii, cari aii fost tăiați; veşnica ei pomenire! Prea-întris- 
tată mamă pănă la moarte!» 

Inscripţia o dă Odobescu, Rev. rom., UI, p. 384. Piatra se afla încă 
la locul ei în toamna anului 1903. Acum (Octombre 1904) n'am mai 
aflat-o. 

11. Pe alta: 

npcratu ca [paz] [u]in mona Iwvanun Rear a[ejre- 
PER Eh Albi EATOUBCTHEArO ui Xeroaronnigaro Îw bacapae het 
ROAGA, E AbT z358, a e. A, 

Adecă: 

<A văposat robul lui Dumnezei monahul loan Marele-Logofăt,
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în zilele blagocestivului şi de Hristos iubitorului lo Basarab 

Voevod, în anul 7022 [1514], luna lui Februar 4.» 

Vlad Călugărul avuse ca Logofăt pe Staico, ginerele săii, care rămase 

şi supt cumnat, Radu-cel-Mare (Lăpădatu, pp. 64, 69). Acesta începe 
cu el (1500), dar în 1501 are pe Barbul (Craiovescul). Peste puţin el 

mărită pe sora sa Caplea cu Bogdan, şi acesta e Mare-Logoftăt în 1505 

şi în tot restul Domniei. Mihnea-cel-Răii pune în locul lui Bogdan pe 

Tudor. Bogdan e Mare-Vornic supt Vlăduţă, iar Logofeţia o are Oncea, 
Neagoe începu cu loan, care se călugări îndată şi muri. Cî. Studă și 

doc., VI, pp. 455-6, 592. Îl găsim ca Stolnie supt Mihnea şi Vlăduţă 
şi ca Logofăt la 29 Septembre 1512 (Arch. sst., I!, pp. 149-3). 

19. Pe alta: 331. 

. nprkwerpenui ... murponoaur Gepadian .... Eh Anu 

Iw Aluxwt b[oegoaa].... 

Adecă: 

«[A răposat] preaosfinţitul... Mitropolit Serafim... în zilele lui 

Io Mihnea Voevod....» 

Odobescu (Revista Romînă, III, p. 385; Scrieri, |, p. 430) mai cetia şi 

anul 7098. În 7096 în adevăr Serafim era în viață (v. no. 1). În 1591 

(7099) Mihnea nu mai era Domn. Cf. şi Isi. lt. religioase, p. 0v, nota 5. 

13. Pe alta: 832. 

[nocbucun ieri :iSnant Anata c[rroanut wr] Wluxana Bor- 

ECAa, Bi AT z3pr, AMCUA HGEA. ir. 
? p ? 

Adecă: 

«[A fost tăiat dumnealui] Dima [Stolnicul de] Mihail Voevod, 

în anul 7103, luna lui Novembre 23.» 

Ază nu se mai cunosc literele în care Odobescu a cetit nockasHn 

&hicTh. Mihai ucisese cu cîteva zile înnainte pe Turcii din București. 

Dima fusese Stolnicul lui Ştefan Surdul. Ci. Hurmuzaki, XI, p. 904; 

Studii şi doc., |, p. 436, nota 1. 

Odobescu mai are (p. 386) piatra de mormînt a Logofătului Stoica 

1 La Odobescu, p. 385: en. 

MM



333, 

834. 
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din Crăciani, mort supt Alexandru Iliaș, la 7 Iunie 7136 (1628). Ba nu 
se mai află acum, de şi am văzut-o încă în 1903. 

14. Pe un potir: 

Dram. 229. Ghioca zlătarul. + Anthim tipograful, 1694 
(cifre). 

15. Icoane de la Nicolae din Enos (Nryshaos 6 26 A?v0»), 1798-1806, 
așezat în Bucureştă. 

16. Pe dvere: 

Acest|e] dver[e] făcutu-s'aii cu osărdiia și toată cheltuiala 
smeritului Nicodim ierodiiac sni Ștefan Greceanii biv Vel 
Sluger, hărăzindu-le la sf[ă)nta mănăstire Snagov, pentru 
a sa pomenire, la leatii 1790, April 23. 

Săpat: 

Nicd. ierod. 1790. 

Asupra acestui traducător de cărți religioase, v. Jst. lt. rom. în sec. 
al XVIII-lea, tabla. El stătu apoi (pănă prin 1811) la mănăstirea Căl- 
dăruşani.



  
  

III. 

OLTENIA. 

  
 



LXIV. 

Schitul Şerbăneşti. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Atastă sfăntă și dumnezeiască biserică, întru care să 

cinsteaște și să prăznuiaște hramul sfănjtului apostol și 

evanghelisti Maftei, iaste zidită din temelie cu toată 
cheltuiala dumnealui jupan Matei snă Dumitrașco Morăn- 

glavi i jupanița ego Mariia, în zilele luminatului D[o]mnii 

lo Costandin Nicolae Voivod, lun. 13, 7254 [1746]. 

Şi în Ghenadie al Rîmnicului, Pisite canonice, Bucureşti, 1892, p. 233. 

2. În bolta uşii, înnuntru : 

Făcutu-s'aiui atastă sfăntă mănăstire prini osteneala dum- 
nealui jupanii Matei Morănglavi ca să fie pentru pomenirea 

dumnealui și a totii neamului dumnealui, în zilele lumina- 

tului Domni loan Costandin Mihai Racoviţă Voevod, la 

anul 7262 [1753], Octomvwrie dnă 2, fiindi zugravii popa 

Gheorghe i brati ego, Andrei, Vasilie, Stanii, Gheorghie. 

Tot acolo, p. 233. Şi aici data e greşită în publicaţia lui Ghenadie; 
dacă în Octombre 1763 — căci el ceteşte 7272=—1763 — Constantin Ra- 
coviță mai trăia încă şi se afla în Domnie, şi în 1753 acesta stăpînia, ca 
unul ce venise în Scaun în cursul verii (Gen. Can., p. 123 şi nota 2). 

Morunglav se chiamă un schit în Argeș şi un sat în Romanați. Egu- 

menul celui d'intăii sat era în ceartă de moşie cu Barbu I-iă Ştirbei 

(Stud şi doc., V, pp. 329-30, n-le 1929-30). 

3. Chipuri ctitoreşti: Morănglavul, tatăl săă, fiă al lui Giura, Ilina; 

Giura şi copiii lui: Dumitraşco, Preda, apoi Pătraşcu, fratele lui Giura 

336. 

3398.
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și soţia lui, Mușa; Maria, soţia lui Matei, ctitorul, Stoica şi soţia lui, 
Sora. Întro ocniţă: «Stan Stănescu din Cerna, ispravnicu acești bise- 
rici», Preda şi Fota Priotescu, Stanca şi Pătru, fratele lui Dumitraşcu, 
cu copiii lui: Vochița şi lenache. 

Ctitorii sînt daţi altfel în Ghenadie, ?. c., p. 234. 

LĂXV. 

Schitul Dobruşa. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Adastă sfăntă și dumnezeiască biserică, carele este în 
hramul  Voveadenii Precistii b[ogorojafilțe, vai găsit zi- 
dită din temelie de răposaţii ctitori, dar, dug[3] întămpla- 
rea vremilor, nai fost ajuns numiții ctitori ca să o în- 
frumusețeze cu zugrăvit; încă și stricat[ă] fiindă, sai pre- 
făcut dea Preasfințiia Sa răposat Stefan episcop Răm[ni- 
cului], și sau început a să zugrăvi în zilele prea-blago- 
cistivi împărătesei noastre Ecatirina a toat[ă] Rusia și în 
zilele Sf|i]nţii Sale părintelui chirio chir Parthenie episcop 
Răm., leat 1771, și Sat isprăvit de zugrăvit în zilele 
Preasfinții Sale părintelui episcop chirio chir Chesarie al 
Noului Severin, I[ea]t 1774, mes. Av. 3. 

Însă a&ast[ă] zugrăveală este cu toat|ă] cheltuiala sme- 
riți[lojr ermonah[i] Daniil și a lui Dragomir erei, fiind 
la atast[ă] sfântă mănăstirea, egumenii Isaiia erămonah ot 
sfăntă episcopie a Rămnic[ului], 1774. 

Din puțin meșteșug ce am COCTARHIA 43 pat ere [am al- 
cătuit eii robul lui,] Dragomir erei zugrav], puțin ajutor 
&par u[a]me [== fratele nostru] Neculaie ereii, er[o]diacon Ra- 
fail zug[rav], er[oJă[ia]con Dumitrașco, Petru ucenic și calfă. 

Dobruşa, acum o biserică de mir destul de dărăpănată, a fost cîndva 
mănăstire. Numele ei vine de la numele de persoană Dobruş; precum 
Mărcuţa vine de la Mărcuţă şi Cernica de la Cernica, nume de per- 
soană. Nu e greă să i se găsească întemeietorul : în Divanul lui Mircea 
Ciobanul din a doua Domnie se află ca Mare-Postelnie Dobruș (Hurmu- zaki, XI, p. 888). Cf, îdid., p. 891.
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2. Ctitorii se înfăţişează astfel: 340. 

Chesaria..., fiindi oblăduitor Stefan episcopul Rimni- 
c[ului], care ai prefăcut mănăstirea, l[ealt 7102 [1593-4], 

Isaiia erimonah fiindii egumen. Preda erița [preoteasa] ; 
Dragomirii ereii snă Văs[ijlia, preaoți ai bisericii, [Par]tenie; 
Daniil ero[mojnah și proegumen, ctitori de obște, Dragomir 

erei ot Sutești, ctitori; Neacșa eriț[a], ctitoră aig; Ilinca 

eriță, ctitoră. 

Din inscripţia de lîngă chipul lui Ştefan se vede că nu e cel din 

veacul al XVIII-lea, ci întăiul Ștefan de Râmnic, din vremea lui Mihai 

Viteazul. 

3. Pe o cărămidă a fereștii întăi: 341, 

P[o|meni g[ospodli [pomenenește, Doamne] monah Zizim 

ot Dobr[ulș[a] ot sel [din satul] Săpata, vit. 7200 [1691-2]. 
Fiind părintele ip[iscop] Clementu, moi făcută diacon 

la Sfiti Nicolae, și m'ait rănduit gata, și am făcutii acesti 

pod It. 7249 [1741], Fv. 4. Clementă ip[iscop]. 

Asupra episcopului Clement, de la 1738 la 1748, v. Bt. lit. rom. în 

sec. al XVIII-lea, I, pp. 519-920. 

4. La fereasta următoare, pe o cărămidă: 342, 

Az Stoica grămătic, vă l[ea]t 7131 [1722-3]. 

5. Pe clopot: 343, 

Isaiia ermonah egumen Dobrojan şi Sarul vameșul; 1780. 

Sarul se chema şi un boier de pe vremea lui Mihai Viteazul. V. A- 

alele Academiei Romine, XX, p. 457. 

6. Pe o cărămidă: 344, 

Prefăcută-aii și înnoită măn[ăjstirlea] episcupu Ilarion, 

It. 7210 [1709-10]. 

Aceasta e a doua prefacere a Dobruşei. 

7. Pe altă cărămidă: 345, 

Ai fost ispravinie bătr[ăjnul Daniili ot Bistriţă; leat 

1210 [1701], S[eplte[mvrie] 30.
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346. 8. Pe faţadă, săpat: 

Pătru ucenicu. 

347, 9. Pe o Pravilă Mare din Tirgoviște: 

Asasta sfăntă pravil[ă] este a sfintei măn[ăjst[iri] Do- 
brușa, la an de la H|ri]s[tos] 1775; și am legat-o. Isaia 
ig|umen] Dob|rușei]. 

Sofronie iglujm[en] Dobrușei; Fev. 13, 1768. 
Isaia ig[umen]: Dobrușan. Dumnezei să te iarte, frate, 

[pe un popă Stan, ce scrisese mai sus], că ast[ajzii vei fi 
țărănă, precum și eii măne. loan igum[en) Dob[rușei]; 
1783, Ghen. 31. 

Astăz serisei, Fev. 1, leat acelaș. 

LXVI. 

Biserica din Stăneşti. 

348. 1. Grafite : | 

Vasili Mamul Logo[făt]. Ei Radu Păh.-ot Băbeni. Pă- 
harnicul Paraschiv. 1664. Iova Capic, It 7183 [1674-5], 
7228 [1719-20]. 

349. 2, Ctitorii: în stinga, jupăn Giura Logofăt cu fii: Preda, Harvat, 
Mogoş, ţin vechea biserică cu două uşi, o fereastă laterală, de cărămidă, 
și un turn coperit cu şindrilă. Urmează: « jupaniţa Vilaţija, deşta ego 
[= fata ei] Maria». În sfîrșit: Stroe Buzescu şi soţia lui Sima, de-asupra 
mormântului lor. 

Ar ieşi deci următoarea genealogie : 

Giura-Vilaia 

= 
Preda Harvat Mogoş Maria. 

Giura trebuie să fie pîrcălabul din vremea lui Radu de la Afumaţi 

(Bogdan, Doc. şi regeste, p. 171). Firește că Harvat e deosebit de cel 
care trăia supt Radu-cel-Frumos (Studii și doc. V, pp. 9289-90, n-le |, 
4). Tot aşa altul e Harvat, Logofăt însă ca şi precedentul, care joacă
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un rol supt Neagoe, ca și supi ginerele acestuia, Radu de la Afumaţi, după 

ce slujise şi pe cei d'intăiii urmaşi ai lui Radu-cel-Mare (Bogdan, . c., 

p. 29%, no. [l; Hurmuzaki, XI, p. 848). Acest Harvat era din părţile 

Romanaţilor ; el e în legătură cu originea Brîncovenilor (Studii şi doc., 

Y, pp. 638-9). 

D. Ştefulescu aduce înainte, în Gorjul istorie și pitoresc, Tirgu-Jiiă, 

1904, p. 291, inscripția de de-asupra schitului Stăneșştilor, pe care am 

găsit-o foarte stricată. Ea are următorul cuprins în romănește : 

«Bă robul stăpînului miei Isus Hristos, jupan Ghiura Logofătul și 

cu soția mea jupăneasa Vilaia... am început din temelie acest sfînt 

hram al Precistei de Dumnezeii-Născătoare stăpînei noastre și pururea- 

fecioarei Mariei şi cu ajutorul lui Dumnezei am săvîrşit-o. Şi am scris 

în zilele blagocestivului şi de Hristos iubitorului Io Petru Voevod, în 

anul 7045 [1536], luna lui Octombre 21 de zile.» 

Deci biserica e clădită supt Radu Paisie, într'o vreme rodnică în astfel 

de clădiri. 

3. La stînga uşii se ceteşte: 

436 paBb "TBS BAsa[u]ho Xe noau]aSu ate AMorom uerue 

Bani 4 cu A ere Aloroui Briguuie cHaraph. 

Adecă: 

«Eu robul tăă, Hristoase stăpîne, miluieşte-mă pe mine Mogoş 

ce am fost Ban şi cu fiul mieii Mogoș ce a fost Spătar.» 

Un Mogoş Spătarul a scris și un răvaș către Sibieni, care se păstrează 

în Archiva acelui oraş. Bănia lui Mogoş nu trebuie pusă după stînge- 

rea familiei Craioveştilor supt Mircea Ciobanul, căci el nu pare să fi 

fost Ban-Mare. Cred că Mogoş Banul e fiul lui Giura, ctitorul. 

Maria sora lui Mogoş I, Harvat şi Preda, luă pe Radu Buzescu Ar- 

maşul, fiul lui Buzea şi nepotul lui Vlad. Ei sînt părinții vestiților Bu- 

zeşti: Preda, Stroe şi Radu. Cf. Ştefulescu, 7. c. 

4. Pe mormîntul lui Stroe Buzescu: 

. - r a 3 : 

Eh HAVE Wa H CHA, CT AXA dA [in numele Tatălui și 

al Fiului și al Sf. Duh, amin]. 

Adasta petră pre grop[a) jupănului lu Stroe Buzesculi, 

cei fosti Stolnici la Mihai-Vodă, și ai fost la tote răz- 

350. 

351.
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bolijle de preaună cu Domiinu-săi, ca o slugă creadentosă 
Domunu-săii, și la războiul din întăi dobănâdi rană la măna 
stăngă de Turcă și la războiul de la Giurgu, cănd să lo- 
viră cu Hanul, să răni în ochiul [costa ?] stăngi de să- 
getă; și aii slujit Stroe lui Mihai-Vod[ă] pănă peri în Țara 
Ungurescă. Dea să sculară boerii țării, și cu Buzești ră- 
dicară prea Raduliu-Vod[ă]; iară Simion Voevod cu [ed. 
Hasdeii, Calendar pe 1871; Tocilescu, Col. î. Traian, II, 
No. 383: să sculă cu] Turci, Tatari, Moldoveni, Leși mulți 
făr[ă] samă] [veniră den "Țara Moldovei; fugiră? Ed. cit.: 
de scoase pe Radu-Vodă și pe] Buzeștii din ţara lor la 
Para Ungurescă [ed. citată: ce o ai ținut cu oștile lor]. 
lar atunce merse jupănul Stroe la 'mpăratul nemțesc ca să 
ceară [ed. citată: de ceru] ajutorii, de eșiră la 'Ţara-Ru- 
mănească cu Radul-Vod[ă]; și nui aşteptă Simion-Vodă; 
deacă se-aii rădicat [ed. cit.: se duse de aduse] cu Leșii 
și Moldovenii [şi] Hanul cu mare oaste de 'Tătazi ed. cit. 
160.000 de Tătari], și eșiră de să lovir[ă] în gura 'Te- 
lejinului, la 'Teiușani, în luna lui Săptemvrie 14 zile și v 
leat 7110 [1602] [ed. citată întregește: Luni dimineaţă 
pănă sara], și făcur[ă] năvală marți] dimineaţă de 3 ori 
de toate părţile; iară; după ed. citată; văzănd] jupănul 
Stroe atăta nevoe pre creștini, stătu împotriva 'Tătarilori, 
de să lovi cu Mirza nepotul Hanului, și-lu junghi pre 
Tătară, și dintr'acel războt să răni la obraz [și preste 3 
săptămîni se tîmplă; ed. citată] morut[ea-i; ed. citată], în 
luna lui Octovrie 2 zile, v leat 7110 [1602]. Și nu tu 
pre voe căinilor de 'Tătari: Dumnezeul erte. 

Pe lături: Scrisu ei jupuneas[a] Sima a Ștol[ni]cul[uli 
Stroe, deaca voi muri să-m grupaţi lăngă dumnealui aita. 

Pentru întăia rană a lui Stroe, v. Cronica pe care am numit-o a Bu- 
Zeştilor, în Magazinul îstor ic, IV, p. 278: <întracel războiă [uciderea 
Turcilor la București în Novembre 1594] fu rănit Stroe Buzescul la
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măna stăngă». A doua rană o căpătă el în lupta de la 11/21 anuar 

1595, dată la alţi Stănești, din Vlaşea, pl. Margine, ela o milă departe 

de Giurgiu» (6bid., p: 279; Walter, în Papiu, I, p. 18). Călătoria la 

Praga a lui Stroe se făcu în Novembre 1601 (Studiz și doc., IV, pp. 

x1, XXI): sosi în Decembre, fu primit; în audienţă la 20 Februar 1602 

şi plecă peste puţin în țară (;bid.);. Lupta din gura Teleajinului nu în- 

cepu, cum spune inscripţia, la 14/24 Septembre, ci cu o zi înnainte. 

În această zi de 13/23, şi nu a doua zi, Stroe ieşi la luptă cu Tatarul. 

În sfîrşit Marţi n'a fost 14/24, ci 13/23. Anul a fost, fireşte, 711], nu 

7110, cum iarăşi se scrie din greşeală pe piatră. Dacă am avea Soco- 

telile Braşovului pe 1602, am ști şi ziua sosirii acolo a lui Stroe rînit, 

Pe o piatră de mormînt,: 

npheragn €[E| pana Bora Aonaxkia Ba... wr.... 

Adecă: 

<A răposat roaba lui Dumnezeă monahia Va... din....> 

Pe alta: 

[npticragu ce pan] em xSnan Mpa nocr.... 

Adecă: 

«[A răposat robul] lui Dumnezei dumnealui Preda Postelnic....» 

Pe alta, în tindă: 

nplcraen ce pan Bate EStani „AoVaurrpS cut zESnan IlpraSaS 

nocr. n amant er AmanTps....ș Bbutta eS naavbr... [E Ann] 

lupu Eongeaa, nwrpSAn i5Snan Grununa[i] nec. ce rHcanie; 

a3 [un cuvint], Aa BSAET MoAten.... Mc... CTRO 23ă..., MEA 

Alpha ri. 

Adecă: 

<A răposat robul lui Dumnezeii dumnealui Dumitru feciorul 

dumisale Pîrvului Postelnic şi al jupănesei lui Dimitra... ; veşnica 

lui pomenire...; [în zilele] Mircei Voevod; s'a trudit dumnealui 

Stânil[ă] Postelnicul cu această pisanie ; eii... să fie pomeană... 

[anul de la Facerea Lumii]7706—, luna April 13.»
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Dumitru pare să fie fiul celor doi ale căror pisanii de mormînt s'a dat mai sus. Stănilă Postelnicul e, probabil, deosebit de vestitul boier cu acest nume din aceiaşi Domnie a lui Mircea Ciobanul. 

LXVII. 

Mănăstirea Mamul (Lungeşti). 

1. De-asupra uşii: 

Acastă sfăntă și dumnezeiască mănăstire ce să chiamă 
Mamul, unde să prăznuiaște hramul sf[ăjntului și făcăto- 
riului de minuni Necolae arhiepiscop de la Mir[aJlichia, 
care, mai nainte de alţi ctitori fiindu bisearica făcută de 
lemnu, iară după ce Domnul Dumnezei ai miluit cu 
Domnia Părăi-Rumănești, la Scaunul strămoșilor, pre bun- 
credintos și iubitoriul de H[risto]s Domnu Io Costandin 
Băsărab Voevod și dentru Dumnezeu năstăvit, întănplăn- 
du-să cu trecerea a veni ai la sfănta mănăstire, pus-aii 
în gănd să zidească atastă sfăntă mănăstire den piatră și, la al șaptele an den Domnia Mării Sale, luînd într'ajutor 
pre Dumnezeu și pre St[ă]ntul Nicolae, început-aii a zidi 
den temelie pănă în săvărșit, și cu toate ceale pe den lăuntru podoabe ale ei, precum să veade, întru slava lui Dumnezei și întru lauda părintelui nostru de minuni fă- cător Nicolae arhiepiscop Mirţalichieschi și întru veatnică 
pomenire a Mării Sale și a părinţilor; care s'ai săvărșit la al optulea an den Domnia Mării Sal[e], msța Av[gus]t 1, leat 7204 [1696]. 'Pănasie Ceaușul Măldărescul, ispravnic. Badea care au fost păr[călab) za [= de] Cuxteni], îs- pravmică. 

Şi în Ghenadie, Pisite canonice, p. 2929, 
Întemeiarea în acest an a mănăstirii din Rimnicul- Vilcei şi a cMa- mului den sud Vălcea, care este hramul celui dintru sfinți părintele nostru Nicolae Mirlichischii făcătoriul de minuni, care mai nainte era
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făcută mănăstioară de lemni, și se trăgea de spre Buzești, și, veche 

fiind, de demult se stricase», e pomenită îu Cronica oficială a lui Gre- 

ceanu (Magazinul istoric, II, p. 330). Stanca Cantacuzino, mama lui 
Brâncoveanu, o dresese întăiă (îbid.). 

2. Chipurile ctitorilor sînt acestea: *
 

Si
 

R
R
 

În stînga, «jupan Apostol [zis Papa] Brăncovian, jupaniţa ego Stanca 

Cantacozino, jupan Preda Velţi]chi Vornic, jupăniţa ego Păuna»: sînt |: 
tatăl și bunul lui Constantin-Vodă. 

În dreapta: Constantin Brîncoveanu și Doamna Maria, cu copiii lor, 

precum și Matei Basarab Voevod şi Doamna Ilina. 

LăXVIII. 

Biserica din Străjeştii de sus. 

Pe un mormînt la dreapta intrării: 354. 

Buzăștii ce din vechime pentru țară sau jărfitii 

Sai sfărșit acum prin mine, precum Domnul ai voiti, 
Căci odraslă bărbătească din neamul mei n'aă rămasii, 

Ci numai de fămeiască dooă fiici iubite las, 

Rămăind spre pomenire niște semne și lucrări, 
Numai dor din auzire și din alte întămplări. 

Oasele cele trudite aicea să odihnescii, 

Supt pămînti acoperite de piatra ce le păzesc. 

lartă dar, iubite frate, cel ce vei vrea să cetești, 

Blagoslovind întru toate pre romănașii Buzești. 
meritul Costandin Buzescul, sfărșitul neamului săi. 

1831, Ian. 31. 

LXRIX. 
Mănăstirea Cozia. 

I. PARACLISUL BOLNIȚEI. 

1. Pe o bandă ce merge de jur împrejurul pridvorului: 355, 

H3ROAEHIE| A) Wu Hi cn NOcIThIuEnIEA CHă WI CREpPRUIENIEA CTPO 

AXA IKE Eh TTpOHUu£ CAABIHAMAFO (8ic) Bora NO ce îi CRBphiuiii



306. 

358. 
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CE CRII CTAS uphita Eh Xpaat cre aticaa Îlerpa n Ilasaa ea Ani 
Iw Ilerpom oegoaaai ui cun er Alapno BoegoAaai n np'btvcugienuia 
murpenoanrom Kip bapaaaa, n nipi nrovaterrt epmonay Iaa- 
piu; n Nat a3h pat XCRO 1Epmoiay Mladin mancropoat exe 
Bak SUNTEA, Ad EXACT Eh nonoenie. [I MICA 43 anororprhuu- 
Hare „Aagnia, Hi cun Erc PaaScaag E Abr zana. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului și cu săvîrșitul Sfîn- 
tului Duh celui întru Treime slăvit Dumnezei, s'a început şi s'a 
săvirşit această sfîntă biserică cu hramul Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel în zilele lui Io Petru Voevod şi ale fiului săii Marco Voe- 
vod şi ale preasfinţitului Mitropolit chir Varlaam şi supt egume- 
nul ieromonah Ilarion; așijderea ei robul lui Hristos ieromo- 
nahul Maxim maistorul, care am fost învățător, ca, să-mi fie spre 
odihnă. Şi am scris eu mult-greşitul David şi fiul mieă Raduslav 
în anul 7051 [1542-3).» 

Şi în visitaţia lui Neofit, Biserica ortodoză, Il, p. 741. 

Pentru Mitropolitul Varlaam, v. st. li, religioase, p. 62. 

2. Grafite: 

4) În zile[le] lui Scarlat-Vod[ă], vă leat 7267 [1758-9). 
b) Gheorghie Grămăticu din Strămba, fiind la Cozia. 
c) Costachi ce am fost surgun; 1526, Iulie 4. 

3. Pe o piatră de mormînt: 

Acastă piatră iaste a lui Mihai eromonah, care aii fost 
igumen la Coziia, şi, deacă l-ati pus la [mănăstirea] Cămpul- 
Lungu igumen, care ...ta... măn[ăstirii Cămpu-Lungului 
au făcut vă dni lo Costandin Voevod i Mitropolit chir 
Antimă. 

Acest egumen a trăit deci supt Constantin Brîncoveanu. 
4. Ctitorii: Petru Voevod (Radu Paisie), înti'o haină verde de bro- card peste alta de mătasă roșie cu puncte; blană de samur. La stînga, 

Marco Voevod, în haină de brocard albastru cu cacom peste o haină
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zoşie, Doamna Roxanda, cu coroană pe cap, cercei lungi, haină de bro. 

card alb cu placă de fir pe piept şi două liniuţi pe umăr; copila 

Doamna Zamfira, în aceiași îmbrăcăminte. În pridvor e înfățișat «jupan 
Stroe Velichi Spatar». Acest Stroe, de bună samă ispravnicul clădirii, e 

Spătarul lui Radu Paisie în anii 1535-40 și 1544 (Hurmuzaki, XI, p. 

n, nota 2). În 1545 însă, el nu mai era în viață (Studii și doc. V, p. 
289, no. 2; VI,p.456, n-le 7, 9). Tot acolo se vede Mircea cu fiul lui 

Mihail (v. Hurmuzaki, 1%, planşa). 

]. BISERICA CEA MARE. 

1, De-asupra ușii de intrare: 

În slava sf[i]ntei și Qe viaţă făcătoarei Troiţe, sait în- 
ceput [innălțat ?] din temelie atastă sf[ă]ntă besearecă de 

creștinul D[o]jmn ai 'Ţărăi-Rumănești lo Mircea Voevod 

la leat 6809 [1301], și, lipsindu-se de podoaba ei cea din- 
tăi, pentru mulțimea anilor, ai luată iară adastă înfrumo- 

șețare, precum să veade, de cei ce sai îndurati, în zilele 
prea-luminatului Domn Io Constandin B[asarajb Voevod, 
find Mitropolit, 'Pării-Rumăneşti chir Theodosie și osteni- 
toriii chir Anthimii episcopului. de Rămnici, leat 7215 [1706- 

7], în egumeniia prea-cuviosului chir Mihail. 

Şi în Neofit, 1. e. p. 739; Tocilescu, Rapoarte, p. 24. 

De fapt, Cozia cea veche a fost clădită în 6894 (1386). Lucrul fusese 

început însă aici, la Călimăneşti, încă de Radu-Vodă, tatăl lui Mircea 

(Hasdeii, Isi. critică, ed. a 2-a, p. 129 şi urm.). Pisania veche fusese 

de sigur înlocuită prin alta, pusă de Radu Paisie. De acolo sa luat 

data greşită de «6809» pe care a cules-o din acelaşi izvor Constantin 

Stolnicul Cantacuzino (v. Operele lui, p. 20, no. 4). De alminterea, 

Stolnicul a cetit greșit data tuturor vechilor documente coziene (;bid.). 

2. Înlăuntru, de-asupra uşii de intrare, o altă inscripţie dă anul 6894 

(1386) pentru întăia “clădire. În ea se spune că zugrăveala a făcut-o 

Șerban Cantacuzino Păharnicul, ctitorul de la Comana, fiind năstavnic 

călugărul Serafim, prin Preda şi fiii lui, lanachi, Sima și Mihail, la 

1213 (1704-5), 
V. Tocilescu, o. c., pp. 24-5; Neofit, 1. c., pp. 7389-40. 

359, 

300.
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3. Ctitorii: Mircea, Mihail, Şerban Cantacuzino cu soţia a doua, 
Andriana [Fălcoianu), şi întăia, Maria [Rustea], precum și tatăl şi mama 
luă: Drăghici şi Păuna [Buicescu] 

Tocilescu, Î. €. — Cf. Gen. Cant., pp. 109-10. 

4. Pe părete: 

Myqstiri, 4[bpre, mov Copărrov [Adu-ță aminte, Doamne, de 

zugravi]: Andrei, Constantin, Gheorghie; 1707 [cifre a 

rabice]. 

5. Pe o piatră de mormint în pronaos, la dreapta: 

mpcragi ce paga sia călugărița 'Theofana, muma ropo- 
satului Mihaili Voevod, și fie-sa Doamna Florica și fiiu- 
săi [Nlicolae-Vod[ă] ai nevoit și au scris vă dai lo 
Radulu Voevoda, 7114 [1605-6). 

Ediţii: în Neofit, 2. c., p. 740; Papiu, Tesauru, |, p. 396; cf, Toti- 

lescu, o. c., p. 26. 

III. PARACIISUL DIN MIJLOCUL CHILIILOR, 

De-asupra uşii de intrare: 

H3BOAENUEM Wa H Ch NOCIVEUIERIEAM CHA 11 CRBpBILIENIEAI CT? 
AXa am, [ejse n a3 XS meraiS pas erSateni epatonaţ Ad 
AOĂIE eaaniea BRAEAbX ni EL3AEHPOX ci ucisi pai SIE 
[ne] perna EA namex But n nprenoagii Afalpră E 
AHAI BĂCCUECTHEA ui Xperoatogugare rupa... Îw Alugurt bor 
up Wein arponoanre nrp Gepadnatw, ab ABT 73P6 

Adecă: 

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului şi cu săvirşitul Sfir 
tului Duh, amin; ei, robul lui Hristos al miei, egumenul 
ieromonah Amfilofie cu pobtă am pohtit şi ain înălțat, acest cir 
stit hram al Adormirii Precistei stăpînei noastre de Dumnezei 
născătoarei şi pururea-Fecioarei Marii, în zilele blagocestivuli $ de Hristos iubitorului Domn Io Mihnea Voevod şi pe vremea sf 
țitului Mitropolit chir Serafim, la anul 7102 (gi6) [L593-4]:
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Serafim e întemeietorul bisericii Buna-Vestire de la Snagov. Data însă 
nu e bine scrisă. Mihnea Turcitul a domnit de la 1577 la 1583 şi de la 

1585 la 1591. Probabil trebuia: 7092. — Ghenadie Enăceanu (Bis. orto- 
doză, ÎL, p. 741) cetia: 7012. 

Data aceasta e primită şi de Tocilescu, î. e. Dar la 1504 era Domn 
Radu-cel-Mare ! 

LXĂX. 

Biserica din Cetăţuia (lângă Rîmnicul- Vîlcei). 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Întru mărire aceli de o ființă și nedespărțite Treimi, și 

în cinstea și lauda, sfinților mai mari Voevozi Mihail și 

Gavril și a tuturor celor fără de trupuri puteri sa zidit. 

din temelie această sfăntă și dumnezeiască biserică la.anul 

de la întruparea Domnului şi măntuitorului nostru Isus 

Hristos 1680, Avg. 19, cu toată cheltuiala preasfințitului 

arhiepiscop și Mitropolit a toată 'Para-Romănească chir 

Teodosie, în zilele drept-credinciosului Domn Șerban Can- 
tacozin VV., iar la anul 1850, după alegerea făcută de 

opștescul Divan al 'Țării, suindu-să pe arhipăstorescul Scaun 

al sfintei Mitropolii a Ungroviabhii preaosfințitul arhiepiscop 
și Mitropolit a toată Ungrovlahia dd. Nifon, şi, fiind dă- 

răpănată biserica acestui sfănt schit numit Cetățuia, me- 

tohul sfintei Mitropolii a Țări, și locul pustiit cu totul, sa 

prenoit de Preaosfințiia Sa biserica cu toate ale ei și sa 

infrum[u]seţat cu case și zidu împrejurii, după cum se vede, 

în zilele Înnălţimi S[a]le bine-credinciosului Domn stăpă- 

nitor al Pări, Barbu Dimitrie Știrbei VV., cu îngrijirea 

acești prenoiri fii|n]d însărcinați arhim. Misail Berislăvescul 

și Pitariu Nastase Leculescu, leat 1858. 

2. Vechea pisanie, în zid, supt păretele din stînga: 

Cu vrearea 'Patălui și cu ajutoriul [Fiiului și cu] săvră- 

șivea Sfjăjatu[lui Duh sai făcut atastă biserică] și cu chili 

12 
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întru €Enste[a] și mărirea, și lauda Sf[i]nţilor Voivozi, a arhi- 

[stratigilor Mihail] și Gavriil [și] a tuturor făr de trupuri 
puteri, cu toat[ă] cheltuiala și osteneala preasfințitului pă- 
rinte chir Theodosie arhiepiscop și Mitropolit a toat[ă] 

Țara-Rumănească, în zilele prea-luminatului Domn pravos- 
lavnicului Șărban [Cantacozino Voevod. Săvărșitu-s'aii] în 
lun[a] Av. 19, leat 7188, 1680. 

Amâîndouă, foarte greșit, în Ghenadie, Raport, p. 4. 

LĂXXI. 

Mănăstirea Govora. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Acastă sfăntă și dumnezeiască bisearică întru care să 

cinsteaște și să prăznuiaște Adormirea preacuratei şi de 
Dumnezeii născătoarei pururea-fetoarei Marie, care den- 
ceputul ei aastă bisearică cine o ati fosti zidit-o nu să 

știe, iar căndi ai fost în zilele luminatului Domnu Io Ra- 
dul-Vodă, feorul lui Vlad-Vod[ă], ai găsit-o atasta mă- 
năstire, bisearica pustie și stricată, la leatul 7000 [1491-29], 
și den bun găndul lui se-aii apucat de o ati dres și O all 
infrumsețatii, și au stătut acastă bisearică pănă în zilele 
luminatului Domnu Lo Costandin Băsărabu Voivodii şi, fuindii 
prea învechită și crăpată, căt îi venise vreamea a cădea: 
deci într'ata vreame fiindă năstavnic acești „sfjijnte mă- 
năstiri cuviosul chirii Paisie iermonah și văzăndii slăbiciu- 
nea bisearicii, îndemnatu-s'aii dentru al săi găndii bun șI 
ai prefăcut-o o din temelie, infeumuseţăndu- -0 cu zugră- 
veala și cu toată podoaba ei, cu chieltuială de la elși cu 
ajutorii den mănăstire, ca în veaci să aibă pomenire, sfur 
șindu-se la anii de la Zidire 7209 [17014 Iulie 23 dni. 

Şi 
în Neofit, î. ce, III, pp. 7-8; Ghenadie, o. e, p. 93.  
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2. Ctitorii. În dreapta, Radu în haine de brocard roşu cu samur peste 385. 
o alta verde, cu brîi, guler roş răsfriut; mînecele hainei de desupt cu 
garnitură roșie, de-asupra cu un şir de mărgăritare ; el poartă părul în 
bucle; conduri roşii. Doamna Catalina are un văl vărgat, ce se lasă pe 
umere, haină de brocard roşu cu samur pe o haină de desupt roşie. 
Urmează Briîncoveanu, purtînd un dolman roş cu samur, haină de bro- 

card vînăt căptușită cu roş, pantaloni roșii, mînecare ieşite prin haina 
de de-asupra; papuci galbeni. Mitropolitul Antim arată slab, cu barbă 
albă, în odăjdii blănite, cu o cîrjă împletită în mînă. Vin la sfirşit 

Paisie ermonahul, popa Dobre, Damaschin episcopul Rîmnicului, de la 

începutul secolului al XVIII-lea, şi încă un cleric, 

3. Pe catapiteazmă : 369, 

Cu vrearia și cu mila lui Dumnezei făcutu-s'aii ataste 

tămple cu sfintele icone întru lauda a preacuratei Maice 

a Domnului nostru Is[us] Hris|tus] în zilele prea-lumina- 

tului și bunului creștin lo Costandin Băsăraba Voivod, 

cu ostenința și cu toată cheltuiala părintelui chir Paisie er- 

monah, eg|ujmen aceștii sfinte monastiri Govora, msța 
Noem. dni 7, leat 7210 [1701]. 

Az Neculae zugrav, 

Şi în Ghenadie, o. c., p. 23. 

4. Pe dvere: 310. 

1755, Av. 14. 

5. Pe un potir: 371, 

Acest sf[ă]nt și d[ujmnezeesc potir s'aii făcut cu chel- 
tuiala dumnealui chir Panaiot Nicolaudis, epistat sflijntei 
mănăstiri Govora, și s'aii dat pentru pomenire d[ujmnea- 
lor Panait, Zoiţa, Nicolae, Mariia; 1819, Iulie 10. 

>
 1 Li
z 6. Pe o icoană: 1775. 

7. Pe alta: 373 

Pomeneşte, D[oajmne, pe robul tăi Dumitru. 

8. Pe icoana împărătească a Maicei Domnului: 374, 

O vldcițe... Iosif ermonah; 7220 [1712; și cu cifre].
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379. 
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9. Pe icoana Adormirii, în caractere de pe la 1700: 

Az Rante zugrav. 

10. Sfeşnicele sînt din lanuar 7210 (1702). 

11. În zidul bisericii: 

Aita să odihnesc oasele robului lui Dumnezeii Costan- 

din arhimandritul, egumenul [acestei [sfinte mănăstiri]... 

12. Pe o piatră de mormînt, în pronaos, la stînga: 

np'icragu ce [paca Basie] Snannua Mapa Abipitpa PasSa 

REAHKOAMS aoroder wr A phrociţiii, AVECULA ARE. Ath A, R AT 7300. 

Adecă: 

<A răposat [roaba lui Dumnezeii] jupăneasa Mara, fata lui 

Radu Marele-Logofăt, din Drăgoiești, în luna lui Decembre, 30 

de zile, anul 7079 [1570].» 

Radu din Drăgoieşti, Logotătul, poate socrul lui Petraşcu-cel-Bun, a 

fost tăiat în 1568 de Alexandru-Vodă, care-l înlocui cu Ivașco Golescu. 
Soţia lui se numia, după cît se pare, Neacșa. V. Hurmuzaki, XI, p. Să. 

13. Supt clopotniţă, de-asupra uşii: 

La anii 1770, cănd flacăra războiului ardea între Rossa 

și între Otmani, fiindu igumen chiriu Stefan Mănăstiranul, 

de f|rică] închizăndu-să, au venit Florea hoţul și, spăr- 

gîndu zidul..., aii tăiatu fierul și stălpii ușii, și așa rămă- 

sese stricată ; iară acum s'aii înnoit pă cum să veade, dă 

cuviosul chiriu Anatolie ieromonahu, ig|ujmenu mănăstirii 

Govora, pă vreamea preasfințitului păstoru chiriu chiriu 

Filaretu episcopul Rimnicului, Domnul țării fiindu prăpădit 
atunta... Nicolae Mavrogheni Voevodu, anu 1787 [luna 
lui lulie. Dumitru zugravu 1). 

Și în Ghenadie, o. c., pp. 223. 

1 : = = . . Partea din croșete e adausă după o copie comunicată de actualul paroh. 
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14. Sus, la clopotniţă : 350. 

Adastă clopotniță, fiind zidul stricat din toate părțile 

și dărimat, încât rămăsese ruine, deci cuviosui egumen al 

mănăstirii Govora chir Anatole ieromonah, din a Sfinţiei 

Sale rivnă apucîndu-se, o ai înnoit cu totul și de-asupra 

acoperișului ai pus și cruce nouă, ... aducindu-o și mere- 

metisindu-o în ce chip se vede, pentru veșnica pomenire 

a Cuvioșiei Sale și a tot neamul săi, săvărșind acest lucru 

întru al (sic) preasfinţitului păstor chir chir Filaret epis- 

copul Râmnicului; 1783, Avg. 12. 

După o copie comunicată de actualul paroh. 

15-6. Ghenadie (0. c., pp. 22-3) mai dă: 351. 

a) Toscripţia trapezăriei, dreasă de Grigore fostul episcop de Rîmnic, 

clocuitoriă întru această sfîntă mănăstire», la 1775 (se retrăsese la 1764; 

la 1770 a fost apoi locţiitor de Mitropolit). V. st. lit. rom. în see. al 

APill-lea, I, p. 520. 

b) Inscripţia clopotului celui mare, prefăcut de același, în egumenia 

lui Mihail Totoianu, la Novembre 7286 (1777). 

El mai dă și părţi din catagrafia de la 1834 (pp. 25-6). 

LXXIIL. 

Mănăstirea. dintrun Lemn. 

1. De-asupra ușii de intrare: 852, 

Atastă sfintă şi d[ujmnezeiască mănăstire care să nu- 

meaște dentr'un lemni, unde să cinsteaște și [să] prăz- 

nuiaște Nașterea preasfintei și preacuratei de Dumnezăii 

Născătoare fedoarei Mariei, din temeliia ei iaste zidită și 

făcut[ă] de Ioan Matei Basarabi Voevod; det, trecîndii 

multă vreame, început-aii a să învechi și a să strica toate 

lucrurile și zugrăveala; dup” ataia, din voia și porunca 

lui Dumnezăt sti[njld Domni bl[ajgocestivul și creștinul 

loan Ștefan Cantacozino Voevod ; det, avînd mare evlavie



182 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEĂ 
  

cătră sfintuli lăcașul acesta, numai de cît cu osirdie. sai 

apucat ca de iznoavă a o înfrumuseța, luminînd și mai 
lărgindii întii bisearica, și zugrăvindu-o a doaoa și împo- 
dobind-o și cu tîimple și cu altele ce i-ai trebuit, făcîndu 

și case și chilii de prejurul ei, cum să veade, în slava 

preacuratei stăpine și întru pomenirea Mării Sale și a 

părințiloru; săvîrșindu la It. 7223 [1715], mes. Av. 30 dni; 

i ispravnicu fiindu chir loanii arhimandrit de la Urezi. 

Ioan, cel diintăiă arhimandrit de la Horez, e îngropat acolo, V. mai 

departe. — Inscripţia și în Neofit, Bis. ortodoză, III, p. 10. 

„ Ctitorii: Papa Brîncoveanu, Preda, Constantin Şerban, Doamna 

ratia (a Brîncoveanului), Matei Cantacuzino şi Ştefan, cu soția. 

3. Neofit (Î. c., p. 9) dă şi o inscripţie pe o cruce de lemn pomenind 

pe ctitorul dintăiă, Radu, supt «loan Alexandru Voevod». 

LXXIII. 

Mănăstirea Surpatele. 

1. De-asupra uşii de intrare 

Atastă sfăntă și dumnezeiască bisearică a mănăstirii de 

călugăritoare ce să chiamă Surpatele, în care să prăznu- 
iaște un Dumnezeii, făcătoarea de viață prea-sfănta Troiță], 
zidită aii fostu oareșcăndu de Buzești, însă mică și prost 
lucrată, iară apoi, după multă vreame, stricăndu-să, sul- 
păndu-se, bl[ajgocestiva şi buna creștină Doamna Maria a 
luminatului și înnălțatuluy Ioan Constandin Băsărabu Voe- 
vodi, mișcăndu-se den bunătatea sa, aii vrut a o pretace, 
și așa den temelie au rădicat-o cu toată chieltuiala Mă- 
riei Sale, cum astăzi să veade făcută, frumoasă și iscusită, 
înpodobind-o cu de toate și miluindu-o pre căti unei sfinte 
bisearici și mănăstioare ca atasta să cade și să cuvine, 
pentru buna pomenire și spăseniia sufletelor în veaci, & 
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părinților și a Măriei Sale; și ispravnic fiind chir Ioan 
arhimandritul de Hurezi, şi săvărșindu-se la anul de la 

Adam 7214 [1706], msța Avgust 1 d. 

LXXIV, 

Mănăstirea Horezul. 

1. La paraclis, supt icoana Maicei Domnului: 386. 

Adasta prea-cuvioasă 

Trapezare frumoasă, 

Care iaste tuturor drăgăstoasă, 

Ca o maică măngăioas|ă], 
Uăndi ședii fraţii la masă, 

Întru neuitare făcută: 

Și așa tocmită, 
Și cu zugrăveale împodobită 

De smeritul loan arhimandritii, — năstavnie fiind acești 

mănăstiri pănă sat făcut; lt. 7214 [1705-6]. 

Exact şi în Neofit, î. ce. p. 20. 

2. De-asupra uşii de intrare: 387. 

În anul de la H[risto]s 1787, Octomvrie, aii venit TPurci, 

Muscali şi cu Nemţi în ţară, ca să să bată, și, făcindii 

stricăciuni, robi multe, căti și sfintele biserică le-ati făcut 

grajduri de cai, ce nu sati pomenit; 1867, Iulie 27. 

Inscripţia aceasta, e în legătură cu cea de la bisericuța Doamnei. 

3. Ctitorii: «Bunul și înțeleptul Ioan Costandină Băsărabi Voevod, 338. 

Doamna Maria», cu fiii, Constantin, Radul, Ştefan și Matei. 

4. Supt biserica ce ţin în mîni ctitorii: 389. 

Sfântul și dumnezeiescul acesta paraclis știut iaste că den 

temelie prea-luminatul bl[a]gocestiv Domnu Ioan Constandin



390. 

391. 

392. 

393. 

394. 
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Basaraba Voevod l-ai înnălțat și cu zugrăveala l-ati în- 
frumusețat întru cinstea și lauda Nașterii Maicii Domnului 
Is[us] Hlristo]s și de pururea fezoarei, și spre nemoarta 
pomenire a sa și a tot bun și prea-bl[ajgorodnic neamului 
său, săvărșindu-să la ali optulea anti a Domniei Sale, fiind 
leatul 7205 [1696-7], și ispravnică fiindă chir loan arhi- 
mandrit, egumen. Au nennca[] cin napanane pS65 rprbau 
Ipeaa n Alapun [și eu am scris acest paraclis, cu-mina- 
greșitul Preda și Marin], zugrafi. 

5. Afară, chipul Mitropolitului Antim. 

6. Pe un disc de aur: 

Costandin Brăncoveanul V[e]l Spăt[ar], It. 7192 [1683-4). 

7. În Neofit, p. 20, se dă şi o inscripție din capul unei scări, arătînd 
că «acest foişor și cu seara» sînt făcute de Dionisie Bălăcescu, arhiman- 
dritul, la 7261 (1752-3), ! 

8. Pe amvonașul din faţa bisericii (scrisoare din 1862): 

De Costantin Voevod Brincoveanul sa făcut atastă 
sfăjnt[ă] m[ăjn[ăs[tire] Horezu ; 1694. 

9. Inscripţia de-asupra uşii de intrare: 

Să voi întra în sălașul casei meale, aii să voii sui spre 
așternutul patului miei, să voii da somnă ochilor miei 
și plohupelor (sic) meale dormitare și răpaos tămplelor 
meale pănă nu voiii afla loc Domnului și sălaș D[ujmne- 
zeului lui Lacov, jurăndu-să, cănta și zicea marele proroc 
și înpărat D[a]v[ijdu ; acasta dară și în mintea luminatului 
și înnălțatului loanu Costandin Basarab Voevod, Domni: 
și oblăduitor Țărăi-Rumănești, încă den tinereaţele sale ho- 
tărăt avănd, n'ai dat odihnă mădulărilor sale, nit răpaos 
Săndurilori sale, pănă mat aflat aice loc D[o]mnului, unde 
atastă frumoasă și sf[ăntă mănăstire, lăcașul lui D[ujm- 
n|e]zeii, din temelie cu multă osărdie și cu mare cheltuială 
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au zidit și ati rădicat marelui Costandin și Elenii, semna- 
ților Înpăraț[i], tocma cu ap[ojst[ollii, spre scutarea (sic) 
și paza ei închinăndu-o; carii mari și sflijnți înpărați 
D[ujun[ejzeului și Măntuitorialui nostru Is[us] H[risto]s şi 
aicea Jos pre lume ait trăit, și în Ierusalimul cel de sus 

să trăescii în veaci, nehotărăţi, slăvindu-se și căntăndu-să; 

acesti sfțăjntu și luminat lăcaș blagocestivului Domnia 
făcăndă, așa, l-aii înfrumoseţat și cu de toate înzestrat, căt 

nemoartă pomenire lui și părințilorii, moșilori, strămoșilori 

și tot bătrănu și bl[aljgorodnicului săi neam în veac să 
rămăe și să se laude, ai lăsat; sfărșindu-se la anul de la 

zidirea lumii 7200 și de la Sp[alseniia d. 1692, în luna 
lui lunie, ispravnici fiindii Părvul Cantacuzino Marele- 

Stolnic. 

Şi în Ghenadie, Viste, p. 38. 

10. Ghenadie Enăceanu (Neofit, î. c., p. 21) dă o altă inscripţie «pe 

ușa bisericii în lăuntru», care cuprinde data de l-iă August 7206 

(1698) și începe aşa: «precum cerbul setos de izvor dorește și, aflînd 

apă rece, bînd, se veseleşte». E însă, de fapt, acea de la o bisericuţă 

despre care se va vorbi îndată, 

1Î. De-asupra uşii de intrare, pe d'innăuntru 

Sfânta și dumnezeiasca besearică atasta, dupre ce, cum 

Saii zis şi știut iaste că dăn temelie prea-luminatul și 

Wi[a]gocestivul Domnu Ion Costandin Brăn[coveanul] Băsă- 
rabi Voevod, cu toate căte pre den afară înprejur să văd, 
ai zidit și au alcătuit, vrut-aii și pre dăn lăuntru ao în- 

podobi și a o înfrumuseța cu de toate și, zugrăvindu-o ca nu 

alta aseamenea, mai vrut-aii, între alte, ca și dunga cea mare 

bătrână și bi[algorodnă a rodului și neamului său, atăta 

despre tată, căt și dăspre mumă, să să zugrăvească și să 

să pue ai! cum să veade, într'acastă dăsfătată, frumoasă 

  

1.Adică «anii». 

395.
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și iscusită tindă, spre slava, întăi, cea necuprinsă și nes- 

chimbată în veat a lui Dumnezeii celuia ce ai învrednicit 

pre acesti bun și bl[ajgocestiv Domnu a, face atastă, și 
spre nemoarta pomenire a sa și a tot bun și prea-bl[ajgo- 

rod|nic] neamului săi; săvărșind aceastea la al şeaselea an al 

Domnii Sale, în anul dă la Nașterea Fezoarei și Măntu- 

ivea Lumii 1694 și dă la omul cel,de'ntăiii 7203, msta 

Sept. 30, și egumen fiind chir loan arhimandrit, și îs- 

pravnicu fiindu Cernica biv Vel Ariimaș, în urma Părvului 

Stolnicului, 2% perwpăs pă mov Shopisrov foppărzoy Kovozmniv 

R. "lowov, Andrei, Stan, Neagoe, Ioachim. 

Pe o pictură sus:] 
Abobârov. 

Greceanu, cronicarul Brîncoveanului, înseamnă la 1690, că «întru acest 
an s'a apucat Măria Sa de mănăstirea de la Hurezi din temelie a o 
face cu multă osîrdie şi cheltuială», alegînd locul prin vărul săă primar 
Pîrvu Cantacuzino, fiul lui Drăghici. S'a lucrat vara şi toamna, cînd 
Domnul a venit «de şaiă dat seamă». În primăvară, lucrul a urmat, 
Vara, Pîrvu moare la Hurezi. Îndată e înlocuit prin Cernica Ştirbei 
(Mugazin istorie, IL, pp. 153-4). Acest fiă al Mariei din Izvor (de 
unde i se şi zicea Izvoranul; v. Greceanu, p. 156) şi al treilea cu 
acest nume din familia sa, fusese Armaşul lui Brîncoveanu în 1689, 
Eva căsătorit cu Maria şi avu trei fii: Drăghici, Tudor şi Șerban, 
Mai tărziii el unelti împotriva Domnului săi (Studii și doc., V, pp. 
686-7). De sigur că fiul săă Drăghici fusese botezat, de Drăghici tatăl 
lui Pîrvu. 

Clădirea fu zăbovită prin însărcinarea pe care o primi Cernica de 
a găti pod pe Argeș, la Costeşti, 'Turcilor ce se duceaii în Ardeal (Gre- 
ceanu, p. 156), apoi prin trimeterea aceluiași împotriva hoţilor (âbid., 
p. 174). Sfinţirea mănăstirii se făcu deci abia în vara anului 1693, 
slujind Mitropolitul Teodosie «şi alți arhierei şi părinți». 'Tot atunci 
Domnul merse și la Mănăstirea dintrun lemn (îbid., pp. 9209-10). În 
anul următor, după Sîntă-Mărie, el văzu iarăşi la Hurezi «cele ce acolo 
se mai lucrase» (îbid., p. 214). În 1697, cam pe aceiași vreme, la IS 
Septembre, Brincoveanu află «mănăstirea gătită de tot» (âbid., p. 340. ; 

12 Ctitorii: În stînga, « Costandin Cantacozino biv V[e]i Post. al lui 
Matei- Voa[ă], denceputul Domnii lui păn la moarte; jupaniţa ego Ilina, 
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fata lui Șerban-Vodă; Drăghiă Cat., biv Vel Spătar, Costantin Ct,, 

biv Vel Stolnic, Matei Cat., biv Vel Ag[ă), Mihai Cat., Vel Spătar, Iox- 

dache Cat., biv Vel Spătar, Marica Ct., Ilinca Ct., Ancuţa Ct., Stanca 

Ct., muma lui Costandin-Vod[ă], Balaşa Ct, 
Sînt Constantin Postelnicul, soţia şi copiii lui. Marica a luat pe Pană 

Filipescu, Stanca pe. Papa Brîncoveanu, Ilinca pe Banul Vintilă Cor- 

beanu, Ele trăiai toate și în Domnia Brîncoveanului (Doc. Cantacu- 
zinilor, p. 198). Cele două mai mici aii fost, măritate cu Moldoveni: 

Costin Neniul Căpitan de Margine (Gen. Cantacuzinilor, p. 8l ; dar acesta 

a mai fost căsătorit apoi, cuo Safta; Srudiz și doc., V, p. 230, No. 75), 

şi Apostol Catargiu (Gen. Caut., p. 80; şi acesta s'a însurat diu noii, 

cu Catrina; Studii și doc., V, p. 48, No. 221). Genealogia Cantacuzinilor 

ştie şi de o altă fată, Florica, ce ar fi luat pe Bălăsachi (p. 81); dar 

de sigur e o confusie cu numele Balaşei. 

Vine apoi: «Părvul Cant. biv Vel Stol., snă Drăghiă Cat. Vel Spăt., 

ispravnicul cel dentăi al aceștii mănăstir[i]», şi unchiul săi «lo Şărban 
Cantacozino Basarab Voevod, fetorul lui Costandin Cant. biv Vel Post, 

den mila lui Dumnezei ai luat Domnia la leatul 7187 [1688] şi ai 

domnit ani 10». 

Acum vin la rînd doi Domni din sîngele Ilincăi Cantacuzino, fratele 

şi tatăl ei: «lo Costandin Băs(ăra]b Voevod, fetorul lui Şărban-Vod[ă], 
“den mila lui Dumnezeii ai luat Domnia la leatul 7163 [1655=—1654) şi 

ali domnit ani 4» şi «lo Şărban Băsărab Voevod, fetorul Banului Şărban 
[greşit; v. Comana] ; den mila lui Dumnezei aii luat Domnia la leatul 

7110 [1602=1601], şi ai domnit ani 9[=10]». 

Acum în dreapta: 

Rudele după tată ale Brîncoveanului: «Preda Brăncoveanul biv Vel 

Vornic, snă David Post., jupaniţa ego Păuna, fata Papei Vel Log., An- 

cuța B. [mai mică), Papa Post. Brăn., snă Predii Vor., tatăl lui Costandin- 

Vod[ă], Matei [copil] ; jupaniţa ego Stanca, Costanain-Vod[ă] [copil înco- 

ronat), Barbul [copil)», în sfîrșit şi: «David Post. tatăl Predii biv Vel 

Vormie». 

Datco din Brîncoveni (David) a avut cu Calea pe Danciul şi pe Radu. 

Radu e sterp. Din Danciul se nasc David, Barbul şi Matei, care domneşte 

ca Matei Basarab, și o fată, cea de a doua Calea. David are, cu 
Stanca (Studii și doc., V, p. 186, nota 1), pe Matei şi pe Preda 

(Studii și doc., V, pp. 641-2), şi pe Stana, soţia lui Fotie. Preda, care 

poartă un vechii nume băsărăbesc, iea pe fata lui Papa Greceanu 

(încă din 1619). Fiul lui Preda e botezat Papa după bunic. E] e ucis 

de seimeni în 1655, împreună cu unchiul săi Drăghici, fiul lui Papa 

Greceanu (Studii şi doc., IV, p. coLin). Tatăl săă piere din porunca lui
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Mihnea-cel-Răiă, la 1658 (sdid., p. coxc). Ei sînt îngropaţi la mănăstirea 
Brîncoveni (Au. Ac. Rom., IV, seria I, X:, p. 291). Papa, căsătorit cu 
Stanca Cantacuzino, are pe Constantin și pe Barbu (după Barbu L-ii Brin. 
coveanu: iar acesta are și el un nume băsărăbesc), dintre cari acesta din 
urmă era încă în viață la 1677 (cf. Studii și doc., V, p. 187, no. 45 
pp. 444-6, 647). I-a crescut Păuna Greceanu, văduva lui Preda. Ea a 
dat. numele ei Păunei (fiica lui Drăghici sai a lui Fotea Greceanu), mai 
tărziă Doamna lui Ştefan Cantacuzino. 

Însuşirea de Basarabi a Brîncovenilor (Matei își zice întăiă: «nepotul 
]ui Basarab Voevod», ca şi Radu Şerban) vine, cred, din aceia că 
Datco Armaşul, străbunul săi, se dădea drept fiii din flori al lui Neagoe 
Basarab. V. şi mai sus, pp, 85-6. 

Înti'o zugrăveală mai nouă se vede: «Ioan arhimandrit, carele ai 
fost năstavnie căndii s'a făcut atastă sfăntă mănăstire, şi ait îostii de 
la leat 7200 [1692], și ai eguminit ani 30». 

Urmează cei doi Domni pe cari Brîncoveanu-i privia ca înnaintaşii 
de acelaşi sînge ai lui Matei: «lo Laiotii Basarab Voevod, den mila 
lui Dumnezei ai luat Domniia la leatul 6902 [1393-4] şi aă domnit 
ani 17» şi «lo Neago Basarab, fezorul Părvului biv Vel Vornic, Craio- 
vescul, den mila lui Dumnezei ai luat Domniia la leatul 7017 [1508-9], 
şi ai domnit ani 9». - 

Ştirile despre Laiot sînt luate din Cronica ţerii (a lui Ludescu); anul 
e adaus după cine ştie ce socoteală greşită (Constantin Căpitanul are: 
6968). Și ce se spune despre Neagoe (afară de an, greşit) e din cronici 
(anume din a lui Constantin Căpitanul). Firește că Pirvu Vornicul 
căruia i se atribuie paternitatea lui Neagoe e cel d'intăiu (îngropat la 
Snagov), care nici nu mai trăi decît foarte puţin după suirea pe tron 
a pretinsului săi fiă, 

Al treilea «Basarab» e Matei: «lo Matei Basarab Voevod, fetorul 
Dantului biv Vel Vornic, Brăncoveanul, den mila lui Dumnezeit ai 
luat Domniia la leatul 7141 [1632-38], și ai domnit ani 22». 

Acum ctitorii: «Io Costandin Basarab Voevod, snă Papei Post., vnuc 
Predei biv Vel Vor. Brăncoveanu», şi «Mariia Doamna, fata Neagului Post. snă Antonie-Vod[ă]» și copiii lor: Smaragda (de tot mică; ea se 
mărită la 8 Iunie 1712 după Constantin Băleanu), Safta (căsătorită la 
12 Maiii 1700 cu Iordachi Creţulescu), o a treia [Ancuţa] (căsătorită 
la 2 Iunie 1704 cu Manolachi Lambrind), Baiaşa (căsătorită la 30 Oc- 
tombre 1708 cu Manolachi Ruset; aceste trei Domniţe arată de aceiași vristă), Stanca (măritată la 1-ită Novembre 1692 cu Radu-Vodă Iliaș), Ilinca (căsătorită la 5 Februar 1698 cu Scarlat Mavrocordat, apoi cu Șerban Greceanu), «Maria Doamna Moldovei» (căsătorită la 13 Oc- 
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tombre 1693 cu Constantin Duca-Vodă). Cf. Greceanu, partea inedită, 
Gen. Cantacuzinilor, pp. 409-10 şi Documente privitoare la Constantin- Vodă 

Brîncoveanu, 1901, p. 167 şi urm. Vedem în sfîrşit pe fiii lui Cons- 

tantin- Vodă: Constantin, Ştefan, Matei şi Radu. 
V. şi Tocilescu, î. c., pp. 30—1. La acelaşi, alte chipuri, pp. 29—30. 

13. Mormîntul de marmoră, fără inscripţie, al Smaraodei fica lui 

Brâncoveanu. 

14. Pe un mormînt, în partea stîngă a pronaosului: 

Supt atastă peatră odihnesc osăle roabei lui Duminezeii 
Maria fiica dumnealui Dicul Bengescu; care oi ţinută 

dumnealui lon Băleanu. 

Smaranda Brîncoveanu luase pe Constantin Băleanu; acest loan ar 

putea să fie. fiul lor. Dar Genealogia Cantacuzinilor spune lămurit : «de 

la care, copii n'aii rămas» (p. 410). 

15. Pe alt mormînt, lipit eu acesta: 

Supt acast[ă] piiatră să odihnesc oasele răposatului robu 

lui D[ujmnţejzeii Ioan Măldărescu bivă văt[av] za aprozi 
şi a soției lui Stanca: aceștia aii datu viia dumnialor de la 

Troiană, cu locu. 

În dreapta, lîngă zid, pe un postament înnălțat;: 

[Valuri] multe rădică furtuna pe] mare, 
Mai vărtos găn|dul omului] întru lucrul ce are, 

Nu atîta grijă începutului, 
Cit mai multă grijă și primejde a săvărșitului, 
[Pentru] că tot lu[erul] bun și de [multă] nevoință 

Îl arat[ă aceia] ce să ostenescii pentru [credință ?]!, 
Precum și acesti pă[ri]nte ce să vădii le-aii făcut [isprăvit ?] 

[Pentr]u acaia şi noao tuturor cu milă [ne învoia]. 

Ca să nu fie uitatii, | 

Că ne va fi păcatii, 

Că prin multe osteneale ce aii luati, 
DI 

1 În copia mea: [lauda ce ală adevărat.» 

396. 

39. 

398.



190 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEI 
  

Iară acum zace cu |țărjănă împresuratii, 

Și aii fostii năstavnicii acesti părinte.. [2 litere] ani 30. 
Și fu și trecu 

Ca căndi și nu fu. 

Și 1 sali săvărșiti viaţa lui, mutăndu-se cătră Dumnezei 
la leatul 7234 [1726], lun. 15 dne. 

Inscripţia se cetește cu grei și e plină de lipsuri, piatra, foarte 
proastă, fiind cojită. Cele d'intăiă versuri le-am îndreptat după în- 
scripţia de pe ușa bisericii Sf. Apostoli, pe care o dă Ghenadie (0. €. 
pp. 39—40). Aceasta se mîntuie însă aşa: 

«Întracest chip fiind întwacă grijă şi eii smeritul Ioan, mult m'am 
nevoit pănă această sfăntă biserică o am isprăvit, şi pre urmă cu în- 
îrumusețare o am zugrăvit, întru slava lui Dumnezei și întru pohrala 
Sfinţilor Apostoli. Bi s'a săvirşit la Iulie 6, leat 7208 [1700].» 

Ghenadie mai dă, la p. 40, o înscripţie de la Ioan, pusă de-asupra 
uşii de intrare la schitul închinat Sf. Ştefan mucenicul, în anul 7211 
(1702-38). 

EI dă numai (p. 41) o notiţă despre mormîntul egumenului. 
Cf., pentru toate, şi Biserica ortodoză, III, pp. 21—2, 

399 - | ” 16. Pe un mormînt, în stînga pronaosului: 

Supt azastă piatră să odihnesci... robului lui Dumnezei 
Nicolae... scul, care... ai luati cinul călugăresci într a- 
castă sfăntă mănăstire și nerăm... lume ai fost... to.. 
ai avuti sfânta mă[năstire) moșii, vii și... [roJbi, tot ace 
precum pă... mărturisește cartea lui... de danie, ca în 
veaci să se pomenească ..., dnă 25 Iun,, leat 7222 [1714]. 

400. , NR , N _ 17. Pe un prapor cu Sf. Constantin şi Elena şi stema ţerii, zugrăvit 
în Apus: 

IKonstantinus Brancovan, Valachiae 'Transalpinae prin- 
ceps, anno Domini 1698. 

Pe dosul praporului, foarte frumos lucrat, e botezul Domnului. 
401. 18. Pe sfeşnice: 

lubitoriul de H|risto]s Io Costandin B[asarab] Voevod,
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cu Doamna sa Maria, la a lor mănăstire Sfinţilor Înpă- 

rață Costandin și Elena, lăngă alalte și acest sfeșnic, cu 

soţia lui, at adaos; It. 7200 [1692], Pe[vruar] 1. 

Şi în Tocilescu, aporturi, p. 34. 

19. Pe icoana Pantocratorului, e scris în carte: 402. 

Ei sănt ușa: prin mine deva întra cineva, să va măntui, 

și va întra și va eși, și pășune va afla. 

Ar fi interesant de căutat acest loc în cărţile bisericeşti pe limba ţerii, 
din acest timp. 

20. Pe un disc de argint: | 403, 

G[ojsplo]jda Maria dentru a sa osărdie făcut-aii această 
anaforniță, și dată la bolnița de la sf[ăjnta și d|ujmne- 

zeiasca mănăstire unde să numeaște Hurezi, ca să fie 

întru vea€nica pomenire: lule 5 zile, lt. 7205 [1697]. 

Şi în Tocilescu, o. c., p. 36. 

21. Ghenadie mai dă inscripţia de pe nişte tetrapoade din 7201 (1692-3) 404. 

şi aceia de pe moaştele Sf. Procopie mucenicul, dăruite la 7200 (1691-2) 

de patriarhul constantinopolitan Iacob, adăpostit la Curtea Brincovea- 

nului, și de pe ale Sf. Minodora, aduse de la Sinope (Scarlat Mavro- 

cordat, ginerele Domnului, venise cu un preot de acolo, Nicolae; v. 

Greceanu, în Magazin, IL, p. 354) la 7201 (1692-3). 

La Tocilescu, Raporturi, p. 32 şi urm. se dai mai bine inscripțiile 

de pe moaşte (şi de pe moaştele Sf. Teodor Tiron, care n'aii nici-o 

dată) și cele de pe tetrapoade. Mai găsim inscripţia de pe o candelă dăruită 

de Doamnă la 7205 (1696-7), cea de pe icoane, datată 7202 (1693-4), 

cea de pe co placă de sfită», dăruită la 1700, de Şerban Cantacuzino 

Păharnicul, şi cea de pe o cruce a Mitropolitului Varlaam, ctitorul 
Trivalei, din 1672. 

El dă și extrase din pomelnic, pe pp. 41-3. 
La el mai găsim inscripţia de pe nişte ripide din 7205 (1696-7), de 

pe niște perdele, de pe un aier (care trebuie cetită însă așa: ivyeToy 

îi mob ebeveorărv vai Dimorăzo» pendvos Tâsme Obiipohayias 

împ:6b Rovoravrivov Mnasapăuzo), de pe un epitrafir din 7200 (1691-2), 

e pe un orariă din acelaşi an şi de pe niște talere din vremea lu: 

Bălăcescu,



4%. 

406. 

192 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMÂNIEI 
  

Tot acolo (pp. 39-40;, inscripţiile de pe clopote: unul turnat la Mi- 
chel Zehender în Viena, din 1696, cellalt, turnat în ţară, la 7200 (1691-2,, 
şi care poartă numele lui Teofil ieromonahul, vărsătorul; al treilea, mai 
vechii, e din Braşov, 1655, al patrulea iar de la Teofil. Permisia im- 
perială pentru trecerea clopotului din Viena, 28 Sept. 1696, am tipă- 
rit-o în Studiz și doc., V, pp. 1928-9, No. 51. 

Ghenadie (p. 38) şi Tocilescu (pp. 35-6) dai, în sfirşit, inscripţia de 
pe o piatră prinsă în zid, care arată că învelitoarea a fost făcută din 
noii, la 1827, de Grigore Brîncoveanul, Marele-Ban (şi cel din urmă din 
vechiul neam). Cetirea amîndurora e tot aşa de rea. 

22. De-asupra uşii de intrare a bolniţei: 

Răvnindă și urmănd în toate bunele fapte și bl[ajoo- 
cestevie Maria, luminata Domnă, pre înnălțat soţul săii 
lo Costandin Băsărabii Voevod și, precum soțul și Domnul 
ei bisearica cea mare în cinstea Marilor Înpărați și sfinți 
Constanidin și Elena den temelie o ai rădicati și o ai 
înfrumusețat, așa și Măria Ei în slava de Dumnezeii Năs- 
cătoarei fetoare și stăpănii noastre ati ziditui atastă sf[ă]ntă 
beserecuce, bolniță, făcănd-o, ca în veaci bună pomenire 
stremoșilor să rămăe și al ior nemortiă nume, și părinților, 
isprăvind-o la al optulea anti alu Domnii lor, la leati de 
la Zidirea Lumii 7205 [1696], msţa Septe[m|vrie 20 dni. 

23. Ioan şi Pahomie ţin în mînă această pisanie, pe zidul din afară: 

La leat 1789, fiindii răzmiriță şi nevoe mare în țar[ă] 
de Neamţi și de Turci, ai venit un saraschier cu oaste 
turcasc[ă] de ai șăzut în m[ă)n[ă]st[ire o Ijună, şi multe 
stric[ă]ăun[i] s'au făcut, sf. beseareci: ajunsase grajduri de 
cai,— căt să dăznădăjduise Rafail egum[enul] ce [e]ra atună, 
că nu va mai vadea deres, — căt și aici de tot era stricat. 
Iar, după moartea aceluiă, ajungăndi egum[en] Pahomie, 
findă din soborul sf. m[ăjn[ăstiri], Inat-ai întwajutor pe 
milostivul D[ujmnezeu și pe prea-curata sa maică ȘI pre 
st. Înpărați şi s'au apucat a drege, și, cu ajutorul celor 
inai sus ziși, at și isprăvit, înpodobindi cu zugrăveal[ă],
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dup[ă] cum să vead[e], în Domniia Mării Sale Ioan Alic- 
sandru Mor[u]z[i] Voivod. 

Amîndouă inscripțiile se dai și în Tocilescu, o. c., pp. 40-1, ca şi cea 
următoare. Cf. şi Biserica ortodoxă, III, p. 18, nota 3. 

24. Pe același părete, faţa, din biserică: 

Dentru ale tale aducu Sfjijnții Tale, stăpănă, atastă 

sfăntă şi dumnezeiască bisear[i]că ca o mireasă înpodo- 

bită precum pe dănnafară așa și cu de toate podoabele 
înpodobită și pe dăn lăuntru, întru cinstea și lauda Ador- 

mirii Sf[ijnţii Tale, Născătoare de Dumnezăi, ca pomenire 
și că să fie, moșilorii, părinţilor și noo în veaci. Și sau 

zugrăvit la leat 7207 [1699], Mai 31 di, și ispravnică fiindi 

chirii loan arhimandrit, egumen; aan nerineak p5na rphuuara 

[am scris eu, cu mîna mea păcătoasă:] Preda i Nicola, zu- 

grafi; [jos:] Efrem. 

25, Chipurile ctitorilor: Constantin-Vodă şi Maria, apoi, în stinga, 

«loan Antonie Voevod» şi «jupan Neagu Post. snă Antonie Voevod 
și tată luminatei Doamne Maria». 

LXAV. 

Mănăstirea Bistriţa. 

1. Inscripţia cea veche nu mai e astăzi în fiinţă, biserica fiind cu 
totul prefăcută de Bibescu şi Barbu Ştirbei. Ea e păstrată însă, în tra- 
ducere romănească, la Neofit, Bis. or7., III, p. 13. Iatăii cuprinsul: 

Cu voia Tatălui și [ajutorul] Fiului și [săvirșirea] Sfin- 
tului Duh, începutu-s'a sfintul hram [== acest sfint; hram] 

al Adormirii Preasfintei stăpînei noastre Născătoarei de 
Dumnezeii și pururea Fecioarei Maria, în zilele Măriei 
Sale prea-luminatului [de sigur că era: blagocestivului ȘI 

de Hristos iubitorului] Domn lo Neagoe Voevod, de cti- 

torul [aceste două cuvinte sînt vădit adause] Banul Barbul, 

13 

408.
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tratele Pirvului Vornicul [de sigur: și frații săi: P. V] 
i Danciul i Radul i Preda i Mircea; leat 7026 (sie). 

Anul e greșit. Actul de fundaţie al fraţilor Craioveşti datează din 
1506. V. Bogdan, Doc. Brașovului (ediţia textelor slave), p. 305. 

2. Inscripţia lui Brîncoveanu, păstrată acum supt turnul de la poartă: 

Sfănta adastă și dumnezeiasca mănăstire pomeneaște-s[ă) 

a fi zidit[ă] întăi și den temelie de Barbul Banul Oraio- 

vescul, carele aici și îngeresculi cină alu călugării mai pe 
urmă aii luati; iară dupre ataia reaua vrășmășie a cru- 
dului Mihnei-Vodă Dracea, ce-aii avut pre dinsulă, den 
fața pămăntului a o ștearge silindii, cu tunuri și cu alte 
cinii zidurile i-ai surupati; însă Dumnezeii cel ci strica- 
tele direage, slabele întăreaște și dăznădăjduirile omenești 
în bună nădeajde și ființă le aduce, acela n'aii lăsatii 
tiranica pohtă Mihnei a să s[ă]vrăși de totii, ci, iară, Bar- 
bului Banului întrămare și puteare dăndi, iară o ai pre- 
făcută, mai bună încă și mai frumoasă. Și, dupre ataia, 
iară, bunătatea și adănca înțelepciune dumnezeiască aţă- 
țăndu și țiindi den nărodulii Barbului oameni mari și 
vreadnici, o ai ţinutii și o ai păzită; precumi și Preda 
Veli Vornţic] Brăncoveanuli în toată viața lui au făcut, 

pre unde ai fostii căte ceva. stricati, at diresii. lară 
n aii cești mai dă pre urmă cu mai mare osărdie și mai 
cu mare cheltuială nepotu-săii Costandinu Vel Spăt[ar], 
carele, dă spre tat[ă] trăgăndu-se dă[n] veachia dungă a 
Craioveștilori, cari și Băsărăbeștă să chiamă, și, dă spre 
mumă, și mai dăni bătrăna, și înpărăteasca Casă a Can- 
tacuzeniloră, vrăndi a răspunde bl[a]gorodnii și evlavii 
sale, carea cătră dumnezăeștile lucruri avea, multe ad în- 
tărit, multe ai înfrumusețat și den noii aii făcut la atastă 

d[ujmn[eJzăiască și rata casă, dăndu și lăsăndiu, precum 
i se-aii căzut, în veat i bunlă] pomenire bunului și lu- 
minatului neamului său și lui, săvrășindii aceastea, în zilele 
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-unchiului săi lu lo Şerban Voevod celui tănără, și fiind 

egumen Parthenie [ejrom[onah], en a'kr wr creopenie cele, 
[în ânul de la Facerea Lumii] 7192, a wr poa. Keo [iar 

de la Nașterea lui Hristos] 1683, mcua cenremepia Be eu. 
Am [în luna lui Septembre în 12 zile]. 

Și în 'Pocilescu, o. c., p. 43; cu greşeli mari, în Biserica ortodoză, Ul, 
p. 12; mai bine, în Ghenadie, pp. 30-1. Expunerea istorică e luată din 
Cronica lui Ludescu, care cuprinde în sine, în forma ei cea mai răspîndită, 
şi Viaţa lui Nifon. 

3, Neofit dă şi inscripţia de pe piatra de mormînt, astăzi pierdută, 

a lui Moise-Vodă, cel perit în lupta de la Viişoara. În traducerea ro- 

mănească a Mitropolitului, ea se înfăţişează astfel: 

Răposat-a robul lui Dumnezeii Moise Voevod, feciorul 
lui Vladislav Voevod, la leat 7040 [1532]. 

Filiaţia lui Moise din Vladislav, rivalul lui Radu de la Afumaţi, se 

arată şi în Cronica ţerii şi în documente (Arch. îst., I,p. 30); Dar data 
e răă cetită, căci Moise muri în August 1530, Îngroparea i se făcu la 

Bistriţa pentru că el dăduse pe sora sa lui Barbu al II-lea Craiovescul, 
care căzu și el la Viişoara. 

Moise se luptase întăiă cu noroc împotriva Turcilor, cari aduceau pe 
copilul Vlad fiul lui Vlăduţă. Împăcîndu-se cu Ardelenii, cărora voise 
întăiă să ]i iea cetatea Branului (v. Ostermayer, în Quelien der Stadt Brassc, 

IV, p. 499; ef. mai sus, p. 125) şi ucigînd pe boieriicari-l ridicaseră în 

Domnie, el cîștigă prin Mai biruinţe pe care le făcu îndată cunoscute peste 

munți (Quellen, II, pp. 194-5). Înnainte de sfîrșitul lunii însă, se afla că 

«Turcii aduc un noii Voevod în 'Tara-Romănească şi aiă şi sosit cu el în ţară» 

(âid.). La 15 Iunie, Moise, fugar, era în Secuime, la «Osdola», despoiat 

de locuitori, iar Vlad vestia în Ardeal suirea lui în Scaun (îbid., p. 196). 

EI cerea ca Moise să fie oprit(p. 197). Acesta fu adus deci la Braşov, pe 
la 20 ale lunii (ibid.). De aici merse îndată la Voevodul ardelean ter- 

diuandist Mailat, în Făgăraş. La 18 August, expediţia în favoarea lui 

iese din Sibiiii (Hurmuzaki, I13,pp. 654-5; cf. Quellen, IL, p. 201). Încă la 

24 seştia în Braşov că Moise a fost omorît. Vlad se gătia să vie pe la Piteşti 
în Ardeal şi alături cu el stătea Mehemed-beg, căpetenia Turcilor du- 

năreni. Se pare chiar că năvălirea s'a făcut în Țara Birsei (îbid,, p. 

202 și urm.). Satul Viişoara e în judeţul Teleorman: deci expediţia lui 

410.
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Moise, urmînd malul Oltului, fu întîmpinată de Turcii de la Nicopol, 
cari uciseră pe Domn şi pe Ban, prinzind pe Voevodul Ardealului, 

Cele două trupuri aii fost trecute peste Olt şi aduse la Bistriţa, unde 
li se făcu îngroparea. 

4. Pe o piatră depusă în încăperile clopotniţei: 

T mMeua anpuaie „Al. Ai np'beratu ce paBn Boz iSnanit Ilpr- 

ESAb E'BAnEH Băânh KpAAERBCHH, Eh Ati BAroucrugare Îwv Alonen 
Boegoaa, Bn Abro 1343. 

Adecă : 

«În luna lui April 14 zile a, răposat robul lui Dumnezei dum- 
nealui Pîrvul Marele-Ban al Craiovei, în zilele blagocestivului 
Io Moise Voevod, în anul 7037 [1529].» 

Şi în Tocilescu, p. 45 (cu un ciudat facsimile, care nu dă o aderi- 

vată ideie despre inscripţie, scrisă în caracterele drepte, elegante ale 

epocei lui Neagoe). O parte numai, în Biserica ortodoză lil, p. 13, 
nota 1. 

Acest al doilea Pîrvu, care urmează în Bănie lui Preda, fiul lui Pîrvu 
cel d'intăiii (cf. și Cronica ţerii, p. 267; acesta era văr lui N eagoe, nu frate, 
cum scrie Cronica, mama lui Neagoe fiind sora lui Pirvu L-iă, pentru 
care şi Barbu I-iă, fratele lui Pîrvu, e numit Gstoc, «unchiii» al lui Nea- 
goe în povestirea grecească din ale mele Manuscripte din biblioteci 
străine, p. 47), căpătă această dregătorie supt Radu de la Afumaţi, 
care şi în privința părtenirii Craioveştilor reluă tradiţiile lui Neagoe. 
Supt Domnii dintre Neagoe şi Radu de la Afumaţi nu se află Bani, și 
aş crede că Bănia fusese desfiinţată (Preda fusese ucis încă din 1521). 
Banul Pîrvu se întîmpină și la 1523 şi la 1525 şi la 1528 (Lăpădatu, 
Vlad Călugărul, p. 31 nota 1; Studiz și doc, VI, p. 594): gonit de unii 
boieri munteni, Radu fugi «la Banul Pirvu, la Craiova», zice Cronica 
Țerii. Uciderea Domnului săă (care era şi rudă prin căsătoria lui Radu 
cu Ruxanda fata lui Neagoe) a trebuit să-l îndepărteze pe acesta de la afa- 
cerile ţerii. La 20 Iulie 1529, Ban era un Radu, din alt neam poate (Hur- 
muzaki, XI, p. 823). N'aş crede ca Pîrvu să fi fost ucis de Moise-Vodă, 
care a tăiat totuşi pe un Preda (Postelnicul), ce pare a fi dintre Cra- 
ioveşti (Cronica ţerii; pentru împăcarea lui Moise cu această familie, v. 
mai sus, p. 195). El era poate fiul lui Barbu cel dintăiă, şi al treilea Barbu 
ar fi poate fiul acestui Pîrvu, «Boierii de Jiiti», cari taie pe Vlad-Vintilă, 
urmaşul lui Vlad cel înnecat la Munteni (la Popeştii din Ilfov, pe Dim-



MĂNĂSTIREA BISTRIŢA 197 
  

boviță), sînt fără îndoială Craioveştii cei noi, conduşi de Barbu cel 

din urmă. 

5. Pe vechea raclă de lemn a moaştelor Sf. Grigore Decapolitul: 

Ț ere ko[mlutora careepu ran names Îw PaasSa Bo[ejeoa crin 

nw[tojinare Iw Mukut Dorgoa noraa npiae 5 erro Mouacriuip 

5 Ducrpnun tt CAS Lpirepie Aeanoanra as nemitpr. [== Acest 

coșciug l-a făcut Domnul nostru lo Radul Voevod fiul 

răposatului Io Mihnea Voevod cînd a venit la sfinta mă- 

năstire la Bistrița, la Sf. Grigorie Decapolitul, în peșteră.] 
Și aii fost și cinstitul și mai marele] patriarhul chir Chiril 
dje la Alexandrie; norpSan epaonax ersatenu Oeodia pu. 

[= Sa nevoit ieromonahul Teofil egumen.] 

Pentru acest loc de adăpost al peşterii, v. ale mele Manuscripte din bi- 

bliotecă străine, I, p. 47. Patriarchul Chiril de Alexandria, vestitul Lu- 

cari, era la noi între anii 1613 şi 1615; apoi el se întilnește din noi la 
1620 (Îsi. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, |, p. 29), cînd iarăşi Radu 

Mihnea era Domn muntean (v. Stud și doc., IV, p. 178 şi urm.; cf. și 

îbid,, p. ocoxvIri), Radul îi închinâ moşia Şegarcea, care era în 1622 «slo- 
bozia cinstitului şi prea-luminatul părintelui Chiril patriiarhul ce aii 
fost de la Alexandrie» (;bid., II, p. 437, nota 1). În 1626, el era acum 

la Constantinopol, patriarh al acestui Scaun (6did., p. 437, No. 5). 

6. Pe sicriul în care se află acum moaştele Sfintului: 

Acest secriti făcutu-l-am noi robii lui Dumnezeii lo Cos- 
tantin Voevod și Doamna mia Bălașa, puindu-se într'ănsul 

cistitele moaște ale prea-cuviosului părintelui nostru Grri- 

gorie Decapolitul la măn[ăsti)ria Bistriţa; te uamaru elene, 
stra ran aus | — spre veșnica pomenire; anul 1656]. 

Pe el se înfăţişează Domnul, Doamna și o cupilă a lor. V. și Toci- 
lescu, o, c., pp. 48-9. 

Cf. Cronica lui Stoica Ludescu, în Magazin, IV, p. 336: «Făcut-ai 

Doamna Bălașa şi un sicrin mare de argint poleit, foarte iscusit, în 
panel ai pus trupul Svintului Grigorie Decapolitul de la monas|tirea 

i)striţa». 

418.
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7. Pe sfeşnice: 

Acest sfeșnic de argint sau făcut din mila dumnealor 

boiarilori și neguțătoriloră craioveni în zilele prea-lumina- 

tului, prea-înnălțatului Domni lo Alexandru loan Ipsilanti 
Vvd., căndu sai dusi Sf[ăntul Grigorie Decapolit de la 

mănăstirea Bistriţii aici la Craiova, pentru seceta și lăcustele 

ce era, păstorind eparhiia agasta iubitoriul de D[ujmnezeii 

episcop al Răimnicului chir Chesarie, Caimacam fiind Scau- 
nului Craiovei dum. Grigorie Razul biv Vel Cliut,, și s'au 

afierositii Sf|ăjntului Grigorie la I[ea]t 1779, No[ejm[vrie] 

12; sah lucrat de Hristea argintar Ianiotu. 

3. Pe două sfeșnice de bronz: 

loâvyns Rovorayrivos Maosapâpynas Bosâivăas, 5X&w Qznd mbbtvere 

zăâsns Obripoihaytae [ == titlul domnesc al Brîncoveanului]. 

Ele poartă şi stema ţerii. — Şi la Tocilescu, o. c., p. 47. 

9. Pe un sfeşnie: 

Acest sfeșnic iaste făcut den alte sfeașnice și dentralte 

arginturi ce ai fostii date de creștini pentru pomeana la 
sf[ă]nta mănăstire Bistriţa și cu cheltuiala robului lui Dum- 
[njezeii Costandin Brăncoveanul Vel Logofăt, msța Martie 
dni 1, leat 7195 [1687]. 

Şi în Tocilescu, o. e. p. 47. 

10. Pe o cruce de lemn, cu podoabe de argint şi pietre scumpe: 

Acastă cruce o ai facuti Vlădica 'Theofil în zilile lui 
lo Matei Voevoda, va leto 7150 [1641-2]. 

Și în 'Pocilescu, o. e. p. 46. — CE st. die, religioase, p. 131 şi Studă: 
și doc., IV, pp. 215, 318, 221.— Teofil era un fost episcop de Rimnic, 
care începuse ca egumen de Bistriţa (Manuscripte din biblioteci străine, 
I, p. 47). 

11. Pe nişte ripide: 

Doamne, Isuse Hristoase, priimeaște de la robu tăi Cos-



MĂNĂSTIREA BISTRIȚA 199 

tandin Brăncoveanu Vel Spăt. darul acesta, care l-ai în- 

chinat casii Sfinţiei Tale, măn[ăjstijrii Bistreţii, vă leat 
7193 [1684-5]. 

Şi în Tocilescu, o. €., p: 47. 

12. Pe un disc: 

Vlad [= vleat] 1685. 

Vas sfintu cu multă smerire dăruit svintii tale case, 

Doamne, mănăstirii Bistriţii, de robul tău Costandin Brin- 

coveanu Vel Spat., întru slava și lauda a prea-svinti Maicii 
tale, a fi primitorii de nafură, întru veatnică pomenire; 

msța Mai 12 dnă, leat 7193. 

Şi în Tocilescu, o. c., p. 48; Ghenadie, p. 32. 

13, Pe alt disc: 

Vlatu 1685. 
Priimeaște, Doamne, darul acesta de la mine, robul tăi 

Costandin Brăncoveanul Vel Spat., care l-am închinat 

svintii tale case, mănăstirii Bistriții, unde să slăveaște 

Adormirea prea-svintii tale Maice. Vas de slujba osveș- 
taniei, întru veaânică pomenire; mța Maiu 12 dnă, vlt. 7193. 

14, Pe dosul unej evanghelii din 1682: 

Adastă sv[ăn]tă şi a lui Dumnezeii evanghelie iaste te- 

recată de robult lui Dumnezeii Costandinii Brăncoveanulii 

Velu Spătariu, și o aii închinatii svlijntii mănăstiri B[i]s- 

trjij|a], întru a sa veatnică pomenire; vă leati 7191 

[1682-3]. 

Şi în Tocilescu, o. e. p. 49. 

15. Pe un potir: 

"Adstăvănon Boefăvăa Manpozapăăzo» nai Swapilijac 1742: Nos- 
a 

TI), 

419. 
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Adecă: 

«Al lui Alexandru Voevod Mavrocordat și al Smarandei; 
1742; [lucrul lui] Constantin.» 

E, de fapt, un dar al lui Constantin Mavrocordat, care nu mai era 
însă în 1742 soţul Doamnei Smaranda, nici Domnul Țerii-Romăneşti. V. 
Genealogia Cantacuzinilor, pp. 389-90. 

16. Pe niște sfeșnice: 

Mwqodiiet, xbpte, rob obhob 605 Amujtpiov: Asona, Auaritpin», Sua- 
păvăas, Xobhrâya. n "ANe&ăvăpoo], zâv viây adry: 1765. 

Adecă: 

«Pomeneşte, Doamne, pe robul tăă Dimitrie: Despa. Dimi- 
trie, Smaranda, Sultana și Al[exandru], şi fiii lor; 1765.» 

Apoi: 

Și s'a lucrat de Gheorghe zlătar, sin Răducanul zlătar. 

Ci. Tocilescu, o. c., p. 47. 

17. Pe un sfeșnic (?) sai pe părete: 

Mart 14, 1790, au răposatii chirii Costandin ieromonahii. 

18. Pe o icoană a Sf. Grigore Decapolitul: 

Atast[ă] sfnt[ă] icoan[ă] sau înpodobit cu argint de 
Sfinţiia Sa părintele arhimandrit și igumen s. mănăstir|i] 
Bistriţa chir Costandie Peloponisota, cu cheltuiala mănăs- 
tir[i), în Domniia al doilea prea-înnălțatului Domni lo 
Alexandru Costandin Moruz V oivod, Mitropolit fiind Preos- 
flihţiia Sa chi» Dosoftei al Ungrovlahi și episcopi Răn- 
nicuui Preasfjijnţiia Sa chir N ectarie, la leat 1799, ul. 20. 

19. Pe un chivot: 

Acesti! sfinti artoforio[n] iaste făcut de Sf[i]nţia Sa 
părintele arh. Costandie Peloponisiotu, ig[ujme[n] sf[i [tei] 
mănăstiri Bistriţa, cu cheltuiala inînăstirii; 1799.
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Şi în Tocilescu, 9. e., p. 45. 

20. Candelabru dăruit Sfîntului la 1795 de boierii şi negustorii Cra- 
iovei, în frunte cu Alexandru Calfoglu, precum mărturiseşte o inscripţie 

lungă în grecește, resumată în Tocilescu, o. e., p. 49. 

Ghenadie (p. 31) şi Tocilescu (p. 48) dai inscripţia de pe o cristel- 

niţă, pe care a făcut-o, dintro tipsie dăruită de Neagoe-Vodă, Mitro- 

politul pribeag al Moldovei, Teofan, la 7131 (1622-3). CE. Li. hit. veli- 

gioase, p. 127. — La Tocilescu se mai cuprind următoarele inscripţii : aj 

pe icoanele împărăteşti (zugrăvite de loan Zugraful la 1794); 5) pe o 

cruce (dăruită supt egumenul Ilarion, la 7072 [1563-4], de boierul 

Manta); c) pe altă cruce (ferecată de Pîrvul Creţulescul la 1678); 4) pe 

o a treia cruce, adusă de la schitul Mănăileşti. 

Ghenadie dă şi (p. 81) inscripţia nouă de la clopotniță, care mărturi- 

sește despre reparaţie: «fiindcă această mînăstire Bistriţa să afla în 

starea cea mai ruinoasă, aşa din causa aceasta ai hotărît Măria Sa 
Domnul Gheorghe Bibescu în anul 1845 dărîmarea acestei ruine, îm- 

proună cu biserica, şi a ei reclădire precum este în ființă». Temelia se 

pune la 26 Sept. 1846; abia la 1852 reîncepe lucrul, întrerupt multă 

vreme, şi la 1855, 15 August, se face inaugurarea clădirii celei nouă. 

La Tocilescu (pp. 50-1) se dai şi inscripţiile de pe clopote: una 

poartă numele fraţilor Craioveşti şi data de 7005 (1496-7), pe alta al lui 
Brincoveanu, al egumenului Paisie arhimandritul și al meşterului iero- 

monah Teofil. Tot acolo, şi pomelnicul (copie din veacul trecut): din 

el se vede că Petraşcu-cel-Bun a născut pe Maria şi Voica, fetele sale 

legitime, cu întăia Doamnă, Stana, că Alexandru Mircea a avut şi două 
fete: Elena (nu soţia lui Ivaşco Golescu? V. Hurmuzaki, XI, p. XXI) 

și Despina, că soţia lui Alexandru Iliaș se chema Elena. 

II. BrseRIca BOLNIȚEI. 

]. Inscripţie de-asupra uşii: 

Acesti pritvoră zugrăfitu-s'au den bun găndul dumneaei 

jupăneasei Andriianei Vorniceasei a dumnealui Șerbanii 

Cantacuzino Vel Vornicii, în zilele luminatului Domnu loan 

Costandin B[rîncoveanu] Basarab Voevod, fiindu egumenii 

chiri Ștefanii ieromonahi, Mai 18, 7218 [1709]. 1 ae- 

pam ocpn repontenak kpaunre [—i zugraf Iosif ieromo- 

nahul a fost). 

-
3
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Şi în Ghenadie, o. c., p. 32; Tocilescu, o. c., p. 49. 

428. o. Pe ușa de intrare: 

BpPATA CHA CBTROpU HEpomonat urSaten acnane ei am Iw 
dare bacapaza Bozgoan, en a['k)r xapăe. 

Adecă: | 

«Uşa, aceasta a făcut-o ieromonahul egumen Vasilie, în zilele 
lui Io Mateiii Basarab Voevod, în anul 7162 [1653-4].» 

"Şi în 'Tocilescu, o. c., p. 50. 

429. 3. Grafit în altar: 

inc Atasoti Gredann Bu Ant un PaasSa Boepoar, Bi ah +3pR. 

Adecă: 

«Am scris ei diaconul Ştefan, în zilele lui Io Radul Voevod, 
în anul 7102 [1593-4: probabil: 7112 = 1603-4].» 

430. 4. Chipurile ctitorilor: Şerban, Andriana şi 

ASA BaptSaA; up MEnOBa HAME HAS Ilayoaue. 

Adecă: 

«Dumnealui Barbul: i s'a schimbat numele în Pahomie.» 

Se ştie că puternicul Ban a murit călugăr la Bistriţa. Cf. şi Toci- 
lescu, o. c., pp. 43-4. 

431. 5. Pomelnicul păstrat aice începe cu aceste nume : Pahomie [— Bazbul], 
Salomia [= soţia sa], Pîrvul, Danciul, Radu [fraţii], Muşa, Neagoe, 
[Neagoe, tatăl lor; Muşa să fie mamă?], 'Tuduru, Neaga [sora Craio- 
veştilor, mama, lui Neagoe-Vodă], Catalina [soţia lui Radu-cel-Mare ?], 
Preda [fiul lui Pîrvu cel dintăiă], Costandinii, Bratu, Neagoe şi Des- 
pina [Neagoe-Vodă și soţia], Moise [Moise-Vodă]; apoi Costandin-Vodă 
[Brîncoveanu] și Doamna Maria, precum și copiii lor: Ştefan, Radu, 
Mateiă; Alexandru şi Ecaterina [Ipsilanti] ş, a. — Cf. Tocilescu, o. c., p. 52. 

Schitul din deal, Păpuşa, poartă o inscripţie arătînd că a fost clădit de egumenul Ştefan al Bistriţei la 7220 (1711—2).
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LXXVI. 

Mănăstirea Arnota. 

1. Inscripţia de de-asupra uşii lipsește. 

2, La fereasta absidei din dreapta: 

Aita să odihneaște părintele lonichie schimonah Caco- 

veanul, msța Sep. 17, 7199 [1690]. 

3. Chipurile ctitorilor: Matei, Ilina [Domnii], Calea [din Brîncoveni], 

Datco [soţul ei], Stanca soția lui [Danciul; v. Studiz şi doc., V, p. 174, 

No, 12 şi p. 639], Preda Vel Spătar [fiul lui David), cu un copil mic; 

Danciul Vel Vornic [tatăl lui Matei- Vodă], Radul [fratele lui Danciul], 

Bavbul [fratele lui Matei Basarab]. După Tocilescu, p. 54, și lîngă Dan- 

ciul e un copil mic: Vilsan (care n'a trăit însă). 

4. Pe un mormînt la stînga: 

Alta zac oasele c[reştinului] și bine-credincosului [și de 

bună] rudă boiaren jupan [Danciului] Vornicului Brănco- 

veanul; [întămplăn]du-se mortea în ţara Ardealului, acolo 

i Sai îngrupat trupul, în Mitropoliia Belgradului, în corsul 

anilor 7108 [1599-600], iar fiiu-sei, prea-lominatul Ion 

Mateiu Băsărab Voevod, Domnul Țărăi-Rumănești, într'al 

16 an de Domniia lui [1646], triimis-aii pre credintosțul] 

Mării Sale Dragomir Vel Vornic de-ai adus oasele de le-ai 

îngropat înfratastă mănăstire [Arjnota, carea e zidit(ă] 

din temelie de Mărie Sa [;veatnică pomenirea] lui 1 

Cu greşeli, şi în Tocilescu, o. c., p. 58. 

Data morţii lui Danciul e greșită. El muri la Bălgrad, fiind acolo în 

solie, la 1595 încă, de oare ce numai atunci se afla adăpostită în acest 

oraș Doamna lui Mihai Viteazul, Stanca, ce a și îngrijit de îngropare. 

La 1597, Mihai lua măsuri pentru ca soţia sa să capete în sehimb 

unul din satele mortului: Piruia (Studii și doc. V, PP: 639-40). Dan- 

ciul era în Ardeal, cu vre-o solie; în 1588 îl găsim aşezat în 'Tălmaciii 

cu fratele săi Radu (sora, Calea, a fost însă măritată în țară; v. îbid., 
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pp. 639-40; — se pare că a fost și o soră mai mare, Maria; îbid,, p. 
173, no. 10). Întors după căderea lui Mihnea Turcitul, el e Marele- 
Vornic al lui Ştefan Surdul şi Alexandru-cel-Răă (Hurmuzaki, XI, pp, 
904-5; cf. a mea Istoria luă Miha? Viteazul, cap. 1). În 1597, vedem 
că se ieaă măsuri pentru împărţirea averii lui Danciul și Radu (Studă 
şi doc., V, pp. 173-4, no. 19). 

5. Pe altă piatră, chiar lîngă zid, pe un postament înnalt: 

3A€ Aer Mageii BacapaBa BEE GATOAATII WEROPAA Ha- 
CAAHNIi Hi EOERCAA BEMAA SrpogAakinetiia, MS: ASAps, 1peap'bunu 
H AWASBATE[A], mnern upieen n MWHACTHPWAL WEHOBATEA, W'T- 
HOEHTEA; HIIGOAHE HOBAAEI a NOBAnrini, MAMEI E Wac- 
ab nos'bAonoceu,  npecaanSriii, BpArWE  CTpauntnii, A pSrWAi 
BaCPSNHHE, BEMAIN CBOEĂ HOPATITEA, MRE Ch BEANBNAL BOPATETROA, 
H BB ECEXE WBHAIEA, THXCAMIPHW CEA BORA ALA AECAT H Tpui 
ar; Scene w real pa raseoubii îi macrirk crapocru, Bi A'kre 
TCAHE zaYnA. 

, 

Cu greșeli mari și la Tocilescu, o. c., p. 57; bună traducere, în Bi- 
serica ortodoză, III, p. 18. 

Adecă: 

«Aici zace Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeii odinioară 
stăpîn și Domn al Ţerii-Romăneșşti, bărbat înțelept, îndurător 
şi milostiv, întemeietor Și înnoitor a multe biserici şi mănăstiri; 
nici-odată biruit, ci „Piruitor, şi a multe învingeri învingător 
prea-slăvit, duşmanilor înfricoșat, prietenilor de folos, îmbogă- 
țitor al ţerii sale, cel ce, cu multă bogăţie şi întru toate îndestu- 
lat, în lină pace a domnit douăzecă și trei de ani; a adormit 
întru Domnul la cinstite bătrîneţe, în anul Domnului 1654.» 

Tăietura slovelor și stilul sînt întocmai ca la mormîntul de la bise- 
rica domnească din Tîrgovişte, al Doamnei lui Matei, Elena: amîndouă mormintele trebuie să fi fost lucrate în Ungaria. 

6. Pe o căţuie: 

Atastă căţie fostu-o-aă făcut răposatul Mateiu Voevod 
cu Doamnă-sa Elena, și o ai dat la si[ăjnta mănăstire la
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Arnota, căndu ai tost văleat 7130 [sic: 1631-29]; des, stricăn- 
du-se, o aii prefăcut Udrea V[e]l Cămăraș, nepotul Doamnii 

Ienii, vleat 7178 =— [1669-70]. 

Şi în Tocilescu, 0. c., p. 55. 

«Udrea» e poate fiul lui Şerban sai Cazan, fraţii lui Udrişte Năs- 
tuel şi ai Doamnei Elena. V. lista genealogică din ed. lui Varlaam 

şi Ioasaf dată acum (1904) de d. general P. V. Năsturel. 

La Tocilescu, pp. 54-6, se mai dai şi alte inscripţii: de la icoane, 

care ai fost lucrate la 7152 (1643-4), supt egumenul Sarapiun, de 

«Stroe zugrav ot Tl|ijreoviştea», de la uşi, dintre care una s'a tăcut 

supt Matei, fiind egumen Teofil, iar alta cu cheltuiala lui Constantin 

Brîncoveanu, cînd era Logoftăt-ilare; de la un disc, lucrat supt egume- 

nul Pahomie, la 7193 (1684-5); de pe o cruce, făcută supt egumenul 

Filaret; de pe alta, dăruită la 7177 (1668-9); de pe o cădelniţă cu 

aceiași dată; de pe niște moaște dăruite la 1817 de Radu Golescu; de 
pe o câpie dată de Cămăraşul Udrea, pomenit şi mai sus. 

7. Pe o piatră de fîntînă: 

Atastă făntă[nă fiind] făcută de bunul [și blagocestiv]ul 
Domni strămoșul Dom(nii Mele, lo Matei] Basarabi Voivod. 

ce ai fost Domn... al Țărăi-Rumăneștă, și, în cătăva 

seamă de ani încoace stăndii stricată și închisă, dentru 

bun găndul inimii Domnii Meale lo Costandin Basarabii 

Voevod am voit de o am făcut de iznoavă din temelie, 

ca să fie de multi ajutorii lăcuitorilor în sf[ăjnta mă- 

năstire și Domnii Meale pomean[ă] în veac; fiindă egu- 
meni chir Varlaam  ermonah, msța Av. — dnă, vă leat 

1202 [sati 7212 — 1693-4 saii 1703-4].- 

Cu data de «7207», şi în Tocilescu, o. e, p. 59. 

La Tocilescu (p. 53) se notează şi inscripţia cea nouă, care arată că 

mănăstirea s'a refăcut de la 1852 la 1856. 

45.
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LĂXVII. 

Cerneţi. 

I. BISERICA SF. TROIȚĂ. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Acastă sfăntă și dumnezeiască biserică unde să cins- 
tește și să prăznuește hramul nedăspărțitei Sfintei Troiţ, 
S'aii început din temelie de vejnicul întru pomenire Dfomu- 
nul nostru lioan Ghica Voevod, și S'aii săvărșitu de 
înnălțatul D[o]mnulă nostru Ioan Grigorie Ghica Voivod 
la leati 7171 [1662-38], iar acum, în zilele pria-înnălța- 
tului nostru Domnu loan Grigorie Dimitriu Ghica Voivod, 
Sai înfrumusățati și sau zugrăviti cu cheltuiala bisă- 
rici, episcup fiind iubitoriul de H[risto]s părintele nostru 
Neofitii, iar egumen ali sfintei mănăstiri 'Tizmeni Neofit, 
în anul Măntuiri 1827, Avgust; epitrop și ostenitoriii ai 
fost dumn. Stefan Jian la atastă impodobire. 

Cu multe greșeli, şi în Ghenadie, o. c., pp. 139-40. Se notează acolo 
că între ctitori se văd Grigore Ghica L-iă şi Doamna lui. 

2. Pe păretele din afară, săpat: 

lia 1819 am venit de la sf. mănăstire [Tismana] și am 
fost slujitor la atastă sf. beserică. La 1824 (sic) ai venit 
Ruși în țara nostră. La 1834 sat făcut Domn "Ţări-Ro- 
m[ă]nești E. (sic) Măria Sa Alecsandru Ghica, fostu şefu 
miliți. Ghenadie eclisiarhu. 

II. BrseRica Sr. IOAN BOTEZĂTORUL. 

]. De-asupra ușii de intrare: 

In zălele pria-luminatul D[ojmnului nostru ei Alexandru 
Nicolae Suţuli Voivodii, cu blagosloveniia pria-iubitorului
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de D[ujmnezăii episcopului nostru Galacitionii Sau zăditi 

atastă stăntă bisărică dini temelie și Sai înpodobit cu 

„ugrăvitu i cu alte podobe cu toată cheltuiala și osteneala 

dujmnialui jupan Tioanii Grecescu bivi polcovnică și cu 

a d[ulmnialui jupan Stefanii Miculescu bivii Cluceri ză 

Arie i cu a d|ujmnialui jupan chirii lioaniţă Armianul, 

adăogăndi și prisosăle ce să vădii înlăuntru, zugrăvitii cu 

0 sumă de tal[ejre 555, bsă [== osăbit] de alte daruri ce 

ali dată și vori mai da de acum înnainte; și s'aii zugră- 
vită de popa Mihai chricu ot 'Tărgu-Jiul, lioani săn popu 

Dobse, calfă ; 1820, Octonvrii 15. 

În biserică Sati îngropat în vremea mai nouă boierii Grecescu şi 

Miculescu. 

TII. BIsERICA Sr. NICOLAE. 

De-asupra ușii de intrare: 

Atastă sfăntă și d[ujmnezeiască biserică ce s[ă] prăz- 

nuiaște hramul Sf[ă]ntului Nicolae i Sf[ă]ntul Spiridon, din 

temelie s'a început de dumnialui Radul Pleșoianu, s'a 

zidit pân la ferestile cel[e] de jos, dinpreun[ă] cu Stoian i 

Dimitrie Pleşoian[u], și, nedăndu-l[e] măna a mai lucra, 

la beserică, aii rămas pustie 10 ani; iar de la ferestile de 

sus S'aii îndemnat d[ujmnealui bi[v] Vel Logof. loan Glo- 

goveau[u] de ai zidit și înfrumusețat, după cumi să vede, 

în zilele prea-înnălțatului Domni Io Alecsandru Costantin 

Moruz Vvd., cu blagosloveniia Sfinţiei Sale iubitoru lui de 

D[u]ma[e epea chir chiriu Nectarie episcop Riumnicului; și Sali 

săvărșit la leat 1794, Septemvr. 30, zugraf fiindi d[u]m- 

nealui Gheorghie hiv ftori Portar. 

ŞI în Ghenadie, o. c., p. 141. 

4.
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LXĂVIII, 

Mănăstirea Topolnița. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

În numele 'Tatălui și Fiiului și al Sf[ăjntului Duh şi întru 
ajutorul și luminatului și puternicului hramul sfțijntei mă- 

năstiri prorocul Jon Prdtece, vă dnă lo. Matei Voevoda, 

truditu-s'aii și sei osteanit de oi zidit den temelie ei robul 
lu Dumnezeu jupan Lupul Buliga Vel Căpitan i jupănița 
ego Stanca i sni ego Chiriiac Spat. i Stoica i Călina, Ar- 
menca, vă leat 7154 [1645-6]. 

Şi în Ghenadie, o. e., p. 133. 

2. Pe un mormînt: 

Supt atastă piiatră zac osele robei lu Dumnezeii jupa- 
nița Stanca, de așteaptă a doo înviere, carie va fi la toată 
lumea, la înfricoșata şi dreapta judecată a lu Dumnezeii: 
mutatu-s'ai dentr'acasta lume, mţ. [lăsat în alb). 

3. Pe altul: 

Supt aasta piiatră zac osele robului lui Dumnezăii jupan 
Impu Buliga Vel Căp., de așteaptă a doo înviere care va 
să fie la totă lumea, la înfrecoșata și dreapta judecata lui 
Dumnezei: mutatu-“ai dentr atasta lume, msța Mai 2 
(ne, vă leat 7161 [1653]. Acestă peatră s'aii făcut, căndu 
sau bătut Mătei-Vod[ă] cu Cazacii și cu Moldovenii la 
Pinta, și s'au bătut jup[ă)nul Buliga Vel Agţă] la Teleajen 
cu Cazaci, și. foarte rău i-ai strecat pe Cazat şi pe Mol- 
doveani. 

Fiind Căpitan încă, Buliga din Severin (Studii și doc, V, p. 442, 
no. 6) a fost ispravnic la vărsarea clopotului dăruit în 7159 (1651) 
de Mitropolitul Ştefan Tismanei ( Ştetulescu, Zismana, ed. a 2-a, p. 103). 
Imcă de la 1646, Mitropolitul Teofil îi recunoaşte dreptul de ctitor 
Ja schitul Topolnița (bid., p. 190). Lupta de la Finta se dădu însă la
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17/27 Mai, nu la 2/12 ale lunii (Studii și doc., IV, p. coxxrav). Poate 
fi o coniusie cînd Constantin Căpitanul face să piară în lupta de la 
Șoplea, în 1655 abia, un <Agă-Mare» Buliga (dar nui se zice «Lupu»; ) 

pp. 134-5). Un Pătru Buliga, din veacul al XVIII-lea, e ctitorul unui 
schit de lîngă Piteşti (Tocilescu, o. c., pp. 5-6). Încă la 22 Septembre 
1652, Lupu era numai Căpitan (Studii și doc., V, p. 301, No. 34). 

4. Pe un al treilea mormînt: - 

Supt atasta piiatră zac osele robei lui Dumnezeii Stoi- 
chiței, cocona jupan Lupul Buliga Vel Căp. și a jupănesi 

Stancăi, și seu prestăvit în zelele lui lon Matei Voevod, 

in luna lu liunie]'5 dnă, vă leat 7161 [1653]. 

5, Chipurile ctitorilor: «jupăn Lupu Buliga Vel Agă» (cu o blană 

peste un anteriii galben), «jupănița Stanca Vel Agoe» (cu văl pe cap, 

blană cu postav roşu peste o haină de brocard cu mîneci, afară cu 

horbotă), «jupăniţa Armanca Vel Păh., jupănița Hărsova» (toţi aă la 

piept bande de fir). În partea dreaptă: «jupăn Chiriac Vel Paharnie 

snă Lupul Buliga Vel Agă, jupan Preda, jupan Barbu» şi «eromonah 

egumen Axentie ot Topolnița» (într'o blauă de vulpe). 
V. şi Ghenadie, o. c., p. 135. 

6. Pe dosul zidului din pronaos în naos: 

Cu bună vrerea părintelui cerescu și cu îndemnarea a 
Siijnții Sale Fiiu şi cu săvrăşenia a Sf[ăntului D[ujhi, 
ziditu-s'aii acastă si[ă]ntă și dumnezeescă bis[eJrec[ă] în 
hramul 'Tăerii ucruim raagu erro Iwu Ilpruc [cinstitului cap 

al Sfintului Ion Înnainte-Mergătorul], din temelie s'au zi- 

dit cu cheltuiala dumnealui jupan Lupu Buliga Vel Aglă], 

„ir, în urma dumnealui, cu ajutoriul lui Dumnezăii, zugră- 

vitu-sau și sau înfrămșat peste tot cu cheltuiala fiiului 

dumnialui jupan Chiriac] Vel Păharnic ; și s'au scrisii în 
zilele creștinului Domni Gligorie Ghica Voevod, căndi 

au fostu nastavnic eromonah Axentie, n ciEpbui € Eh Ac. 

4. 8 Anu, AT. s3pna [— și s'a săvîrșit în luna lui August 9 

zile, anul 7181=-=1673], aa [ei] Gheorghe zug., Grec, 1 

Dima zug., Vlah. 

14 

446,
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Ca şi celelalte, cu greșeli, şi în Ghenadie, o. c., pp. 133-4. 

7. De-asupra zidului acestuia, la icoana Pantocratorului : 

Adastă sfjănjtă iconă făcutu-s'a cu cheltuiala jupan Mi- 

hart i jupănița eg; Călina i snă eg Mihai; pis ms. Oet. 

dni 4, leat 7175 [1666-7]. 

Tot aşa, zbid., p. 133. 

8. Pe o icoană de la catapiteazmă: 

În stăpănirea cuviosului Neofit egumenu 'Tismeneanu, 

acestă sf. iconă; ei, eromonah M[aje[ajră. 

9. La catapiteazmă: 

Cu bun ajutor de la milostivu Dumnezeii ridicatu-s'aii 

acastă sf. catapeatezmă dinii totă osteneala lu jupan Di- 

mitrie Pleșoianu ot Cerneţ; 1722 (9). - 

Şi în Ghenadie, 0. c., p. 134. 

LXXIX. 

Mănăstirea Strehaia. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Abasti svă[njtî beseareci dupi voia şi ajutoriulă lu 
Dumnezeii ziditu-se-ati de în temei cu porunca și cu 
cheltuiala prea-luminatului și milostivului Domni Io Ma 
teii Băsărabi Voevodi a toati Țara-Rumăneasci, înpreuni 
cu Doamna sa gospoja Ilena, întru prea'naltulii și de 
toți închinatul nume al preasvintei și de viiați ficitoarei 
Troiţe, într'al treisprăzeacele anu de Domniia loru, ph Ahr 
GniTia Apa [de la Facerea Lumii] 7153 n encenia apa [și de. 
la Mîntuirea Lumii] 1645; și san săvărșit în luna lui 
Avgusti 1 dnă. | 

Și în Ghenadie, o. c., p. 120.
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2. De-asupra aceleiași uși, -pe d'innăuntru: 

Cu ajutoniul [Tatălui și al Fiului și. cu săvîrşirea Sfăn- 
tului Duh], [celei...] și de viiață făcătoarei Troiță acum... 
iarăși de iznoavă sait zugrăvit sfânta mănăstire, atăt în- 
lăuntru, din început pănă în stărșăt, precum șI pă din 
afară sau zugrăvit de Sfinţiia Sa părintele protosinghelu 
chir Axintie, egumen sflijntei mănăstiri Bistriţa, și al acești 
sflijte mănăstiri Străhaia; atăta sa nevoit cu zugrăveala, 
căt și cu învălișu, făcănd de iznovă grajdu, cuhni, meremeti- 
sind și învălind toate casele și chiliile, fiind cu totul dă- 
răpănate; asemine meremetisind și mai înnălțănd și zidu 
curți de jur înprejur, făcănd și foișoru cel de la făntănă, 
șăndiind și dregănd și făntăna. Aceste mai sus arătate 
lucruri sau făcut cu toată cheltuiala Preasfinţii Sale, în 
zilele prea-înnălțatului nostru Domn lo Grigorie Dimitriu 
Voivod; 1826, Av[eust] 1. Barbu zugrav, Mart 8. 

3. Chipurile ctitorilor: 

«Axentie, Neofit de Rîmnic, Nicolae ermonah, iegumăn, jupan Danciu 

Logofăt, jupan Preda Căpitanu». Ha stînga: «jupaniţa Negoslava, ju- 
panița Marga, Calina, Barbu Stănescu sin protopopu Dumitiaşco, brat 
Sfnţiia Sa chir Axinti protosinghel, egumen sfintei mănăstiri, epistatu 
tutulor lucrurilor și merimeturilor aceştii sfinte mănăstiri». În naos: 
«Matei, Doamna lina, Matei beizadeă» (fiul lor; v. şi mai sus, p. 106; 
el a fost îngropat la Tîrgovişte). La dreapta: «jupan Barbu Craiovescu 
biv Vel Ban, jupan Părvu biv Vel Vornic, jupan Danău biv Vel Vornic». 

Craioveștii ai fost deci ctitorii cei dintăii ai Strehaii. 

4. Pe o piatră, la poarta cea mică de spre Apus: | 

Asastă piatră [sat pus în] zilele luminatului Domni 
Io Costandin Băs[ă]rabi Voivod, și cu totă ostăneala egu- 

[menului] Silvestru, Iul., It. 7201 [1693]. 

451.
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LĂXX. 

Biserica din Corcova. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Adtastă sfănt[ă] și dzeiască besearecă ..., carea din te- 
melie sau zidit și cu de toate sai înpodobit precum să 
veade, cu cinstea și slava Marelui D[ujmnezei și a sfin- 
ților celor făr de trupurți] mai marilor Voivozi Mihail și 
Gavriil, a cărora și hramul 'iaste, de dumnealui Jupan Cos- 
tandin Strămbean[u] biv Vel Stolnie, în zilele prea-înnăl- 
ţatului Domni Io Grigorie Ghica Voevod și întru veatnica 
pomenire dumnealui și a tot neamului dum(nealuji, la 
anii) de la Zidirea Lumii 7260 [1752], Ap. 22. 

Constantin Strîmbeanu avea această moşie ca soţ al Dumitranei, 
«nepoată a dumnealui Giurcăi Corcoveanu» (Studii și doc., V, p. 3%, 
no. 121). El face cumpărătură la 1747-8 (;bid., p. 324, n-le 107-8). În- 
tăia lui soția fusese o Dospina (ibid., p. 322, no. 103). Fusese Pitar, 
iar în 1734 Comis (îbid., p. 318, no. 9), iar supt Nemţi «consilier» 
(îbid., p. 817, no. 88) şi «deputat» (p. 315, no. 80). Începuse ca «logofăt 
rumănese» al lui Vodă Brincoveanu (st. lit. rom. în sec. al XVIILlea, 
I, p. 39). 

2. Chipurile ctitorilor: 
Constantin Strîmbeanu, fratele lui, Matei; jupăneasa Dumitra, Giurca 

Coreoveanu [bunicul ei], fiul acestuia, Cornea, şi nevastă-sa, Stanca. 

3. Cruce aşezată în curte (fusese Ja podul pe Coşuşea) : 

Cu vrerea Tatului şi al Fiiului și Duhului [Sfânt]... 
[întru] cinstea și întru ajutoriul... sfintului hram po&- 
AHCTES Xpucreno [nașterii lui Hristos), în zilele creștinului 
Domnu lo.. jupan... ca sei fie de pomană în vec, 
amin; pis msța Avgust, dnă 3, leat 71...
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LXXĂXI. 

Biserica din Jirov. 

ş
i
 

1. De-asupra uşii de intrare: - 455, 

Atastă sfănt[ă] şi dumnezăiasc[ă] bisearică ce să prăz- 
nuiaște hramul Sfăntului Nicolae și Sfăntului Nicodim, sai 

zidit din temelie cu toată cheltuiala și osteneala Logofă- 
tului Milcu Condeescu i cu ajutoru tutulor moșneanilor, 

în zilele Împăratului nostru Nicolae Pavlovici și în zilele 
Preaosfinții Sale episcopul nostru Neofit, la leat 1833, și 

iarăși s'au zugrăvit, tot prin cheltuiala și osteneala dum- 
nealor, în zilele luminatului nostru Domn noi Alixasandru 

(sic) Dimitriu Ghica Voevod, la leatu 1835, Iulie 30; zu- 

gravii: Costandin, Dimitru. 

2. Între cei ce se află în Iad: «curva, votru; care iă laptele; 

zapciu, măcelaru, părcălab, morar; care ascultă la fereşti, crișmărița, 

călugăru beţiv, fermecătoarea, călugărița curvă; cari jură; judecă[to- 

rul] strîmb». 

LXXXII. 

Mănăstirea Bucovăţ. 

I. CEL Nov. 

Pe pietre de mormint strămutate de la vechiul Bucovăţ: 

1. npheragu ce papa Boiite Snannua AoBpa Bibire Fear 436. 

ÎNCA ; BEUHA EH NaMerb, N Eb BSASuun :xesk (9) aa... . (9). Rh 

Au Augub-Hoaa 'TspnsSa. 

Adecă: 

<A răposat roaba lui Dumnezei dumneaei Dobra ce a fost 

Mare-Băneasă ; veşnica ei pomenire, şi ... în zilele lui Mihnea- 

Vodă Turcul [1571-83, 1585-91|.»



458. 

459. 

460. 
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2. mph ho. man... RSR... 

Neiînţeleasă: e din veacul al XVI-lea. 

3. uplieTagui ce paBh Bono (rupi; REA EMS NaAtbr, E 
Anu [șters]. , 

Adecă: 

<A răposat robul lui Dumnezei...; veșnica, lui poinenire; în zi- 
lele...» 

Poate pe mormîntul lui Pîrvu, fiul Banului Ştefan (Stepan), înteme- 
ietorul Bucovăţului. Cf. Contribuţii la ist. Alunleniei, în: An.- Ar. Rom 
XVIII, p. 7. 

4. nptheranu ce pata Bit Xphcaduna Acipepa aSnan Au 
Feauis Ban; peuna amer; BI Au îWukub- Boga 'TSprisa. 

Adecă: 

«A răposat roaba lui Dumnezeti Hrisafina fata dumisale Mihai 
Marele-Ban; veşnica ei pomenire; în ziiele lui Mihnea-Vodă 
Turcul.» 

Acest Mihai Banul nu e cunoscut, M'aș fi aşteptat să fie fata lui 
Stepan Banul. 

5. În pronaos, la stînga: 

NpecTaiu ce [path B:k1t0] aiSnann Gena |enguin] beantu 
au Kpaaeperitu; Fbutia EM NAMETA; RA AH BAANOUECTHBOAI II 
XOAICBUHROAS ruS HnatmeM5  Îw flacăauApS Hocgoa, ni cu se 

„MWuxul Botea, Ba ab Z3HB, Bh AMCUA AES. at AHh. 

Adecă: 

<A răposat robul lui Dumnezei dumnealui Stepan [fost] Ban- 
Mare al Craiovei, veşnica lui pomenire ; în zilele blagocestivului 
și de Hristos iubirorului Domnului nostru Io Alexandru Voevod 
şi ale fiului săi Mihnea Voevod, în,anul 7082 [1574], în luna 
lui Decembre 11 zile.» | 

6. În pomelnic, Stepan, Pîrvu, Basarab L-iă şi al Il-lea, Radu «ne 
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potul Basarabilor [= lui Basarab]» (Şerban) şi mamă-sa, Maria, Mihai- Vodă 

şi fiul Nicolae. Maria şi Radu dai o moșie, și Mihai alta, Vîrvorul, 

cumpărată cu 30.000 de aspri. 

II. Vecaruu Bucovăr. 

Grafite: 461. 

Leat 7146 [1637-8] et popa — ami scrisu. 
1605. Nixon. 

Mihail er[mo]nah eg[ulm[en]. Bucovăţului aner rpenuniu 

[mult-păcătosul], lt. 7262 [1753], Oc. 20.



  
 
 

). 
* 

1 ORAȘUL BOTOŞAN 
2 » 

 



I. BISERICA OsPExSIA. 

1. În păretele de către stradă, de-asupra vechii uşi de intrare, acum 462, 

astupată : | 

. SÎIBROAEMEAtR WVUA IE MOCNEINEHIEAM CHA II CREPBIDENEAb CTPO 

AXA CE 4381 pata EAAHbi MOErO ra hp ka Gata Aecnoriwena, 

rcitAa Ierpa bogoaa, Abiput Îwanna Acenora up, Barogoau 

BAAFUM CEOHAB IIpPOHNBEOAEHEAL i 11 AMVEpHAI IIpOMICAWAI CR3AA 

Ypaiib ch Bh WMA OVCHENIE peri EAANILUAL HAIEN GU ii 

npenoatbn Alpi. Î wn (sic) cnepruuni ca E Arw 73ă, arr. Ei. 

Adecă: 

«Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului și cu săvîrşirea Sfîn- 

tului Duh, iată ei roaba stăpînului iniei,: Domnului Isus Hris- 
tos, Elena fată de Despot, Doamna lui Petru Voevod, fata lui 

Ioan Despot Împăratul, aim binevoit, cu buna mea aplecare şi cu 
bunul mieă gînd, a zidi acest hram în numele Adormirii Precistei 

stăpînei noastre de Dumnezei Născătoare şi pururea Fecioarei 

Maria. Şi s'a săvirşit în anul 7060 [1552], August 15.» 

———_——— 

Inscripţia s'a tipărit, eu greşeli, în An. Ac. Rom., VIII, p. 184. Lămu- 

ziri asupra clădirii Ospeniei de către Elena lui Petr Rareș, după moar- 

tea acestuia, şi asupra mîntuirii bisericii numai cu citeva zile înnaintea 

uciderii lui Ştefan-Vodă, cel din urmă din fiii Doamnei, le-am dat în 

Studii și doc., V, p. 651. 

2 Înnăuntrul turnului. de la intrare: - . 463. 

"- Acastă clopotniţă din temelie sau făcut din noi, cum 

și acoperemîntul, cu her, și tot meremetul, cu cheltuială 

„a sfintei beserici și cu agiutoriul pravoslavnicilor creștini
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prin silința epitropilor și a preoților slujitori a sf|ijntei 
biserici la an[u)l 1819, Avgust 15. 

Tipărit tot acolo, p. 135. 

464. 3. Tot acolo: 

Atastă sf[ă]ntă biserica ce să prăznuește hramul Ospe- 
niei este făcută de D[oa]mna Ileana soţiia lui Petru Voe- 
vod, fiica lui Ioan Despot Voevod, la let 7060 [1552], 
Avgust 15, și esti înnoită de Loan Mihai Racoviţă Voe- 
vod, leat 7233 [1'724-5]. 

Ibid. — V. Stud. și doc, V, loc. cit., pentru legăturile Botoşanilor 
cu familia lui Mihai Racoviţă. 

465. 4. În biserică, pe o piatră de mormânt, epitaful lui Hagi Costandin 
Gheorghiu, născut în Surmina Trapezuntului, la 12 Iunie 1799, şi 
mort la 24 Decembre 1852, în Botoşani, după ce petrecuse 38 de ani 
În acest oraş. 

466 5. Pe o cruce de lemn se arată că a fost dăruită de ierodiaconul Ar- 
cadie, Ja 1775. 

467. 6. Pe o evanghelie îmbrăcată cu argint: 
Tod pa PRR K 7 = “Taa 7 a ua LEO VA0VD TIS Otu.7Sswos TIS TEA ȚAS Sy Ilorosavip 01 7790- 

Sen (3ic) 1794. 

Adecă;: 

«A sfintei biserici a A dorinirii Prea-Sfintei, în Botoșani, 1794.» 

468. 7. Inscripţie din 1835 pe o cruce. 

II. BisERica Sr. GHEORGHE. 

469, 1. De-asupra uşii de intrare: 

Gaena Aecnorogua riAa Ilerpa Bozgoa, nononnar CR3AA CHI 
XPâs Bt Havk CTrro REAHKOAUNHRA Vewpria Br Borăuanoy 
TpRrE, Et Ann rani Îw Gredan FicekoAa, n chBphuun € & AT9 
x3MÂ, Mea Wy'ronpia.
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Adecă: 

«Elena, fiică de Despot, Doamna răposatului Patru Voevod, a 
zidit acest hram întru numele Sfintului marelui mucenic Gheorghe 
în tirgul Botoșanilor, în zilele Domnului Io Ştefan Voevod; şi 

sa săvîrșit în anul 7049 [1541], luna lui Octombre.» 
e a 

ci «7059», Anul e început însă de la l-ii anuar, nu de la l-iă Sep- 

tembre, căci Ştefan Rareş și-a început Domnia în Mai 1551. Cî. Studă 

și doc., V, p. 651. 

2. Pe turnul, mai noii şi aice, al clopotniţei: 

Atastă clopotniță sai făcut cu cheltuială a bisericii și 

cu ajutoru creștinilor prin silință Sfi[n]ţii Sale părintelui 

iconom [lie și a epitropilor; 1819, Iuli 30. 

Economul Ilie e cunoscut prin actele ce am tipărit în Stud. și doc,, 

V. Vezi de ex. pp. 276—7. Prin anii aceștia 1917-9, epitropia nouă a 

tirgului a dres pretutindeni clopotniţele din vremea lui Mihai Racoviţă 

şi a făcut altele unde lipsiaă. 

3. Mai jos: 

Atastă clopotnița, adăugire la zădire bisărici, precum 

și acoperămăntul, s'ai făcut cu cheltuiala bisărici în vreme 

epitropilor Dimitri Orăste, pre[n] ostinelile întrebuințate di 

sărguitoriul acestui sf. lăcaș, Sfinție Sa iconomu Alec- 

sandru Urzică, la anul 1864, Avgust 16. 

4. Pomelnicul dă pe: «Ioan Mihai Racoviţă Voevod, Anna Domna și 
fii lori: Costantin Voevod, loană Voevod, Stefan Voevod, Mihai Voe- 

vod [= Mihăiţă, Dragoman-Mare al Porții la 1769], Anastasie Doamna, 
Ruxanda Domna, Catrina Domna, Ruxanda şi tot neamul]; let 7234 

[1726], M[ajr[tie)] 16». 

Deci şi la Sf. Gheorghe turnul clopotelor a fost înnălțat de Mihai 

Racoviţă, a cărui familie se pomenește aici: Doamnele de la sfîrşit sint 

fetele lui Mihai Racoviţă. Dar Senealogia Cantacuzinilor, p. 43, numără 

numai două (Anastasia din pomelnic ar fi acea care a luat pe Scarlat- 

Vodă Ghica; v. Bucureștă, cap. Sf. Spiridon Noi).
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III. BrsgRrcA Se. Nrcoag DIN PăPăuți. 

1. Inscripţia lui Ștefan-cel-Mare am dat-o mai sus, p. Î, No. II. 

2. Pe un mormint, în stînga. 

Supt aăastă pieatră odihnesc oasăle adormiților robilor 
lui D[ujmnezăt pravoslavnicilor arhierei fostă egumeni aces- 
tii monastiri numită Popouţ, Elini de nem, născuț, în țara 
grecască: Silvestru, Serafim, Aftanasie, Anthim, Parthenie, 
Inochentie Ivinupuleos, Moldovan, născut; în capitalie Esi: 
aii igumenit de lu T815, luna Ghenarie, pără la 1840, 
Ghenarie 10, și dec s'au săvărșit. Chesarie monah, Ghe- 
rasim eromonah, Ghenadie monah. Tot cetitoriu să bini- 
voiască a zice: D[ujmnezăii să-i erte. 

3. Pe o icoană îmbrăcată cu argint suflat cu aur: 

AH revmapte 205 Xpiorod (== Naşterea lui Hristos). 
loan ierei ot Dane[u]. Maria Vărnav. 

4. Pe alta: 

Inochentie ieromonah; 1804. 

5. Pe jeţul archieresc: 

Priimeşte, o H[ristoa]se Înpărate, ale tale dintru ale 
tale de la credintos robul tău Inochentie Irinupoleos, 
proestos m[ănăstirii] s[fântului] ier|ar]h Nicolae; 1820, 
Avgust 10. E 

7 

6. Pe icoana Sf. Nicolae: 

&zove atât” [— anul 1767). 

7. Pe icoana Maicei Domnului, în altar: 

— Xeip “lspottoo pounvâyi», ab [= mîna lui Ieroteiii iero- 
monah; 1752).
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8. Tot acolo, grafite din veacul al XVII-lea: 

Onofrei Vrînăanul: vlt. 7114 [1606], Av. 20. 

Nistor diiacon to b[il] ot Ștubeiani [care a fost din 
Ştubeiani]. 

IV. BIsERIcA SEF. SPIRIDON. 

1. Pe clopotniţă: | 

Atastă clopotniță s'au făcut cu agutoriul poporănilor şi 
a altor ctitori, însă prin: silința epitropului Gheorghi Paii 

și erei Iftimi Sachel|arie]: sai lucrat de calfa Dimitrie Mi- 
tilinei [in anul 1817 ...]vri 14. 

Partea ce lipseşte, e acoperită de tinicheaua acoperişului. 

2, Tot acolo: 

La anul 1860, luna Avgust 15 zăle, de cătră robii lui 

Dumnezeii Elenco Paiul, ce am dat 100 galbeni, și eu 

Theodor Ioan, 100 galbi[ni], di s'aii rădicat clopotnița Sf. 

ierarh Sp[ijridon, și sau prigătit ca să fie.... 

3. Pe ușa de fier de la intrare: 

H|ajgi Sm. ;. 1808, Mai. 

4. Pe un mormiînt: 

Supt acastă piiatră este înmormîntat trupul săvirșitului 

din viiaţi robul lui Dumnezeii Hristea loan; viețui aice 

în orașul Botoșani păn la anul 1845, luna Ghenar în S 
zile] : Dumnezeii să-l odihnească întru Înpărăţie cerească. 

5. Pe un antologhiu din 1840: 

Din ale mele cărţ, Ioan iconom, protoiereii din turcu (8ic) 

Botoșani, atît pentru pomenirea me, și a părintelui ar- 

himandritu Visarion, l-am. dat acest tom lui loan fiu 

iconomului Theodor de la biserica Ospeniei din Botoșani, 

ce mi-i și fii din boteză numitul Loan, la 1845, Mart 10. 

418. 

450. 
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V. BIsERrca VOvVIDENIA. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Grigorie Varlaam, drept fior Marelui-Stoinie [și Spat?] 
ari Manoli Varlam, ci ai fost fitor lu Manole Varlaam, 
ci di în vechimi aii tăcut în acest ținterim... (?) aici bise- 
rică de lemn cu hramul tot Întrarea în beserică, și, fiind 
învechită, după trecerea de atăția ani, a început a zidi 
din timilile] cu toată che[ljtuiala dumisale baronul Ioan 
Cărstea și cu a clironomilor parintelui lor... tru fraţălor mei 
Marelui-Spatar Gheorghi, Sma[ran]da, Manole Cămena(r], 
Costantin, Anastasiia, Grigori, Elena, Loan și sora noastră 
Profira, so[ţ] Marelui-Agă Grţi]gorie Cananăii. Dei, înce- 
păndu-se a să zidi din timeli[e] acist sfă[n]t; și dum[nJezeese 
lăcaș, u[njde să prăl[z]nuești Întrarea în bisărică a pre- 
[s]fânti de D[ujmnezeţii] Născătoarea, spre pom[enjirea fe- 
riciților întru pomenirea raposați pări[njților și strămoșilor 
noștri, căt și a fiilor și urmașilor și a tot neamului nostru, 
precum și a fraților poporăni i orășăni, lăcuitori în acest 
oraș al Botșănilor,—de atasta rugăm pe toți creștini (?) care 
vor citi și vor întra în biserica acastu, să roagi pe atot pu- 
ternicul Dumnezeii pentru măntuirea pominiților, și să erte 
pre toți, și pe mai marele nostru frate, răposat Marele-Spa- 
tar] Vasile Varlaam. Sati zidit atasta bisărică în Domniia 
pre-înnalţatului Domn Mihai Grigori Sturza Voevodă, în 
anul întăi a Domnii Sale, di la Zidirea Lumi 7342, iar de 
la H[risto]s 1834, Iuni. Grigori Varlaam titor și ostenitor, 
cu sărguința a să aduci întru pliniri desăvărșiri, spre po- 
menirea me în veaci, 

Greutatea cetirii acestei inscripţii vine mai ales de acolo că meşterul care a săpat-o pare să nu fi ştiut limba: el a uitat cele mai multe litere ce eraă aruncate pe sus în î2vod şi a tăcut; legături şi forme im- posibile. Pe lîngă aceasta, ea e astăzi încleiată cu prilejul reparațiilor.
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VI. Brsenica Sr. DUMITRU. 

1. La ușa intrării în biserică: 

Adasta sfăntă bisărică sai început a să zădi la anul 
1833, lunie 30, întru cinste șă prăznuire sf. mare mucenic 
Dimitrie și a doile hramul Sf. Apostoli Petru șă Pavel, 
prin cel mai însămnat aiutoru a d. Comisului Ioan Mavro- 
mati şi a altor pravoslavnici șă prin osărdie șă osteneala 
d. Medelnicerului Grigori Racliș, spre a dumilorsale vetnică 
pomenire. 

2. Pe un mormint: 

Supt atastă piiatră odihnești trupul robului lu D[uJmne- 
zei Comisul loan Mavromat, fostu ctitor și întăiti înce- 

pătorii al acestui sf[ă]nt lăcaș; care spre nedejdea învierii 

Sati săvirșit la anul de la Mîntuirea Lumii 1834, Mart 16. 

Tot supt atastă piiatră și alăturea odihnești și roaba 
lu D[ujmnezei Mariia Bașoti, soţie alăturatului Comis, 
carea spre nedejdea învierii s'au săvirșit la anul de la 
Mintuirea Lumii 1837, în 14 zil[e] a lui Ghenar, în orașul 
Botoșani. 

3. Pe altul: 

Supt atastă peatră odehnești robu lui Dumnezeii Săr- 

daru Alecsandru Belcic, ce sai săvărșit din viață la let 

1847, Fevr. 26, în vărstă de 72 ani. 

Asupra familiei Racliș se pot; găsi ştiri în actele botoşănene din vol. 
V al Studiilor și documentelor; d. p., la p. 275. Ea a jucat unrol în 

alegerea și alcătuirea celor dtintăiă epitropii ale orașului. 

VII. BIsERICA TREI-LIERARAI. 

l. De-asupra uşii de intrare: 

Atastă sfintă beseri[că] din noii s'au făcut de Constantin 
Gheorghiu cu puterea lui Dumnezei și agiutoriul creștinilor 

15 

456. 

458.
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la let 1789, Mai 6, și la 1833, April, din noii sai zidit 
clopotnița i înnălțarea zidului besericiă, prin osărdiea epi- 
tropilor Hariton Gheorghiu i Vasăli loanu, cu agiutoriul 
hristăenilor, și săvărșătă de mai în urmă epitropi Neculai 
Apostolu Placa i iconomul Gheorghi Buzneanul; 1837, 
Săpt[em)v|rie] 20 zile: hramul esti Sfinţi Trei Ierarhi. 

VIII. BrsgRica DUMINECA-MARE. 

1. Pe uşa de fier de la intrare: 

1836. V.85.1L.0. 

2. Pomelnicul începe cu Mitropolitul Veniamin. 

IX. SF. DUE. 

1. Pe clopotniţă: 

Azastă clopotniță s'au făcut prin silința epitropilor Chi- 
riac staroste, Ştefan Patatu, Gheorghi Paii, erei Costandin, 
cu cheltuiala dumilor sali i a toată brasla blanarilor șI 
altor fraț ctitor[i], cari au făcut agutor; 1809, Iuli 20. 

2. Inseripţii din 1809 şi 1812, pe icoane. 

X. SF. NicoLaAE. 

1. Pe uşa de intrare: 

Acastă sfăntă biserica, ce să prăznuește hramul sfăntului 
ierarhi Nicolae, întăi fiind de lemnu, făcut[ă] de unul 
Sandu Borcilă i Dimitraș, și acmu s aii prifăcut cu azu- 
toru lui D[ujmnezei, prin mila pravoslavnicilor creștini], 
de piiatră, în vreme stăpăniri marelui Înpărat Alexandru 
Pavloviă, a tot[i] Rosii, la ani de la Hs. 1808, Mai II. 
Dimitri [Heliste.
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2, Pe o piatră de mormiînt: 

1839, Octomvri. Înaintea aceștii pietri odihnesc robii lui 

D[ujmnezeii Grigorie Borcea și sora d. Parascheva și fiei 
d., Gheorghie Borcea, Grigorie, Elena, Anastasie, Anna, 

Marie, cari spre științi sau pus în zid atastă peatră, și 

de-asupra ei icoana Maicii D[ojmnului cu răstignirea, spre 
vesnica pomenirea celor di veac adormiţ a tot neamul lor. 

3. Pe alta, în față, pomenirea familiei lui Vasilie Cerbu, 1857, 16 

Novembre. 

4, Pe o cruce de argint: 

losafa, 1772. Acasta cruce este a iconomului llie ot 

Sf. Necolai; 1821. 

5. Pe păretele bisericii la altar, scrijălat: 

1808. Ioan erei, Ecaterena, Vasilie preot: sai făcut 

atastă biserică prin] ostenelă, cu milosteni[i]; Mai 30. 

Cruce cu: «]s. Hs. nicâ». 

6. Pe clopotniţă (cît se poate ceti de jos):. 

Azastă clopotniță a bisericii Sf[ăJnt[ului] Nicolai sati 
făcut *prin azutor[ul) și miluire pravoslavnicilor hristieani 

și prin silinţa slujitorilor sf[ijn[tei] biserici, dum[neaJlor... 

în zidirea... din noii... şi... 1822 (9). 

XI. BIsBRICcA ROSET. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Vezi dum[nealta, o cetitoriule, că acasta sfăntă și 

d[ujmnezeească beserecă ce să numește și să prăznueaște 

hramul  Întămpinării D[ojmnului H[ristojs și al Sfinţilor 

Împărați Costantin și Elenna, este din temelie lucrată prin 

osărdie și cheltueala d[umilsale Spatar[ul] Costachi Roset 

i soţiea d[umilsale Mariea niiscută Gheuca, ca să le fie 

spre ve&nica pomenire ; let 1826, lulii 15. 
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2. Pe mormîntul, lîngă biserică, supt un monument, al fetei lui Roset, 
— inscripţie romănească, grecească, franţuzească şi nemțească. Dai, 
pentru curiositatea ei, pe cea din urmă: 

Marie, fille du Vornic Rossety de Botochany, dâcsdte 
le 15 juin 1846. | Marie Rossety, tendre comme une rose, 

| De sa vie comtait douze sereins printemps. | Son ame 
est dans les cieux, son corps ici repose. | Au milieu des 
soupirs, des pleurs de ses parents. 

3. Pe niște căsuțe lîngă biserică: 

Atastă școală sai făcut în ograda s. bisărici cu hramul 
Stratenie de Marele-Vornicu Uostachi Rosăt, spre învăță- 
tura di psaltichie, grecești și moldovenești, a copiilor să- 
raci ; ci Sai început la anul 1831, Septevri 1, spre în- 
vățătura lor, în veci. 

XII. BISERICILE ARMENEȘTI 1. 

1. De-asupra uşii de intrare pentru femei: 

* Sa clădit; acest pridvor pe vremea lui Hagi-Oxendi, cu 
cheltuiala poporenilor din Botoșani, la leatul armenesc 
1232 [1782]. 

2. De-asupra uşii de intrare pentru bărbaţi : 

* Biserica Sf. Marii, care fusese clădită cu vre-o 300 de 
ani în urmă, acum, cu atotputernicia iui Dumnezeii, s'a 
înnoit, Lăsîndu-se [totuși] zidurile cele vechi [și adăugin- 
du-se] cu turn și clopotniță, cu cheltuiala poporenilor 
din Botoșani, cu sirguința cea mare a dumisale Ștefan 
Goilav, la 1826, Iunie 21. 

  

1 Am avut înnaintea mea buna traducere pe care a binevoit să mi-o 
dea d. Iacobeanu, profesor de limba francesă la liceul din Botoşani. — 
O steluță arată care sînt inscripțiile de la biserica Sf. Marii. Celelalte se 
găsesc pe păreţii şi în cimitirul bisericii Sf. Treimi.
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3. Pe păretele d'innăuntru, spre miazăzi: 503, 

Această biserică s'a clădit din temelie în oraşul Boto- 

şani întru numele Sf. Treimi, cu cheltuiala lui Hagi Anton, 

fiul lui Oxenti Leon, pe vremea marelui-patriarch chir Luca, 

catolicosul tuturor Armenilor, cu osteneala și stăruința 

preotului Melcon 'Treșu Buzatov din Roman, ca să fie 

această biserică pomenire pentru șepte rînduri de oameni 

din neamul săi; 1795, Septemvrie 1. 

4. De-asupra uşii de intrare pentru femei: 504. 

1832, Maiii în 16. S'a înnoit această biserică a Sf. Treimi 

prin sîrguincioasa osteneală a dumisale Ștefan David Goilav, 

cu ajutorul poporenilor armeni din acest oraș, întru po- 

menirea, viilor și a morților, și iarăși cu ajutorul plin de 

de sirguință al dumisale Andrieș Focșeneanu și al dumi- 

sale Andronic Zadigheanu ; Botoșani. 

5. Pe uşa clopotniţii, leatul: 1816. "505, 

6, Inscripţia clopotelor, aşezata prea sus, nu s'a putut ceti. 

În cimitire, pe morminte : | 506. 

7. David. Mormîntul lui David Goilav, fiul lui Luca Goilav, 

om virtuos și iubitor de bine. A trecut către Domnul 

cînd avea 60 de ani, în luna lui Aprilie. — Maria. Mor- 

mîntul acesta e al Mariei, soția lui David Goilav. Era 

fiica lui Ștefan, fii al preotului Zadig: a răposat la 16 

Dechemvrie. — El are trei feciori: numele celui d'intăiu, 

Luca, al celui de al doilea, Ştefan, prin a căruia stăruință 

sa dres biserica Sfintei Marii, și numele celui de al treilea, 

Cristea; 1826, Iunie 21, Botoşani. 

Pentru Goilavi, v. documentele d-lui Grigore Goilav, în Studii și 

documente, VI. Cu privire la David, sînt acolo destul de multe. 

8. Acesta e mormîntul odihnei preotului lacov Șahanian, 307. 

din Rusciuc, care a trecut către Domnul la anul 1798,
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Ianuarie 8. — Supt această piatră doarme Khudret, preo- 
teasa preotului Iacov Șahanian; 1797, Dechemvrie în 16, 

9. Sahag Șahanian. — Odihna trupului scump al cin- 
stitului Şahanian, care şi-a închinat toată viața întru 
fala neamului. Ci voi cari întîmplător treceţi pe lîngă 
mormîntul acesta, să ziceți: Dumnezeii să-l ierte ; 1837, 
Martie 2. — Asemenea cu el, și soția sa, Hripsima, care 
viața întreagă și-a petrecut-o cu cuviință și în liniște și, 
împlinindu-i-se veacul, și-a căpătat în moarte odihna. 

10. Acesta, este mormîntul lui Hariton Aghababian, venit 
din părțile Răsăritului, fiul lui Ioan ; care s'a săvirșit din 
viață la anul 1247 [1 797], lanuarie 23, în orașul Botoșani. 

11. Această cruce [sa pus] de către Hutlubei Lebădă, 
pentru sufletul frăţine-săi Hariton, la [anul] 1712, Ar- 
gust 20.1. 

12. Dumnealui Boghos Iacubenţ. O deșartă slava acestei 
vieţi, care ca o umbră piere d'innaintea ochilor! [lată] 
Boghos Aga, slava ţerii sale, cel mai vestit din neamul 
Iacubenților, cunoscut la tuate popoarele ; care în vristă 
de 44 de ani, în ziua de Paști, a plecat către viața veș- 
nică. Deși moartea i-a pus stăpînire pe trup, ci numele 
lui cel bun a rămas fără de moarte ; 1828, Martie 25. 

13. În mormîntul acesta este acoperit cumintele, alesul 
și vrednicul de cinste Nicolae, din vița 'Trancu, care prin 
bunătatea-i era fala neamului săi ; ci a plecat de aici fără 
[să lase] moștenitori pe pămînt ; 1804, Fevruarie 20. Lângă 
dinsul zace soţia lui cea bună, Hagica Varteni, cu scump 
nume, care, avind dragoste și milă, pentru săraci, a trecut 
la doritul ei [lăcaș] ; 1837, Avgust 17. Ci amîndoi aceștia 

  

1 Pentru «Lebăaă Armanul», v. Studii și doc., VII, p. 131, no. 43.
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se roagă către voi să spuneți un Tatăl Nostru pentru 

iertarea [sufletelor] lor. 

* 14, Sahag. Maria. — În acest strimt şi îngust mormînt 

“doarme un om de frunte, Sahag Bolfosul, vestit negustor, 

de neam bun și făcător de bine și totdeauna săracilor 

ajutător. Catapiteazma acestei biserici el a înnoit-o toată, 

frumos, Domnul să-i răsplătească sufletul, în altarul Ce- 

rului. La vrista de 79 de ani, i-a venit sfîrșitul vieții. În 

anul de la Mîntuire 1830, lulie în 15. — Lîngă mor- 
mintul lui este înmormiîntată soţia-i Maria, femeie vrednică, 

lăudată, cununa bărbatului ei și care și-a crescut bine 

copiii şi a îngrijit de fetele ei şi i-a povăţuit bine pe toți. 

La 16 ani s'a cununat cu Sahag Bolfosul, [iar] la — ani 

isa întîmplat sfîrșitul vieţii. Anul de la Mintuire 1841, 

Septemvrie 8. 

* 15. Mormîntul Khatunei. Trecătorule, [iată] Khatuna, 

suflet bun, soția lui Moise din krzerum, fata lui Măgirdum 

din părțile Răsăritului, şi care a trecut din această viaţă 

513. 

în cea de veci la anul de la Mîntuire 1799, Dechemvrie | 

10, în Botoșani. 

* 16. Acest mormînt e al drept-credinciosului Cristea, : 

Bolfosul, feciorul dumisale loan, negustor împărătesc i, în- 

țelept și blind, de neam bun, pururea-milostiv săracilor ; 

care a trecut din această viaţă la anul de la Mîntuire 1802, 

Maiii în 25. El roagă pe trecători să spuie un Vata 

Nostru pentru el. 

* 17.; Venit-am de la Tatăl și am intrat în lame ; iarăși 

las lumea și merg. către Tatăl. Aici este trupul unui sfințit 

slujbaș ce au fost al Domnului Isus, preotul Avedis, ce 

i Sai zis Barhudar, născut în orașul Smilului (Ismail). A 

  

"1 «Negustor împărătesc» e negustor în slujba Sultanului, gealep. 

516,



519. 

520. 

gr
 

3
 

19
 

232 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMÂNIEI 
  

trăit viață curată şi desăvîrșită, și a venit apoi la Botoșani, 
unde i s'a întîmplat sfirșitul vieţii, trecînd de aici la viața ; 

de veci; anul 1814, Fevruarie 14. 

* 18. Acesta este mormîntul de odihnă al lui Hagi Lusig 
Maximovici, care a trecut din această lume. Ci el cere 
de la voi cei ce treceţi pe lîngă acest mormînt [să spu- 
neță] : «Dumnezeu să-l ierte» ; anul de la Mîntuire 1812, 
Fevruarie 9. 

* 19. Mormântul lui Hagi Mihail. Acest mormînt de odihnă 
este al bunului suflet Hagi Mihail, fiul negustorului Marcar, 
din Ținutul Păstunicului [în Armenia]; care a trecut din 
această viață la cea de veci, cînd era leatul armenesc 
1240 [1790], Ianuarie 14, în Botoşani. 

* 20. Mormiîntul Elisavetei. Acest mormânt de odihnă este 
al. dumneaei Elisaveta, soția lui Hagi Mihail, fiul răposa- 
tului Zadur; care a trecut din această viață la cea de veci, cînd era leatul armenesc 1237 [1787], Martie 8, în 
Botoșani. 

” 21. [Această] piatră [s'a] pus pe mormîntul lui Iacov, fiul lui Hagi Oxindie epitropul bisericii din orășelul Bo- toșani, din țerișoara Buhdan [Moldova]. Acesta era virtuos în purtări. A săvirșit viaţa lumii Își] a trecut, după po- ranca Domnului, la leaţul armenesc 1225 [1775], Octom- vrie în 2, | 

* 22. Acesta, este mormântul drept-eredinciosului Garabet, fiul dumisale Manug din orașul Rusciuc. Aici a fost co- borît în mormînt și se odihnește supt ţărina aceasta : Voi cari vă întîmplaţi a trece pe lingă acest mormâînt, ruga- ți-vă din toată inima pentru el ; leat armenesc 1230 [1780], Septemvrie în 13, 
x , A ou 3 . . 

23. Mormiîntul Saricăi, Jupăneasa Sarica, ce zace aicea
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era fată a lui Boghos din Ținutul Păstunicului [Armenia] ; 
bărbatul ei cel de-al doilea a fost Hagi Ovanes. Răposata 
se îndeletnicia cu binele și de faptele bune nu se depărta. 
A răposat la 1799, Maii în 3. 

24. Marta. M'ai coborit în acest mormînt, și în această 
groapă dorm eii, jupăneasa Marta, cea blindă, vestită, 
soția lui Boghos Lelenţ, care era din 'Pinutul Păstunicului 
și fată a lui Șișman Bedros, ce a fost din Smil (Ismail). 
Cind va suna trîmbița cea mare, voit fi gata spre lăcaș: 
Leatul 1782, Septemvrie în 10. 

* 25. Copil născut din lut, prunc nevinovat, aici zace cu 
trupul, în acest mormiînt strimt. Neamului său multă jă- 
lanie i-a lăsat și mult suspin din inimă în acest loc de 
jale. Era fiul dumisale Cristea Balasan, iubit al părinţilor 
săi, frumosul Garabet. Viaţa-i de la Dumnezeu a apus; 

la pruncii din ceruri a zburat cu sufletul. Vrednic s'a ară- 

tat ca acei ce vor ceti să cînte pentru dînsul: «Doamne 

miluiește-l». Leatul de la mîntuire 1807. 

* 26. Cel ce zace în acest mormint, David cu numele, în- 

țelept în cuvinte, fii al lui Hagi Grigore Caracaș, din 

neam bun, de la Rusciuc, împodobit cu haruri fără de sa- 

măn, frumos la față ca un trandafir, la treisprezece ani a 

"lăsat părinţilor săi jale înnainte de vreme: leatul de la 

Mîntuire 1821, Dechemvrie în 20. 

* 27. În acest mormînt strimt și îngust zace trupul drept- 

credincioasei fetei lui Iodia 'lrancu și soţia bună a lui 

Hagi Garabet Aburel, cea plină de duioșia părintească. 

Împlinind vrâsta de 70 de ani, s'a săvîrșit din această lume ; 

1832, Avgust în 15. 

* 928. Mormîntul acesta este al lui Manug, fiul bătrinului, 
; = - T n marelui și lăudatului negustor Cristea Nemţeanu. Săvir 
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șirea lui din această viață [a fost] la anul de la Mîntui- 
torul nostru 1799, Dechemvrie în 11. [Și] roagă pe cei 
ce se vor întîmpla a trece, să zică pentru dînsul din toată 
inima : Dumnezeii să-l ierte. 

* 29. Acesta e mormîntul de odihnă al lui Hariton fiul 
lui Manug, negustor din Botoșani. A încetat din viață la 
leatul armenesc 1241 și de la Mîntuire 1792, Octomvrie în 7. 

* 80. Voi cari: treceţi pe lingă acest mormiînt, gîndiți-vă 
la mine. Ce folos e să dobîndim cele de aică, dacă ne 
pierdem sufletul în deșert! De la mine luaţi pildă de su- 
ferință, căci nu s'a mai găsit nenorocit ca mine, Nicolae 
Robovici, [cu adevărat] rob, ce am rămas fără mîngiiere, 
Cu harul Domnului Dumnezei, binecuvintează pe fiul miei. 

“Vă rog să ziceți: «Dumnezeii să-l ierte», ca să primiţi 
buna răsplată. 1831, Aprilie în 6. 

31. Întracest mormînt zace trupul lui Ștefan Mirzic, 
căruia i sa zis și Tenghian, de loc din Tinutul Păstuni- 
cului, negustor din Botoșani, om bun la suflet și drept- 
credincios, epitrop al bisericii, părinte de fii buni. A lăsat 
urmași din neamul săi. Ajungînd la vrista de 50 de ani, 
l-a ajuns chemare la sorocul morții. Sfirșindu-se după o 
viață scurtă, a lăsat casa sa în multă Jale. Voi cei ce vă 
întîmplaţi a trece pe lingă acest mormânt, rugaţi-vă pentru 
cela ce doarme aici, zicînd un 'Tată] Nostru pentru ca 
Dumnezeii să ierte sufletul lui. 

32. Ștefan Balasan, negustor de bun neam, cinstit epi- 
trop al bisericii Sf. 'Preimi, Viță aleasă, fală a neamului 
săi, cunună, după numele său, de fapte vrednice de laudă. Acesta pe cei mai mulți dintre cei virtuoși i-a întrecut. În floarea vieții, la 58 de ani, lăcașul vieţuirii sale și l-a mutat la cer. Lasînd tot neamul săii în jale, se depărtează 
de lumea aceasta și se închide aici. Ci voi cei ce vă în-
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timplați a trece pe lingă acest mormînt, rugaţi sînteți de-a, 

pururea a pomeni către Domnul sufletul lui viii. Anul de 

la Mîntuire 1832, în Botoșani. 

33. Aici este înmormîntat Hacig Ciumiș și soția lui 552. 
Hopisa și fiul lor Ștefan, a căror amintire se cinstește de 

către fiul lor cel mai mare, Ohan, cu această cruce: 1827. 

* 34. Avedic. Flora. Mormiîntul de odihnă al cinstitului 533. 

Avedic Sahag Bolfosul și al soţiei sale Flora. Pe cînd ca 

un chedru frumos, cu o deosebită frumuseţă, mă împodo- 

biam, rea și amară durere a rupt friul vieţii mele. Vai! 

Oare cite lacrimi și cite dureri, cîte adincuri ale inimii la 

iubiții mei toți nu se vor deschide ! Însă cine a știut, cine 

a putut să se ferească de umbra morții: căcă, bătrin sai 

tînăr, ea n'a ales, ci de o potrivăcu sulița ei i-a străpuns. 

Anul de la Mintuire 1831, lunie în 15. Dar oare mie de 

acum înnainte, mi se va îndulci viaţa pe această lume? 

Căci ce poate fi mai amar decît a trăi fără tine? Erai 

pentru sufletul mieii floare de desfătare, neveştejită ; ci, pă- 

răsindu-mă, te-ai depărtat; dar nu va trece mult, și vin 

și ei. Las să, ne bocească într'o gură părinţii noștri iu- 

biți, cum și drăguţii noștri copilași, pe cari-i lăsăm în jale. 

1831, lunie 16. 

* 35. Mormintul băiatului Sahag Bolfosul, care a răposat 33% 

în vrâstă de 12 ani. O vristă ce abia înfloriai, drăgu- 

țule Sahag, de ce, închis supt pămînt, zacă singurel în tă- 

cere? Nu-ţi veză părinţii ? Numai în plinsete și bocete, ei 

strigă : «ce nenorocire», și adaugă «vai unde mi-i copilașul». 

Tu vei fi zicând însă: «Găsit-am odihna scumpă a vieții, 

ci să nu plingă cu durere duioșii mei părinți cu lacrimi». 

1831, lunie 15, în Botoșani. 

* a6. Veniit, văzuiu, lăsăit, mam dus. Jupăneasa Ana, 335. 

născută în Camenița, fiica lui Grigore de Bohdanowicz, și
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soția lui Valerian Misir. Pe tine, Doamne Dumnezeule, în 
veci țărina mormîntului miei te binecuvintează, căci pe 
această lume mi-ai lăsat un întreg neam iubit: pe soțul 
mieii Valerian Misir și copiii cei născuți din trupul miei. 
Cu plinsul lor mult m'ai plins și în acest mormînt m'ai 
acoperit. Dăruiește-li, Doamne, viaţă lungă, ca neîncetat 
să mă pomenească. 1840, Dechemvrie în 15, Botoșani. 
Adu-ţi aminte de mine, Doamne, cînd vei veni întru Îm- 
părăția ta. 

XIII. BIssRICA DIN STĂNCEȘTI (LÎNGĂ BOTOşANI). 

De-asupra ușii de intrare: 

Anul 1837 de la Nașterea Domnului nostru Is|us] H[ris- 
to]s sau făcut acest sfănt lăcaș cu toată cheltuiala Mare- 
lui- Vornic ai Tara-di-gos Alixandru Calimah, avănd epistat 
pi Polcovnicu Ilie Dobraniș și lucrători cu mănile pl lă- 
cuitorii acestui sat Stănceștii, și anumi, după neam, Chi- 
sălițăi, Chibăceni, Cerceleni, Părăneni, Tălăbeni, Speneni, 
Ciubotăreni, Cunteni, Morăreni, Bombeni.



 
 

 
   

 
 

VI. 

ORASUL BUCU 

  
 



LXXXIII. 

Mitropolia. 

|. Inscripţia veche, săpată, din afară nu mai este astăzi. Ea a fost 
înlocuită printr'o alta grecească, aurită, cu literele întortochiate, care 

pomeneşte în cuvinte pretenţioase numai pe sfinţii patroni Constantin 

şi Elena. Ea poartă data de 1793, şi a fost deci pusă de Mitropolitul 

Filaret al Ii-lea în cursul păstoriei sale foarte scurte (It. literaturii 
romîne în secolul al XVIII-lea, pp. 370-1). 

2. Inscripţia zugrăvită pe din lăuntru a fost acoperită de cafasul ce 

Sa făcut pentru cor. 

3. Chipurile ctitorilor sînt prinse în parte de acelaşi cafas. Se văd 

însă Domnul, Doamna şi fetița lor. - 

4, De-asupra pridvorului, noi, din față: 

Învălitu-s'au aceasta beserică den noi, tencuindu-se afară 

peste tot, înfrumsețăndu-să și în lăuntru cu icoane și 

altele ce se văd, de prea-sfiu[ţi]tul Mitropolit chir Dosiitie, 
intru a doa Do[m)nie a Mării Sale Io Alexandru Moruz 
Vvd., Iulie 28, 7307 [1799]. 

Dosoftei Pilitis a fost urmașul direct al lui Filaret. Lucrările înce- 
pute de acesta la Mitropolie aii fost deci continuate de dînsul și duse 
la capăt. 

5. Pe clopotniţa de la -intrare (partea d'innăuntru) : 

Adastă clopotniță iaste zidită și rădicată iaste de lumi- 
natul și blagocestivul Domnul lo Constantin Brăncoveanu 

Băsărabii, la anul de la Nașterea Spăsitorului Hristo ]s 

537. 
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1698, mța Septe[m]vrie 24 de zile, căndu ȘI al noaolea 
an al oblăduirii și stăpănii sale era. 

În acelaşi an Brîncoveanu a făcut biserica din Făgăraș, Sf. Nicolae din Galata, biserica din Ismail și chiliile hanului Sf. Gheorghe din București (Greceanu, în Magazinul istoric, II, pp. 345-6). 
540. 6. Pe o piatră de mormînt convexă, prinsă astăzi întrun stîlp ridicat de Mitropolitul Calinic Miclescu: 

Răposat-aii în Domnu preastințitul Mitropolit chir 'Theo- 
dosie la anul 7216 [1708], Ghen. 27 de zile, la al 87 pl 
[= și jumătate] de ani a vieţii sale, în zilele pre[a]-lumi- 
natului Domni Io Costandină [Băsărab] Voevod, păstorindu 
turma lui Hs. ani 39 și 9 luni, și s'a îngropat aice: 1708. 

[Jos:] Răposat-ai în Domnul prea-sfințitul Mitropolit 
chiru Stefan; Sep. 23, 7247 [1738]. 

[Sus:] .... Neofiti.... arhierarhi.... Anastase [restul neîn- 
țeles). 

Celelalte știri asupra datei morţii lui Teodosie se potrivesc cu aceasta (Isi. dit. rom. în sec. al X Viil-iea, L, p. 422). Socoteala păstoriei lui se face fără a se ţinea samă de timpul cît l-a înlocuit Varlaam (7. Lt lit. religioase a Romînilor, p. CLXVIII, nota 1). Mitropoliţul Ştefan a păstorit după Daniil pănă la 1738. 
Ucenic al lui Ştefan I-iii, Teodosie a avut, la rîndul săi, ca ucenic pe acest al doilea Ştefan. 

541. 7. În biserică, la stinga, pe mormîntul din față: 
Cenușa veche strămoșească, 
Dator[i] sînt fi so cinstească. 
Această sf[ă]ntă datorie 
Plătind-o și ei [cu] cucerie, 
La acest mormînt vechii și părintesc, 
Cum șa soți mele și frățesc, 
Pentr'aceasta aici am așăzat 
Și numele lor Jos am însemnat. 

1836, Iulie 1.
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Marele-Logofăt Bunea, cu soţia sa Grăjdana, Marele- 
Vornic Vlaicul, Marele-Vornic Grigore, Marele-Clucer Petru 
cu soți[a] sa Cheajna, Marele-Vornie Manu și cu soția sa 
Maria și cu fii-săi Ioanu, i Marele-Clucer Șărban și colo- 
nelul rosese Costantino; Roxandra născută Ghica, soția 
Vornicului Scarlat Grădișteanu, carele să află în viață, 
Efrosina născută Roset, soţia Marelui-Vistier și Cavaler 
Grigorie Grădișteanul, [ajșăzătoriul pet|r]i, — toț aceștia 
Grădișteni. 

Grigore Grădişteanu, care a pus această piatră pe mormîntul celor 
din neamul săi, a fost ispravnie de Ilfov în 1825 (Hurmuzaki, X, pp. 
LXXIII, 323), după ce stătuse o bucată de vreme la Braşov, în vremea 
tulburărilor de la 1821. Scarlat, fost Agă al lui Tudor Vladimirescu, 
ajunse, în Domnia lui Grigore Ghiea, Vornic al treilea (îbid., p. 17], 
No. CCXXXII; p. 194, no. CoLxIv): el era, cum se vede, rudă cu Dom- 
nul. Bunea Li a fost Vistier în jumătatea d'intăiă a secolului al 
XVII-lea. Vilcul (nu Vlaicul, ca în inscripție) şi Grigore sînt fiii săi. 
Văduva lui Petru Grădişteanu a luat pe Pirvu Ciîmpineanu, în veacul 
al XVIII-lea (Genealogia Cantacuzinilor, p. 108). Banul Manu de pe vre- 
mea lui Mihnea-cel-Răii trebuie să fi fost înrudit prin femei cu Gră- 
diştenii (Studiă și doc., V, pp. 192-3, no. 30). Cf. ibid, pp. 633-4. 

8. Pe alt mormînt, în fund: 

La lt. 7000 [1492] zidindu-să, de către răposatul Vel 
Dvornec Nedelcu Bălăceanu și Jupăneasa Anca, sf[ă)nta 
biserică Sf[ă]ntul Gheorghie Vechi, care după vreme fiind 
Mitropolie a țări, și, ca niște ctitori ce era, ș'ati făcut şi 
îngropătunea acolo, dar mai pă urmă, mutindu-să cathedra 
Mitropolii unde acum să află, urmă, și clironomi, ca niște 
ctitori ai Mitropolii țări, a-ș muta și îngropăciunea la sf|ănta 
Mitropolie, dovedindu-se atasta din piatra ce sali găsit 
pusă pă mormănt de la lt. 7149 [1640-1], unde să arată 
scrise acestea: «Subt adastă piatră să odihnesc oasele ro- 
bului lui D[ujmnezeii jupan Pătraşcu Vel Sulger, sin ră- 
posatu Barbul Postelnicul Bălăceanu, nepotul răposatului 

16
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Vel Dvornic Loloescu; pristăvitu-s'ai în zilile Domnului] 

loan Antonie Vvâ.». Iar,lt. 7239 [1730-1], sati mai scris 

și alţ răposaţ, adecă: Drăghic Bălăceanu Vel Postelnec, sin 
Pătrașcu Bălăceanu, și răposatu biv Vel Stolnic Costandin 

Bălăcean[u]. Care aceia piatră, din multa vreme fiind șterse 
multe din slove, spre pomenirea mai sus pomeniților stră- 

moș ai mei am preînnoit-o eii, robul lui Dumnezeii Cos- 
tandin Bălăceanu biv Vel Ban, acum, lt. 7339 [1830-1], 

peste 190 de ani. 

Asupra bătrînului Ban Bălăceanu se pot afla foarte multe lămuriri 

în vol. X din colecţia Hurmuzaki. Barbu Postelnicul Bălăceanu era 
văr cu vestitul Agă Constantin, duşmanul lui Brîncoveanu (Studă și 

doc., III, p. 27-8). Loloescu Vornicul e fratele lui Badea Bălăceanu (v. 
memoriul mieă Cronicele muntene, pp. 87-8). Constantin, care trăia în 1750, 

era nepotul lui Drăghici (Studiz și doc., V, pp. 495-6, No. 65; ci. pp. 

712-3). Nedelcu de la început e fabulos: familia-l punea pe vremea lui 
Mircea cel dintăiă (Hasdei, Magnum Eitymologicum, pp. 2983-4). Nu e 

identificabil cu Nedelcu Vornicul de supt Mirceşti (Lonnescu-Gion, - 

toria Bucureștilor, p. 189). 

9. Pe o cruce: 

hRobul tău Gheorghie Miclescu, 1829. 

A fost adusă de sigur de Mitropolitul Calinic Mielescu. 

10. Pe alta: 

Mitrofan ieromonah, mănăstirea Bisericani. 

E, de sigur, de aceiaşi proveniență. 

11. La paraclis, pe partea din lăuntrul uşii de intrare: 

Moh8afims, Bhoyiqs re xherây Trep.ovLây 

Nidhews Epvos 10 re nadavyevtwv 

Avjysi âp6&v Beorppoobw se văsowy, 

Ilioow &y zsâtorg înnofârov Bhayime 
lic d6ţay re 0205 ueyădoto oyr' Eprrjpoy 
XThăyroy pm povu0y, "Betuaro r[ov]e veoy : 
Ketva văp îph Mimrlpzols mpăe Enepow âpebst
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Xapxăs mnhoţăvoy i xareăndoutwe, 

Nm&y o5s veontixrove “ppetp' bBeut6hoy. 

; Ppăleo Grpextws mov pă Eharroy Eu. 

lewo 88 Epa răte oxontny îpiv Aavwrjov, 

Ppovpobvros & daddy ăpytepijoe ăryav, 

"Erei Oeoyovias ab. Ampilirptoc [. Notapaaj5ov. 

Adecă (dacă se pot traduce astfel de caricaturi antice, cu cuvinte 

vechi eroice, răă înțelese): 

«Nicolae, mlădiță a stăpînitorilor celor drepţi în cuget şi înțelep- 

ciune, ai vestitelor Domnii ale Moldovei şi Țerii-Romăneştă, în 

cîmpiile grase ale 'Țerii-Romănești de-cai-hrănitoare, spre mă- 
rirea lui Dumnezeii celui mare şi ca amintire a sufletului săi 

rîvnitor, a întemeiat această biserică. Căci această sfîntă Mitro- 

polie aţîță, spre mîntuirea cărnii ce s'a dat celor făcuţi din lut; 

pe pămînt. lar pentru bisericile pe care cu temelii adînci din 

noii le-a clădit, întreabă-mă doar pe mine cel umilit. Ci lucră- 

rile acestea s'aă învrednicit de sfinta supraveghere a lui Daniil, 

arhiereul cel ce păzeşte straşnic ceia ce e bine. În anul de la 

Nașterea Domnului 1723. Dimitrie Gh. Notară.» 

Deci ctitorul paraclisului şi de bună samă şi al chiliilor în care se 
află acum palatul Mitropolitului şi cancelaria metropolitană e Nicolae 
Mavrocordat. Daniil a fost Mitropoliiul acestuia de la 1720 înnainte 

(Îsi. dit. vom. în sec. al XVIII-lea, IL, p. 435). Cronica oficială a luj 
Radu Popescu vorbeşte (Magazinul istoric, IV, pp. 126-7) de sate 

şi venituri nouă date Mitropoliei de către acest Domn, şi mîntuie așa: 

«Atuncea Sai isprăvit şi paraclisul de la Mitropolie, care s'a făcut iar 

cu cheltuiala şi cu mila Măriei Sale». O scrisoare a lui Daniil cerînd 
nişte cărţi de slujbă şi materialul tipografiei domneşti ce se afla dusă 

la Făgăraș după căderea lui Brîncoveanu, saii în timpul războiului, în 
Socotelile Brașovului, p. 157. Poetul care a făcut inscripţia e Dimitrie 

Gheorgulis Notaras, în privința căruia se dai lămuriri în st. iz, rom: 

în sec. al XVIII-lea, I,p.45 nota 2, p.54. El scrie versuri şi pentru tra- 

tatul de filosofie al Domnului. 

12. Chipurile ctitorilor daă pe Domn, în haină verde, cu brii; pe 

Doamna Maria (cea d'intăiă) şi fiul ei Scarlat (ginerele Brincoveanu- 

lui); pe Pulheria Ciuchi (îngropată în 1716 la Mitropolie chiar, «în 

rănd cu alţi Domni şi Doamne ce sănt acolo îngropaţi»; Radu Popescu, 

46,
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x 
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în Magazinul istoric, IV, p. 43), în haină de brocard de aur cu blană, 
iar, dedesupt, haină încreţită, avînd la piept o bandă şi o roată de fir 
de aur, iar, în cap, coroană; lîngă dînsa staii încă copiii celei de a 
treia Doamne, Ai ei sînt mai departe, lîngă Nicolae-Vodă: Constantin 

şi Tancul. În sfîrşit, se vede și Doamna Smaranda, pe păretele din fund, 

iar, pe cel din a dreapta ușii, lîngă Pulheria, Alezandru-Vodă, născut 

la 12 Decembre 1720, şi Domnița Sultana, din 1721 (căsătoria lui Ni- 

colae cu Smaranda se făcu în timpul robiei sale din Ardeal, căci se 

întoarse cu dînsa în Scaun). Cf. mai sus, p. 75 (la mănăstirea Văcă- 

veşti). Se mai vede, tot lîngă Pulheria, şi un micuţ Ştefan Voevod 

(pentru cei doi copii cu acest nume ce a avut Domnul, în 1722 şi 

1723, v. Radu Popescu, p. 130). O fată a lui Nicolae, Mărioara, soţia 

lui lanachi Vel Cămăraşul, a fost îngropată lîngă mama ei, Pulheria, 

în Octombre 1725 (îbid., p. 142). Cf, şi mai sus, p. 75. 

13. Pe o mitră: 

Sau făcut cu cheltuiala a bun-credintosului Domni 

lo Costandin Basarabii Voevodii B|răncoveanu]; anii de 

[a] Hs. 1693. 
Aceasta e deci mitra făcută pentru Mitropolitul 'Teodosie încă, şi pe 

care el a purtat-o. 

14. Pe o icoană îmbrăcată grosolan cu argint: 

Ilapă rijs iepâs Gosrhirijs zarprapyiis povis mod Merehoo-Erthere 

2 Mmehenoviate di5ore* 4463. 

Adecă: 

«De la sfinta, împărătească patriarhicească mănăstire a Mega- 
Spileului în Pelopones, s'a dat; la 1463.» 

De sigur că această foarte veche icoană a fost adusă de vreunul 
dintre Mitropoliţii greci din veacul al XVIII-lea. 

15. Pe o cruce pe coasta dealului: 

Gheneral porutnic Mihail Miloradovit, poruncitor de 
un trup din al armii russești dîn Valahia și cavaler de 
multe cete, orîndueli, și spre pomenirea a offițerilor celor 
perit (sic) în deosibitele bătălii, spre cinstea, vitejiilor lor: 
polcovnic Isaiov, Ge polcul Cazacilor....
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Urmează multe alte nume. De cealaltă parte a crucii, e o inscripţie 
rusească cu același cuprins. 

Miloradovici a fost numit comandant al trupelor rusești din 'Țara- Romănească în toamna anului 1809 şi a plecat în Rusia la 26 Ianuar 1810. V. Erbiceanu, Cronicariz greci, p. 289. 

16. Pe alta, de vale: 
530. 

Atastă cruce iaste rădicată în slava D[o]mnului Hs. 
de Costandin Brăncoveanul Basarab], fecorul luminatului 
Domni lo Costandin Basarab Voevod, în locul alți cruci 
ce era de lemnii, care era rădicată de Preda băiv Vel 
Vormic Brăncoveanul în pomenire pentru fiii-său Papa 
Post., părintele mai sus pomenitului Domnu, că întw'aces- 
taș loc au perit, în zilele lui Costandin-Vod[ă] Șerban, ce 
ai tostu Domnă în urma, lui Matei- Vod[ă), cănd sau ră- 
dicati dărăbanţii asupra Domnului și a boiarilor ţări, la 
leat 7163 [1655]; și, stricăndu-se crucea de lemn, sati 
rădicat adastă de piatră la Iulie 20, leat 7221 [1713]. 

Prin urmare, omorul de la 17 Februar st. v. 1655 al boierilor de 
către Seimenii răsculați s'a făcut în Bucureşti. Dacă Papa fiul Predei 
Brîncoveanu a fost ucis chiar în locul acesta, se vede că pe el stăteau 
curțile domneşti făcute de Constantin-Vodă, întemeietorul Mitropoliei 
(v. Cronica 'Țeriă, în Magazinul istoric, IV, pp. 337-8). Dinu Brîncoveanu 
era fiul cel mai mare al Domnului din 1713: peste un an, pieria şi el 
ucis la Constantinopol. Cf. şi Studii și doc., LV, p. COLXII. 

II. BrseRica RADU-VODĂ, 

1. De-asupra uşii de intrare: 551. 

Aâpov dâe vii Tprăâ: "Adefavâpoc 6 zapuxap vady robroy zahaiobev. 
2 7 = 7 pă Za, =y. PE AR Lowe adBăvrne fuây “Pâvăovăoc Bosf66as haunps îpetpev x 6 15 ns “ii 

> 2 . = 3 * Ie) = »I 2.4 2 > ? 
dpooy, opispuoev 98 rodrov ei poviv riv râv "lfipuv, Ev Eret zpxy!. 

Adecă.: 

<A dat în dar Treimii Alexandru răposatul această biserică de 
de mult. Doinnul nostru loan Radu Voevod strălucit a în-
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nălțat-o din temelie şi a închinat-o mănastirii de la Ivir, în anul 
7123 [1615].» 

Cf. Iuliu Scriban, în Biserica ortodoză, 1901, p. 418, nota ?, 

«Și ai făcut Alexandru-Vodă din jos de Bucureşti o mănăstire mare, 
hram Si. Troiță», scrie Cronica TȚerii (Magazinul istoric, IV, p. 275). 
Mihai Postelnicul, fiul Banului Dobromir, se îngroapă în pridvorul ei 
încă din 1587 (Studă și doc., V, p. 438). Actul de donaţie e din 15 Maiă 
1577 (îbid., p. 703). În 1593 Sinan-Pașa o prefăcu în cetate sai palangă 
(cf. Naima, Annals of the turkish empive, trad. Fraser, şi Studăă și doc., 
V, p. 704). Radu Mihnea o făcu din noii, dind-o slujbei creştine. Cf, 
Constantin Căpitanul, ed. Iorga, p. 107 (unde nu se înțelege însă pri- 
cina închiderii vechii biserici și se dă greşit Mihnea Turcitul drept 
ctitor). 

352. 2. În biserică, la dreapta naosului: 

Acastă piatră de pre mormănti o'u făcut și O'ii frămsețat 
cela ce es[te] bine tinstit și de H[ristos] iubit creștin Ale- 
xandru Voevod născătoriul dumniilui celuia ce sai pris- 
tăvit întru fericită credință, celuia ce ai. fost bine cinstit 
și de H|risto]s iubit Domn creștin Radu Voevod, &-aii fost 
Domni Țărăi-Rumănești și Moldavei, și multe războe aii 
biruit, și iară ai venit de la t[i]nstita Portă ș'aii fost al 
doile răndii Domnii Țărăi-Rumănești, și ș'aii lăsat steagul fiiu- 
săii ce e mai sus scris, și iară sei dus de-a fost Domni 
Țărăi Moldovei; și acolo se” pristăvit, întru cetate în Hră 
lăi, în luna lui Ghenarie 13 zil[e], Sămbătă, și cu mare 
cinste l-ai adus trupul dumnelui, și l-au îngrupat în luna 
lu Feurarie în 5 zil[e], Duminecă. Aicea zac osele dum- 
nealui. Dumnezeu-l iarte împărăție ceriului adevărat. În 
anii 7134 [1626]. 

Cf. menţiunea morţii în Miron Costin şi în Cronica munteană (1. e. p. 310); Hasdeu, Cuvente den bătrăni, IL, p. 243. Un act din ziua mor- 
ţii sale, în Studii și doc, V, p. 15, no. 75. 

333. 3. Tot acolo, mai departe către uşă: 

Hp'cTaRn ca EATOR'EpHaaro ui BArOUCTHESIA renta Gaeunaa
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npt [o lature a pietrei lipseşte], oemeaue ir, nara &, Atta 

TE Al 

Adecă: 

«A răposat bine-credincioasa şi blagocestiva Doamnă Elena, 

prea..., temelia 23, epacta 2, luna Ianuarie 14.» 

De sigur că e o fată de Domn. În adevăr, Doamnele din familia Mir- 

ceştilor pe această vreme sai chemat Ecaterina lui Alexandru Mri 

cea, ctitorul, şi Neaga (a lui Mihnea, fiul acestuia). Elena ar fi deci 

mai probabil fata lui Alexandru. Acesta, îndată ce soseşte în ţară, la 

1568, însoară pe boierul care i-a fost mai credincios, Ivaşco Golescu, cu 

Elena; fiul lor poartă un nume domnesc, Vlad, şi e tăcut Postelnic de 

către Alexaudru la vrista de doi ani, ceia ce nu am mai întâlnit. Cînd 

Ivașcu moare, el e îngropat de Petru Şchiopul, Domnul Moldovei, ruda 

lui Alexandru-Vodă, în mănăstirea domnească a Bistriţei. După moartea 

lui, «Ivăşteasa» joacă un mare rol: în 1585, ea e primită cu cinste la 

Braşov; în 1587 ea vine iarăşi de două ori în acest oraș, împreună cu 

fiul ei. În 1588, ea se gătește să intre în Ardeal cu trabanţă (cf. mai 

sus, p. 40; pp. 141-6; Hurmuzaki, XI, pp. XXI, 829, 834, 836, 878). 

Mi se impune deci ipotesa că Elena a fost fata lui Alexandru şi că 

acest mormînt e al ei. Anul lipseşte din nenorocire, şi datările celelalte 

sînt prea puţin sigure ca să-l poată căuta cineva în ele. 

4. Pe alta, mai către părete, din aceiaşi vreme: 

nptcragu c€ Bareuerutare Îw Baa,  ESEROA, CH BEANIATO 

Alnyeut Boegoa B aer zâu... [ip5r cla[u]u. a aSn. ar AEm[eaie 

A, Ma IA. HR Ati. 

Adecă: 

«A răposat blagocestivul Io Vlad Voevod, fiul marelui Mih- 

ea Voevod..., în anul 709—, [erugul] soarelui 14, al lunii II, 

temelia 4, în luna lui lulie 22 de zile.» 

Dacă nu ni sa păstrat data de an, nu poate fi nici-o îndoială asu- 

pra numelui copilului domnesc îngropat aică. Vlad era un nume obiș- 

nuit în această familie drăculească. Un fii al lui Miloş se chema tot 

Vlad (v. Contribuţiună la Istoria Munteniei, passim). Un Vlad era fiul 

Elenei, fiica lui Alexandru-Vodă poate, cu Ivaşco Golescu. Și un fii al 

lui Petru Șchiopul sa chemat Vlad (v. Prefaţa vol. XI din colecţia
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Hurmuzaki). Dacă ar fi fost şi la Munteni obiceiul de a se înseihna în 
actele Domnilor mărturia fiului lor, am şti cînd s'a născut și a murit 
Vlad fiul lui Mihnea. În 1587, Domnul avea numai un fii, Radu, care 
era, în vristă de «ceva mai mult decît trei ani» și a murit şi el înnainte 
de 1591, pe cînd fiul natural al lui Mihnea, Radu, ctitorul acestei bi- 
serici, și fiii turci ai aceluiași Mihnea aă dus mai departe neamul (v. 
îbid., p. 78, nota 1, p. 99, nota 1), Cred că Vlad murise înnainte de 
această dată. 

5. Pe întăia piatră în partea dreaptă a bisericii: Se
 

o
r
 

Si
 

"Evraăs xeira 6 Sobhac 103 Beo5 6 Meashovrităpns Leopyăxrs ka 
vEhos, Goris Enhjpoce mă nowbv pptos în mă 1747 Erei, 16 pap[riov). Keira: 
îp0d xai 1) Gobhq rob eo Mersin-Ioapynrteoa "Ava, 1 vbuen rod 
6mdEvzoc, oblwyos ro5 abradehpov abrod Baa Kayshov, Meă)ov- 
Iloxapyixov, js sv câ 1757 Eze, 7 ?lovhiov, dmih6e npbe Kbprov. 

Adecă: 

«Aici zace robul lui Dumnezei Marele-Sluger Iordachi Canelos, 
care şi-a plătit datoria de obşte în anul 1747, 16 Mart. Zace 
şi roaba lui Dumnezei Marea-Păhărniceasă Ana, cumnata aces- 
tuia, soția fratelui său Vasilachi Canelos, Păharnicul-cel-Mare, 
care a plecat către Domnul în anul 1757, 7 Ialie.» 

556. 6. Pe alta, în acelaşi rînd: 

Suptu atastă piiatră odihnescu oasele robului lui Dum- 
nezeu lordache bivi Vela Cap. za Cazasă ot Tărgoviște, 
sin Dragomir Cap. Bălcescul, și sal pristăviti în zilile 
pre-luminatului Domnu lo Nicolae Voivod, la leat 7232 
[1723], Oct. den. 26. 

7. dem: 

"A)eEovâpoe Mobszhip:ns" 1726. 

[S
L 

-
?
 

T Suptu această piatră odihneaște răposatul robul lui 
Dumnezeu Alexsandrache Ceaușul sin Balasache Muselimul. 
Domne Dumnezeul tuturor, odihneaște sufletul întru În- 
părățiia ta cea de veat, amin. Rev. 17, leat 7234 [1726]. 

558. 8. Idem, în rîndul al doilea ; 

Sulp]ti atastă piiatmă odihnescu oasele robului lui D[u]m-
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nezeii Preda Căcitanulă i jupăneasa dumnealui Dumitrana, 

în zililea prea-luminatului D[o]mnului nostru Lon Mihaiii 
Racoviţă Voevodi; lul. dni 20, lt. 7250 [1742]. 

9. Idem: 

“Ryradda meirav razewvâi Gobhoc rob .Gscd Mavohăzms robvouz, băs 

705 Kovyorayrivob, bo5 Xarti, Mabprăvov, ăvăpbs zeriuimtvav, Ex Zaopăs. 

sai eic modhnbe âvpomobs Ehewap&vov, Byzep dafpoy, Kbps, ziuă xai.., 

vă dboste vă orepr.. 0â Ev yopa râv Bwmoiav apte, Sent. we. 

Adecă: 

«Aici zace smeritul robul lui Duinnezeii Manolaehi cu numele, 

fiul lui Constantin, care şi el a fost fiii al lui Hagi-Maurianos, 

om prea-cinstit, din Zagora, şi care pe mulţi oameni i-a miluit; 

pe care luîndu-l, Doamne, cinsteşte-l și... vei da să... în ţara 

drepţilor; 1765, Septembre 26.» 

10. Idem: 

Mormîntul unui Ioachim din Silivria, mort la 1765; inscripţie gre- 

cească, 

11. Idem: 

1786, 'lavonăgp. 24. 
Tă dsră ils obs mob 0s05 "Awns KEusniwovnos, GbEbY0D, mob sh-. 

Vsveorizav ăppovros Meyăhov-Mzăvo» Ilăyov Pounztoxov brd pby Mov 

Todo vpbatovrat: 1) 85 Voi) Ev BOXĂpOY YVOPA- 

Adecă : 

«Dasele roabei lui Dumnezei Anei Cîmpineanca, soția prea- 

nobilului boier Marelui-Ban Pană Filipescu, sînt astrucate supt 

această piatră ; iar sufletul este în ţara fericiților.» 

Pentru Pană şi Aniţa, v. ediţia mea din Constantin Căpitanul, p. 

Xxvu și urm. Tot acolo, p. XXXI, nota 2, această inscripţie, în chip 

greşit, 

12. Ibid.: 

Suptii atastă piiatră odihnescu-se oasele răposatului robi 

lu Dumnezeii Mant[a] Fărcășanul Vel Stolnecui, îngropăn- 

ci
 

e * 

561.



563. 

565, 

  

250 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEĂ 

du-se în sfănta măn[ăjstere Radului- Vodă, răposănd în ze- 
lele lumenatului Domn loan Grigorie Gheca Voevod, fiind 

cursul anelor leat 7242 [1743], la luna lui Octomvrie dni 
7, scriindu-se pentru ve&neca pomenere. 

Pentru Şerban, Matei şi Răducanu PFărcăşanii, v. Gen. Cantacuzi- 
nilor, p. 117. Pentru Răducanu, şi Doc. Cantacuzinilor, p. 226, no. XcIv. 
Pentru Matei scriitorul, care trăia şi în 1749, v. Îsi. lit. rom. în sec. al 

XVIIL lea, |, pp. 504-5. 

13. ldem: 

Supt aciastă piatră odihnește rămășițile mortale dum- 

niaei Marea-Logofetiasa Elisaveta Filipeasca, născută Hri- 

soscolio, în vărstă de anii 62, răposată la anul 1852, Fe- 
vruarie 18. 

1857, Martie 27. 

14. Pe o piatră în stînga intrării: 

Suptu atustă piiatră înfrumusețată află-s[ă] oasele ju- 

păneasii Chiajnii, jupuneasa lui Matei V[e]l Portar, 

tata Radului Postelnecul Dudescul, carea prestăvitu-s'ati 

de ani 24; cu mare cinste șă cu multă Jale sai astrucatu 

întru acestu sfăntu lăcașu la anul de la Zidirea Lumii 7202 

[1693], Septemvrie dnă 8. 

Mormiîntul unui fii al lui Radu Dudescu, în acest volum, pp. 113-4. 
Acolo şi lămuriri asupra familiei. Pe această fată n'o cunoştea autorul 
Genealogie: Cantacuzinilor. Brîncoveanu, Domnul de atunci, a început 
cu Vergo ca Mare-Portar (Greceanu, în Magazinul istoric, ÎI, pp. 134, 
149). Acest Matei pare a fi Matei Ciorogiîrleanu, îiutăiii Vel Sluger 
(îbid., p. 158). Dar la 1694 același cronicar pomeneşte pe «Costandin 
Ciorogirleanul Vel Slugeariii» (p. 215). 

15. Idem: 

"Eorabdo strat... 060 rod oentoi dtuas rod Kaorpubrnv rpivovs, Peopţio». 
Ex i aoropiac rbrp/vovtos mompldos: cenrâv "ovE[wv] 2pbm vid sbosfirpov, 
donep dda/bsis mâcay Sontpoy, pădo, mâheg nheloras ai E... HArOT- 
1sboas, GrpStTpâzos ra (bare mpăs usdovras npeofeboar, 2fic 38 oely]os 
Cijoas, îv ride meet Ev ziovu Tijpev mareorpee răvy fiov 1716.



MÎNĂSTIREA RADU-VODĂ 251 

Adecă: 

«Aici zace... trupul venerabilului Gheorghe, de neam Castrio- 

tul, din ţara Castoriei, care s'a născut fiii cuminte al unor res- 

pectabili părinţi, şi, după ce şi-a mîntuit învățăturile, a cercetat 

tot Apusul, mai ales foarte multe orașe, şi a îndeplinit deose- 
bite solii la stăpănitorii [de acolo], iar apoi, trăind după cu- 

viință în acest oraş, s'a strămutat din viaţă, la bătrîneţe înnain- 
tate, în acest oraş, anul fiind 1716.» 

Gheorghe Castriotul a fost mai întăiă Postelnic al lui Constantin 

Brâncoveanu. Om bogat, a făcut cea dintăiii şcoală în locul săii de 

naștere, și a tipărit pe socoteala lui, la 1703, Învățătura dogmatică a 

Bisericii Răsăritului, tipăritură grecească a teascurilor muntene (Bianu şi 

Hodoș, Bibhografia romănească veche, I, pp. 450-1), pe care o împărţi 

în dar drept-eredincioşilor de limba sa. V. și Convorbiri literare pe 

1903, p. 391. A fost trimes şi la 1711 în Moldova pentru a sfătui pe 

Țar să încheie pacea cu Turcii, — lucru ce se pomenește de multe 

izvoare, arătate în [sf. li. române în sec. al XVIII-lea, |, pp. 3224, şi 

chiar de ziarul lui Petru-cel-Mare (Journal de Pierre le Grand, la anul 

1711); atunci era fost Mare-Comis, loc pe care-l avea încă din 1704 
(Studiă și doc., V, p. 192, no. 56). După mazilirea în 1714 a Domnului 
săă, el a trăit ca mazil încă doi ani. 

16. Idem: 

Aicea odihnescu-se oasele robului lui Dumnezăi... Ţari- 

arădean...; 79245 [1736-7]. 

17. Idem: 

Supt a&astă piiatră odihnește robul lui Dumnezăi Lo- 

go]fătul Preda Mărlijșanul, și s'aii prestăvit în zilele lu- 

minatului Domnului Nicolai Voevod; leat 7229 [1720-1). 

Dacă e un Merișanu, familia e cunoscută. Constantin Briîncoveanu a 

pus să se spînzure un Staico Merișanul din Bucşani, care uneltia cu 

Moldovenii împotriva tronului săi. V. şi Studă și doc., V, pp. 528-9, 715. 

18. Idem. Se cunoaşte atit: 

„GE VÎjG "TDYALRĂG,.ua EVâue: DEWAS,ne GbVEWVOG-.. vocoypovia, d8 raxsiG1; 

PA 

(sto, 

567. 

568.



569. 

Yi
 

Se
 

ge
 

3
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Ar fi deci: 

[Aici zace) trupul unei respectabile femei, soţia lui..., [care] 
ucisă de o boală îndelungată, a plecat. 

19. Idem: 

) 

Supt atastă piiatră să odihnește robii lui D[ujmnezei 
Petre, Gherghina, 1795, Avgust 8. Să odihnește fetorul, 
Jupla]ni Todor Velico. 

20. Idem: 

[Aică să odihnește trup]ol [... soției lui...Jeanu Ve]! Ca- 
plijtanu, care ai fostii fataa Agăi Jăpei, și s'au prăstăvitii 
în zilele creștinului și luminatului Domiinu lo Constandiuii 
Brăncoveanul Băsărabu Voevod, vă leat 7199 [1691], Ag.5. 

21. Idem: 

Suptu acestă piiatră odihnescu-se oasele robilor lui D[u]m- 
n[ejzeii Matei Comăneanul Ve]! Căpfilt[an] za Seimeani 
și a jupăneasii lui, Caliţii, ce aii fostu fiică lui Matei b[iv] 
V[e]l Cluzfer], carea întăia de tânără vărstă şa dat da- 
toriia cea de obște la Iunie 23, lt. 7206 [1698]. Iar, dup[ă] 
ce au trecut an[i] —, la luna lu -—, în zil[e], ș'aii dat 
și boiarinul ei Matei Căp[i]t[anul] datoriia dup” orănduială, 
căt li să odihneseu oasele amăndorora, aică. 

  

22. În faţă: 

"tomado. vanaboveau ră doră roi paxapirob Myoi za rijs solo» 
abrod Madodwijs, otrwee posi “pa 'oshhoovrse rd Civ, EGep$Tp09%. 
Tan 38 xi Î odrâv Ooyarip Karepivn, (joasa. abri Er mps tă 
etnoot, avâr, "Azph). mo, 

Adecă: 

«Aici se odihnesc oasele răposatului Mibail şi ale soției lui 
Magdalina, cari, trăind pănă la adinci bătrineţe, sai săvirșit; 
sa îngropat însă şi fata lor Ecaterina, care a trăit aproape douăzeci de ani; 1763, Aprilie 21.»
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93. Ibid. 

"Evide meirat 6 Bobhos 105 Baob "Adavăstoc "Aunpăc Medehytoriăpns, 
Gy mois TExvots abroă, ai 1] 805)m rob Qeo5 ani ob(b'jos rod fm0&yroc, 

Magia, îi ăvamab6m îv Kopiw, [Coana] im 89. 

Adecă : 

«Aici zace robul lui Dumnezeii Atanasie Amiras Medelnicerul 
cu copiii lui, şi roaba lui Dumnezeii şi soţia aceluia, Maria, care 
a răposat întru Domnul la vrista de 89 de ani.» 

Un Alexandru Amiras a scris o Cronică a Moldovei şi o povestire 
a șederii lui Carol al XIl-lea la Bender. V. Jsz. li/. rom. în sec. al 
XVIIl-iea, tabla, şi Studii şi doc., IX (unde am tipărit cea de-a doua 
operă a lui; există şi un tiragiă a parte cu titlu şi prefața în italie- 
neşte, Bucureşti, 1905). 

24. Ibid. 

Supt atastă piiatră odihnește oasele adormiților robilor 
lui Dumnezeii biv Vel Clucer Ioan Voinescul și socru-săii 
Văminar Constandin Borănescul i fiica sa Sofia, dinpreună 
cu bărbatul său Bmanoil, ale cărora suflete mutîndu-se 
dintr'această vremelnică, vieţuire aii mers la cea adevărată, 

și veânică; însă Clucerul Ioan Voinescul ș'aii dat obhștescul 
sfirșit la anul 1838, Octomvrie 6, și sint îngropate tru- 

purile acestorii răposață într'acest stînt și dumnezeesc lăcaș, 
mănăstirea Radului-Vodă; ale cărora suflete odihnească-le 

prea-milostivul Dumnezei în lăcașurile drepţilor. 

25, Pe ripide: 

lo Nicolae Aflexandru] V[oevod] riaa ro [— Doamna 

lui] Smaranda [chipuri de copii, lîngă care e seris:] Alixan- - 

du VV,, Constantin V., lanuicul V. 

V. mai sus, pp. 243-4. 

, , 19 
26. Cruce asămănătoare, de la un Mitropolit muntean (Daniil?) al 

cărui nume nu e însemnat, 

gr
 

-
y
 * 

Se
 

= pes
 

IL
 

= g
i



254 INSCRIPȚII DIN BISERICILE ROMĂNIEI 
  

517. 27. Pe o icoană îmbrăcată cu argint: 

A ovyăpoijc uă tEdâwy rob mavooiotărov ăpyiavâptroo "pvariov 

“Paăovhorov x5 'Iârpirov, în nshewe “Pocdsorov, 1812. 

Adecă: 

«Cu ajutorul și cheltuielile prea-cucernicului arhimandrit Ignatie 
de la Radu-Vodă şi de la, Ivir, [de loc] din oraşul Rodosto, 1812.» 

578. 28. Pe aceiași, inscripţia cea veche: 

1747. Xovhzâvo. Sopvirta Niohăov Bos663a MoavpoxonSărov. ț DOXOp 

Adecă: 

«Sultana, Domnița lui Nicolae Voevod Mavrocordat.» 

Sultana s'a născut dintwa treia căsătorie a lui Nicolae Mavrocordat, 
cu Smaranda Doamna, al cărei nume și chip se văd şi pe ripida de la 
N-rul 25. Cf. Genealogia Cantacuzinilor, p. 389. Ea s'a măritat cu Di- 
mitrie Balasachi. V. cap. Mihai- Vodă, No. 10. 

579. 29. Pe o icoană a Sf. Treimi: 

De dumnealui biv Vel Cruceru Ioan Voinescu, înpreună 
cu soțiea sa Eleni i cu fiica dumnealor Maria ; 1833, Lunie 23. 

V. şi No. 9%, 

580. 30. Pe patru sfeşnice: 

Aanăwg mob ăpxipavăpirov Xpvodvrov vai obvâpouă, 105 ăpxovros Kane 
papăsm lo: X: Mooxov" are, Abyobarov a. 

Adecă: 

«Cu cheltuiala archimandritului Hrisant şi cu ajutorul dumisale 
Cămăraşului Ioan Hagi-Moscu ; 1786, August 1.» 

31. Alte inscripţii, foarte îndoielnice, pe o cădelniţă și pe niște paf- 
tale, în Musceleanu, pp. 72-4. 

32, Pe clopotniţă, inscripţie grecească, prin care se arată că ea a fost clă- 
dită din noii, după ce căzuse de cutremur, pe vremea lui Constantin- 
Vodă Ipsilanti şi a Mitropolitului Dosoftei Filitis (î9 Tirhăwoo Kovoravrivov, AootBtov Te, âpytebrov Aaxiac).
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III. BiseRroa Mruai-Vonă. 

"1, Pe ușa de intrare, săpată: 

1594, îxriorn 6 vote. o! (sic) 88 nbhm eri Erove 1711, ptovp.eveGovros 

loop rod îx Mov. 

Adecă : 

«La 1594 s'a clădit biserica; iar poarta în anul 1711, fiind 

egumen Iosif, cel din Milos.» 

2. Pe d'nnuntru zugrăvit: 

ilpă 350 pioewv atovov zăv ris Aoxlas Xaumpbyov Opâvov 6 râs 

Bhayias xhewdc corip, râv Tpepâvov 7 pâia vhtoc Muyai-Bodac 

6 zai “pevvatoc, râv brmndoy ăhhos zarijp, pepe Eu Băbpwv rây vaby 

robroy ueră Grpârwy [= arpbrov] z6vay roobrwy, pivob eo [rob 

„mpobeic moi e vixme obuohov îx orporăpyob uwvijuinv O&raev lepăv, 

rob Nixohăob ăpw rtpijc. "AA 2metă pr orhmpă upoveia, Î| năyra 

ebelpoooa, ămmyveta, vw adrbv îjmelhet oiwrpă wopă, &pmveboe. Geia, &v 

Gepu& ti, oo) drpbrp vai Gprăijhwp, Eptoet ăxpq ai tepă vaxat- 

viody, mapă 5otob dpytwavăpizo» Oecânstov Kovrozobhob, xhsvod avăpc, 

ro ex Boonâpov, rod % îjobu&vov Xionerpac dtoprouEvov, sic d6&ay 7 

aivoy Ozo5 marpâc, îv mer 1834, wară pijva "lobvtov. 

Adecă: 

«Cu două veacuri şi jumătate înnainte, împodobind Scaunul Da- 

ciei gloriosul mîntuitor al'Țerii-Romănești, faima, cea mare a Dom- 

nilor, Mihai-Vodă, zis şi Viteazul, al doilea părinte al supușilor 

săi, a ridicat din temelie această biserică cu aceste ostenelă ne- 

sfirşite, rînit numai de rîvna dumnezeiască și, ca semn al biruinţii 

de căpitan, a pus-o ca o amintire sfîntă, întru cinstea Sf. Nicolae. 

Dar, de oare ce pajerea cea aspră a Timpului, care înghite toate, 

cea neîmblînzită, şi pe dînsul l-a luat într”o vrednică de jale peire, 

îndemnat de Dumnezei, cu caldă rîvnă, cu sîrguință nesiirșită 

şi vădită şi cu o aplecare înnaltă şi sfintă, a fost înnoită, [bise- 

rica) de cucernicul arhimandrit: Teodosie Contopulo, vestit bărbat, 

din Vosporos [în Crimeia; sai din Bosfor, din Constantinopol), 

cel ce fusese orînduit şi egumen al Simopetrei, întru slava lui 

Dumnezeă Tatăl, în anul 1834, luna lunie.» 

ex
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3. Pe un mormînt în pridvorul deschis: 

1847, Mapriov 10. Oeod6otoc lepouivayoc uzi Megane. 

Adecă : 

«1847, Martie 10. Teodosie ieromonahul, și egumenul de al 
Mihai-Vodă.» 

4. Al Efrosinei Geanoglu, îngropată la 1838 (inscripție grecească). 

5. Al unui Grec, mort la 22 Iunie 1834. 

6. Pe alt mormînt, tot acolo: 

* Vorbește piatra: n'am multe de a pune supt mine: 
Aici zace omul rari foarte] mee... [ijn Domnul vieţuind, 

Și a ter[iciţilor] părin[ ți numele] cinstindu, iubind, 
Și soția lui Anica, [care] a fost fală ȘI... 

Vorbește mul[te această] piatră cănd s[lava] tace, 
Maria Arcudinschi Gianoglu; 28 April, 1839. 

7. Pe un mormînt în biserică, la dreapta : 

1776. "Eivddde sira 6 3odX[oc] rod 0205 Kaz(e]răyos] Amvajzpns 
Rapoodvas" Xe. ap (2). 

Adecă : 

«1776. Aici zace robul lui Dumnezei Căpitanul Dimitrie Cara- 
gunas, Septembre 23 ().» 

8. Idem: 

"Evdăăe xetrar 7, Bob r[o5 0e05...], 1je uăv zariip..., pajeăp Bsohosia..., 
oi marpis Mohâafia, îv râ eimoot Erer clic jxiae adrijs... Bhaxia 
ex Kepxbpas av[tbp]... pop î Movaftae etc [Byavtav| croexouăv v i pe 

X i 4 7 Hal nn AREXOM... Xenreufptov. 

Adecă;: 

«Aici zace roaba lui Dumnezei...., al cărei tată [a fost]..., iar mama Teodosia..., şi ţara de naştere, Moldova ; în al donăzecelea 
an al viistei sale... s'a măritat în Țara-Romănească, cu un 
soţ de loc din Corfi, [şi], viind ea din Moldova [aici în 'Țara-Romă- 
nească], și [trăind.... ani), a plecat [la, veşnicele lăcașuri în anul...: 
pe la 1700), în luna lui Septembre.»
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9. Idem; strălucită inscripție mare, cu caracter foarte vechii : 

+ Suptu atasta piatră odehnescu osele robului lui Dum- 
nezeii.... [juplănii Ivașcu Vel Vornic oţ Bălean[i], și se 
prestăvi în zilele lu Io Duca Voevoa. Pis m[esi]ţa Av- 
gustii dni 2, leat 7187 [1679]. 

Ivaşco, fiul lui Gherghe Banul, un șef de partid acesta, încercase 
întăiă să oprească prin pîri, în 1678, numirea ca Domn a lui Şerban 
Cantacuzino, apoi else adăposti pe lîngă dușmanui acestuia, Duca-Vodă, 
care fusese strămutat în Moldova. Acolo muri el, peste puțină vreme, 
și i se aduse trupul în 'Țara-Romănească. Neştiindu-se ziua morţii, se 
pune aceia a scrierii epitafului. — Pentru el, v. Cronicele muntene (din 
dn. Ac. Rom., XXI), pp. 39-40; Cronica Țerii (Magasinul istoric, IV şi 
V) și a lui Constantin Căpitanul, ed. Iorga: Cea d'intăiii scrie așa despre 
sfirşitul lui: «Încă din Țarigrad ai fugit la Moldova, împreună cu 
Staico Paharnicul din Bucșani, şi acolo sai pristăvit şi Ivașco Logo- 
fătul», iar familia sa trecu în Ardeal (V, p. 28). Pentru alt Ivaşco Bă- 
leanul din acest timp, fiul lui Pătru Ceauşul,.v. Studă și doc., III, p. 
21; V, p. 519 şi urm. 

10. Pe un mormînt foarte frumos săpat: 

Tufoc xar&yst rd Ga Xpaparăirtas ris "Avgorpas, hEţo Xpoaooxov- 
huiav, Bv'yorpăs Ampinrptov ro Mzxhocârn ua Tie Xovhrâvns Adpwns, 
W»yarpbs Mabpoxopâdruv. E 3, K[bpr]s, 8ăs zratopzoy zi Xbox" aos”, 
“Iowobapiob "7%. 

Adecă : 

«Acest mormînt cuprinde trupul Smărăndiţei Agoaia, adecă al 
soției lui Hrisoscolei, fata lui Dimitrie Balasachi şi a Sultanei 
Doamnei, fiica lui Mavrocordat. lar tu, Doamne, qă-i iertarea 
păcatelor; 1776, Ianuar 1-iă.» 

Din Gen. Cant., p. 391, se vede că loan-Vodă Mavrocordat, fiul lui 
Nicolae, ţinu în a doua căsătorie pe Sultana, văduvă după Dumitraşcu 
Ramadan şi care avuse cu acesta o fată măritată după fiul Banu- 
lui Ianachi Hrisoscoleii. Nu trebuie să se creadă însă că, printr'o con- 
fusie, această menţiune genealogică se raportă la Smărăndiţa Agoaia. 
Aceasta trebuie să fi fost fată Sultanei, fiica mai mică a lui Nicolae 
Mavrocordat (v. îbid., p. 389). Ct. și Legrand, Genealogie des Mauro- 

17 

589. 

590,
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cordato (1900). Cît priveşte pe Hrisoscolei, el poate fi Constantin sai 

„. Grigore, cari trăia pe la 1774 (îbid., pp. 181, 512). Cf. mai sus, p. 254, 
no. 28. 

11. Pe un mormânt din stînga, această inscripţie, foarte frumos săpată, 
dar, din nenorocire, de tot ştearsă: 

„a piatră... Maii 1. 

- Pe margene: 

Jupan Rad[u] R.... 

192. Pe alt mormînt: 

Suptu acastă piatră află-se oasele răposatului Predii 
Urdărean|ui], [carjele ai fost Slugeru-Mare, care se-ai 
săvărșitu la leatu 7180 [1672], la luna lui Fev. 3 zile, 

„iară aemu, în zilile pre-luminatului Domnu lo Șerban 
C[antacuzino] B[asarab] Voivodii, de cinstitulu fiit-săti Bar- 
bulu Velichii Peh., după osărdia, cea, fiiască, și piatra e pusă 
de-asupra oaseloru părintelui săi. 

Și în 1688, la sfîrşitul Domniei lui Şerban-Vodă, Barbu Urdăreanu 
era Păbarnic-Mare (Gen. Cant., p. 111, No. LII). El înlocuise pe Du- 
mitraşcu, care ocupa acest loc la 1681 (îdid., p. 104, No. xuvrmn). Des- 
pre un alt Urdărean, Istraţi, care a ținut pe fata lui Ianachi Văcă- 
rescu, se spune că era nepot de fată lui Şerban Cantacuzino Voevod 
(5bid., p. 369): în adevăr, el era fiul celui dintăiii Istrati şi al Smaran- 
dei, o fată a Domnului (;%id., p. 257). o 

IV. BISERICA SLOBOZIA. 

(CE. Administraţiunea Casei Bisericii, Șeapte biserică cu averea lor pro- 
prie, București 1904, p. 101 şi urm.) 

„1. Odată de-asupra uşii de intrare, acum în pridvor, în zid, la stînga, jos: 

„Abastă sfănt[ă] și d[umne]zeiască bis[e]rică cu ajutoriul 
lui D[umne]zei sat făcut den temelie și au înfrumusețat 
precum să vede, prăznuindu-se hramul Nașterii Prea-sfintei
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Născătoare de D[umnejzeii și pururea Fetoarei Mariei și 

a sfănt și marelui m[ujă[e]nici Dimitrie mporeuneare [== iz- 

voritorul de mir], cu toată chieltuiala dumnealui jupan 
Constandin Năsturel biv Vel Vistiarii și cu jupăneasa 

dumnealui Ancuţa, pentru pomenirea sufletelor dumnealor 

şi a tot neamul dumnealor, în zilele prea-luminatului 

Domnului nostru lo Costandin Nicolae V[oe]vod Ma- 

vrocordat, la luna Septem. 8, leat 7252 [1743). 

Biserica a fost făcută de lemn, cum se vede din crucea a cărei inscripţie 
“urmează, de Radu Leon, pe locul unde tatăl săă, Leon-Vodă, înfipsese 

acea cruce în amintirea, biruinții sale din 1631 asupra boierilor. Vechea 

clădire a căzut însă, la o dată ce nu se cunoaşte, şi în locul ei s'a zidit 

noua biserică a Si. Dimitrie, Constantin Năsturel e cunoscut: era fiul 

lui Serban şi nepotul de fii al lui Radu din vremea lui Radu Leon, şi 

poate că acei Radu fusese ispravnic la clădirea biserici d'intăii. V. și 

Siudă și doc., V, p. 711. Ancuţa saii Anuţa era fiica Stancăi Pirsco- 

veanu şi soră a lui Ştefan, care rîvni Domnia munteană la 1774 (v. 

“ibid. pp. 490—1, n? 47; Hurmuzalki, X, p. LxvIn). În publicaţia citată 

a Casei Bisericii (p. 102) se dă şi numele tatălui Stancăi şi al lui Ştefan: 
Preda Medelnicerul. 

2, Pe o icoană îmbrăcată cu argint, la dreapta catapitezmei : 

Atastă sf[ă]ntă icoană de la st[ă]nta besearecă Sloboziia 

Sai făcut de dumnealui Logofătul Ioan Comăneanul i 

dumneaei Logofeteasa Sultana Comăneanca, soțiia dum- 

nealui, și fii dumnealor, Alexandru și Anastasie; 1808, 

Dechemvrie 10. 

3. Pe crucea din curte. În faţă: 

În numele 'Tatălui și al Fiiului și Sfăntului Duh, adecă 

ei robul lui Dumnezeii lo Leon Voevod, fesorul lui Ștefan 

Voevod, rădicat-am această cinstită cruce în numele lui 

S[fe]ti Gheorghie, pentru [ca] să se pomenească, de război 

ce am avut; întracesti loc cu pribeagii, cănd ai venit de 

preste munte asupra Domniei Meal[e] în an 7139 [1631], 

594. 

595.
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în luna lu Ag. 23, Marţi, și m[ijl[olstivul Dumnezei cu 
rugătunea lu S[feti Gheorghie supusu-i-aii suptu sabiia 
Domniei Meale, și i-am biruit; și căț at căzut în război 
zac suptu acastă movilă. Și crucea se-aii ridicat în luna 
lu Fev. 20, vă leat 7140, de la Hs. 1632. 

Pe muche: 

Putearnecul Dumnezeii. învrednecind pre noi Io Radul 
Voevod cu Domniia Țărăi-Rumănește în an[ul] de la Adam 
1173 [1665], văzuiă această cinstită cruce, făcută de pă- 
rintele mei Io Leon V[oe]voă, și, aflăndu-se stricată, 
Domniia Mea o 'mnoii, și făcuri și sfănta, beserecă, anume 
Stăntului m[u]s[ejnic S[feajtăi Dimitrie. 

Ediţii: Socotelile Brașovuhiă, p. 71; colonelul P. V. Năsturel, în Noua 
Revistă Română pe 1900, vol.I, p. 418 şi urm.; publicaţia citată a Casei 
Bisericii, p. 111 (greșit). Pentru lămuriri a se vedea Studă și doc. IV, 
Prefaţa, la acest an 1631, şi cap. 1 din vol. IX de Studii și doc. 

V. BISERICA CURTEA DOMNEASCĂ. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Atastă, sf[ă]ntă și d[ujmnezeiască besearică unde să cins- 
teaște hramul bl[a]goveaștenia, prea-slăvitii Născătoari de 
D[ujmn[ejzei și pururea-Fetoarii Mariei, din temelia ei 
iaste zidită de bătrănul Mircea-Vodă, și în urmă [de] fiii- 
săii Pătrașco-Vodă, cu frații săi Radul și Mircea tănărul], 
o aii înfrumusețat și o ai zugrăvit. lară, cănd aii fost 
acum, în zilele bl[ajgocestivului și creștinului Domn lo 
Ștefan Cantacuzin Voevod, Domniia Sa, pentru podoaba 
aceștii sf[ijnte beseari€, ai deșchisui ușa, fiind fost foarte 
strimtă, făcăndu-o de piatră, precum să veade, și o ail în- 
frumuseţat, atăt pe din lăuntru, cu frumoase icoane Și po- 
doabe, căt și pe dinnafară, precum să veade, întru slava



BUCUREȘTI : BISERICA CURTEA DOMNEASCĂ 261 
  

marelui și a-tot-ţiitoriului Dumnezei și întru pomenirea 
a lui, a părinţilor șia moșilor lui, săvărșindu-se de lucrul 
ei la leat 7223 [1715], Avgust 20. 

Acest Mircea e Ciobanul. Cronica ţerii spune că el a fost îngropat 
în această biserică. Nemîntuind-o el, ai lucrat la dînsa Petru Șchiopul, 
fiul săă cel mai mare, şi fraţii acestuia, cari sînt pomeniţi şi aiurea 
(v. Hurmuzaki, XI, p. vI). Curțile Mirceştilor trebuie să fi fost pe locul 
unde e piaţa de astăzi a Sf. Anton. 

2. Pe d'innuntru, cu litere aurite: 

Această catedrală cu hramul Bunei Vestiri a prea-curat[ei] 
Năs|cătoare] de Dumnezeii, la arderea capitalei din 1847, 

Mart 23, fiind vătămată și de vechimea ei, sai început 

a se prenoi în zilele prea-înnălțat[ului] Domn Gheorghie 

D. Bibescu, iar la 1852, Martie, s'au săvîrșit și mai îm- 

podobit din porunca prea-înnălț[atului] Domn Barbu Dimitrie 
Știrbei Vvd., Mitropolit ţărei fiind Presf. Sa păr. Nifon, 
iar eclişiarh bisericei și stăruitor la prenoirea ei a fost 

smeritul Visarion arhimandrit, Rus. Zugrăvirea s'a lucrat 

de profesorul de desemn Costantin Leca. 

3. Între vechile icoane din veacul al XVII-lea, pe una e inscripţia: 

S[veajtăi Visarion ot Dușca. 

4. Pe o ripidă: 

1800. "A[sfav3gos] K[ov]sravrivos Mio]plob)ine BB. 

Pe picior: 

lo. AA. Kor. Mp. Bf. 

5. Pe o ţesetură: 

1834. Theodor lo. Toncovit, cu fii lor. 

6. Pe o tavă, cu stema amînduror ţerilor: 

lo K[ovjsr[avrives] “Yo[măivras] BE. 1806. 

593. 
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7. În pomelnic: 

Iliaș, Maria, Chiajna [Doamna]. 

8. Pe o anaforniţă foarte frumos lucrată : 

Acesti. sv[ă]nti vas anaforniță iaste făcut de Io Cos- 

tandin Băsărabi Voevod și închinat sv|ijntelor biseareci 

“domnești den București și denii Tărgoviște ; It. 7203 [1695]. 

9. Afară, mormîntul Rusului Dirighin, din timpul ocupaţiei de la 

1848, şi al negustorului Dimitrie Simo Gherasi, mort la 19837. 

10. Pe toacă, punctat: 

1825. 

11. Pe clopotul cel mare: 

După arderea Bucureștilor din annul 1847, reînnuindu-se 

acestă catedrale la annul 1852, s'a preturnat acest clopot 

în zilile prea-înnălțatului Domn Barbu Dimitrie Știrbei 

Vvd., eclesiarh fiind prea-cuviosul arhimandrit Visarion Rus. 

VI. BrseRrca Sr. SPIRIDON. 

1. Inscripţia de la refacerea recentă a bisericii s'a dat în Șeapte bi- 

serică, publicaţia Casei Bisericii, 

2. Pe mormîntul ctitorilor, în dreapta (unde zac şi Domnii loan 

Gheorghe Hangerli şi Alexandru Nicolae Suţu ; v. Hurmuzaki, X, p. 102) 

Tov pevay îv x6hnoro: 

Rodev 1de Bpayetu 

"Awoopipe wwe 

Svaphătov Tppeudva, 

“Te Fpyroptov, 

Dixdăoy peyăhns nd gbrhms 

Nobowp Xeoyăhevy[r]
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DOinevov 2v Aaaim, 

Modâafine ăpavra zpiv, 

“H d£ ze debrepov ă0hov, 

"Ap râv Aaxims 

“Dove "peris tdins. 

Ilăow îs ăpxop&vorar, 

Aixns. narpbs Yntos Ye. 

Tobyew îmi rpanepâ 

TEzyGer Gouăv 25ov, 

AdupvoL rEpnovrec. 

Toufoy mbv ot GvEţetpe 

R5âwoc bibe Es, 

Kimpbvopoc re xpărove, 

Kai “oepois pehseoat 

Ilepuphaăvy ă)hoevy hoc 

Mopouey oixoptve 

A&w 26 obpâvtoy. 

"ro (sic) aţEs!, Aexepfpiov 6. 

«Pe marele'n sinu-i 

Acopere mica 

Şi oarba piatră 
Pe Scarlat Domnul, 

Fii lui Grigore, 

Din a Ghiculeştilor mare viță, 
Care de boală năprasnică 
A perit în Dacia [Țara-Romănească], 

După ce domnise 'ntăiii în Moldova, 

Iar a doua oară 

Domn în Dacia, 

Avînd virtutea aceia 
Că pentru toți supuşii săi 
Eva ca un părinte bun. 
Pentru care, cu puternică 
Durere, i-ai dat sufletul,
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609. 

610. 
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Cu lacrimi mîngtindu-l. 
Ci mormîntul i-a 'nnălțat 
Fiul săii vestitul, 
Și moştenitor al puterii, 
Și cu jalnice plîngeri 
Toţi din toate părţile 
Cîntăm pomenirea 
Celui plecat spre părțile cerului. 

În anul 1766, Decembre 2.» 

Iniţialele : 

lo 3. Tp. Ip. Ta. Bf., lîngă amîndouă: stranele. 

3. Pe candele: 

lo Îz. Tp. Iu. BE. 1167. 

4, Pe ripide: 

lo Sc. Ghe. Vy. 1768. 

5. Pe chivot: 

K. or. A. T. 1767. 

6. Pe sfeşnice: 

Io Al. Se. Ghe. Vy. 1768. 

7. Pomelnicul cuprinde pe: Scarlat, Alexanăru, Anastasia, Maria, Grigore, Alexandru, Smaranda, Locsandra, Grigore arhiereul, Gheorghe, Maria, Badea, ete., pănă la Mitropolitul Niton. 
8. Chipurile ctitorilor sînt ale lui Scarlat, Alexandru, Grigore Ale- xandru Ghica, fiind beizadea (decapitatul). 

VII. BrsERrca Se. Gnroncnte VECHIY, 

Pe o icoană, adusă de la, Si. Anton: 

Sf[ănt[ul] Antonie cel mare. De cînd s'au făcut sf|ă]nta iconă &a de lemn, It 1467. Nu te amăgi, o creștine, cu
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înbuibarea și lăcomia, ca să nu bucuri pre draci. Anastasi, 
Sorica, Dragne, Loanu, Gl]ijgore și cu tot neamu lor; 
1811, SeJpt[em]v[rie] 22. 

VIII. BrseRIca IENEI. 

1. De-asupra uşii de intrare: 618, 

Doamne D[um]nezeule nostru, căruia ceriul îți iaste scaun 
și pămîntul supt pitoarele tale, întăriaște sfăntul acesta 
lăcaș al mărirei tale, care întru slava ta și întru cinstea 
sfântului ierarh Nicolae din temelie sati zidit și cu toată 
podoaba biseritască sai înfrumusețat din dreapte oste- 
nealele răposatului robul tăi: jupan Pană Negoescu Vel 
Log[ofă]t, nepotul prea-pomenitului Io Antonie Voivod Și 
frate Doamni fericitului și de-a pururea pomenitului Io Con- 
standin Basarab Vo[e]vod cu sărguiala cucearnici roabei ju- 
paniții Saftii, soţiia pomenitului boiar, dup” pristăvirea lui, și 
priimeaște rugătunele ce ţi se vor aduce întru el neîncetat, 
pentru toată pravoslaviia, pentru răposaț părinți lor, etitori- 
lor, și pentru înșii ei, la prea-sfăntul cerescul tău jăvtăvnic. În 
zilile prea-luminatului Domn Io Nicolae Alexandru Voevod, 
la anul de la Zidirea Lumii 7232, iar de la Nașterea 
Măntuitoriului Hristos 1724, Av[gust]ă 1 dne. 

Antonie-Vodă a avut un singur fiii, Neagoe. Pană e fiul acestuia, 

numit aşa poate după Pană Filipescu. El nu întovărăşi pe soră-sa Doamna 

Maria a Brîncoveavului în surgunul de la Chiutaia. Întoreîndu-se soră-sa, 

supt loan Mavrocordat el a ridicat biserica aceasta, care cade acum 

în ruină, ca semn de mulțămită față de Dumnezei. V. şi Studii și doc., 

p. 27. Cf. Cronicile muntene, p. 107, nota 4. 

2. Pomelnic săpat în piatră ?n altar: 614. 

T Ctitorii: Pană, Safta [soţia lui], Costandin Voevod, Ma- 
rica Domna, Antonie Voevod, Neagul [fiul acestuia], Ilinca 

[soţia lui Neagu și mama lui Pană și a Maricăi), Antonie,
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617. 
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Neagoe, Costandin, Bunea [Grădișteanu], Marica, Vălcul, 
Jlina, Marga, Matei-Vodă, Mariia, Catrina, "Tudora, Mariia, 
Stanca. Cei de au ajutorat: Mihai, Sava, er. Partenie, Ne- 
culae, Enache, Dobra, Gorghe, Mariia, Panait, Aniţa, Zamfir, 
Elena, cu tot neamul lor, Lusandra, Păniaca (?), Matei, 
Filip, și cu tot neamul lor. 

IX. BISERICA SF. APOSTOIĂ. 

i. La intrare: 

Atastă besearică a sflijnților Ap[ojstoli Petru și Pavel, 
fiind întăi de lemn, sai zidit de piatră de răposatul Matei 
Voevod, și acum s'au înpodobit Și pe din lăuntru și pe 
din afară, cu adaosul clopotniții și cu altele, de prea-înnăl- 
țatul Domni Io Stefan Cantacuzino Voevod, în anul cel 
d'intăi al Domnie lui, fiind enoriaș la dănsa prea-lumi- 
natul înpărătescul neam al Cantacuzineștilorii, la leat 7293 
[1715], luna lui Iulie 10. 

2. Pe un mormînt: 

Suptu această piiatră zacu oasele acei de D[umn[e]zeii 
iubitoare buna creștină d[ujmneai Ci[ujceresii Păunii, so- 
țiia d[ulmnealui Marelui-Clucer Stanciulu, carea sai să- 
vărșitu cu cinste în 25 Aprilie, It 1810. Dumnezei să o 
odihnească dinpreună cu ceialalți răposați părinți, fii și 
tot neamul d[ujmnealor; amin. 

3, Chipurile ctitorilor: la dreapta, Ştefan-Vodă şi Păuna Doamna [lui Ştefan Cantacuzino] ; la stînga Matei, Elena, <jup. Iordache Vel Spatar, Cant., jupan Matei Vel Agă, Cant.», Drăghici şi Mihail, ambii Spătari, Costandin Stolnicul şi soția lui Safta. Ştefan-Vodă poartă coroană, blană pe umeri, manti cu Șnururi, haină dedesupt galbenă. Doamna Păuna poartă coroană, mantie cu blană, cu mîneci de la haina de desupt, lente de fir în lung, pe pieptar, la gît — mărgăritare. Îmbrăcămintea lui Matei e ca şi a lui Ștefan, a Elenei ca şi al Păunei. Safta lui Constantin Stolnicul poartă o fresă la gît; şi o căciuliță.
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4. Pe un potir: 618. 

Mase, u[bprle râv âuaprohâv oov 8o5hov K[ovorav]rivov, Mapias, 

Niohdov, Zods, rây vovăoy xă râv rexyoy adrâv 1741. 

Adecă: 

cAdu-ţi aminte, Doamne, de păcătoșii robii tăi, Constantin, 
Maria, Nicolae, Zoe, de părinţii şi de copiii lor; 1741.» 

5. Panaghiar cu pomelnic grecesc din 1805. 619. 

6. Pe o icoană din catapiteasmă, cît se poate înțelege fără a o des- 620. 

face cu totul din cadrul ei: 

Atastă sf[ăn]tă icoană sai înbrăcat cu argintii peste 

tot cu toată cheltuiala robului lui Dumnezei Nestor Ca- 

minar ; 1810. 

Pare să fie acel boier Nestor, cunoscătoş în lucrurile de drept, care 

joacă un rol în cultura noastră pe la 1821. V. Hurmuzaki, X, la nu- 

mele lui. 

X. BIsERICA Se. SPIRIDON (LÎNGĂ SF. APOSTOLI). 

1. De-asupra uşii de intrare (cele d'intăiă cuvinte nu se pot ceti în 621, 

întregime, literele fiind ornate şi date pe de-asupra cu văpseală groasă 

cu uleiii, lucie): 

Oros 6 Betoc nai mâyoentoc... vad Tepevos (7) 705 Ev orjiors norpbe 

Îpây Smvptă6vos mii Gz0d uajrpăs Dabparobprţov, oxodopijrat eră mons 

rijs adro5 neptojijs ex! TiiG Trrep.ovias rob DajhoTăTob vai prăoypiorob 

sai dnţeusvos măsms Obripo6huxias, woptav, wbpiob "lowyob Kovoravriyob 

Nmohdov Bosf6da, 6: Bomăvns tai &vohowăruy rijs abrod "Iijhâryjros, 

voyixije adro5 oorpplas Evena, 19 Uprepta 1 ÎyuoTăTip ATOGTONKE Te 

notptapy x Opâvp rijs peyihne Qeob z6hews "Avrioyeias, Tatpapyebov- 

ros Tod uaxapubtâzab marpiăpov dp Xă6torpov, za Eni re tije oixodopijs 
> Ei A - pi « bd = A s = 

orb mapobotălovr6s re Xa ERLGTATODVTOG, EA Erei 1747 nd Xpisrob,. 

Adecă: 

«Această sfîntă şi prea-venerată biserică, închinată celui întru 

sfinți părintelui nostru Spiridon, cu cinstea Maicei Domnului fă- 
5
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cătorului de minuni; căruia i s'a înnălțat, cu toată averea lui, în Domnia prea-înnălțatului şi iubitorului de Hristos Domn şi 
stăpînitor a toată Ungrovlahia, domnul domn Ioan Constantin Nicolae Voevod, pe socoteala și cu cheltuiala Înnălţimii Lui, pentru mîntuirea sufletului lui, și s'a închinat prea-sfintului şi 
apostolicescului și patriarchicescului Scaun al marei cetăți a lui 
Dumnezeii Antiochia, fiind pâtriarch acolo prea-fericitul patri- arch chir Silvestru, şi fiind de faţă la clădirea bisericii și avînd asupra ei supravegherea, în anul 1747 de la Hristos.» 

Asupra şederii în ţerile noastre a lui Silvestru de Antiochia, v, Isi. lit. române în sec. al XVIILlea, tabla. 

2. Pe o anaforniță, fără însemnătate istorică: 

Abbe 6 Sioxoc ptepâvrar mă riy 2păotw ris xpioroxoijc. 

3. Pe o icoană: 

Xovirăva, Bouvirta, N[ejxlo][&ov] M[av]e[o]x[op]ă[aov] 1745, 'lo5hî0n28, 

Adecă;: 

<Sultana, Domnița lui Nicolae Mavrocordat; 1745, Iulie 28.» 
V. pentru Sultana mai sus, pp. 254 (no. 28), 257 (no. 10). 
4. Sfeșnice din 1839, 

XI. BISERICA DINTR'O ZI. 

1. De-asupra ușii de intrare în biserică, în locul vechii pisanii (ca- drul sculptat al ușii și stema ar părea însă cele originare, din vremea lui Briîncoveanu: 

T Atastă sf[ăjntă biserică ce să numește dintr'o zi, hra- 
mul sfăntului ierarh Nicolae, aii fost mai nainte făcută de lemn, și, învechindu-să, luminata Doamnă Mariia a Mării Sale Costandin Basarab Brăncoveanu VV., la leat 1702 de la Nașterea D[o]mnului nostru Is[us] H[risto]s, îndem- 
năndu-să, au făcut-o de zid ȘI ai înfrumusețat-o cu toate, 
spre pomenirea Mării Sale, ispravnic fiind dumnealui la- 
nache Văcărescu Vel Agă ; în urmă, la leat 1825, în zilele
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Mării Sale Grigorie Ghica Vvd. al patrulea, întămplăndu- 
se de s'aii arsu cu totul, s'au prenoit și înfrumusețat, precum 
să vede, cu ajutoriii Mării Sale și altor pravoslavnică, prin 
silința dumnealui biv Vel Stolnec Stancu, epitropul aceștii 
sfinte biserici, isprăvindu-se de prenoit la leat[ul] 1827, 
S[ep]t[emvrie] 1. 

lenachi Văcărescu n'a fost cumnatul Doamnei Marica, ca unul ce ar 
fi fost căsătorit cu o soră ei, altă fată a lui Neagoe-Vodă, fiul lui An- 
tonie din Popeşti, ci, precum arată Genealogia Cantacuzinilor, frate vitreg 
al Maricăi (p. 364), născut din aceiaşi mamă, dar cu alt tată. Văduva 
lui Neagoe-Vodă ar fi luat pe Negoiţă Văcărescu. V., pentru cariera lui 
Îsi. literaturii române în sec. al X VIli-tea, |, pp. 201-2. Cel mai mare 
din fiii săi a fost numit Constantin, după Brîncoveanu, iar cea mai mare 
din fete, Maria, după Doamnă. În 1714, lui i se tăi capul înnaintea 
iilor Brîncoveanului (Del Chiaro, Rivoluzioni della Valachia, p. 193). 
E de observat că Ienachi nu se află printre ctitorii bisericii lui Pană 
Negoiescu (v. nl precedent). — Grigore Dimitrie Ghica, Domnul de 
la 1822, a reparat biserica dintr'o zi ca unul ce se coboria prin mamă- 
sa Maria (fiica lui Barbu Văcărescu şi nepoata de fii a lui Ienachi) 
din îspravnicul acestui lăcaș. V. cap. următor. 

2. Pe o piatră în zidul pridvorului, pe partea din afară: 

Drepti acesti loci odihnescu-se oasele răposatului ro- 
bului [lui] D[ujmnezeii Ioan Loglotătul] za Visterie, și s'au 
săvărșăti în luna lu: Iulie 25, leat 1769 [Odihneaște-l], 

Doamne, [întru Împărăţia ta). 

3, Pe icoahaă jcolae : 

stă erste icoană a marelui și sf|ă]nt ierarh Nicolae 

făcutorul de minun[i] vaii înbrăcat în argint de dumnealu[i] 

Vel Bani Costandin Ghica la leati 1810, Mart 1, prin a 

căruia rugăciuni pomenește, milost[ijve Doamne, întru 
Înpărăţia ta suflet|ul] răpos[aţilor] robilor: B[ă]n[easa] 
Luxandra, Scarlat, Dimitrie și Raliţa. 

Banul Constantin era fratele lui Grigorie Dimitrie Ghica. Muri în 

626.
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Braşov, de unde i se aduse trupul (Hurmuzaki, X, p. 212; ineâit în 
Arch. bisericii din Şcheii Braşovului). 

4. Pe un potir: 

Acestu potiru făcut iaste de Doamna Mariia a prea- 
luminatului nostru Domnu lo Costandin B|asarab] B[răn- 
coveanu] Voevod, și datu la a ei bisearică de aici den Bu- 
curești, hramul S[fejti Neculae, la leat 7211, 1703 [eu 
cifre]. 

5. Pe păretele din dreapta se vede chipul lui Grigore Dimitrie Ghica. 

XII. BisERaca DE LA TEIU (COLINTINA) sat A DOAMNEI. 

1. De-asupra. ușii de intrare: | 

Întru slavă a celui în Troiță închinat și prea-proslăvit 
Dumnezeu s'au zidit de iznovă din temelie această sf[ăntă 
besearică, înfrumseațăndu-să încă cu deosebire, precum să 
vede, de Măria Sa prea-înnălțatul și bine-eredintosul Domn 
Grigorie Dimitrie Ghica vv, înpreună cu Mării Sa bizade 
Gligorie, fiind fost încă și mai nainte, de mult, zidită 
altă besearică, de răposatul Vistieru Barbu Văcărescu și 
cu soția aceluțija, răposata Roxandra Roseti, moșii adică 
de spre mamă ai Mării Sale, i cu răposata fiica lor, Ma- 
ria, și mumă a Mării Sale, dar acea besearică din întîm- 
plările vremii și în cursul anilor de atunci pînă acum 
învechindu-să, și lipse avind, ajunsease mai vîrtos și în 
stare de trebuință de preînnoire, iar hramuri ale besearicii 
de la 'ntîia zidire a ei, de răposaţii fiind rînduite dooă 
praznice, adică înnălţarea Domnului și mîntuitorului nostru 
[sus Hristos și Nașterea prea-curatei stăpinii noastre, de 
Dumnezeii născătoare și pururea-feoară Maria, tot ace- 
leaș rămîn să să cinstească și de-acmu înnainte, adăogîn- 
du-să numai acum și al treilea hram, praznicul celui întru 
sfinți părintelui nostru Grigorie cuvîntătorul de D[u]mn[eJzei,
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spre pomenire vetnică, atit a - Măriilor Sale, înpreună cu 
tot neamul, cît și a ctitorilor celor Mintii, sai săvirșit 

acest sfint lăcaș și sai sfințit cu blagoslovenia Preasfinții 

Sale părintelui Mitropolit al țării, chir Grigorie, la anul 

de la Nașterea Domnului nostru 18383. 

Pentru Barbu Văcărescu, v. Isi. literaturii române în sec. al XVIII-lea, 

I, pp. 131-2, Adauge Gen. Cantacuzinilor, pp. 365-6. A murit, întorcîn- 

du-se din surgun, la Iconia (Konieh) în 1756. Luxandra Roset, soţia 

sa, l-a îngropat la Văcăreşti, însă abia în 1775 (mai sus, p. 76, no., 157). 

2, Pe un mormânt, în cimitir: 

Principesa Maria Ghika, fiica lui Constantin-Vodă Han- 

630. 

gerly, socia Domnitorului Grigorie Ghika, născută la anul 

„1779 și repausată la 30 Mai 1871. 

V., pentru această Doamnă, povestirea ce am dat în Sămănătorul pe 

Novembre 1904, după materialul din Hurmuzaki, X. 

3. Pe altul: 

Pietrile după ulițe cetăţii vecinate 
Mărturisit-aţi călător[ilor] ce fapte lăudate 

Ghica Grigorie a lucrat, Domn plin de înțelepciune. 

IPal lui mormânt ești dator ismerenia-ți depune. 

1835, No. 4. 

Grigorie Dimitrie Ghica a murit în mazilie. V. Hurmuzaki, X, p. 

IXXxu, Data morţii însă e 1834, nu 1835. 

4, Pe un al treilea: 

10 Domni dette famillia Ghika: 

Domnul Grigoriu, ce adduse dreptul 

Şi sciința pusse cea română. 

June vlăstar blând, Grigorie, fiiul, 

Ici lângă tatăl, ca ramură ?n doliu, 

'Typ Wondre s'adaosse sadosul (sic) 

„Pe tărâmul patriei paternul nume. 

Grigoriu Ghika fiiul, născut la 1812, mort la 1858. 

631,
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5. Pe al patrulea: 

Suflete blinde, dormiţi în pace, 
Voi ce în lume v'aţi fosti iubită, 
Aci 'mpreună ați vrutii a zace, 
ȘPn grabă moartea v'a întrunit. 
Tu ce-a juneţei purtat cunună, 
Ca un alb înger spre cer sburași. 
Cum se usucă mlădiţa jună 
Cînd trunchiul cade, tu te uscași. 
Fiică și mumă, aci unite, 
Mormiîntul vostru este ușor. 
Dormiţi în pace, fiți fericite : 
Moartea alină chinuri și dor. 

6. Mormîntul lui Panaiot, fiul lui Grigore-Vodă (1814—4 Decembre 
1879). 

7. Al Elisei Ghica, fiica Banului Constantin, fii al lui Grigore-Vodă 
(+ 6 Mart 1894). 

8. Al Sultanei, mama precedentei, fiica Stolnicului Constantin Cos- 
tescu (10 Februar 1809—290 August 1865). 

9. Al lui Constantin Banul (6 Iunie 1804—20 August 1867). V. pen- 
tru el tabla vol. X din Hurmuzaki, A fost Ban în 1827. 

10. Al lui Alexandru Ion Solomon (fiul generalului) (95 Februar 1834—14 Iunie 1875). 
11. Al Sofiei, soţia lui Solomon şi fiică a Banului Constantin Ghica (+ 22 Septembre 1892). 

12. Al lui Scarlat, fiul lui Grigore-Vodă (1812-75). 

x 
XIII. BrseRrca Coușei. 

1. Inseripţia de de-asupra uşii de piatră împodobită cu chipuri de sfinţi şi flori a fost astupată sai rasă, după porunca Sultanului, în anul 1716 cînd ctitorul acestui lăcaș, Mihai Cantacuzino, fu ucis ca hain la Adrianopol. 

2. Turnul clopotelor a fost dărîmat în ultimele decenii fără a se cruța nimic din el.
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3. În pridvor, pe o piatră, foarte ștearsă (de către curte): 64. 

1726 [cifre arabice]... fata..., soacra... Vel Căp. za 
margine... ertați,.. 1798... fata lui Sava.. Jup. Zmă- 
randa...17830... pă toți suptu... 720. [17..]. 

4. Pe alta, către biserică: 
642, 

"Evdăâe sira 6 Bobhog mob 020)... Cilivmov Năza... [cod Nexoh[eo]... 
[ro &x Ilo.., 1799... 

Adecă: 

«Aici zace robul lui Dumnezei... loan Papa... al lui Ni- 
colae ... cel din Po... 1799.» 

5. În biserică, de partea dreaptă: 613. 

Ai6 supt acastă piiatră odihnescu-se robii lui D[ujm” 
nejzei jupan Ma... Suţo și cu soţiia du|misale] Mariia, 
viețuind [dumnealui] ani — și jupăneasa dumnealui la — 
și lăs[înd] veacnică pomenire, cu naideajda (sic) învierii. 
Și au răposat la luna lui Sept. 18, 7200 [1692]. 

Acest Suţu din vremea Brincoveanului nu pare să aibă a face cu 
Suţeștii veacului al XVIII-lea, cari vin toţi din Constantin Suţu, fiul 
unei fete a lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul. 

6. Pe alt mormînt, mai departe către altar: GL4. 

Supt această piatră să odihnește trupurile răposaţilor» 

Vornicu Dimitrie Racoviţă și Vorniceasa Lucsandra Vă- 

căreasca, născută Prijbeanu, care ș'aii dat obștescu sfîrșit: 
cel întiiu la leat 1823, Martie 15, în vîrstă de ani 68,și 

cea de al 2-l[e] la leat 1850, ca de ani 80, și, ca uni 

ce să trag din ctitori sfintei biserici Colțea, aicea sai 

îngropat. 

În rapoartele prusiene ale lui Kreuchely (Hurmuzaki, X, p. 219) se 

vorbește de moartea lui Dimitrie, zis Matachi, Racoviţă, care ocupa 

la sfîrşit dregătoria de Spătar-Mare. Îngroparea lui se făcu în ziua 

morţii chiar, fiind de faţă Domnul şi fiii luă. Pe atunci trăia și alt 

18
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boier mare cu numele de Dimitrie Racoviţă, care fu numit peste puţin 

Logotăt. Grigore-Vodă Ghica era fiul fetei lui Barbu Văcărescu, deci 
vudă cu Luxandra. Pe de altă parte, o Eleniţa Racoviţă se măritase 

în a doua căsătorie cu «Preda Prejbeanu, deo mică familie» (Genea- 

logia Cantacuzinilor, p. 347). 

7. Pe un medalion noi, fixat în părete, se spune că în acelaşi loc 

zac Smaranda, soţia lui Dimitrie Racoviţă, şi fata ei, Alexandrina C. 
Suţu. 

8. Pe un mormînt în partea stingă: 

Suptu acastă piatră odihnescu-se oasele răposaţilorii ro- 
bilori lui D[ujmnlejzei Hagi Vasilie, starostea de negu- 

țători, și jupăneasa dumnealui Cer... și fii dumnealor și 
jupă ... dumnealui...; luna lui Ma[...] 7208 [1699-700). 

9. Pe altul, tot acolo: 

Supt atastă piatră odihnesc oasele răposaţilor celor trei 

frați: Stanca, Șerban și Costandin, Sep. 3 d., 7233 [1724]; 
la luna lul. 20 d., 1t 7247 [1739] pusu-s'aia oasele supt... 
și ei patru... numiți, iar la Noem. 24 d. pusu-s'ati și 

oasele jupănesii dum. Caliţa. 

10. Pe altul, tot acolo: 

Supt acastă piatră să odihnescu oasele răposaţilor robilor 

lui D[ujmnezeii dumnealui Neagoe Log[olfătul și fiii dum- 
nealui loan și Trandafir; și sai săvărșit, la luna lui De- 

chem[vrie] 15 zile, It 7246 [1737], şi nepotul dumnealui, 
fiiul dumnealui jupan Sandului Logţojfetul za Vistirie, 
lordachie. 

11. Pe altul, tot acolo: 

Suptu atastă piatră odihnescu oasele robului Costandin 
văt[aful] de copii, snă Chirului, care aii fost din pământul 
Moldovei; care ai slujit Mării Sale stăpănului miei lo 
Mihai Racoviţlă] Vvod ai 23; la care sfăntă mănăstire 
am lăsat danie tal. 100; Pev. 2, 7251 [1743].
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12. Pe icoana celor Trei Ierarchi: 
2 A 7 7 2 a LA Avră ră dori eiva Band 70 Ilavanubrov- 1776. 

Adecă: 

«Acest argint e pe socoteala lui Panaioti; 1776.» 

13. Pe icoana Sf. Cozma şi Damian: 

Acetons rod dobhov 705 Gecă "Avaorion "loivov Kovert6xn. 

Adecă: 

«Rugăciunea. robului lui Dumnezei Anastase Ioan Conitzochi.» . 

14. Afară, pe o piatră de mormînt mare, în dreapta bisericii. De-a- 
supra, două chipuri omeneşti şterse: 

Avgusti ... Întru... sau pus... julpănul] ... [mănăs- 
ti[ea] Colţi, care au... Io Costandini G[e]h[an Voevod]... 
iune și Duminecă în zi... îngropată, lunie 10, 1725... 
1762, Martie 10, au răposati fiiul nostru loan, de an[i] 
20, şi [s'au] pus oasele lui iar supt atastă piatră grea și 
întunecată H Domnu să odihnească sufletu lui în sănu 
lui Avram. ) 

15. 'Tot acolo, pe o piatră de mormînt: 

Sărdaru Alecu Racoviţă, născut la 1810, cel ce aci zace 

[neînsufleţit, 

A fost în lume de toți iubit, 

Și dreptul suflet [ca] o stea bună. 

Stăi dar din cale, [o călători], 
Și pe mormîntu-i depune flori. 
Și a încetat din viață la anul 1843, Lunie 14. 

Fireşte că acest Alecu e deosebit de acel Alexandru Racoviţă care 

se afla la Braşov în 1827 (Hurmuzaki, X, p. 599). 

16. Pe crucea ridicată lîngă această piatră: 

Aci zacii resturile polcovnicului Costache Racoviţă, cel 
diu urmă al familiei și adevărat ctitor al acestui măreții 

650. 

651. 

653. 

654.
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așezămînti; au răposat în anul 1859, Iulie 10, în vîrstă 
de 36 ani: pentru prietini, rude o inimă fierbinte avea, 
și în inimi multe durere ai lăsat și între țărini atât uitate 
în morminte țara perdu într'însul un fii adevărată; 1859. 

17. Tot acolo: 

loâvwny Msogoro Eye ata Eporod&uuwy, 

'Opâbxovr Erâov peitova Becriăpry, 

"Eperjorov răv "P touey moră Geoomhoviwns, 

Abrăp oi &yrebrey npăs Ilshov iv '5 dpâuoc. 

"Odfoe Ev meponeoow et ypqsrăs douovijrots, 

Xatp'obv 6 mârvios, poip' îv "ămotpovee âvăpes. 

1828, Aexswfâpto» 12. 

Adecă: 

«Pe loan Moscu-l cuprinde pămîntul primitor de oameni, 
Vistierul, cel ce avea peste 80 de ani, 
Ştim că el s'a născut în Salonic, 
Dar de acolo i-a fost drumul la Constantinopol. 
Fericit să fie bunul în... 
Salut deci ţie, cinstitule, salut, cît sînt oameni nenorociţi. 

1828, Dechemvrie 12.» 

De-asupra se vede un frumos basorelief înfăţişînd pe Mercur. 

18. Ceva mai departe către zid, pe o placă de marmură cu o Mi- 
nervă în basorelief, mormîntul unei copile de 13 ani (a lui Ioau Moscu?), 
Elena, moartă la 1830. 

19. Pe o marmură, de cealaltă parte a bisericii (greceşte şi romănește): 

„„. [forma grecească are numele lui... âpe Brorăgms], [Ar)- 
năutului ... tu, care s'aii săvărşitu cu cinste în 4 Aprilie, lt 1810; 
pe carele Dumnezeii să-l odihnească dinpreună cu ceialalți .. . 
[t]oţă [după] dorinţă.
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XIV. BIsERIcA DOAMNEI. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Acastă svăntă și dumnezăiască beserică iaste zidită Și 
înnălțată denii temeliia ei pănă în săvărșiti de luminata 
Domiina Mariia a luminatului Domnă Io Șărbanii Cata- 
cozino Băsărabi Voevodi, Domni și oblăduitor '"Țărăr- 
Rumănești, care au fostii și mai denainte de Măriia Sa 
Domiina făcută de lemni, întru lauda, și proslăvirea svăn- 
tului hramă  Văvedenia np'lcerie BA4AnUnUN Hamien Goro- 
Poânuui n upucioAtu Alapin [— prea-sfintei stăpinei noastre, 
de Dumnezeii născătoare și pururea-fecioare Mariaj, ca să le 
fie Măriilor Sale, fiilor și părinţilor veznică pomenire și 
sufleteloră răpaos și fericire; leat 1683. 

În mijlocul frumoaselor slove aurite e vulturul muntean cu crucea 
în plise. 

2, Pe morminte: 

Supt atastă piatră odihnescu oasele robului [lui] Dum- 
nezei Manta, și['n] zileife] Ion Nicolai Vo[e]vod s'a prăs- 
tăvit, în luna lui Fevrua[rie] 20, lt 7235 [1727]; și coconiă 

dumnelui, Gheorghie, Mihaiu, să odihnescu aicea. 

3. Tbuf6e me o5ros 8ebp' "lozwvmy "Eooyovov uahbnret, “Hhicv, roy 

îx Xtov, Coijs ră moirny edroxov wat xoouins, îv 2umâpote ăptorov, âpăv 

Tpânoy rerrapăxovra, oby Exră Bobyr Er Geuvâs, dpiorws, eboefâe, 27 

70 Giwp Gavovro, mhebpob Gavazirâprp măder, Arâyra rezvols ai ovvebyw, 

ed, ăx, 1727 [cifre arabice], Mapriov 28. 

Adecă: 

«Acest mormînt de aici cuprinde pe Ioan Esogonos, fiul lui 
Ilie, din părinți buni, de la Chios cu viață liniștită şi bine orîn- 

duită, cel di'intăiă dintre negustori, care a trăit cu dreptate, 

vrednic, foarte bine patruzeci şi şepte de ani, săvîrşindu-se din 

viață de junghiii, ucigătoare boală, lăsîndu-şi copiii şi soţia; vai, 

vai; 1727, 28 Martie.» ? 
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4. Supt atastă pieatră să odihnește oasele răposatului 

robu lui Dumnezeii Clvcerul Grigorie Călinescu, care ai 

răposat leat 1834, Deche|m]yvrie în 25. 

5. cuci, ED "poue Etpotu.. Boy ămă d& Beoyovias arm, m. 8. 8. [= 

vrîsta, în care... viaţa... anul dela Nașterea lui Hristos 

1688 ...]. 

6. Supt atastă piatră zacu oasele melle], Ștefan, cu 

soțiia sa, Susana, ce au răp[osat] leat 1800, Iunie 26. 

Iar soţiia sa, leat 1801, Av[gust] 6. 

Şi în grecește. 

7. Aici se odihnește roaba lui Dumnezeii dumneaei 

Clucereasa Lucsandra Oteteleșanca, născută. Vlădoiancă, i 

fiica sa, Elenca; 1842. 

8. Suptii această piatră odinescii oasele răposatului ro- 

bu lui Dumnezeu Iorgache Mavrodini Velu Vistieră, Ghe- 
narie 1776, și Maria, soțiia dumnilui Velu Visti., Elena, 

1808, Stolnitasa Iuliano, fiica dumnealui (?) și soţiia Stol- 

nicului Radul luliano și Paleolog, ce este îngropat la mă- 

năstiria Cotroceni, D|ejch[em]vrie 8. 

Fata lui Iordachi Cantacuzino, fratele lui Şerban-Vodă, anume Maria, 
luă pe «un Grec anume Paleologul, iar după familie Guliand», mort 

între 1714 și 1716. Fiul lui Gulianc, Toma (4 1752), are cu Sanda 
Cernovodeanu pe Ioniţă şi Răducanu, soțul Elenei Mavrodin (Gen. Can- 

tacuzinilor, p. 361; cf. p. 180). 

9. Pe epitaf (aier), cusut foarte frumos cu aur și mătasă — a fost 

adus de la Cotroceni —, se văd patru chipuri, lîngă care e scris: «lo 

Șerbanii Voevod Catacozinu» (cu barbă), «Io Gheorghie Voevod» (copil), 

«gspja Casandra» (fetiță, cam de aceiaşi vristă cu Gheorghe; ea a fost 

soţia lui Dimitrie Cantemir), «gspjda Maria» (soţia lui Şerban). 

10. Pe o icoană, îmbrăcată cu argint, lîngă dvera din stînga: 

Maris Luis,
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Biscip. lowyob Bonapesuov- 1777: 
Axaphăros Herpotui: 18144. 

Ceia ce înseamnă că argintul a fost pus întăi de Matei-Vodă Ghica, 
înnoit de poetul Văcărescu şi dres în urmă de un Petrovici. 

XV. Brsenica Sr. ECATERINA. 

Nimie n'a rămas din vechea clădire a Doamnei lui Ipsilanti. Inscripţia 
aurită de pe fronton e pusă de un egumen în numele mănăstirii-me- 
tropole de la Muntele Sinai, numai în 1852. 

XVI. Brsenrca 'Tori-SrINșii. 

1. De-asupra uşii de intrare: 667. 

Dentru ale tale ţie, spăsitoriule și prea-curatii Maicii 
Tale aducemi cu vrearea Tatălui și cu ajutoriul Fiiului și cu 

îndemnarea Sf[ăntului D[ujhi, care o dumnezeire în Troiță 
să proslăveaște, amină. Ziditu-saii acastă sfăntă și dum- 

nezeiască besearică din temeliia ei și sai zugrăvit și s'a 

înfrumusețati precum să veade, cu toată cheltuiala prea- 

sfințitului Mitropolit al Ungrovlahiei chir Daniil, întru 
slava și cinstea întrării în besearică a prea-sfintei născă- 

toarei de Dumnezeu și pururea-fetoarei Mariei în zilele 

prea-luminatului Domni lo Nicolae Alexandru Voevod, 

ca să fie în veaci pomenire Sfinţii Sale și a totu neamului 

Sfinții Sale, și celorii ce ai ajutati și celor ce vor mai 

ajuta, şi s'au săvărșitu în zioa de 'ntăi a lunii lui Aprilie 

It. 79834 [1726]. 

V. mai sus, Mitropolia. 

2. Pe un mormînt din veacul al XVIll-lea: | 668. 

Theodor, Anastasia, Radu, hRisava, Dumitru, Ștefan, 

Ileanca, Mariea, Alexa, Sultana, Manea, Ileana, Marcu,
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Stefan, Alecsa, Caterina, Condeșaţana (sic), Stroe, Dedea, 
Vasilie, Alecsa, Tudor. 

3. Pe altul, tot în dreapta: 

Supt această piiatră odihnescu-se oasele robu lui Dum- 
neazeii Enache ot Cirnavodă: at răposat în zilel[e) Mării 
Sale D[omnululi Io Costandin Nicolae Alexandru Voivodi, 
fiindi cursu anilori It. 7245 [1736], luna lui Octomvrie 20. 

4. Pe un mormînt în faţă: 

Supti atastă piiatră odihnește-se robul lui Dumnezeu 
Drăghi€ zaraf i Anica, carele s'au pristăvit în zile[le] 
prea-luminatului Domnu[luli nostru Io Costantin Nicolae 
Vvd., Mart 5, leat 1758. 

5. Pe altul, din veacul al XVIII-lea: 

Ce .. ser... ra popa i ieromonahu Matei, Mariuţa, Ene i 
ierei, Theodora monabhia, Gheorghe Medelniceru, Maruza- 
niea, Radu, Safta, Zanfir. 

6. Chipurile ctitorilor. În dreapta, «Nicolae Voivod» haină de pe 
de-asupra cu blană neagră şi dolman (de pe dedesupt: brocard albastru), 
cu un fii; «EHcaterina Domnă» (rochie de brocarăd de aur cu flori şi 
blană neagră) și fetiţa, Sultana. Fiul e deci Alexandru, al Doamnei 
Smaranda. Ecaterina nu sa numit însă nici-o Doamnă a lui Nicolae 
Mavrocordat. Cf. mai sus, Mitropolia. Lângă Doamnă, e apoi un boier 
cu işlic. În stînga, chipul, foarte bine făcut, al Mitropolitului Daniil. 

7. Pe evanghelie, notiţă, din l-iă Decembre 1802, a lui Stanciul Lo- 
gofăt, ispravnicul judeţului Ialomiţa, care spune că această carte a fost 
a «părintelui Stefan ce ai fost protopop la sud. Ialomiţa, și acum se 
află protopop în plasa dă jos a Bucureştilor, carele să află cu şăderea 
în mahalaoa Mănciuleştilor», 

XVII. BISERICA ANTIM. 

1. De-asupra ușii de intrare: 
e s, e 53 _ z z O VO0S GDTOS Tây Qzây Tăvroy Bsos 

Neboer âsdumra! rod 0s05, zăvyrov wboer,
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"zi Xrepăvob Kavramoblinvovbuov, 

Khicooe Bhsov “js riza» me wotsiuov, 

Ilpăe zowevăpyov "Avriuov Obrprpohsyv, 

Tod Ex "lpoy, — os 6părat, — în Gărpwv. 

"Oc zpocrovira rây Dev Osbc pesov, 

"Os Aanid fos mai 0sây vaod u&oov. 

Ey Ere. se corni aie”. 

Adecă: 

«Biserica asta, a tutor Sfinţilor hramul, 

S'a făcut cu vrerea lui Dumnezeu, fire-a tuturora, 

Supt Ştefan cel ce poartă numele Cantacuzino, 

Stăpîn strălucit al 'Ţerii-Romăneștă vestite, 

De către-arhipăstorul Antim Ungrovlahul, 

Cel din Ivir, — cum se vede, din temelie. 

Ca închinătorii zeilor faţă de Dumnezeu, 

Ca David fii şi în biserica Sfinţilor (?). 
În anul de la Miîntuire 1715.» 

2, Pomelnie în triptic, pe lemn. 

Pe aripa stingă: 

Aici să pomenesc buni, credintoși Domni: Io Costandin Voe- 

vod Brancovean, Io Stefani Voevod Cantacozino, Io Niculae 

Voevod Maurocordat, lo Grigorie Voevod Ghiga, Io Mihai 

Voevod Racoviţă, lo Costantin Vv. Niculae. 

La mijloc: _ 

Pomealnicul lui Pahomie monahi Bojoreanul şi ali fiă-săii 

Costandin Postelnic, care s'a îngropatii în tinda bisearicii, Cos» 

tandin Post., şi sai dat la mănăstirea de la toți Sfinţii danie 

de sai zugrăvită şi sai poleit tămplele bisearicii cu tl. 174, şi 

s'aii dată şi 4 suflete de Țigani şi 4 boi şi 4 vacă şi 40 de mătci 

dă stupi, ca să se pomenească la sf[ănltul jărvănicii, şi să se 

caute la 3—4 ani, după obiceaiă. Şi s'aii scris la leat 7255 [1746-7]. 

Pahomie monahi, Costandinii, Ilinca, Chiril monahi, Martha 

monahiia, Nicolae, Ioan, Mihai, Bălașa, Anca, Aspra, Mawiia, 

Marica, Dima, Theodosiia monahiia, Goranii, Anca, Vladul, Al- 

bul, Stefani monahi, Marica, Tudorii, Ioana, Aspra, Tlinca, Bă-
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lașa, Alixandru, Anca... eca, Stana, Preda, Bălașa, Neagu, Safta, 
monabhiia, Salomia monabhiia, Silevestru monah, Theodosie monah, 

Pîrvul, Drăghici, Mihail..., Rafail monah, Niculae monah, Barbul, 

Drăghici, Gheorghie, Stanca, Safta, Sanda, Despa, Idita, Anca, 
Gheorghie. 

Pe aripa dreaptă, lista Mitropoliţilor: Antim, Daniil, Stefan, Neofit, 

Filaret, apoi Partenie proegumen de Argeș, shimonah, arhiepiscopul 

de Argeș Iosif (ale cărui versuri întru slava lui Antim aă fost aco- 

perite de mosaicul de jos), şi episcopul Grigorie de Argeș. 

3. În paraclis, chipul boierului Matei Roset şi al soţiei lui. 

4. Pe o anaforniță de acolo: 

"O ronewăs Enioxonos "Aprteoimo "osie rodroy ră ăyetătopoâbtay 

ebhafâe mpoopăpat: 1798. 

Adecă: 

«Smeritul episcop de Argeş, Iosif, ofere cu evlavie acest disc; 
1798.» 

XVIII. BIsERICA MAVROGHENI. 

1. Inscripţia de de-asupra ușii s'a distrus de veparatori inconscienți. 

2. În părete: 

"Ey6sds astra 6 8obhoc mod Qz0b Amvbotoc tepoubvayos, de vai 7a- 
frmrobuavoc ie îepâs wovijs Zooădyov Iuri, 8topnois magă. 105 byn- 
Motărov Nrmohdob Ilzrpoo Mofportwm BB. xară ră 1787, xai Exp 
zioey &rm 18,48 is 1805, "Amprhiov 20, E3ooey ră wrvy poe. î; Ibhaco 
Nixoidov. 

Adecă: 

«Aici zace robul lui Dumnezeii Dionisie ieromonahul care a 
fost şi egumenul sfintei mănăstiri a Izvorului de viață, orînduit 
de preanălțatul Nicolae Petru Mavrogheni Voevod în 1787, și 
a cîrmuit 18 ani, și la 1805, April 20, şi-a, plinit obşteasca da- 
torie. “+ Nicolae Gâlcă.» Ă
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În cimitir: 

3. Mormîntul principesei Zoe Bagration, născută Văcărescu, moartă, 680. 

în vrîstă de 86 de ani, la 22 Septembre 1878. 

Bagration a fost la 1850 în fruntea unei comisiuni pentru căsătoria 

ofițerilor ruşi cu moștenitoare muntene. V. Mărturii îstorice despre Ştirbă- 

Vodă, II. 

4. Al Banului Alecu Filipescu, mort în Novembre —. 6S1. 

5. Al fiului lui Alecu, Marele-Logofăt Alecu, mort în August 1863, 682. 

şi al soţiei acestuia Elena (-- 1873). Pe aceiași piatră se înseamnă și nu- 

mele Marelui-Logofăt — Filipescu (mort la 63 de ani, în ziua de 3 

Mai —) şi al Stolnicului Radu. 

XIX. BISERICA ICOANEI. 

1. În pridvor: 683. 

1. Aici odihnește roaba lui Dumnezeii Zoia, buna soție 

a Marelui-Clucer și cavaler Grigorie Obedeanu, ce șai 

dat obștescul stîrșit la 12 Maii anul 1842; vecinica ei 

pomenire. 

Aici se odihnește și răposata Păhărniceasa Zinca Polizu, 

născută Niculescu: a răposat la 31 August 1855 leatu. 

2. Rugaţi-vă pentru dînsa. Zamfia Rughet, născută Po- 684. 

lizo, a răposat la 27 Maie 1846, [ijn vîrstă de 36 ani. 

Subt această piatră se odihnește și trupul Eleni năs- 

cută Polizu, răposată în frageda ei virstă, la anul 1859, 

Martie 31. 

3. De-asupra uşii: 68. 

Adastă stintă și înfrîmsețată b[elsearecă, unde să pros- 

lăveşte numele celui în 'Troiţe mărit D[ujmnezei, întru 

cinstea și prăznuirea prea-sfintei de D[umnezeii Născă- 

toarei și a st[ijntului prooroc loann Botez[ătoriul] şi a ma- 

reluă ierarh Nicolae, s'au zidit din temelie în zilile înnăl- 

țatului Domn Mihaili Costandin Suţu Vvd., Mitropolit 

fiind Preasfinţiia Sa chir Grigorie, la anii 1784; care s'aii
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zidit prin prejur chilii, ca să fie pentru adăpostirea să- 
racelor călugărițe și fămei văduve scăpătate și a celor 
streini bolnavi ce vor năzui la ajutorul sf|i]ntei icoane, iar 

„preoți, saii călugări, sau mirean însurat, cu fămee, să nu 
aibă voe a ședea la chiliile din lăuntru, după cum și cu 
groaznic blestem sai făcut acest așezămăntiă, numai cti- 
torii să aibă voe, de nu să va purta cineva cu bună 
orănduială, sai preot, sat din cele ce lăcuescii în chilii, 
să-l dea afară. Venitul ce să va, strănge la beserică, să iă 
preoţii doi bani și epitropul unii ban, ca să fie pentru aju- 
torul săracilor și la cele ce vor lipsi la sf|ijnta besearică. 
Iară celelelte daruri ce vori dărui Domni sati alt pra- 
volavnici creștinii, și acelea să fie totii în măna epitro- 
pului. Toţiideauna numai doi preoți și unii diiacon să fie 
nelipsiți. Iarii după sfărșitul vieţii meale las cu sufletul 
miei ca numai din neamuli mieii să rămăe epitropi peste 
toate acestea ce mai sus seriii, nepoți și strănepoţi. Fost-ai 
cheltaitori și ostenitorii dumnealui Panait Băbă[eanu], Vel 
Căpitan za lefegii, avănd ajutor de la alţi pravoslavnici 
creștini. Și sai săvărșiti la anulă 1786, Septem[vrie) 2. 
Iară cine va strica vrea-unti așezămănti dintr'acestea, să 
aibă a da seama la, înfricoșata și dreapta Judecată Ceres- 
cului Împărati. 

4. Chipurile ctitorilor. « Macarie Băbeanu, ctitorul bisericei cei vechi», «cocoana Sofia», «Po[stelnicul] Ioan Băbeanu, Logăfăt văl bresle», «Pa- nait Băbeanu Căpitan za lefecii» ; copiii: Maria, Elena, Panait, Nicolae. Apoi: Stoian, Pavel Logofăt de bresle, «cocoana Bălașa soţia dumnea- lui», Ana, Ecaterina. — Sînţ înnoite. — Pentru îmbrăcămintea lor, v. cartea mea Istoria Romtnilor în chipuri şi icoane, LI, cap. despre îmbră- căminte. ” 

5. Jeţ vechiă cu vulturul muntean. 
6. Icoana Mîntuitorului e dăruită la 1844, de o Elena C. Niculescu. 
7. Pe icoana Maicii Domnului d'innaintea altarului: 
Ioann Văcărese[u] Spat[ar], Ecaterina Do|m]niţa, Alexan-
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dru Văc[ărescul, Mariia, C[onstandin] Băsfărab], Ban, 
Stol[nic] Costandin Băs[ărab], Eleni Băs[ărab]. Ştefan 

„ Prășlooveanu] Vor[nic], Chiriachi Pră[școveanu], Grigorie 
Bălea[nu], Log[o]f[ă]t, Sa[t]ta Băleana, Grigorie Bălea[nu]. 
Biserica Maicăi Precistii. nnu werp. (sic). S'aii zugrăvit atasta 
si[ăntă icoană la leat 7190 [1681-2]. Filip Nicolaw” rgintar. 

Jos, un pomelnic mai noi, 

Cei de la început sînt poetul Ienachi Văcărescu și soţia sa, Ecate- 

rina, fiica lui Nicolae-Vodă Carageă, precum şi fiul lor, Alexandru. 

Maria, sora lui Ienachi, a luat pe Nicolae Brîncoveanu Banul. V. și 
Studii şi doc., III, p. 87. 

8. O altă icoană e poleită la 1850 de Maria soţia lui Costache Bo- 

bescul, «Crucer». 

XX. MĂNĂSTIREA ICOANEI. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Acestu sfânt lăcaș sau zidit din temelie și sai înfru- 

museța; precum să vede cu cheltuiala d[ujmn[ealui] Cămi- 
narului Mihalache Darvari, în zilele Mării Sale d. Alecsandru 

Dimitrie Ghica Voevod —, unde să prăznuește hramul 

Învierea Stăntului Lazăr și Sfinții-Înpăraţi Costandin și 

Elena, și Sfinţi Voevozi Mihail și Gavril; 1834, Av[gust| 10. 

2, Chipurile ctitorilor: Elera, Mihail, Constantin, Anastasia Darvari, 

de o parte, iar de alta: Olimpiada Arsachi, Elena Arsachi, Elena Dar- 

vari şi fetele. 

3. În cimitir, mormîntul Clucerului M. Darvari (1797—1854). 

XXI. BIsERICA OȚETARI. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Atastă sfăntă și dumnezeiască biserică, unde să prăz- 

nuește hramul Sfințilorii Îngeri făcutu-s'aii întăi de lemni 

în zilele lui Șărbanti- Vodă, la leat 7189 [1680-1], și, pre- 

658. 

689. 

690. 

691.
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făcăndu-să iară dă lemni în zilile lui Costandin Busarabă 

Voivod, la leat 7210 [1691-2], și acumii, prefăcăndu-să 
dă piatră, sau adaosu și hramul ierarhului Necolae, și cu 
ajutoruli și îndemnarea dumnealoru Mărgăritu staroste și 

jupănu Nicolae cupeţu și cu alaltoru creștini sati zidit și 
sai înfrumosețati după cumi să vede, cu toate podoa- 

bele, în zilile lui Ion Costandin-Vodă Mavrocordatii, ca să 

» fie dumnealor veasnică pomenire; Iulie l[eat] 7265 [1757]. 

693. 

2. Pe un mormînt în pridvor: 

Întru acest trist și cainie mormînt să odihnește oasele 

răposaţilor robilor lui Dumnezeu Ilie Calpaceibașacescu, 

săvărșit în anul 1825, i ale soţii sale Ana Voeniasca, ce 

ai trăit amăndoi în căsătorie ani 12 și în leat 1842 sai 

săvărșit și numita, i oasele copiilor săi, anume: Nicolae, 

Maria, Costandin și Lmesandra, i ale moșilor și strămoșilor 

lor. lar ei, fiiul răposatului de mai sus, anume Matache 

Voenescu, săntu a veni mai în urmă, rămăindu numai 

eii dintru acastă familie. 

Numele vine din Calpacci-başa, starostele breslei calpaeciilor, celor 
ce fac calpace. 

3. Pe altul: 

Aici să odihnește oasele răposatii roabii lui Dumnezeii 
Elena, închinata fiica Logofătului Fiera, ce at ţinut în 
căsătorie pă Hagi Tudorache Theodoru, 40 ani, născînd 
și 9 'copii, iar acum, în leat 1845, Fevruarie 20, s'aii să- 
vărșit în vîrstă de ani 56, însă să scrie aci și cei mai înnainte 

“răposați prin osibite locuri părinți, frați, rude: 'Theodor, 
Stana, Sava închinatu, Ana, Gherasim monahu, Radu, 
Costandin, Theodor, Hera, Ana, Stana, Anghel, Grigorie, 
loan, Păuna, Pavel, Panait, Costandin, Safta, Voicu, Marin, 
Theodor, Sima.
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4. Pe o icoană la altar: | 

Atastă sfănță icoană sau făc[u]t de roaba lui Dumnezăi 
Maria, ipac Mariea, 1804. 

5. Pe alta: 

Drăghici, Constantin, Rusandra; 1803. 

6. Pe o a treia: 

Mariia, Gheorghie; 1804. 

XXII. BIsERICA OLARI. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Întru numele Tatălui și al Fiiului și al Sfântului D[aJhu, 

ziditu-s'ai acastă sfăntă și dumnezeiască biserică ce să: 

cinsteaște și să prăznuiașto Adormirea prea-sfintei stăpăne 

Născătoare de Dumnezei și pururea-fetoara Mariia și a 

celui întru sfinți părintele nostru Nicolae de la Mirali- 

chiia, făcătoriul de minun(i], și sai zidit den temelie de 
pre cum să veade de robul lui Dumnezei dumnealui Du- 

mitrașco Racoviţ[ă] Vel Visteri, și, rămăin[d] niște ban[i] 
de la robul lui Dumnezeii Mihai băcanul, sati dat la 

castă sfăntă mănăstire, denpreună cu lancul Căpitanul 

ajutorind și alți creștin[i] pravoslavnică, în zilele D[o]mnului 

nostru lo Scarlat Gh[i]c[a] Voelvod], fiind Mitropolitul 

chiriu chir Filareti ; Octomivrie leat 1758. 

Dumitraşco Racoviţă e fratele lui Mihai-Vodă şi ginerele lui Mihai 

Spătaru! Cantacuzino. 

2. Pe epitaf (aier): 

Yn&pavoc Amumrpiov MpeMos Meyae Aoorerne, Noewfpioo 1820. 

Adecă;: 

Ştefan al lui Dimitrie Belu, Mare-Logofăt, Noiemvrie 1820. 

În 1827 era Vornic (Hurmuzaki, X, p. 424). 

694. 

696. 

697. 

695.
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3. Pe o icoană din altar: 

Înbrăcatu-sau atastă iconă în argint cu cuca [sic=— 
cheltuiala] sf[ijnti biseri& și a mahalagiilor ot Olari prin 
îndemnarea și osărdiia dumnealui Gheorghe Ghiorghiu, ce 
sai aflat epitrop; 1817, Aprilie 20. 

4. Pe alta: 

Înbrăcatu-soti în argintii această sf. iconă cu ajutorțul] 
a mujljtor frați și surori], prin osărdiia d[ujm[isale] chirii 
G[heorghe] G[heorghiu] și a dumneae jupăneasa Ana: 
Io[nju, Balașa, Grţigore], Chirica; 1819, Fevru[arie] 25. 

Înnoită în 1850, 

5. Pe un mormînt în dreapta: 

Suptu această piiatră odihnescu-să oasile răposaților ro- 
bilor lu Dumnezeii Marin Log|ofătul] za Vistierie, Chiraz, 
Mariia, Dumitrache și cu tot neamul] lor; Mart 11, 1771. 

6. Pe jărtfenice (antemise) de mătasă, tipărite şi foarte frumos îm- 
podobite : 

Acesti d[ujmn[ezjeescu jertvenic pre carele se săvirșaște 
d[ujmn[e]zeiasca cea făr de sînge și sflijnţita slujbă în zilele 
prea-blagocestivului singur-stăpînitoriului, marelui D[/o]mnulă 
nostru și Înpărali a toată Rossia Alexandru Pavlovici, sai 
sfli)nțit acest antimis de preaosj[i]nţitul Mitropolit a toată 
Valahia chirio chir Ignatie, și s'au dat la bisearica din —, 
Ținutul —, unde să prăznuiaște hramul —,la anul 1810, 
luna lui —. 

Alte forme mai vechi aiă, în locurile tipărite cursiv, alte nume de 
Domni, iar la numele Mitropolitului precum urmează : «s'aii blagoslovit 
şi Sai sfințită cu măna preaosfinţitului Mitropolită alii Ungrovlahiei 
chir Grigorie» (din veacul al XVII-lea), sa : «Mitropolit de aici, chir 
Mitrotan; 7226 [1717-8)». — Mitrofan a fost însă urmașul lui Antim, și 
de sigur că acest mare meșter în cele bisericeşti a făcut desemnul an- 
timiselor.
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XXIII. Biserica Popa-Rusu. 

1, Pe piatra de de-asupra intrării, acum aşezată în curte: 

Această sfăntă biserică ce să numește îm : [| = anume] 
Pop[a] Rus[u] și să prăsnueşte hram[ul] Stfânt[a] 'Troiţe, 
Sfănta Cuviosa Parascheva și Sfăntu ierarhul Nicolae, cu 
ajutorul Ini Dumnezeii sau făcut din temelie, cu toată 
osărdiia şi toată cheltuiala dumnealui Manolache vătaf de 
arabagii, și ostenitor preotul Andrei de la această besereca, 
în zilele prea-înălțat Domnu lo Gheorghiu Caraza Vvd. 
și preaosfințit Mitropolit Nectariu. Pomenește, Domne, 
pre robi tăi aceștii, ve&nica pomenire: Manolachi, Ilinca, 
Safta, Voica, Maria, Andrei erei, Petre, Ghiorghie, Păuna, 

Costandin, Ion, Andrei, Manole, Toader erei, Dani pr[e]z- 

[viter], Păuna prezvitera, Ilinca, Stan (?). Leat 1813, Mar- 
tie 17. 

2. Pe un potir: 

1813, Iunie 10. lona, Mariia, și Drăghicu, Bălașa, Gheor- 

ghie, Neacșa, Frusina, popa Gligorile] proin protopop ot 

Popa Rusu. 

3. Pe altul: 

aza Nexsho n zăv mexvov [de două ori], Zotru xE mov rex: 

Zoia, "Awpea: 1787, Abpoborov 28. 

4, Pe o evanghelie: 

Ateastă sfăntă evanghelie sau făcută de jupănu Poli- 
hronie și Mariia danie la Popa Rusu; 1796, Noem[vrie] 2. 

XXIV. Biserica PoPA-TATU. 

1. Icoanele St. Nicolae şi Maicei Domnului sînt îmbrăcate cu argint 

la l-iă April 1812. j 

2. Pe un potir: 1815: “Pofoyâvov Ao0ferns (Răducanu Logotătul). 

19 
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708. 3. Pe o cruce din 1857: «Pi[tarul] Răfducanu] Cotrea». 

109. 4. Pe un mineiă de Rîmnic (Mart): 

1829, 'Oxroufiptov, 5, Xofaro napvă (sicl), sie răc 12 dpec, Eytvev oopbe 
ueodos. 

1829, Noep.Bpiov 14, ntparq zopvo, sie măs 11 ua ton, & 1vev Groube ? Vi3 ? Y ij i i i T [ Îx 

weyhos. 

Însemnarea cutremurelor «mari» de la 5 Octombre 1829, 12 ceasuri 
de zi și de la 14 Novembre 1829, 11 de zi, se dă şi în romăneşte. 

XXV. BrsERica CUIBU-CU-BARZĂ. 

710. 1. Pe o piatră de mormint: 

Supt această piiatră odihnește oasele robu lui Dumnezei 
Cruceru Dona ș'a soţii dumnealui Zafira, titor biserici; 1830. 

2. În altar, pomelnic pe piatră, din același an 1830; fără însemnătate. 

XAVI. BrseRrca UDRICANI. 

711. 1. De-asupra ușii: 

Atastă sfăntă și dumnezeiască bisearica sau făcutu cu 
toat[ă] cheltuiala și înfrumusețarea ei, precum să veade, dum- 
nealui jupanii Udrecan Clucer, fiind coprensu de dumnezeiască 
rivoă pentru mărirea și slava lui Dumnezeii și a Sfăntului 
marelui ierarh Necolae, și pentru veatnica pomenire a dum- 
nealui și a tot neamu dumnealui, și s'au săvărșit în zilele 
prea- luminatului Domn a toată Para- -Rum[ăjnească Io Gni- 
gorie Ghica Voevod, fiind arheereti Mitropolit preasfenţitul 
chir Stefan, la anul de la Ziderea Lumei leat 7244 șI de 
la He. 17834, în luna lui Septemvreie zile 15. 

712. 2. Pe păretele pridvorului de spre stradă, în lăuntru: 

Acest s[fă)nt lăcaș fiind crepat Gin cutremurul ce sau în- 
tămplat la văleat 1802, căci multe sf[in]te lăcașuri și zidiri 
Sau stricat, acum, la leat 1810, i Sau făcut legăturile ce
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să văd, atăt înlăuntru, cu drugă de ferii, căt și afară, în an- 

von, umplăndu-se cu zid căte trele ..., şi, deosebit de le- 

găturile ce sai făcut, sai și înfrumusețat cu zugrăvelele 
cele văzute, atăt afară înnaintea bisericii, înlă[untru) an- 

vonului, căt și tănpla, i s[fintele] icoane cele împărătești, 

şi pardoseală, și un policandru noi, făcăndu-se și două chilii 

noi în curtea bisericii, pentru sălășluirea celor săracă, cu 

toată cheltuiala răp|ojs[atului] Pahar[nic] Nicola, Salomia, 
Maria... | 

3. Pe candele: 

Tpodăos Tuucdâw pyteniononos: 1847. 

Adecă: 

«Timoteiă, episcop al Troadei; 1847.» 

4. În altar, pe părete: 

Pomelnicul Popii Nicolae Zgolavu (?), ctitor[ul] cel vechii, 
care at dat bisericii casele care săntu în dosul oltarului, 

și o prăvălie în carăle cu pește, şi toate cărțile bisericii: 

Nicolae ierei, Ecaterina iereița, Teodosie ermonah, Radu, 

Marica, Iane. Pomelnicul jupănesei Marii, a Pitarului Loan, 

care aii dat bisericii case, pogoane de vie la Cernătești: 

Ioan, Maria, Iordache, Marica, Zitco, Neaga, Manda, Bă- 

lașu, Pătrașco, Heaterina erei[ța], Nicola. 

XXVII. BISERICA LUCACĂ. 

1. De-asupra uşii: 

Întru slava atotputernicului Dumnezeu aicea fiind zidită 

biserica în leatul 1736, şi din cutremuri slăbindu-se cu 

totul, acum de iznoavă sai zidit din temelie cu toată 

cheltuiala dumnialor neguțători Costandin Atanasiu și 

Anghel şi Panteli, născuți în patria lor Bolgaria, în orașul 

Siștov, și acum hălăduesc în orașul Bucureşti, și, după în- 

->
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scrisa conglăsuirea tuturor enorițli]lor, și cunoscîndu-se 
dumnialor vetnici ctitori aceștii sfintei biserici ce să prăz- 
nuește hramul Sfîntului ierarh Nicolae Mirlichi, a Sfinților 
Împărați Costandin și Elena și a Sfinților Voevozi Mihail 
și Gavril, au isprăvit dumnialor din temelie atastă sfintă 
biserică, ajutorind și alți cu ceia ce sau îndurat; s'a is- 
prăvit în zilele prea-înnălțatului nostru Domn Alecsandru 
Dimitrie Ghica Voevod și Preaosfinții sale Mitropolitului 
Ungro-Valahii chir Neofit; 1. 1842. 

2. În altar, pe piatră: 

Pomelnicul ctitori care a deruit biserici Luca€ acaretul 
din ulița Șăpcarilor. [Nume neînsemnate.] 

1847, Martie 23, 

3. Pe una din cărţile bisericii se află însemnări naive ale preotului, 
între care aceasta, care arată cum se scriaii mai de de mult notițele 
despre faptele zilei: 

«În anul 1877, Avgust 30, luarea Criviţei cu asaltu dă cătră oștirea, 
rumănească, Curcani, căndu ai fostu în răsboi cu 'Turcii tovărăşie Ru- 
mănii cu Rușii. Şi Rumănii avăndu cu ei pă Căpitan Valteru, care 
aă şi muritu cu steag în braţe, avăndu pă corpul săă 9 lovituri. Ru- 
mănii avăndu cu ei Domnul Carol întii, cu împărat împreună al Ru- 
șilor, la Plevna în Bulgariia, unde era Osman-Pașa, care prin planurile 
lui era să prindă pă Împărat, dar, fiind Rumănii, ai sărit cu răsboiă 
strașnic, și au învinsu pe Osman-Paşa înapoi, şi în urmă sai predat, 
văzăndu că nu are loc de scăpare,» 

XXVIII. BrseRrca BOTEANU. 

1. De-asupra uşii: 

Adastă sfăntă și dumnezeiască bisearică ce iaste hramul 
Tăerea Capului Sfântului Ioan Botezător[ul] și a Sfăntului 
Gheorghie făcător[ul] de minuni] întăi ai fost de lemni, 
făcută de dumnealui răposat jupan Mihul, și acum sai făcut 
de piiatră și sat înpodobit dupe cum să vede, cu toată
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cheltuiala și osteneala dumnealui jupăn Maxim, dipreună 
cu frate-său Gheorghie, fetori răposatului jup[an] Grigorie 
Miulețu, în zilele Mării Sale Ion Scarlati G[rije[orie] Ghica 
V[oejv[o]d; Iunie 6, 1760. 

2, Pe un mormânt, în pridvor: 
N 

Supt această piatră să odihnesc oasele răposaţilor robi 

lu Dumnezeii Drăgoe diacon, Pascalia, Stan, Bălașa, Cos- 

tandin, Ilinca, Zoiţa, Dumitru, și iar Zoiţa, Tănase, Floarea, 

Daniilă, Mane, Maria, Stanciul, Daniil shimonah, Varto- 

lomeiii..., Zoița [etc.]; 1809, Oc[tomvrie]. 

3. Pe altul, în biserică: 

Supt atastă piatră udihnescu-se osile răposatului ro- 

bului lui Dumnezei Giurgiu, la veleatul leat 7266, Lunie 24. 

4. Pe altul, afară: 

Supt această piatră odihnește trupul răposatului Sărdar 

Gheorghie Bălescu, născut la anul 1804, și răposat la 

annl 1840, Ghenarie 5. 

XXIX. BISERICA BREZOIANU. 

1. La dreapta uşii de intrare (la stînga, e inscripția cea nouă): 

Acastă sfă[n]tă și dumneazeiască bisearecă, ce să prăz- 

nuiaște hramul Sfintei 'Troiţe, iaste zidit[ă] din temelia ei 

păn în sfărșitii de dumnealui Mănăilă Mărăcineanu VI. 

Clucerii și dumnealui Șărban Bujoren[u) VI. Viș., aju- 

tăndiu cu locul bisearici și dumnealui Pătraşco Breazoia- 

nul Vel Vor[nic], ca să fie de pom[elnirea dumnealor și 

a coconilor dumnealor; și s'au făcut în zilile Domnului 

nostru Io Costand[in] Basarab Voevod; Oec[tomvrile, leat 

7219 [1710]. 

719.
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Șerban Bujoreanul făcu parte, fiind Vornic, din solia boierilor mun- 
teni Ja Împăratul Carol al VI-lea. Pe Pătraşco Brezoianu îl întîlnesc ca 
Vei Clucer în 1684; el a fost Mare-Şătrar în 1706 (Gen. Cantacuzinilov, 
p. 273; Doc. Cantacuzinilor, p. 249, no. XXI). Cf. şi Studii și doc., V, 
p. 190, no. 50; pp. 191-2, n-le 55-6 (acelaşi Petrașcu ca Şătrar în 
1702-4), p. 195, no. 64. Mănăilă era fost Clucer și la 1719 (âbid., p. 194, 
no. 57). În 1711 el era Mare-Serdar (;Hid., p. 311, no. 72), 

2. Icoane vechi, îmbrăcate cu argint, dar fără inscripţie. 

XXX. BISERICA Sr. IONICĂ. 

723. 1. De-asupra uşii de intrare: 

Întru măriria a tot țiitorul Dumnezei și spre cinstea 
sfintului săi înnainte-mergătorului și botezătorului loan, 
sa rădecat din temelie acestă sfîntă biserică de către Di- 
mitri Dărăscul, Marele-Medelnicer, și soția sa, Sofiea, la 
anul de la Hristos 1795; carii ati înzestrat-o prin dreptă 
munca lor, 

724, 2. Pe un mormînt, în dreapta : 

Supti a&astă piatră odihnesc oasele răposatului robul 
lui Dumnezeu Păuniă...ească; 1830, lun[ie] 12. 

725. 8, Pe alta, lîngă aceasta: 

„„0ote pe... ai nu tăgăduind că plăngăndu și tăgăduin- 
du-te, te fălești întru... cum ai fost zi[su]... pămăntu [ești] 
și... pămăntu, și suptu această piiatră odihnescu oasele ră- 
posatului robului lui Dumnezei Vel Medelnicer [Dimitri 
Dărăscul, carele au] fostu cu mila... 

4. Icoană veche a Sf. Ioan şi vechiă epitaf (aier), fără inscripţie. 

XXXI. BISERICA CREȚULESCU. 

726.  Î. De-asupra uşii de intrare din pridvor în biserică: 
Doamne, cela ce proslăvești pre cei ce iubescu podoaba 

casii tale și locul lăcuinţei Mărirei Tale, priimeaște sfăn-
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tul lăcaș acesta, care întru slava Mărirei Tale și întru 

lauda și prăznuirea Adormirei prea-curate Maicii tale și 

pururea-fezoară Mariei și săborului Sfinților Arhangheli 

l-aii zidit den temelie și înfrumusețat cu toată podoaba 

biseritască cucernicii şi pravoslavnicii robii tăi dumnealui 

jupan Iordache Creţulescul Vel Logofăt și soțiea dumnea- 

lui Doamna Safta, fiica fericitului întru sfărșăt și de a pu- 

rurea pomenitului lo Costandin Basaraba Voevod, pentru 

a lor și a neamului ve&nică pomenire: care după răvna 

lor cia dumnezeiască cu ajutorul tău l-ai săvărșăt în anulu 

de la Zidirea Lumii 7231, iar de la Nașterea Măntuito- 

rului H[risto]s 1722, lun[a] lui Sep[temvrie] 30 dni, și is- 

pravnicii Părvanu Logofătu Loloescul. 

Pentru Iordachi Creţulescu, v. caracterisarea din Genealogia Cantacu- 

zinilov, p. 371 şi urm.: Toţi boierii îl aveai în evlavie ; puţini cari nu-l 

iubiaii, şi aceia se rușinaii de el cînd îl vedeaii». Mormîntul lui de la 

Mitropolie nu se mai cunoaşte astăzi. Mormintele ce vor fi fost în chiar 

această biserică, s'aă distrus, după obiceiă, la reparaţie. 

2. Chipurile ctitorilor: Vișa, mama lui Iordachi, şi Pîrvu, Mare-Logo- 

făt, soţul Vişei (ei muriseră, lăsînd pe Iordachi «scăpătat, tînăr şi fără 

părință» ; Gen. Cant, p. 371). Apoi: Constantin Brîncoveanu, Doamna 

lui, Marica, şi fata lor Safta (numită după soţia lui Constantin Canta- 

cuzino Stolnicul), soţia lui Iordachi; în sfîrşit, Iordachi însuşi. Ur- 

mează: Banul Constantin Creţulescu (numit după Constantin Brînco- 

veanu), fiul cel de al doilea al lui Iordachi și Saftei (Gen. Cant, p. 

375); Istrati Vel Vornie (fiul lui Constantin), Ecaterina, vara lui Is- 

trati şi sotie a lui [Constantin] Ştirbei Vornicul (cf. Studă și doc. p. 

688); Toma Vel Logofăt (şi Ban ; frate cu Constantin; Gen. Cuni., p. 

376); Alexandru Vel Logofăt (fiul precedentului; îbid.; Doc. Cant. p. 

95), Constantin Vel Păharnic (fiul lui Alexandru ?). Constantin al II-lea 

şi Alexandru sînt zugrăviți de două ori. — 'Toate chipurile aii fost văp- 

site din noi pe la 1860. 

3. Pe icoana Maicii Domnului (Î 5ânvirpa) : 

Robul lui Dumnezeu și al Maicăi Precesti Toma, Safta 

și cu fii lor. Mai 13 dn[i], 1t. 7257 [1749]. 

x
 

=
 

.
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E una din icoanele cele mai frumos îmbrăcate cu argint din ţară, 
4, Pe un rînd de candele: 

Ioanichie arhierei bes[ericii] Creţulescu. 

XĂXII. Sr. VINERE A HEREȘTILOR. 

I. De-asupra ușii de intrare: 

Atastă sfăntă d[ujmnezeiască biserică este zidit|ă] cu 
cheltuiala răposatului întru fericire archiereii Ioanichie Stratonichiia, ajutînd și alț pravoslavnit creștin[i] un ba- 
gatel, și, cînd era a să săvărși de zugrăvit, la anul 1839, luna Octomvrie 30, șaii dat opștescul sfîrșit, lăsînd în- grijirea celor din lăuntru la d[ujm[nealui] Paharnecu Gheor- ghie Poenaru, epitropu Preasfinţii Sale ; care le-ai făcut toate precum să văd. A fost biserica mică, zidită dă ră- posat pan Nicolae Vel Agă; pan (sic/) Ioana, soţiia d[um[i- sale], i pan Calin Spătarul, fiul dumnealor, la anul 7153 [1645], ca hramu Preacuviosi Paraschevi, iar tericit[ul] cti- tor Ioanichie au adăogat hram Botezu Mîntuitorului nostru Is[us] H[risto]s șI pre marea m[ucenică] Paraschevi. Sau sfinţit în zioa Sf[i]nţilor m[ucenici] Ecaterina și Miercurie, săvărșindu-să toată lucrarea în zilile Mării Sale Alesandru- Vudă Ghica, care în sfârșit au întărit ctitoriia veche a d[umisale] Vistier Constandin Herăsc[u]; 1839, Noem- vr[ie] 25. 

2. În biserică, mausoleul Hereştilor. Pe o stelă de marmură e săpat, încă pe cînd trăia generalul C. Năsturel Herăscu, un lung pomelnic, cu fel de fel de presupuneri și afirmaţii fantastice. Se spune întăii că «fa- milia dd-lor Năsturel de să trage din Romani». Cel d'întăiă ar A fost <Heinrihie, făcut, grof de «Înpăratul Austrii Ludovic I-iă, la anul 1370». El are un fiă Ilie, şi de la acesta un nepot de fiă: Udrişte. Fiul lui Udrişte ar fi Banul Ion (1524-590), fiul acestuia, Radu (1582-652). De la aceştia ar veni 'Toma (1628-1693). Numai cu acesta se întră în adevă- rul istoric (v. Generalul P. V. Năsturel, Vzeaţa Sfinților Varlaam şi
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Ioasaf, Bucureşti, 1904, Corecturi). El «s'a făcut graf de iznoavă (!) de către Leopold Înpăratul Austrii la anul 1664». El are pe Şerban (1659-731), iar acesta pe Banul Constantin (1682-1752). De la Cos- tandin vine Radu (n. 1750), «care la botez s'aă făcut Paharnie» şi moare în 1804, «tot Paharnie, fiind sacat şi depărtat din fire din rîvna graduri- lor și slujbelor după atunci». În sfîrşit, se pomeneşte fiul lui Radu, Logofătul Costandin, născut în 1798, «care aă slujit în slujba ostă- șască a Rosii și, aflîndu-să în două campanii în protiva 'Turcilor, ai dobîndit cavalarii şi sabie de aur pentru vitejie, iar în urmă, pentru slujbele aduse patrii sale, s'aă cinstit şi cu cavalarie otomană şi în rang 
de Marele-Ban». 

3. Pe o icoană, însemnare că s'a îmbrăcat cu argint la 1846 de Elena Lahovari Postelniceasa. 

XXXIII. BIsERICA SCHITU-MĂGUREANU. 

I. Pe păretele din stinga (biserica e reparată din noă, în chipul cel 
mai ruşinos): 

Întru mărirea și slava marelui Dumnezei carele în Troiță 
să proslăveaște, ziditu-s'aii din temelie atastă svăntă 
și dumnezăiască bisearică de răposatuli și pururea-pomeni- 
tulii Costandin Văcăresculu Vel Logofătii, dară, rămăindii 
neisprăvită, după prestăvirea dumnealui, sat isprăviti ȘI 
Sail înfrumusățatii cu toată podoaba ei, precumii să veade, 
de ginerile dumisale dumnealui Mihaii Cantacuzino Velu 
Vistier, cinstindu-să cu hramulu Vovedeanii a preasvintei 
Născătoare de Dumnezeti și a Sfântului sfinţitului muce- 
nicii Visarion, spre pomenirea veatnică ctitoriloră, în zilele 
preînnălțatului Domni Ion Costandini Mihai Racoviţă Voi- 
vodă, și fiind ostenitoră Sfinţiea Sa părintele chir So- 
fronie, egumen de la Sărindar. Oct[om)vrţie] 5 z[ile, v leat] 
7265[1756; sic]. 

2. Mihai Cantacuzino a fost Ban şi general rus. De la el ni-a rămas 
şi Genealogia Cantacuzinilor, în care, la p. 190 și urm., sînt ştiri bo- 
gate asupra lui. Soţia sa Maria era fata Saftei, fiica lui Constantin-Vodă 
Briîncoveanu şi a lui Iordachi Creţulescu. 

731.
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734. 3. Icoană din 1849, de la «Catinca Malandroaica». 

4. Chipurile ctitorilor, pe care le-am dat în «Albumul Cantacuzinilor», 

şi toată vechea zestre a bisericii sai stricat. 

XXXIV. BISERICA SF. CONSTANTIN. 

735. 1. De-asupra uşii de intrare: 

Întru mărirea celui în 'Troiţă un Dumnezeii proslăvit și 

de noi într'o ființă mărturisit acest d[ujm[nejzeescii lăcaș 

întru acoperemintul Sfinților Înpăraţi Constantin și Elena s'a 

afierosit de robii lui D|umne]zeii Constantin Cojocar beșleaga, 

Constantin croitor Melcescu, Hagi Panait șălar, cu a însuș 

cheltuială, din temelie zidit spre a lor pomenire și a celor 

ce au ajutat: Pătrașco croitor, Ion Coica ca în veac să fie 

pomeniţ ei și tot neamul lor, și sai săvârșit în zilele prea- 

înnălțatului nostru Domni Mihail Suţu VVd., Mitropolit 

fiind Preasfinția Sa chir Grigorie; 1785, Septem[vrie]. 

736. 2. Icoana sf. Constantin vine de la «Costachi luanu Mihai», din al 

XVIII-lea veac. 

737. 83. Pe o anaforniță: 

Acestu aghiosmatarion să afirosește biserici. Sfi[nților 

Înpărați ot mahalaoa Livedea gospod de robi lui Dum- 

nezeii Joanu Rizu, Teodora și cu totu neam[ul] lor : Mihail, 

Marcu, Lanbrini, și cu totu neam[ul] lor, tos [anul] 

1831, Aprile 19. 

738. 4. Pe alta, inscripţie grecească de la aceiaşi, din 1832. 

5. Pomelnicul din altar, săpat în piatră, e mai noii. 

XXXV. BrseRIca SF. NICOLAE DIN GORGANI. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

139. Acest sfăntii și dumnezeescii lăcaș unde să cinstește și 
să prăznuește hramul sfăntului marelui prooroci lhe Te- 

zeiteanul în movila Gorganului din temelie s'aii zidit al
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doilea rîndu în zilele Mării Sale dumnealui loanu Gheor- 
ghie Carageă Vvd., carele ai făcutu și oareșce ajutor, înce- 
pător și sîrguitor aflăndu-să dumnealui biv Vel Paharnicu 

Manolache Hrisosholeos, soțiia dumnealui Elena i dumnealui 

biv Vel Cluceru Radu Voinescu i dumnealui biv Vel Pa- 

harnicu Ștefan Voinescu, și epitropii ostenitori biv Velii 

Slugerii Gheorghe Artino, dintpreună ajutorindu și brasla 
neguțătorilor cojocari, iar prin îndemnarea acestor obraze 

mulți pravoslavnici creștini aii ajutorat pănă s'aii săvirșitii 

cu vrerea, lui Dumnezeu, începîn[du|-se sfintele slujbe; după 
care, așăzăndu-se epitropu chir Spiru, după a sa rivnă și 

cu ajutoriul celor de mai sus pomeniţi, sai poleitu și cele 

din lăuntru, precum să văd, în zilile Mării Sale prea-înnăl- 

țatului Domnu Alecsandru Nicolae Suţul Voevod, și spre 

pomenire veănică sau scrisii atastă pisanie la anul de 

la întruparea Mîntuitorului nostru Is|us] H[risto]s; 1819, 

Noemvrie. 

2. Pe un mormiînt: 

"EvBadz mine 6 Gobhos rob Qeob Pewpytos “lowip6habc, 6 £x Zaorjopiov 

mov loavwvioy wo x6ums veyadesoos (sic) r.: Exo morzb îzoc 1818, 

"Iobim 13. 

Adecă : 

«Aici zace robul lui Dumnezei: Gheorghe Ceaciroglu, cel din 

Zagora, din Ianina (9)... A răposat în anul 1818, Iulie 13.» 

3, Pe altul: 

Supt această piatră odihnesc oasele răposatului robu iui 

D[u]mnezeii loani Sefendache, cu neamu lui, 1816, liunie 18. 

4, Pe un al treilea: 

PEy64]e xodbrre [unr]hp xorwwi> "ri xi 1] merpa xpbrrev Aduznp! 
7 z - = 3 a 7 N « 

Koovoravrivov veofehi, vobvipry “voariv, toi; năot 'EXxObOTăv, OD atwyta 

vip petapia. 1814, Pepovăp. 8, Bovxoopsarn; 

740. 
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Adecă: 

«Aici ascunde mama tuturor, pămîntul, şi piatra acopere pe 

Dobre Constantin, tînărul croitor, cunoscut la toți, vestit; a cărui 

pomenire fericită să fie veșnică; 1814, Februar 8, Bucureşti.» 

5. Tot pe un mormînt: 

"EyBâse xetrat Î Bobi rod Gad Ilopowij Ex Xorofiov, bloc rob 

paxapirov "lwăwob X[artij] Amumnrpiov 2 Nixon6heoc' 1834, Anpriov 28. 

Adecă: 

«Aici zace roaba lui Dumnezeu Păuna, din Siştov, soţia răpo- 

satului loan Hagi Dimitrie din Nicopol; 1834, April 28.» 

6. Pe altul: 

Supti atastă piiatră odihnescu oasele răposatului robu 

lui Dumnezei loanii, Maria Pentu, cu neamu loru. 

7. Tot aşa: 

Suptu adastă piiatră odihnescu oasele răposatului robu 

lui Dumnezeii Gheorghie Sluger.... 

8. Pe o icoană: 

Acnsw rob Bobhov ooo Mmawviza: 1813. 

Pe alta: 

9. A€nsts rod Gobhov 705 Ord Lewpiov "Appmvâver: 1813. 

Deci icoanele vin de la Bănică şi Gheorghe Arinoni, în acelaşi an, 1813. 

10. Discul e din 1816. 

11. Pe un potir: 

Pomenescă-se robii lui Dumnezeu Chiriac, Casandra, cu 

copii lor; 1792. 

12. Pe o Evanghelie greco-romînă (Bucureşti) : 

Adastă sfântă evanghelie iaste dat[ă] de dumneaei jup[ă]- 
neasa Stanca de poman[ă] bisearici de la Gorgan, unde iaste 

hramul lui Sfenti.... Septfemvrie]....
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13. Pe o Evanghelie din anul 7955: 750. 

Adastă sf|ă]ntă și dumnezeiască evanghelie este dată danie 
sfinti biserici ce este hramul Sf... proroc Ilie ot Gorgan, 
dată de robii lui Dumnezeu... Vornecul, Paraschiva Vorni- 

sasa; 7255 [1746], Dechemvrie 26 d. 

14. Pe un Octoih din 1700: 751. 

Acest oftoic iaste dat de pomeaană de Măriia Sa Vodă] 
bis|e]ricii de la Gorgan. 

15. Pe un Mine din 1774: În
] 

g
r
 

N 

Să să știe că am scris ei Mihaiu dela Gorgan, și cănd 
am scris fost în săptămăna brănzi, și să știț, pă cănd 

easă la tocatu popilor, eu voit muri, și măinele mele vor 

putrezi, iar cine va ceti, va zice: Dumnezeu să-l erte. Ei 

Mihaii de la potrop[oplul Loan Sachilar. 

Să să știe de cănd sau tărnosit sfănta biserică a proo- 

rocului Ilie, ce să zice Gorgan, în zilele Mării Sale Domn 

lo loan Gheorghiu Caragă Voevod, la leat 1814, și Mitro- 

p[olit] fiind Presfinţiia Sa Mitropolit chirio chir Nectarie a 

toată Ungrovlabhiia, după ce să osteese boala tumii. Pop 

Mihaiu, duh[o]vnecu de aici din Gorgan; 1815, Dechem- 

v|rie] întăiu. 

XXXVI. Biserica BATIȘTE. 

1. De-asupra uşii de intrare: 753, 

- Cu vrerea Tatălui și ajutorul Fiiului și cu îndemnarea 

D[ujhului Sfânt ridicatu-s'au atastă sfăntă și dumnezeiască 

biserică care să cinste[şte] hramul Sfintei Ani i a Sfinţii 

Sale preapod[ojbnei Paraschevei i a muceniții Paraschevei, 

care din temelia ei saii ridicat și sai înfrumusețat cu 

toată cheltuiala dum. Vătafu Mantul i a soți dum. Ilincăi, 

cn ua, [eu fiii] Văt[a]f Vlada: pan Stan, Stana, Necula Ciau;,
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Iona, pentru ca să le fie dum. pomenire, în zilele prea- 

luminatului Domn lo Costandin Mihai Vvd. și Mitropolit 

chiriu chir Grigorie, la anul de la Zidirea Lumii 7272, iar 

de la H|risto]s 1764 [=—1763], No[emvrie] 3 dni. 

a or
 

Re
 

2. Pe un mormînt: 

"Ey6ă5e xetrat 6 Bodoc rob Qso5 Xorti Dutouas, Harti Auov, 6 s6 

AMGawroxopiov, 105 zonă 1 “Patypăăa, eră roy mâxywy abrod: Kvptomi,s 

uni Îrapărt 

"Amenabây ară căs 21 Noepfpiov, re 1822 ret. 

Adecă: 

«Aici zace robul lui Dumnezei Hagi Ghioca, al lui Hagi Dimu 

din Arvanitochori, strămutat la Razgrad, cu copiii lui: Chi- 

riachia și Stamati. A murit la 21 Novembre 1822.» 

755. 3. Pe altul: 

Aci suptii adastă piatră odihnescu oasele răposatului robu 

lui D[ulmnezei jupăni Manu: sai prestăvit în zilele pria- 

înnălțatului Domnu lo Searlatu Ghica Vvă., de la H|risto]s 
leat 1766, Noem|vrie] 13. 

E ctitorul însuşi, 

4. Pomelnicul vechiii are numai nume fără însemnătate. 

XXXVII. BrseRrca PopA-CaIqu. 

736. Pe icoana Sf. Spiridon se arată că s'a făcut <cu ajutorul isnafului, 
al colporaţii, cavafilor», la 1856, în Decembre. 

XXXĂVIII. Brsegrca PRECUPEȚII- VECHI. 

757, Pe o piatră în zidul de afară: 

 Atals]tă sfăntă și dumnezeiască biserică din îndem- 
narea D[ujhului ai început-o popa Gheorghe călugărul și
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cu ajutoru a creștinilor ia aii isprăvit-o Năstase Siimeanul 

Mojucul, i cu soţiia lui Milca, i snă ego [fiii lui] Pudor, Ionna, 

Tudorii, pentru vetnica pomenire sufletelor lor i aii roste 

(sic 27); i ctitori au fostu popa Grigorie și cu popa 

Gheorghe. Av|gust] 15, leat 1773, Maria i Estera. 

XXĂXIX. BISERICA SILIVESTRU. 

1. Pe un mormînt: 

Ai dedesuptul aceștii pietri odihnescu oasele] robilor 

lui D[ujmnţejzei jupanului Părvan Boiangiul i ale jupă- 

nesii dumnealui Stanca, ctitorii acestii sfinte besearit și a 

copiilori dumnealorii Dumitrana, Ilinca, Scarlat, Ioana, 

Mănăilă, Mariia, Costandin; veatnica lor pomenire, D[u]m- 

nje]zeu să-i iarte. Nica. 

Alăturia cu atastă piatră să odihnesc și oasele popi 

loan, Mariia prez[vitera] ; 7298 [1790]. 

2, Pe piatra de de-asupra uşii: 

St[ă]nta și d[ulmnezeiasca biserica atasta, care să prăz- 
nuește hramul Adormirea, Maicii Domnului, fost-aii de lemn 

mai nainte vreme. făcută mică, și acum în urmă, cu ajutorul 

lui Dumnezei și cu silința d-lor epitropi și ctitori: Ilie, Di- 

mitrie, fraț, și Loan, Stoica, Gheorghie, Radu, Ioan, și din 

mila a mai multor creștini sai făcut de iznovă după cum 

să vede, ca să fie acelor care ai miluit spre sufleteasca 

mîntuire și de vecinica pomenire, în zilile Mării Sale 

D: Alecsandru Ghica VV., și otcărmuitori Sfintei Mitro- 
polii și episcopi: Neofit, Chesarie, Ilarion; leat 1839, 

Martie] 15. 

Mitropolitul, Gnigore, era încă în Rusia, surgunit, 

Pietrele erai zvirlite în curte, fiind în prefacere din noii biserica.
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XL. BIsERIcA KALINDERU. 

De-asupra uşii : 

Așa, să lumineze lumina voastră înnaintea oamenilor ca 

să vază faptele voastre cele bune și să slăvească pre tatăl 

nostru cel din ceruri. Drept aceea și ei Lazăr Calende- 

roglu, împreună cu alți ajutători, aii rădicat din temelie 

această sf. biserică, puind hramuri pe Sf. prooroc] lie, În- 

vierea Sf. Lazăr și Sf. iera|r]h Alexandru, spre pomenirea 

de veci, în zilele prea-înnălțatului nostru Domn Alexandru 

Dimitrie Ghica VV. şi a preaosfinţitului Mitropolit a toată 

Ungro-Vlahiei, chir Neofit, la anul de la Hr(istos] 1841, 

Avg|ust] 30. 

XLI. BIsgRIca SF. GHEORGHE Nou. 

1. Pe moaştele Sf. Nicolae: 

-Guo pS5 crom Huneaat WEoBa ei 3aaroatt ru. vw Aluyau 

Boegop, n răa Granra un cun uk lw MenSaa osgoaa, 8 ab 

+3pn, n € Alurponoaur Geoniaue. 

Adecă: 

«Această mînă a Sf. Nicolae a ferecat-o cu aur Domnul lo 

Mihai Voevod şi Doamna lui Stanca şi fiul lor Io Necula Voe- 

- vod, în anul 7108 [1599—1600), şi cu Mitropolitul Eftimie.» 

Lucrul acestui prinos al lui Mihai Viteazul e deosebit de fru- 

mos. Cutia moaștelor, făcută de o "Văcărească, e nouă şi n'are 

nici-o însemnătate. 

2. Pe ripide: “% 

Aceste repide le-ai făcut Io Costandin Basarab] V[oe- 

vod] z[emli] Ugrovlahii, și le-au dat la s. monastire S$. 

Ghiorghi m[uJă[enic]; Aprțilie] 1, 7217 [1709].  
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Chipuri : 

lo Costandin i gospodjda e[s] Mariia. 

lo Costandin V. lo Ștefan V. 

lo Costandin V. 

lo Matei V. 

Pe alta, fiul domnesc Radu iea locul lui Costandin. 

3, Pe o piatră depusă în pridvor: ia 

Aastă curte aceștii sflijnte bisearici, hramul marelui 
mut[e]nie Gheorghie, ce iaste închinată prea-sf[ăntului și 
de viiață dătătoriului Mormănti al Domnului și spăsito- 

riului nostru Is[us] H[wisto]>, carea să veade înprejur zi- 

dită și tocmită întracesta chip, cu chihi dedesupt și altele 

pre de-asupru, cu toate odihnele și trebuinţele lor, întilit 

și den temeliia lor sănt începute și pănă la un loc zidite cu 

cheltuiala lu: Panaghiotachi 1 carele oarecăndi Tălmaciu- 

Mare la Poarta Turtască au fost, domnind pre aceale 

vremi bl[a]eocestivul Domn Io Antonie Voevod, fiindii cursul 
anilor de la Hr|istos] 1670, și ispravnic făcăndu pre dumnealui 

Şerban Cantacuzino, Vel Spăt[ar] fiind atunce : ai rădicat 

răndul cel de jos de chilii, și încă în toate deplin; dupre 

aceaia, murindu Panaghiotachi, și cheltuiala de la dănsul 

sat curmat, şi aşa ai stătut pănă acum, în zilele lumina- 

tului şi înnălțatului lo Costandin B[răncoveanu] Băsărab 

Voevod. Deci iară saii început a să zidi și a să lucra, întăiti 

ceale de jos- chilii ce rămăsease neisprăvite, dupre aceaia 

și casele patrierșăști, cu tot răndul celor dupre de-asupra, 

pănă sai și sfărșiti precum să și văd, cheltuiala puind parte 

prea-fericitul, prea-înnălțatul și prea-știutul părintele Dosi- 

thei, patriarhul Sfintei cetăţii Ierusalimului, carele patrierșiă 

încă [dinJînceputul aceștiă zidiri, parte și mai mare, înnălțatul 

Domnu dăndu. Ajutat-au la a&astă mare cheltuială ce sai 
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făcut, și boerimea, și [alte] mănăstiri ale țărăi, și neguţătorii, 

cine cu ce aii putut și s'a îndurată, pentru sufletele și bună po- 

menirea lor, ca să fie preasfintei și marei a Ierusalimului 

Case atastă zidire, de mult ajutoriă și folos, ispravnicu 

luminatul Domnu puindu pre lanache Văcărescul Vel Agă, 

și cheltuitoriă lucrului acestuia . Aposto[l] neguțătoriul, 
fiindu egumen Malahia ieromonahul pre acea vreame, pănă 

o aii și isprăvită, la anul de la Zidirea Lumii 7207, și de 

la Spăseniia ei 1699, mesiţa Septemvrie 20, înti'al unspră- 

zeacelea an al Domnii bl[a]gocestivului și înnălţatului, mai sus 

pomenitului Io Costandin B[asarab] Voevod, carele și as- 
tăzi stăpăneaște, a căruia uni și norocirea îunmulțească-i 

a tot țiitorul și putearnicul Dumnezeu! Şi am scris eii, Isar 

Logofătul]. 

4. Pe un mormînt frumos, de marmură albă, cu flori și vulturul ţerii 

sînt săpate litere foarte şterse de călcarea picioarelor, din care se des- 

lușesc cele ce urmează, arătînd că avem înnaintea noastră mormîntul 

lui Ioan-Vodă, fratele lui Nicolae Mavrocordat: 

Sea, (?) prea-creștin, necruțăndu ... . 
Supt atastă piatră... cu mu[ltă]... pe nu... cu... 

rudă... Ioan împodobit cu Voevozia, care cu pravoslavie, 

cu mult[ă] înțălepeiune Domni 'Țărăi-Rumănești cărmuind 
prea bine, pre Alexandru cel numit avănd firescu părinte, 
pre tainicu! împărătesei [e& ăzoţiiirov], cela cu multă minte, 
iar frate bun pre înțeleptul pre Domnul Nicolae Voevod 
Țărăi-Rumănești, care m... n'are pre Dumnezei dreptul 
(9) cuv... că...lu 7227 [1719]. 

Cf. Cronica lui Radu Popescu, în Magazin, IV, p. 101: cÎn luna lui 
Fevruarie l-aă ajuns o boală grea, lingoare, şi, zăcînd zile —, stati să- 
vîrşit, şi s'aă îngropat cu mare cinste, în mănăstirea Sfintului Gheorghe, 
în Bucureşti, fiind de virstă de ani —,» şi mai sus, p. 74. 

5. în-foţă tot la dreapta, în pronaos, un alt mor mînt, aproape întru 
toate asemenea, dar fără inscripţie. El cuprinde, d Cer sigur pe-ure-e-aitii 
cudă-a lui Nreolaa Masrocordat. ; = rand bus Cevolzulea /orăucretaaen 

„in Ad „dn pla ae Marca. în aud 1Țta, dedica za oc) leza Lulu 

PA Teona _ _ _ tu _  
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ERATA ŞI OBSERVAŢII 

la p. 45, no. 8. Pagina din Raport trebuie să fie 89, 
La p. 74, r. 7 de jos trebuea se ceti: Sf. Gheorghe Noă, în loc de Vechiă. 
La p. 90, r. 2 de sus, anul din Convorbizi e. 1901. Mama lui Cunstantin 

Srrban a fost fata unui preot din Bucureşti 
La pag. 90, no. XLIUI, r. de jos, ceteşte anu era». 
La pag. 183, ultimele rînduri: Ancuţa Brincoveanu a luat pe Aicolne 

Roset, iar Balaşu pe Lumbrind. V. şi Genealogia Cautacuzinilor, pp. 409—10. 
La p. 9286, r. 2 de sus, data e î 208. deci: 1(80—90. 

* 

Pentru raţiuni de uşurinţă tipografică s'a pus « chiar atunci cind în 

inseripția slavonă forma începe a se apropia «le 2, care a fost totdeauna 

mai mult unu caracter, tipografi. 

  


