
IIXX..  MM\\rrttuurriiii  ccoonntteemmppoorraannee  aallee  uunneeii  iissttoorriiii  vviiii

Cuvântul  Preafericitului  P\rinte  Patriarh  Daniel  
`n  Duminica  dup\  Botezul  Domnului*

PPrreeaassffiinn]]iiaa  VVooaassttrr\\,,  PPrreeaaccuuvviioo[[ii  [[ii  PPrreeaaccuucceerrnniiccii  PP\\rriinn]]ii,,  
DDoommnnuullee  SSeeccrreettaarr  ddee  SSttaatt  ((AAddrriiaann  LLeemmeennii,,  nn..nn..)),,  ssttiimmaa]]ii  pprriieetteennii  [[ii  ssuuss]]iinn\\ttoorrii  
aaii  aacceesstteeii  bbiisseerriiccii  ffuunnddaa]]iioonnaallee  [[ii  ppaarroohhiiaallee,,  iiuubbii]]ii  ccrreeddiinncciioo[[ii  [[ii  ccrreeddiinncciiooaassee,,

Bucuria noastr\ este deosebit de mare pentru c\ bucuria cea mare vine întotdeauna din
binecuvântare. Am primit binecuvântare de la Dumnezeu prin resfin]irea picturii care a fost
restaurat\ recent [i, de asemenea, marea binecuvântare prin s\vâr[irea Sfintei Liturghii, la care
se adaug\ binecuvântarea de a avea aici, prezent\ lâng\ noi, în fa]a Sfântului Altar, racla cu
moa[tele Sfântului Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei, fratele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.
Aceast\ racl\ frumoas\, nou\, a fost f\cut\ prin osteneala Preasfin]itului Episcop-vicar
Patriarhal Ciprian Câmpineanul, cu purtarea de grij\ a p\rin]ilor de aici slujitori, fiind
încredin]a]i c\ gestul acesta de cinstire mai intens\ a Sfântului Grigorie de Nissa ne aduce o
binecuvântare în plus. Ori de câte ori înt\rim leg\tura noastr\ duhovniceasc\ cu sfin]ii, ei
r\spund la iubirea noastr\ [i la rug\ciunile noastre c\tre ei cu rug\ciunile lor c\tre Dumnezeu,
spre s\n\tatea [i mântuirea noastr\.

Sfântul Grigorie de Nissa († 394) a scris numeroase lucr\ri privind ap\rarea credin]ei,
via]a cre[tin\, mai ales explica]iile date de el la „Fericiri”, la „Tat\l Nostru” [i, desigur, o fru-
moas\ scriere despre credin]a ortodox\ numit\ „Cateheza cea mare” sau „Marele cuvânt cate-
hetic”, o dogmatic\ rezumat\, care a folosit ca un fel de ghid sau c\l\uz\ pân\ la „Dogmatica”
Sfântului Ioan Damaschinul din prima jum\tate a secolului al VIII-lea. Sfântul Grigorie de Nissa
este un dasc\l al rug\ciunii, un dasc\l al virtu]ilor dar, mai ales, un dasc\l al ap\r\rii dreptei
credin]e.

Ceea ce dorim s\ subliniem ast\zi e faptul c\ [i Sfântul Grigorie este ocrotitorul aces-
tei frumoase biserici, împreun\ cu Sfin]ii Martiri Brâncoveni, din care, se trag ctitorii acestei
biserici, `n primul rând Domni]a B\la[a, fiica Sfântului Constantin Brâncoveanu. Biserica
aceasta este a patra biseric\, construit\ ca urmare a purt\rii de grij\ a Saftei Brâncoveanu [i
ca urmare a A[ez\mintelor Brâncovene[ti, care administrau averile brâncovene[ti. Este foarte
important s\ vedem cum, cu mult\ grij\ [i cu mult bun sim], înainta[ii no[tri au [tiut s\

+ Rostit de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul Sfintei Liturghii s\vâr[ite
cu prilejul resfin]irii picturii Bisericii „Domni]a B\la[a” - Paraclis Patriarhal din Bucure[ti, 10.01.2010.
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foloseasc\ cu demnitate averile A[ez\mintelor Brâncovene[ti. Ei au f\cut o sintez\ între tradi]ia
r\s\ritean\ bizantin\ [i tradi]ia occidental\. Prin elementele bizantine au ar\tat fidelitate [i con-
tinuitate cu tradi]ia r\s\ritean\. Prin elementele occidentale au ar\tat deschiderea românilor
spre dialog [i cooperare cu valori din Europa Occidental\. Deci, biserica aceasta ortodox\ are
[i valoare de simbol. Ea con]ine în arta ei [i un îndemn la sintez\, la cooperare, la dialog [i la
deschidere spre valori care pot fi asimilate în mod creator [i în mod firesc de c\tre noi, ca
popor ortodox [i latin, în acela[i timp.

Avem, deci, în aceast\ biseric\, în primul rând modelul unei bune chivernisiri a ave-
rilor materiale, spre slava lui Dumnezeu. Materia nu e rea în sine, ci poate fi întrebuin]at\ în
mod bun sau în mod r\u, spre slava lui Dumnezeu [i binele oamenilor, sau spre sup\rarea lui
Dumnezeu [i nefericirea oamenilor. A[ez\mintele Brâncovene[ti au dat expresia acestei bise-
rici ca mul]umire, sau recuno[tin]\ adus\ lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El. Dar
ele, prin aceast\ biseric\, au ar\tat [i o permanent\ invita]ie a românului la evlavie, la credin]\,
la demnitate [i la cultivarea frumuse]ii, pentru c\ toate frumuse]ile din lumea aceasta, cele din
natur\ [i din cultur\, frumuse]i care sunt autentice, înal]\ omul spre Dumnezeu Creatorul [i-l
fac creator dup\ chipul Creatorului, astfel încât arta se sfin]e[te când ne apropie de Dumnezeu
[i când ne aduce bucurie, cum spunea sculptorul Constantin Brâncu[i: „Operele mele de art\
aduc bucurie. Nu c\uta]i în ele minuni. Ele aduc bucurie curat\”.

A[adar, o biseric\ frumoas\ aduce, în primul rând, laud\ lui Dumnezeu. Iar, în al doilea
rând, aduce bucurie celor care se roag\ într-o biseric\ frumoas\. Atunci când biserica este [i
bine între]inut\, curat\ [i împodobit\ spore[te bucuria ochilor care merge pân\ în suflet [i în
minte [i apoi se înal]\ sub form\ de rug\ciune de laud\ spre Dumnezeu Creatorul, dup\ al
C\rui chip suntem crea]i noi, oamenii, creatori de valori; dar [i rug\ciune de recuno[tin]\, de
pomenire a celor care au fost ctitori [i ne-au l\sat aceste valori spre mo[tenire, spre folosire,
spre îmbog\]ire [i spre perpetuare. Deci noi avem de `nv\]at o lec]ie mare, de fiecare dat\
când ne rug\m în biserici frumoase [i anume lec]ia recuno[tin]ei, care se arat\ nu numai în
pomenirea ctitorilor ci [i în continuarea lucr\rii lor ctitorice[ti [i în respectul fa]\ de monu-
mentele care au fost create de c\tre ei, ca invita]ie la comuniune între genera]ii. Pomenirea lor
din neam în neam, ve[nica lor pomenire înseamn\ pomenirea lor din genera]ie în genera]ie.
Iat\ câte genera]ii leag\ între ele o biseric\ frumoas\. Aceast\ biseric\ este a patra construit\
aici, `ntre anii 1881-1885, în forma pe care o vedem. Construc]ia a început la o lun\ dup\ ce
România a fost declarat\ regat, în anul 1881. Safta Brâncoveanu [i vrednicii epitropi ai A[ez\-
mintelor Brâncovene[ti, Nicolae Bibescu [i Teodor V\c\rescu, arat\ con[tiin]a laicatului orto-
dox care are misiunea de a sus]ine lucrarea ctitoriceasc\ a voievozilor, a ierarhilor [i a poporu-
lui dreptcredincios. Mul]i ctitori sunt anonimi, fiindc\ sunt mul]i, dar ctitorii care au fost mai
mari s-au gândit la Dumnezeu [i la demnitatea poporului lor. De aceea, noi avem datoria s\
p\str\m, s\ eviden]iem sau s\ scoatem în relief ceea ce este în\l]\tor din punct de vedere
sufletesc în aceste loca[uri sfinte, care trebuie consolidate, restaurate, cur\]ite, înfrumuse]ate [i
împodobite, spre slava lui Dumnezeu [i mântuirea oamenilor. Îns\ aceast\ biseric\, de[i a fost
restaurat\ [i consolidat\ în timpul vrednicului de pomenire patriarhul Justinian (1959-1962 [i
1977), are în continuare nevoie de lucr\ri – de cur\]ire [i de poleire a iconostasului, a
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mobilierului – dar are nevoie de casa ei, în care locuiau preo]ii slujitori pân\ `n timpul regimu-
lui comunist când casa a fost demolat\ (1984). Lipse[te trapeza, sau casa de pr\znuire, sala în
care preo]ii [i credincio[ii se pot aduna s\ continue comuniunea lor cu Dumnezeu [i întreolalt\
dup\ Sfânta Liturghie, într-o agap\ de filantropie [i de fr\]ietate. De aceea, noi, împreun\ cu
Preasfin]itul Episcop-vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, împreun\ cu p\rintele Dima Mihai,
care este [i jurist, ne str\duim s\ ob]inem în retrocedare averile A[ez\mintelor Brâncovene[ti.
Iar scopul nostru nu este de a ne îmbog\]i, ci de a ajuta, pentru c\ scopul averilor biserice[ti nu
este altul decât ajutorarea semenilor, sprijinirea credin]ei cre[tine, sprijinirea institu]iilor Bisericii
[i încurajarea tinerilor cre[tini s\ studieze sau s\ ajute, la rândul lor, pe al]ii mai neajutora]i.

Dorim deci s\ recuper\m terenul, atât cât se poate, de aici, din jurul bisericii, sau s\
primim desp\gubiri pentru terenul luat, în mod abuziv, de c\tre regimul comunist dup\ ce s-a
demolat Spitalul Brâncovenesc din Bucure[ti [i s-au construit aceste blocuri. Uitarea acestor
bunuri, nep\sarea fa]\ de ele [i uitarea lor [i inactivitatea noastr\ în a le recupera ne fac vino-
va]i [i judeca]i de Dumnezeu [i de c\tre ctitori, care sunt în Ceruri cu sufletele lor. De aceea,
ori de câte ori slujim aici de hramurile acestei biserici trebuie s\ ne rug\m lui Dumnezeu ca s\
facem bucurie ctitorilor nu numai prin pomenirea lor, ci [i prin recuperarea bunurilor pe care
ei, cu jertfelnicie, cu fric\ de Dumnezeu, cu credin]\ [i cu dragoste, le-au d\ruit ca r\spuns la
bun\tatea lui Dumnezeu [i ca dorin]\ s\ fie pomeni]i spre mântuire [i via]\ ve[nic\.

Bunurile acestei biserici care este o biseric\ funda]ional\, apoi devenit\ [i parohial\ ca
s\ fie mai bine p\strat\, au trei destina]ii precise în voin]a [i evlavia ctitorilor. Cea dintâi desti-
na]ie este su]inerea, restaurarea, consolidarea, înfrumuse]area [i împodobirea acestei biserici
ca loca[ de cult. A doua destina]ie a averilor A[ez\mintelor Brâncovene[ti este grija pentru cei
bolnavi [i suferinzi. Când Dumnezeu ne va ajuta s\ recuper\m toate sau mare parte din ave-
rile A[ez\mintelor Brâncovene[ti, avem obliga]ia sau datoria moral\ de a reconstrui un spital,
chiar dac\ nu îl reconstruim în locul unde a fost el pentru c\ nu mai este posibil din cauza con-
struc]iilor socialiste, care au fost impuse pe locul vechiului Spital Brâncovenesc d\râmat de
c\tre regimul dictatorial ceau[ist. Trebuie s\ reconstruim un spital, iar dac\ nu se poate face
aici, o s\-l facem `n alt\ parte. Iar acest nou a[ez\mânt medical va avea ca prim scop aju-
torarea b\trânilor [i bolnavilor printr-un centru medical de recuperare. O mul]ime de oameni
credincio[i, boga]i spiritual, dar s\raci material, o mul]ime de oameni singuri, o mul]ime de
clerici, o mul]ime de monahi, o mul]ime de mireni care, în timpul vie]ii lor, au ajutat Biserica,
trebuie [i ei s\ fie ajuta]i într-un spital al Bisericii – pentru ca Biserica s\ arate în fapt\ ceea ce
m\rturise[te în cuvânt, ca Evanghelia iubirii lui Hristos fa]\ de cei bolnavi pe care El i-a vinde-
cat s\ se arate acum [i prin trupul S\u tainic care este Biserica, prin mâinile lui Hristos care
sunte]i dumneavoastr\, to]i credincio[ii care-L iubesc pe Hristos [i împlinesc voia Lui în via]a
lor, pentru ca to]i ctitorii Brâncoveni, darnici [i harnici, s\ se bucure în Ceruri. S\ se bucure în
Ceruri c\ noi nu ne mul]umim cu amintirea unui spital d\râmat, ci dorim ca s\ ar\t\m un spi-
tal înviat. Acela, înviat din demolare, trebuie s\ fie construit [i sus]inut în primul rând din ve-
niturile pe care le pot aduce A[ez\mintele Brâncovene[ti prin averile lor, atunci când ele vor fi
recuperate.

125



A treia destina]ie a averilor A[ez\mintelor Brâncovene[ti este sus]inerea culturii
cre[tine. Neamul Brâncovenilor s-a ocupat foarte mult de cultur\, nu numai de art\. O mul]ime
de tineri au primit sprijin, suport material, financiar pentru a continua studiile. {i noi dorim ca
din veniturile ob]inute, din averile A[ez\mintelor Brâncovene[ti, s\-i sprijinim pe acei tineri
care sunt talenta]i dar s\raci, ca s\ studieze teologia, s\ studieze artele, s\ studieze [tiin]ele con-

temporane, ca s\ nu fim oameni complexa]i
[i izola]i, ci oameni cu demnitate. Vom înfi-
in]a, cu ajutorul lui Dumnezeu, bursele brân-
covene[ti – de diferite categorii, potrivit po-
sibilit\]ilor de care dispunem. A[adar vorbim
despre o datorie moral\ de a recupera averi-
le A[ez\mintelor Brâncovene[ti [i de a le fo-
losi potrivit testamentelor lor spirituale, juri-
dice [i potrivit tradi]iei sfinte a liturghiei [i fi-
lantropiei ortodoxe. Când eram sub dicta-
tur\ aveam scuze. Când suntem în libertate
nu mai avem scuze. Deci, cu cât este liber-
tatea mai mare, cu atât este mai mare [i
responsabilitatea. Trebuie ca în libertate s\
ne lupt\m s\ reîntregim bunurile sau averile
A[ez\mintelor Brâncovene[ti pentru a ajuta
biserica, pe slujitorii ei, pe enoria[ii ei [i pe
al]ii care au aceast\ nevoie de ajutor la
timpul potrivit.

S\ ne ajute bunul Dumnezeu ca
aceast\ biseric\ s\ fie mereu un simbol al
credin]ei, al evlaviei [i al demnit\]ii noastre.

Dac\ suntem neam de voievozi, atunci trebuie s\ avem comportament de voievozi: ctitori de
biserici, ctitori de institu]ii de cultur\ cre[tin\ [i ctitori de institu]ii filantropice.

Tuturor celor care purta]i numele de Grigore v\ dorim s\n\tate, bucurie [i mul]i ani cu
realiz\ri duhovnice[ti, cu roade duhovnice[ti, demne de înv\]\tura sfânt\ a Sfântului Grigorie
de Nissa. Amin.
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Moment din timpul Sfintei Liturghii s\vâr[ite 
de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel 

`n Biserica „Domni]a B\la[a” (10 ianuarie 2010)



Cuvântul  Preasfin]itului  P\rinte  Ciprian  Câmpineanul,  
Episcop-vvicar  Patriarhal

PPrreeaaffeerriicciirreeaa  VVooaassttrr\\,,  
PPrreeaaccuuvviioo[[ii  [[ii  PPrreeaaccuucceerrnniiccii  PP\\rriinn]]ii,,  iiuubbii]]ii  ccrreeddiinncciioo[[ii  [[ii  ccrreeddiinncciiooaassee,,

A[ dori, la rândul meu, s\ adaug câteva cuvinte [i, în primul rând, s\ în\l]\m cu to]ii
gând de mul]umire, de recuno[tin]\ c\tre bunul Dumnezeu c\ ne-a învrednicit s\ tr\im astfel
de momente sfinte de bucurie duhovniceasc\. Mul]umim în al doilea rând Preafericitului
P\rinte Patriarh Daniel c\ a venit în Biserica „Domni]a B\la[a” pentru a s\vâr[i Sfânta
Liturghie [i a binecuvânta începutul bun care s-a pus, iat\, prin Vecernia s\vâr[it\ asear\ [i
prin Liturghia din aceast\ zi de 10 ianuarie, [i anume începutul bun de a dezvolta [i mai mult
cultul Sfântului Grigorie, Episcopul Nissei, care este ocrotitor, al\turi de Sfin]ii Martiri Brânco-
veni, al acestei biserici [i al
comunit\]ii de credincio[i.

Sigur, Preafericirea
Voastr\, de când moa[tele
Sfântului Grigorie de Nissa se
afl\ în biseric\ s-au bucurat de
cinstire, dar aceast\ cinstire a
fost mai discret\, având în ve-
dere faptul c\ erau pozi]iona-
te aici, pe solee. Îns\ acum,
ca urmare a faptului c\ anul
trecut (2009) a fost posibil\
confec]ionarea acestei racle
din argint [i a[ezarea moa[telor în ele, iat\, cu aceast\ slujb\ s-a pus început bun ca to]i cre-
dincio[ii, mai de aproape sau mai de departe, s\-i aducem cinstire a[a cum se cuvine acestui
mare p\rinte al Bisericii [i s\-l facem cunoscut [i mai mult în rândul credincio[ilor.

Mintea mi se îndreapt\ acum c\tre cel care le-a adus în aceast\ biseric\ [i pe care îl
pomenim de fiecare dat\ la fiecare Sfânt\ Liturghie, al\turi de ceilal]i ctitori, [i anume Emanoil
Hagi-Mosco, care a fost epitrop în cadrul acestei eforii ce are misiunea de a administra averile
Bisericii „Domni]a B\la[a”. Acest Emanoil Hagi Moscu, socrul Domnului academician
Constantin B\l\ceanu Stolnici, î[i tr\gea obâr[ia dintr-o veche familie din Constantinopol, dar
care s-a mutat în Grecia [i pân\-n zilele noastre are rudenii în insula Kerkyra sau Corfu.
Domnia sa le-a primit în dar exact în vremea în care era [i epitrop testamentar la Biserica
„Domni]a B\la[a”, între anii 1962-1976. Le-a primit în dar, nu avem date precise de unde
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anume, dar relicvarul pe care l-a primit are trecut\ data de 1792. Deci, unde se vor fi aflat [i
cine le-a rânduit acolo, la vreo m\n\stire, sfintele moa[te au fost puse în relicvar de forma unei
m\[ti, cu chipul Sfântului Grigorie, la 1792. Bisericii „Domni]a B\la[a” au fost d\ruite în jurul
anilor 1969-1970. Deci, iat\, de mai bine de 40 de ani Biserica „Domni]a B\la[a” are acest
odor de mare pre], o p\rticic\ din capul Sfântului Grigorie de Nyssa. Ei bine, prin aceast\ slu-
jire, prin aceast\ binecuvântare a acestui nou început bun, Sfântul Grigorie va fi cinstit [i mai
mult ca ocrotitor al Bisericii „Domni]a B\la[a” [i, personal, tr\iesc aceast\ bucurie, pentru c\
înc\ de când am fost rânduit de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist s\ slujesc la aceast\
biseric\ ne-am propus s\ punem [i mai mult în valoare odorul acesta de mare pre], Sfântul
Grigorie de Nyssa, drept pentru care s-a executat un iconostas cu icoana Sfântului Grigorie [i
s-a realizat aceast\ racl\. De acum înainte sunt convins, Preafericirea Voastr\, c\ Sfântul
Grigorie de Nyssa se va bucura de evlavia, de cinstea care i se cuvine [i la ziua sa de pr\znuire,
credincio[ii vor veni în num\r mare ca s\-i arate cinstire. Totodat\, vreau s\ adresez cuvânt de
mul]umire [i de felicitare p\rintelui paroh {tefan Ababei, care nu a fost instalat, prezentat, rân-
duit ca paroh, dar în acest interval atât de scurt s-a implicat atât de mult, pentru înfrumuse]area
bisericii [i pentru completarea cu cele ce lipseau. Personal îi mul]umesc [i îl felicit\m pentru
aceast\ lucrare deosebit de frumoas\ [i, desigur, mul]umim [i tuturor celor care îl ajut\ –
epitropi, consilieri [i dreptcredincio[i cre[tini, c\rora le place s\ vin\ de departe, din mai multe
zone ale Bucure[tilor, în fiecare duminic\ [i s\ participe aici la Sfânta Liturghie.

D\m slav\ bunului Dumnezeu [i, pentru rug\ciunile Sfântului Grigorie de Nyssa,
n\d\jduim s\ avem parte în continuare de pace, s\n\tate [i realizarea multor lucruri frumoase,
spre slava lui Dumnezeu [i a sfintei Sale Biserici. Înc\ o dat\ v\ mul]umim, Preafericirea
Voastr\, c\ a]i împodobit prin prezen]a [i slujirea Sfintei Liturghii aceast\ zi de s\rb\toare!
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Cuvântul  
Preafericitului  P\rinte  Patriarh  Daniel  la  hramul  istoric  al  bisericii,  

~n\l]area  Domnului*

IIuubbii]]ii  ccrreeddiinncciioo[[ii  [[ii  ccrreeddiinncciiooaassee,,

Cu ajutorul lui Dumnezeu am s\vâr[it Sfânta [i Dumnezeiasca Liturghie, în timpul c\reia
am pomenit pe to]i eroii, osta[ii lupt\tori români din toate timpurile [i din toate locurile, iar
acum am s\vâr[it [i slujba special\ de pomenire a eroilor neamului dimpreun\ cu pomenirea
ctitorilor bisericii acesteia numit\ „Domni]a B\la[a”, cu hramurile „În\l]area Domnului [i
Mântuitorului nostru Iisus Hristos [i Sfântul Grigorie de Nissa”. Aceast\ biseric\ deosebit de
frumoas\ este în acela[i timp [i Paraclis patriarhal. Prin faptul c\ este Paraclis patriarhal nu
înseamn\ doar o cinste deosebit\, ci [i o contribu]ie la activit\]ile Patriarhiei, o contribu]ie
deosebit\ de celelalte biserici din Capital\. Paraclisele patriarhale în ultimii ani s-au dovedit a fi
foarte darnice [i misionare, contribuind la buna desf\[urare a lucr\rilor care se s\vâr[esc în
Biserica noastr\ [i, mai ales, acele lucr\ri misionare care privesc întreaga Patriarhie Român\,
[i anume Radioul TRINITAS, Televiziunea TRINITAS, Ziarul LUMINA [i alte lucr\ri pe care noi
le s\vâr[im pentru a împlini, dup\ posibilit\]i, poruncile Evangheliei lui Hristos în via]a credin-
cio[ilor [i în via]a societ\]ii.

Aceast\ biseric\, domneasc\, pentru c\ Domni]a sau Principesa B\la[a a fost fiica lui
Constantin Brâncoveanu, Sfânt Martir Voievod [i, în acela[i timp, o biseric\ cu un stil aparte,
arat\ deodat\ stilul neobizantin în împ\r]irea spa]iului sacru din biseric\ [i influen]e din
Occident, mai ales în ceea ce prive[te pictura - o serie de sinteze r\s\ritene [i apusene.

Dorim ca în aceast\ zi de hram, de s\rb\toarea „În\l]\rii Domnului nostru Iisus Hristos”
la ceruri întru slav\, s\ felicit\m pe to]i p\rin]ii slujitori ai sfântului altar de aici [i pe to]i cre-
dincio[ii care cu regularitate vin la aceast\ biseric\ [i se roag\, cu fric\ de Dumnezeu, cu
credin]\ [i cu speran]\ în ajutorul lui Dumnezeu.

Felicit\m, de asemenea, pe to]i binef\c\torii acestei biserici, cei care au ajutat la înnoirea
[i împodobirea ei. Vedem c\ ea se înnoie[te în fiecare an cu icoane, cu odoare sfinte noi, dar
[i cu aceste covoare frumoase. Mai sunt înc\ unele lucr\ri de f\cut, îns\ remarc\m c\ acum
vitraliile au început s\ fie mai luminoase, fiind restaurate.

* Rostit de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul Sfintei Liturghii s\vâr[ite
la s\rb\toarea În\l]\rii Domnului - Biserica „Domni]a B\la[a”, Paraclis Patriarhal din Bucure[ti, 25.05.2012.
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Cur\]irea sau restaurarea unei biserici este o lucrare simbolic\ din punct de vedere spi-
ritual [i real\ din punct de vedere material. Ea are semnifica]ia chem\rii la înnoire spiritual\, la
primenire, la înnoirea vie]ii duhovnice[ti prin poc\in]\ [i prin fapte bune. De aceea [i noi dorim
s\ contribuim la înnoirea lucr\rii misionare a acestei biserici prin oferirea unor noi c\r]i de cult
[i anume o edi]ie nou\ a Sfintei Evanghelii - prima edi]ie a Evangheliei pictat\, în care icoanele
nu mai sunt prezentate în alb-negru, ci policrom, în mai multe culori. De asemenea, dorim s\

oferim noua edi]ie a Liturghierului, care s-a tip\rit anul acesta (2012, n.n.). A adus aici o con-
tribu]ie [i Preasfin]itul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar Patriarhal, care de obicei sluje[te în
aceast\ Biseric\. Este un Liturghier mai cuprinz\tor în explica]iile sale. Desigur, nu este forma
definitiv\, pentru c\ întotdeauna se g\se[te câte ceva de îndreptat, de îmbun\t\]it de la o edi]ie
la cealalt\, îns\ acesta are mai multe preciz\ri privind modul de oficiere a sfintelor slujbe, a
Sfintei Liturghii, în general. De asemenea, oferim o carte tip\rit\ recent, „Dumnezeiasca
Liturghie a darurilor înainte sfin]ite” [i dou\ c\r]i mai mici, „Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan
Gur\ de Aur”, [i „Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare”. Acestea le-am numi într-un
limbaj mai studen]esc edi]ii de buzunar. Mai oferim o alt\ carte, [i anume „Slujba Sfântului
Maslu [i rug\ciuni pentru bolnavi”. A fost tip\rit\ separat, scoas\ din Molitfelnic anul acesta (2012,
n.n.), pentru a fi mai u[or de folosit, întrucât anul acesta, 2012, a fost declarat de c\tre Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al Sfântului Maslu [i al îngrijirii bolnavilor.

Ne rug\m Domnului Iisus Hristos s\ binecuvinteze toate eforturile, d\rnicia [i jertfelnicia
dumneavoastr\, ar\tate pentru aceast\ biseric\, iar când toate lucr\rile vor fi împlinite, vom
reveni s\ le vedem.

V\ dorim tuturor s\n\tate, bucurie mult\ [i ajutor de la Dumnezeu.
Hristos S-a în\l]at!

Moment din timpul Sfintei Liturghii s\vâr[ite de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel 
`n Biserica „Domni]a B\la[a”
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Biserica  „A[ez\mântul  Domni]a  B\la[a”  –  
trecut  [i  prezent*

Una din cele mai de seam\ tradi]ii ale domnitorilor [i boierilor }\rii Române[ti a fost –
cum se poate vedea din toate cronicile despre români – ctitorirea de m\n\stiri [i biserici, une-
ori înso]ite de [coli, tipografii, bolni]e, orfelinate sau azile de b\trâni. Gra]ie acestei tradi]ii, pu-
terea Bisericii noastre Ortodoxe s-a men]inut [i s-a înt\rit chiar în perioada în care f\ceam parte
din Imperiul Otoman, în cadrul c\ruia }\rile Române s-au bucurau de un regim special.
Aceast\ tradi]ie nu a înt\rit numai via]a spiritual\, ci a fost extrem de benefic\ pentru evolu]ia
cultural\ a românilor, sub foarte multe aspecte.

Neamul Brâncovenilor nu a neglijat acest vechi obicei, mai ales marele Voievod Martir
care, prin ctitoriile sale religioase, dar [i prin întreg ansamblul programului s\u edilitar, a dat
un nou avânt arhitecturii din }ara Româneasc\, ducând la cristalizarea stilului brâncovenesc,
cu r\d\cini în stilul cantacuzinesc, ambele  izvorâte din vechile modele bizantine725, dar influen-
]ate înc\ de pe vremea lui Matei Basarab de barocul european, strecurat insidios dinspre
miaz\noapte, din Polonia726, [i dinspre apus, din Italia, în contextul politic [i cultural creat de
ascensiunea Cantacuzinilor. 

Dup\ ce sultanul Ahmed al III-lea727 a poruncit executarea lui Constantin Brâncoveanu
[i a fiilor s\i, la 15 august 1714, dou\ fiice ale voievodului au continuat obiceiul de a ctitori al
p\rin]ilor, mo[ilor [i str\mo[ilor lor. 

Constantin Vod\ a avut cu Doamna Maria, nepoata de fiu a lui Antonie Vod\ din
Pope[ti, patru fii (Constantin, {tefan, Radu [i Matei, care au fost martiriza[i odat\ cu tat\l lor)
[i [apte fete (Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, B\la[a [i Smaranda). Dintre acestea, Safta
(1685-1747) m\ritat\ în 1700 cu marele vornic Iordache Kretzulescu, [i B\la[a (care ne

* Text alc\tuit de actualul epitrop al Bisericii „Domni]a B\la[a” - Acad. Constantin B\l\ceanu-Stolnici.
725 În }\rile Române, cu rare excep]ii (spre exemplu bisericile din Bucovina), bisericile nu au avut în structura lor

elemente arhitectonice vest-europene (cum ar fi cele gotice).
726 1.I.C. CHI}IMIA: „La signification contemporaine des relations culturelles roumano-polonaises au XVIIe siecle”,

în: Revue Roumaine d’Histoire, nr. 1, 1974.
727 Ahmed al III-lea (n. 1673 – d. 1736) a fost un sultan otoman, domnind între anii 1703-1730. În timpul s\u,

armata turc\ a învins la St\nile[ti pe Prut (1711) armata }arului Petru I [i a lui Dimitrie Cantemir. A acordat azil regelui
Carol al XII-lea al Suediei dup\ dezastrul de la Poltava  [i a fost învins de austrieci la Petrovaradin (1717), înfrângere în
urma c\reia otomanii au pierdut, printre altele, [i Oltenia. A murit dup\ 6 ani de închisoare. A condus Imperiul împreun\
cu puternicul mare vizir Nev[ehirli Damat Ibrahim Pa[a. Domnia sa, cunoscut\ drept Epoca Lalelelor, a fost una de
înflorire.  A pus temeliile regimului turco-fanariot în }\rile Române.
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intereseaz\), au ridicat fiecare câte o biseric\ în Bucure[ti, în amintirea tat\lui [i fra]ilor lor
„t\ia]i”de turci. Despre aceast\ biseric\ ne vom ocupa în paginile urm\toare728.

B\la[a (1693-1752)729 s-a m\ritat la 15 ani cu Manolache Rangabe, un grec bogat din
Fanar, al c\rui tat\, Andronic, era mare hartofilax al Patriarhiei Ecumenice [i a c\rui mam\,
Elena, era fiica domnitorului Antonie Ruset al Moldovei. Acest Manolache fusese crescut în
sânul familiei lui Brâncoveanu. Na[ le-a fost patriarhul Hrisant Nottara730 al Ierusalimului, care
nu a putut veni personal [i a fost reprezentat de stolnicul Constantin Cantacuzino. Mirele î[i
luase porecla de Lambrino (probabil deoarece se n\scuse în preajma Pa[telui731). Curând,
Manolache Lambrino s-a integrat perfect în cinul boierilor }\rii Române[ti, a înv\]at s\ vor-
beasc\ române[te [i a urcat din treapt\ în treapt\, ajungând mare ban al Craiovei - cel mai
înalt rang de ba[ boier. Potrivit unor cercet\tori, so]ii Lambrino nu au avut copii; dup\ al]ii, au
avut o fiic\ care a murit fiind copil\. Cert este c\ nu au avut urma[i732.

Când Brâncoveanu a fost mazilit [i dus la Istanbul, Domni]a B\la[a se afla la }arigrad
al\turi de so]ul ei, s\ pe]easc\ pe fata lui Antioh Cantemir pentru Radu, fratele ei733. Atunci a
început martirul domni]ei noastre: a fost închis\ cu mama [i cumnata ei în închisoarea
Edicule734 (Cele {apte Turnuri), în sectorul feminin (Ceau[ Emini), a fost b\tut\ [i torturat\, a
asistat  la decapitarea tat\lui [i fra]ilor a fost ]inut\ ca roab\ în seraiul de la Topkapi, închis\ la
Bostangi Basa [i în fine surghiunit\ în Caucaz, de unde a fost eliberat\ în urma înfrângerii turcilor
la Petrovaradin de c\tre austriecii condu[i de Eugeniu de Savoia. E foarte posibil ca în timpul [ederii
ei în temni]ele otomane  s\-i fi venit ideea de a ctitori o biseric\.

Dup\ revenirea din pribegie, so]ii Lambrino au dus-o la început greu, de[i Ion Vod\
Mavrocordat i-a scutit de d\ri. Dup\ revenirea pe tron a lui Nicolae Mavrocordat, acesta a
d\ruit lui Manolache mo[iile confiscate de la Toma Cantacuzino735 (Filipe[tii de P\dure, M\rul,
Moreni [i G\ujani736). Dup\ aceea începe ascensiunea extraordinar\ a ginerelui lui Constantin
Brâncoveanu, sub protec]ia domnilor fanario]i Mihai Racovi]\, Constantin Mavrocordat [i
Grigore Ghica. În 1745, Domni]a B\la[a pierde pe so]ul ei, care moare în timpul unei liturghii

728 Cu privire la Biserica „Domni]a B\la[a”, am consultat urm\toarea bibliografie: E. HAGI MOSCO,  Bucure[ti.
Amintirile unui ora[,  ed. [t. Ple[ia, Dan Ple[ia, M. R\dulescu, Ed. Funda]iei Culturale Române, Bucure[ti, 1995; Pr. M.
MARINESCU, E. HAGI MOSCO, R. GRECEANU,  „Biserica «A[ez\mântul Domni]a B\la[a»”, în: Glasul Bisericii, nr. 3-4, 1971;
G. I. IONESCU GION, Istoria Bucure[tilor, Bucure[ti, 1889; G. FLORESCU, Din Vechiul Bucure[ti, 1935; E. [i  I. VÎRTOSU,
A[ez\mintele Brâncovene[ti. O sut\ de ani de la înfiin]are, 1838-1938, Bucure[ti, 1938; Pr. M. DUMITRESCU, Istoricul a
40 de biserici din Bucure[ti, vol. I, Bucure[ti, 1899.

729 M. STURDZA,  Familiile boiere[ti din Moldova [i }ara Româneasc\, vol. II, Bucure[ti, 2011.
730 Patriarhul Hrisant Nottara, ca [i unchiul s\u, Dositei Nottara, a fost mult sus]inut de Constantin Brâncoveanu.

La rândul lor, ace[ti ierarhi au avut o important\ contribu]ie la crearea Academiilor Domne[ti.
731 Emanoil  HAGI MOSCO Bucure[ti. Amintirile unui ora[.
732 E. RIZO RANGABE,  Le livre d’or de la noblesse phanariote, Atena, 1904.
733 {tefan IONESCU [i Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, Bucure[ti, 1969.
734 Castelul Edicule este un fort construit de Mahomed al II-lea în Istanbul, prin completarea cu trei turnuri noi a

unui grup de patru turnuri bizantine din zidul teodosian intern, din dreptul Por]ii de Aur.  A fost un depozit al tezaurului [i
al arhivelor otomane, dar [i o celebr\ închisoare politic\. Aici au fost închi[i [i omorâ]i, în afar\ de Brâncoveni, sultanul
Osman II, împ\ratul Trebizondei - David Megas Komnenos, regele Simon I al Georgiei [i numero[i demnitari otomani Unul
din cei mai interesan]i prizonieri a fost diplomatul francez Francois Poqueville.

735 Toma Cantacuzino, boier muntean, principe, nepot al lui {erban Vod\ Cantacuzino, a trecut cu trupele sale de
partea ru[ilor în b\t\lia de la St\nile[ti, fapt pentru care i s-au confiscat toate averile.

736 Emanoil  HAGI MOSCO Bucure[ti. Amintirile unui ora[...
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[i este înhumat în biserica Sfântul Gheorghe Nou, lâng\ osemintele Martirilor Brâncoveni [i
cele ale lui Nicolae Mavrocordat.

Când a împlinit 50 de ani, Domni]a B\la[a, care nu avea copii, a hot\rât s\ lase averea
ei, care între timp devenise respectabil\, unei funda]ii ecleziastice non-monastice, pentru a nu
fi acaparat\ de egumenii greci, care deveniser\ foarte hr\p\re]i.

La vremea aceea, so]ii Lambrino locuiau sub Dealul Mitropoliei, pe lâng\ Podul Calicilor,
în mahalaua Prundului - pe care B\la[a o primise ca zestre de la tat\l ei737.

Împreun\ cu so]ul ei, domni]a a adus un arhitect din apus [i, din dobânzile  depozitelor
lor bancare de la Viena, a construit o biseric\ modest\, cu hramul Botezul Domnului. Emanoil
Hagi Mosco, care a v\zut o imagine veche a ei, o descrie ca: „o biseric\ de aspect occidental,
f\r\ turnuri [i cu  trei nave”738.

Dup\ ce a fost gata biserica (1744), so]ii Lambrino au creat pentru ea un a[ez\mânt pe
care l-au înzestrat cu terenuri, vii, „acareturi, pr\v\lii [i ]igani”, dar [i cu mo[ii (S\ve[ti,
Furdue[ti, Ciumernicul, Gurb\ne[ti, Fundeni [i M\t\saru - mo[iile  lui Toma Cantacuzino - [i
S\cueni).

Actul de constituire al acestui a[ez\mânt a fost consfin]it de Divan [i apoi de domnitorul
Constantin Mavrocordat, printr-un hrisov din 1 aprilie 1745. De atunci, biserica respectiv\, ca [i
celelalte trei ce au fost succesiv construite pe locul ei, a avut statutul de a[ez\mânt (funda]ie). În
cadrul acestui a[ez\mânt era cuprins\ [i o [coal\. Dup\ circa 7 ani, aceast\ biseric\ a fost trans-
format\ în paraclis. Ea a fost avariat\ de marele cutremur din 1838 [i apoi d\râmat\ în 1871,
locul ei fiind însemnat cu un monument în form\ de biseric\, a[ezat în 1883, care exist\ [i azi.

R\mas\ v\duv\, Domni]a B\la[a s-a hot\rât s\ ridice o a doua biseric\, mai
înc\p\toare, lâng\ cea dintâi. Noua biseric\ - având hramul În\l]area Domnului - a fost gata
în 1851. Din p\cate nu exist\ nicio imagine sau descriere a ei. {tim c\ avea un clopot mare
[i unul mic, ziduri foarte groase, o catapeteasm\ sculptat\ de un tâmplar pe nume Dimitrie
Gheorghiu, care era mai frumoas\ decât cea a bisericii S\rindar, c\ era pictat\ de un zugrav
numit Andrei din Craiova, care la exterior a înf\]i[at În\l]area Domnului, c\ avea mobilier
sculptat, inclusiv un tron domnesc, [i c\ avea un pridvor – fapt contestat de unii arheologi.
Odat\ cu aceast\ biseric\, Domni]a B\la[a a înfiin]at un azil pentru b\trânii s\raci. În felul aces-
ta, Domni]a B\la[a a fixat tripla misiune a a[ez\mântului ei: spiritual\ (prin biseric\), cultu-
ral-educa]ional\ (prin [coal\) [i filantropic\ (prin azilul pentru str\ini).

Domni]a B\la[a a murit la 2 mai 1752 [i a fost înhumat\ în biserica ei. Ast\zi, ose-
mintele sale se odihnesc în actuala biseric\ Domni]a B\la[a, iar piatra ei funerar\ se afl\ la
Curtea Veche. Este o piatr\ de marmur\ frumos sculptat\, ce cuprinde un epitaf în versuri
naive [i dou\ steme: una a }\rii Române[ti, iar cealalt\ a Domni]ei B\la[a (neconcesionat\,
fantezist\)739.

Dup\ moartea B\la[ei, epitropii nu s-au ocupat totdeauna cu competen]\ de chiver-
nisirea a[ez\mântului, de aceea domnitorii au intervenit de dou\ ori: pe vremea lui Alexandru

737 Al. LAPEDATU,Catagrafia bisericilor bucure[tene la 1810, Bucure[ti, 1908.
738 Emanoil  HAGI MOSCO Bucure[ti. Amintirile unui ora[...
739 Boierii [i boieroaicele române adoptau steme proprii, f\r\ s\ se supun\ strictului sistemul heraldic vest-european.
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Scarlat Ghica [i apoi a lui Alexandru Ipsilanti, care a ad\ugat azilului (xenodochion) un orfeli-
nat (orfanotrofion). Epitropia a redevenit eficient\ sub ultimul epitrop scoborâtor direct (pe linie
masculin\) din voievodul martir, marele ban Grigore Brâncoveanu, care avea o avere consi-
derabil\ (aproape 200 de mo]ii). So]ia sa, Safta, fiica marelui antiunionist Toderic\ Bal[ [i a
Profirei Rosetti, a fost îns\ adev\rata ctitor\ a A[ez\mintelor Brâncovene[ti.

Domni]a Safta, r\mas\ v\duv\ în 1832, s-a retras ca monahie la M\n\stirea V\ratic,
unde se nevoise mai înainte [i mama ei. Cu acest prilej, a implicat Mitropolia în conducerea
A[ez\mântului „Domni]a B\la[a”. De atunci, mitropoli]ii }\rii Române[ti [i apoi patriarhii
Bisericii Ortodoxe Române au fost primi epitropi (sau prim efori) ai A[ez\mântului „Domni]a
B\la[a”, [i l-au condus, de cele mai multe ori formal, împreun\ cu doi epitropi, ce f\ceau parte
sau se înrudeau cu urma[ii lui Constantin Brâncoveanu, epitropi care le-au condus efectiv (mai
ales spitalul).

B\neasa devenit\ monahie a continuat s\ conduc\ competent (pân\ la moartea ei, sur-
venit\ în 1857) de departe, din Moldova, cu energie [i mult\ pricepere, funda]ia respectiv\.
Primul mitropolit implicat a fost Nifon Rusail\. Cred c\ implicarea mitropoli]ilor a fost una din
dispozi]iile cele mai importante [i utile luate pentru asigurarea unei continuit\]i [i a fiabilit\]ii
conducerii funda]iei respective.

În 1835-1838, Safta a reu[it s\ ridice lâng\ biseric\  un spital740 pentru s\raci, de 60 de
paturi (viitorul Spital Brâncovenesc), cu statutul unei funda]ii, numite „A[ez\mintele
Brâncovene[ti”, pe care a pus-o sub conducerea aceleia[i epitropii ca [i biserica („A[ez\mân-
tul Domni]a B\la[a”), având grij\ s\ precizeze c\  cele dou\ a[ez\minte au patrimonii diferite.
Epitropii de atunci au fost c\minarul Manolache Serghiade [i stolnicul  Iancu Nedeianu. Cu
acest prilej, Safta a întocmit, în 1835, dou\ testamente, care precizeaz\ statutul, modul de
organizare [i cel de conducere a celor dou\ a[ez\minte. Într-unul din ele scrie c\ acela care va
atenta la averea a[ez\mintelor „s\ fie scos de la fa]a lui Hristos”, fraz\ care st\ la baza mitului
privind blestemul Saftei Brâncoveanu.

La mijlocul secolului al XIX-lea, biserica În\l]area Domnului a devenit inutilizabil\ (în
ciuda consolid\rilor f\cute), din cauza avariilor suferite în urma teribilului cutremur din 1838.
Safta Brâncoveanu, de la V\ratec, ia hot\rârea s\ d\râme aceast\ biseric\ a domni]ei B\la[a
[i apoi zide[te, în 1851, un nou edificiu, mai mare [i mai solid, pe acela[i loc, realizat de arhi-
tectul Joseph Hartl. Aspectul acestei biserici este cunoscut datorit\ unei fotografii [i a descrie-
rilor ce s-au f\cut741. Era o biseric\ cu ziduri extrem de groase, de form\ dreptunghiular\, cu
o turl\ peste naos, joas\, rotund\, cu 20 de fa]ete, în care se afla un clopot. La intrare era un
pridvor neogotic, ca [i ferestrele [i decorurile exterioare. A avut [i un turn clopotni]\ deasupra
pronaosului, care probabil s-a pr\bu[it, c\ci numai apare pe fotografia amintit\. Interiorul era
complet acoperit cu o pictur\ somptuoas\, executat\ de Nicolae Polcovnicul742 (primul pictor

740 Dr. V. GOMOIU, Dr. V. PL|T|REANU, Centenarul Spitalului Brâncovenesc (1837-1937), Monitorul Oficial [i
Imprimeriile Statului – Imprimeria Na]ional\, Bucure[ti, 1937.

741 Gh. CANTACUZINO,„S\p\turi arheologice din Bucure[ti. Cercet\ri din curtea Bisericii «Domni]a B\la[a»”, în:
Materiale [i cercet\ri arheologice, nr. VIII, 1962.

742 Nicolae Polcovnicul (1788-1842), boierna[ român, pictor de talent, era (potrivit francezului Vaillant) un  auto-
didact.  A pictat printre altele biserica M\n\stirii P\s\rea.
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care a realizat portrete de [evalet în ]ara noastr\), pictur\ ce înf\]i[eaz\ ctitorii (Constantin
Voievod, Domni]a B\la[a, banul Manolache Lambrino, banul Grigore Brâncoveanu cu
b\neasa Safta [i banul Manolache Brâncoveanu cu b\neasa Joi]a, n\scut\ {u]u). Tâmpla,
amvonul [i scaunul domnesc erau bogat decorate de Scarlat poleitorul. Aceast\ biseric\, prin
caracterul ei occidental (neogotic), elegan]a insolit\ a decorurilor [i frumuse]ea picturii, a
devenit repede una din cele mai cunoscute loca[uri din Bucure[ti.

Notorietatea acestei biserici a crescut mult [i datorit\ înfiin]\rii, dup\ unele ezit\ri ale
epitropilor, a unei corale, în 1868, de c\tre dirijorul Alexandru Podoleanu. Prima liturghie
sus]inut\ de cor a fost în Duminica Ortodoxiei. De atunci, biserica Domni]a B\la[a a fost un
for de muzic\ religioas\ ortodox\, care a înlocuit în mare parte vechea muzic\ psaltic\ ce era
executat\ de preo]i, diaconi [i dasc\li. În 1901, corala Bisericii Domni]a B\la[a f\cea parte din
Societatea coral\ „Carmen”, înfiin]at\ de Dimitrie Georgescu-Kiriac743.

Epitropii au avut grij\ ca aceast\ coral\ s\ fie condus\ de dirijori de valoare, ca Dimitrie
Teodorescu, Constantin B\rc\nescu, Eduard Wachmann, Dimitrie Georgescu-Kiriac, Simeon
Niculescu, I.N. Baston, Ioan D. Chirescu, {tefan Mure[an sau Petre Simionescu. Unii dintre
ace[tia au fost [i compozitori de muzic\ ortodox\ coral\, care practic s-a dezvoltat începând
din timpul lui Cuza. Cel mai de seam\ dirijor-compozitor de la Biserica Domni]a B\la[a a fost
indiscutabil Nicolae Lungu. În cadrul acestui cor au cântat soli[ti [i cori[ti de la Oper\, Operet\
[i Filarmonica din Bucure[ti, printre care [i maestrul Sec\reanu. {i ast\zi, Biserica Domni]a
B\la[a î[i are corul s\u [i cultiv\ o muzic\ liturgic\ româneasc\ de mare calitate. Pentru a asigu-
ra calitatea muzical\ a bisericii, epitropii (care pe atunci alegeau diaconii [i preo]ii pentru bise-
ric\) aveau drept criteriu important aptitudinile muzicale ale acestora.

Peste aproximativ 25 de ani, biserica Saftei Brâncoveanu, de[i avea ziduri extraordinar
de puternice, a început s\ se deterioreze din cauza infrastructurii ei neadaptate unui sol insta-
bil, infiltrat de apele Dâmbovi]ei744 din apropiere, care se rev\rsa de prea multe ori. Epitropia
a cerut avizul unei comisii de speciali[ti de la Viena, care a recomandat d\râmarea ei.  Epitropii
(N. Bibescu [i Theodor V\c\rescu) [i mitropolitul Calinic Miclescu s-au supus acestei reco-
mand\ri, [i biserica Saftei Brâncoveanu a fost înlocuit\ cu o nou\ biseric\, cea care mai exist\
[i azi. Au circulat zvonuri neîntemeiate, potrivit c\rora biserica Saftei a fost d\râmat\ deoarece
aspectul ei neogotic era inacceptabil pentru o biseric\ ortodox\.

Vremurile se schimbaser\ mult. Caftanele, calpacele sau giubelele disp\ruser\. Sublima
Poart\  numai avea nimic de poruncit. Domnii fanario]i [i p\mânteni l\saser\ locul lor unui
neam] în]elept. Boierimea noastr\ uitase limba greac\ [i se fran]uzise. Mentalitatea elitelor
noastre se occidentalizase. În acest context, [i noua biseric\, de[i în linii mari respecta canonul
bizantin, va împrumuta mult din viziunea estetic\ a Europei de apus.

În 1881, lucr\rile au început cu o ceremonie (28 iunie), în cursul c\reia regele Carol I a
pus prima c\r\mid\, a doua a fost a[ezat\ de regina Elisabeta, a treia de mitropolitul Calinic
Miclescu [i urm\toarele dou\ de epitropii Th. V\c\rescu [i N. Bibescu. Mistria folosit\ este
p\strat\ de biseric\.

743 Traian GHICA, „Corul bisericii Domni]a B\la[a”, în: Biserica Ortodox\ Român\, 1939.
744 Pe vremea aceea cursul Dâmbovi]ei trecea mult mai aproape de biserica respectiv\.
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Cl\direa a fost realizat\ între anii 1881 [i 1885 de cunoscutul arhitect Alexandru
Or\scu, autorul, printre altele, al vechii Universit\]i din Bucure[ti, al Mitropoliei de la Ia[i [i al
hotelului Grand Hotel du Boulevard din Bucure[ti. Proiectul a fost controlat de Lecomte du
Nouy, restauratorul catedralei de la Curtea de Arge[.

Au mai colaborat arhitec]ii Carol Benesch [i Friedrich Hartmann, ultimul fiind probabil
autorul elementelor italiene[ti de  tip lombard, ca portalul în form\ de loggia [i poate rosacea
neogotic\ de pe fa]ada de vest. Cl\direa în sine con]ine elemente neoromâne[ti (dar [i neo-
bizantine). Ele se g\sesc sub forma ornamentelor sculpturale din jurul ferestrelor, de pe fa]ade
[i prin corni[ele cu stalactite sau cu ocni]e. La acestea se adaug\  pl\ci de piatr\ traforate [i
r\sufl\tori elegante. Biserica are un plan în form\ de cruce continuat\ cu absida altarului 

Intrarea este ocrotit\ – cum am mai spus - de un fel loggia de aspect lombard, cu trei
arcade elegante, sus]inute de patru coloane [i dominat\ de un fronton clasic triunghiular, peste
care se  afl\ o rosacea neogotic\. U[ile de lemn sunt grele, fiind sculptate [i cu medalioane
pictate. Deasupra lor str\luce[te un mozaic de cristal de Murano, executat de celebrul Antonio
Salviati745, care, printre altele, a restaurat o parte din mozaicurile catedralei San Marco din
Vene]ia [i pe cele din Domul de la Aix la Chapelle. La por]i se ajunge pe o scar\ de piatr\.
De o parte [i de alta a intr\rii se afl\ dou\ frumoase lampadare de fier forjat, în stil belle
epoque.

Biserica mai dispune de patru intr\ri laterale, la col]urile naosului, cu portaluri bogat
ornate, coloane [i sc\ri. Are patru turnuri octogonale mici, deasupra col]urilor naosului (care
amintesc de catedrala de la Curtea de Arge[) [i o turl\ impozant\ (a Pantocratorului) peste
mijlocul naosului. Pere]ii exteriori au dungi orizontale, colorate alternativ. Unele sunt din c\r\-
mid\ aparent\, ro[ie [i galben\, comandat\ la Budapesta, altele sunt de ciment imitând pia-
tra. Deasupra intr\rii principale se afl\ un mozaic. Pe turle se înal]\ cruci aurite, realizate la
Paris, în atelierele Gauthier Gagé, ai c\ror artizani s-au ocupat [i de decorarea Domului
Invalizilor. Biserica este acoperit\ cu tabl\ de aram\.

Cine intr\ în biseric\ este izbit de vastitatea spa]iului interior, împ\r]it în trei travee se-
parate prin pila[trii incastra]i în pere]i, cu ornamente aurit,e [i închis de o tâmpl\, splendid
sculptat\ de Petre [i Mihai Babic, aurit\ [i cu mari icoane împ\r\te[ti de argint str\lucitor, în
fa]a c\rora atârnau nenum\rate candele, toate din argint masiv, realizate de argintarul Teodor
Filipov din Bucure[ti. Erau  impresionante [i diferitele candelabre din naos, dar mai ales cele
dou\ sfe[nice împ\r\te[ti, poleite dup\ metoda Christophle [i realizate în atelierele Poussielque
Roussand746 din Paris. Pere]ii sunt decora]i cu picturi renascentiste, realizate de pictorii vienezi
Kott [i Rihofsky, care evoc\ mai mult o biseric\ apusean\. Între acestea, pere]ii erau marmo-
ra]i pe fond ro[u [i galben, iar la nivelul pila[trilor pe fond  verde-gri. În pronaos erau zugr\vite
portretele ctitorilor: Banul Manolache Rangabe, Zoe Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu
(cu imaginea bisericii în mân\), Domni]a B\la[a [i mama acesteia, Doamna Marica
Brâncoveanu. Deasupra intr\rii era cafasul, cu un grilaj de fier, iar pe un pilastru de pe peretele

745 Antonio Salviati (1816-1880) a fost un avocat din Vicenza care a devenit artist sticlar [i mozaicar. Crea]iile
sale se afl\ Vene]ia, Aixla Chapellle, Berlin, Londra (Wetminster Abbey) [i Polonia (Lodz). A fondat o fabric\ celebr\
de obiecte de sticl\ [i mozaicuri la Murano (Vene]ia).

746 Poussielque Roussand, cele mai vestite ateliere de piese de orfevr\rie liturgic\ din Paris, înfiin]ate de marele biju-
tier Placide Poussielque Roussand (1824-1889). Au realizat piese importante pentru catedrala Notre Dame din Paris,
Catedrala din Amiens [i Biserica Sfânta Treime din Paris.
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de nord al naosului str\luce[te, la în\l]ime, un amvon aurit. Întregul ansamblu este de o somp-
tuozitate remarcabil\.

Sub bolta Pantocratorului atârna un policandru superb sui generis, cu o cruce insolit\ cu
[ase bra]e (un simbol foarte complex), realizat la Viena. Nu mai pu]in artistic\ este pardoseala
de marmur\, realizat\ de marele sculptor român Carol Storck, care avea s\ sculpteze [i statu-
ia Domni]ei B\la[a din curtea A[ez\mintelor Brâncovene[ti. La intrare, pe pardoseal\ se afla
reprezentat un octogon, alt simbol tradi]ional. Pe laturile catapetesmei erau cele dou\ jil]uri al
epitropilor, iar în naos se afla jil]ul mitropolitului primat, la dreapta, [i jil]urile regale, în stânga,
cu inscrip]ia „Nihil sine Deo”.

Cu totul surprinz\toare (mai ales pentru credincio[ii din secolul al XIX-lea) prin somptuozi-
tatea [i str\lucirea lor, dar [i prin caracterul lor occidental, erau vitraliile din ferestrele bisericii.
Acestea erau realizate în fabrica Zettler din München747.

Unul din interesele lor majore este reprezentarea stemei Brâncovenilor. Aceast\ stem\
este cu totul surprinz\toare, o adev\rat\ fantezie heraldic\: scutul este împ\r]it („coupé”) în 6
p\r]i sau cartiere - trei sus („en chef”), ce reprezint\ stemele Ungariei, Austriei [i Boemiei, [i
trei jos („en pointe”), ce înf\]i[eaz\ stemele Dalma]iei, a Brâncovenilor [i a Croa]iei. Stema
Brâncovenilor este vechea stem\ a familiei: pe fond ro[u (în loc de fondul albastru tradi]ional)
un cal alb, galopând pe o paji[te verde, purtând un c\l\re] în uniform\ roman\ ce ]ine în mâna
dreapt\ o spad\ în care este înfipt un cap de turc cu turban748.

Este o combina]ie insolit\ a stemei Brâncovenilor cu stemele oficiale ale împ\ratului
Austriei, de pe scrisoarea patent din 1688 a lui Leopold I. Tot atât de fantezist\ este coroana,
o coroan\ de conte, din aur, închis\ ca o coroan\ princiar\ cu trei arcade cu m\rgele. Bizareria
acestei steme a surprins [i surprinde pe to]i speciali[tii în heraldic\. Acela[i scut heraldic se g\-
se[te [i pe soclul statuii Domni]ei B\la[a, unde îns\ coroana este princiar\.

Caracterul occidental al bisericii este înt\rit de prezen]a a dou\ compozi]ii sculpturale
funerare, de marmur\ alb\, romantice în stil belle époque, situate în câte o ni[\, deasupra câte
unui mormânt. În ni[a din dreapta (sud), pe mormântul Domni]ei B\la[a, se afl\ o sculptur\
intitulat\ „Întristarea”, executat\ de Ion Georgescu749, în timp ce în ni[a din stânga (nord se
afl\ o capodoper\ a sculptorului francez Jules Roulleau750: Zoe Brâncoveanu sus]inut\ de un
înger. Aceast\ Zoe era nepoate de sor\ a Saftei Brâncoveanu, fiind n\scut\ Mavrocordat, dar
ulterior adoptat\ de marele ban Grigore Brâncoveanu  [i m\ritat\ cu domnitorul Gh. Bibescu.

747 Fabrica Zettler, înfiin]at\ de Franz Xavier Zettler la München, în 1871, odat\ cu reînvierea gustului pentru stilul
gotic, a fost cea mai celebr\ fabric\ de vitralii de biserici [i palate din Europa, iar creatorul ei cel mai vestit creator de vit-
ralii din epoca victorian\ (vezi Ulrich Thieme, Felix Becker [. a.: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der
Antike bis zur Gegenwart, Band 37, E. A. Seemann, Leipzig, 1950).

748 Spada cu capul de turc t\iat a fost impus\ de heraldi[tii de la Viena ca s\ exprime orientarea antiotoman\ a lui
Constantin Brâncoveanu. Men]ion\m c\ acela[i împ\rat Leopold I a conferit marelui Ag\ Constantin B\l\ceanu o stem\
contal\, în care, printre altele, era un bra] drept („dextrochere”) ce ]ine în mân\ o sabie având înfipt tot un cap de turc.

749 Ion Georgescu (1858–1888), sculptor [i pictor român, format la Bucure[ti [i la Paris, de orientare clasic\,  cu
deschideri romantice. A fost autorul unui num\r mare de busturi [i statui  ale personalit\]ilor istorice sau ale epocii, de sta-
tui funerare (precum cea a lui Eminescu), de statui alegorice (precum cele de pe fa]ada B\ncii Na]ionale).

750 Jules Roulleau (1855-1885), sculptor francez clasic, autor a câtorva statui importante, printre care aceea a lui
Jeanne d’Arc de la Chinon.
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Cu prilejul ridic\rii celei de a patra biserici, a fost amplasat\ [i statuia Domni]ei B\la[a,
sculptat\ în marmur\ de Carrara de Carol Storck751, între anii 1881–1883. Se pare c\ artis-
tul s-a consultat cu Bogdan Petriceicu Ha[deu pentru realizarea ei. Domni]a este în picioare [i
poart\ o rochie lung\, cu volane de tip parizian, strâns\ cu o centur\ cu dou\ paftale, având
deasupra ei o manta elegant\ de blan\. Peste buclele bogate care îi încadreaz\ fa]a se afl\ o
c\ciuli]\ cu egret\, de tip oriental, iar în mân\ ]ine hrisovul de întemeiere al A[ez\mântului.
Soclul, tot de marmur\ sculptat\, este ceva mai înalt decât statuia propriu-zis\. Pe el se afl\
stema Brâncovenilor [i lista mo[iilor donate bisericii. Ini]ial a fost plasat\ în spatele spitalului,
înaintea azilului [i în dreapta bisericii. La câ]iva ani dup\ vandalizarea spitalului [i c\minului,
statuia, r\mas\ în fa]a unui loc viran, a fost mutat\ în p\rcule]ul din fa]a bisericii de c\tre
epitropi (Constantin Sturdza [i Constantin B\l\ceanu Stolnici), împreun\ cu p\rintele paroh
Mihai Marinescu.

Dup\ ridicarea celei de a patra biserici Domni]a B\la[a, aceasta, datorit\ frumuse]ii ei,
a calit\]ii slujbelor efectuate, a corului [i a prestigiului ei istoric, a devenit una din cele mai
importante biserici ale capitalei noastre. A ajuns repede biserica protipendadei bucure[tene.
Marile familii boiere[ti, mai ales cele înrudite cu Brâncovenii, î[i organizau nun]ile [i botezurile

aici, lucru imitat apoi de marea burghezie. În perioada interbelic\, aceast\ biseric\ a fost cea
mai monden\ biseric\.

Prin 1894, când viitorul rege Carol al II-lea a fost botezat în biserica mare a M\n\stirii
Sinaia, stare]ul de atunci [i curtea regal\ au cerut de la biserica Domni]a B\la[a cu împrumut
cristelni]a [i unul din cele dou\ chivoturi-miniaturi, unul de argint iar cel\lalt din de argint aurit,
reprezentând biserica cea nou\. Dup\ terminarea botezului, chivotul (cel aurit) nu a mai fost
niciodat\ înapoiat [i continu\ [i azi s\ fie pe altarul bisericii mari de la Sinaia, iar în locul cristel-
ni]ei a fost înapoiat\ o copie a celei originale.

751 Karol Storck (1828-1887) a fost un sculptor român de origine german\, stabilit în Bucure[ti din 1849. Nu tre-
buie confundat cu sculptorii Carol [i Frederic Storck, fii lui. A fost autorul statuilor lui Carol Davila [i a sp\tarului Mihai
Cantacuzino, cât [i al unei serii de busturi remarcabile (Ana Davila, Theodor Aman, Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kog\lniceanu, C. A. Rosetti, Elena Cuza).

Fotografie realizat\ în anul 1930 cu centrul Bucure[tiului; vezi Biserica „Domni]a B\la[a” dreapta jos.
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Mai târziu, prin 1938, regele Carol al II-lea a sus]inut A[ez\mintele  Brâncovene[ti
financiar, cu fonduri de la bugetul statului. A fost singurul din regii României care a ajutat efec-
tiv biserica. Averea [i prestigiul celor dou\ a[ez\minte a stârnit interesul autorit\]ilor. De aceea,
de la sfâr[itul secolului al XIX-lea au ap\rut sporadic încerc\ri de subminare [i chiar de
înl\turare a autonomiei epitropiei, la care epitropii testamentari, consiliul urma[ilor lui
Brâncoveanu [i mitropoli]ii ]\rii s-au opus totdeauna cu succes. Evident îns\ c\ nu s-au putut
împotrivi s\r\cirii epitropiei, prin reforma agrar\ a lui Ionel Br\tianu din 1921.

Prima lovitur\ important\ a fost cea dat\ de guvernarea legionar\, când generalul Ion
Antonescu, prin decret, a înlocuit epitropia testamentar\ printr-un consiliu condus de doctorul
Zissu. Dup\ rebeliunea legionar\ din ianuarie 1941, s-a ajuns la un compromis, potrivit c\ruia
unul din epitropi a fost doctorul Christide (chirurg al Spitalului Brâncovenesc) [i al doilea a fost
Emanoil Hagi Mosco (epitrop testamentar din partea familiei).

Dup\ 23 August 1944, s-a revenit la o epitropie de familie, format\ de principii C.
Basarab Brâncoveanu [i V. Mavrocordat. În 1945 începe îns\ atacul final contra
A[ez\mintelor, atac condus de dr. D. Bagdasar (ministrul S\n\t\]ii) [i dr. Voinea Marinescu sau
Marinov (pre[edintele sindicatelor sanitare), fost medic al Spitalului Brâncovenesc,  protejat de
[i viitor ministru al S\n\t\]ii în timpul regimului comunist. Epitropiei i se al\tur\ o comisie for-
mat\ de doctorii St\nculescu, Ionescu Dorohoi [i {t. Milcu, care s\ conduc\ efectiv, [i se
hot\r\[te exproprierea propriet\]ilor funciare ale ambelor a[ez\minte. În disperare de cauz\,
patriarhul Nicodim, episcopul vicar Athanasie Bârl\deanu [i epitropii  au exploatat abil o
prevedere a testamentului Saftei Brâncoveanu, proclamând independen]a celor dou\ funda]ii.
Ca urmare, spitalul a pierdut mo[iile, în timp ce biserica [i le-a p\strat pe ale sale. În 1947,
Florica Bagdasar (ministru al S\n\t\]ii) pune A[ez\mintele sub conducerea doctorului N.
Covali, iar în februarie 1948 (dup\ abdicarea silit\ a regelui), A[ez\mintele Saftei Brâncoveanu
sunt desfiin]ate, Spitalul devenind fiind etatizat. A[ez\mântul Biserica Domni]a B\la[a a
sc\pat, r\mânând cu structura lui tradi]ional\ [i cu mo[iile sale pân\ azi.

Cei ce sus]in mitul blestemului Saftei Brâncoveanu men]ioneaz\ c\ Ionel Br\tianu (care
a expropriat biserica [i spitalul) a murit prematur din cauza unui flegmon sublingualpre-
laringian, c\ Ion Antonescu (care a desfiin]at epitropia testamentar\) a murit împu[cat, c\ D.
Bagdasar a murit  în timpul procesului de lichidare a A[ez\mintelor ini]iat de el (printr-un can-
cer pulmonar cu metastaze cerebrale), c\ doctorul Voinea Marinescu (care a sus]inut cu entu-
ziasm desfiin]area A[ez\mintelor)  s-a chinuit cu o redutabil\ boal\ Parkinson, so]ia sa s-a si-
nucis, iar fiul s\u [i-a pierdut un ochi într-un accident, [i c\ Florica Bagdasar (care a desfiin]at
A[ez\mintele) a c\zut curând în dizgra]ia regimului comunist, care a umilit-o [i marginalizat-o.
La ace[tia, mai recent, au fost ad\uga]i so]ii Ceau[escu (demolatorii Spitalului cu toate anexele
sale), [i N. Cerveni, care a intentat un proces urât bisericii [i care pu]in timp dup\ aceea a fost
p\r\sit de familie [i s-a senilizat.

Marele cutremur din 1940 a avariat biserica. Repara]iile au început în perioada comu-
nist\, în anul 1959, pe când p\storea patriarhul Iustinian, epitropi fiind  principele Constantin
Basarab Brâncoveanu [i Emanoil Hagi Mosco. Ele au fost executate timp de trei ani de acad.
ing. Aurel Bele[, ing. Ion St\nculescu [i ing. Ion Bele[ [i nu au constat numai dintr-o restau-
rare. A fost necesar\ o refacere modern\ a sistemului de sus]inere a cl\dirii, care era de lemn
[i care suferise mult în urma modific\rii de regim a Dâmbovi]ei. Totodat\, în interior a fost
restaurat\ pictura de c\tre pictorul Grigore Stoenescu de Pontbriand, nepotul marelui pictor
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Eusta]iu Stoenescu. El [i-a alc\tuit o echip\ de tineri [i tinere, dintre care unii voluntari, care
l-au ajutat. Acestui pictor i se datoresc portretele mitropolitului Calinic Miclescu [i al Sfântului
Calinic de la Cernica, al patriarhului Iustinian [i al Sfântului Dumitru cel Nou din pronaos.

Cu prilejul acestei renov\ri, epitropul Emanoil Hagi Mosco (urma[ prin femei al lui
Constantin Vod\ Brâncoveanu) a d\ruit bisericii moa[tele sfântului Grigore de Nissa, ferecate
într-un relicvariu de argint antropomorf (având forma unei m\[ti de b\rbat tân\r ras). Pe frunte
se afla icoana aurit\ a sfântului Grigore de Nissa, care se deschidea ca o mic\ ferestruic\ ce
permitea contactul cu moa[tele. Pe spate se afl\ o inscrip]ie cu litere grece[ti, cu numele sfân-
tului [i data: 1792, deasupra c\reia se afl\ o surprinz\toare cruce maltez\. Aceste moa[te,
conform tradi]iei orale a familiei, au apar]inut neamului Moscos, originar\ din insula Corfu.

Pe la începutul secolului al XVIII-lea, Moscii erau negustori boga[i care tr\iau la
Tesalonic. În prima jum\tate a secolului al XVIII-lea, unul dintre ei, Ion Hagi Mosco (1836-
1828), s-a stabilit în }ara Româneasc\, unde a înfiin]at o banc\ [i a fost c\ft\nit, urcând din
treapt\ în treapt\ la rangul de mare vistier. Printre altele, a fost ctitorul bisericii Sfin]ii Ierarhi
de la Sl\nic Prahova(1800). Acesta a adus cu el moa[tele respective. Men]ion\m c\ unul din
fii s\i, {tefan (1785-1863), bancher în Bucure[ti s-a c\s\torit cu Zoe B\leanu, fiica banului
Grigore B\leanu [i a Mariei Brâncoveanu († 1832). Aceasta la rândul ei era fiica lui Manolache
Brâncoveanu (nepot de frate al Domni]ei B\la[a) [i a Zoei Sturdza.

Dup\ ce au fost d\ruite Bisericii Domni]a B\la[a, aceste moa[te au fost plasate lâng\
jil]ul epitropal din dreapta, al\turi de cutia milei. Era în plin regim comunist, a[a c\ nu s-a f\cut
nicio agita]ie sau mediatizare.

Dup\ însc\unarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel (septembrie 2007), la ini]iativa
acestuia [i a Preasfin]itului Episcop vicar Ciprian Câmpineanul (actualul Arhiepiscop al
Buz\ului [i Vrancei), moa[tele Sfântului Grigore de Nissa au fost mutate într-o racl\ nou\ de
argint, realizat\ în atelierele Patriarhiei Române [i plasat\ în partea dreapt\ a naosului.

Biserica a patra, dup\ aceste importante lucr\ri de restaurare [i consolidare, a fost
târnosit\ de  Patriarhul Iustinian [i Patriarhul Gherman al Serbiei,  în ziua de pomenire a
Sfântului Dimitrie cel Nou, anul 1962, epitropi fiind principele Constantin Brâncoveanu [i
Emanoil Hagi Mosco, în cadrul unei ceremonii impozante, la care a participat, printre al]i ie-
rarhi, Iustin Moisescu,viitorul patriarh, pe atunci mitropolit al Moldovei.

La cutremurul din 1977, Biserica Domni]a B\la[a a suferit câteva avarii, care au nece-
sitat o prim\ repara]ie în timpul patriarhului Iustin [i a epitropilor Constantin Sturdza [i
Emanoil Hagi Mosco, paroh fiind energicul P\rinte Mihai Marinescu. Patriarhul Iustin nu s-a
preocupat îndeaproape de biserica Domni]a B\la[a. Are îns\ marele merit c\, datorit\ insis-
ten]elor sale, a fost renovat\ din temelii biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucure[ti, ctitorie
a lui Constantin Brâncoveanu, care fusese avariat\ grav de cutremurul din 1977.

În 1984 epitropia a tr\it o perioad\ de mare spaim\, c\ci so]ii Ceau[escu, în cadrul
planului lor urbanistic de refacere a Bucure[tilor, au început d\râmarea cl\dirilor din jurul
Bisericii Domni]a B\la[a, inclusiv cele ale A[ez\mintelor Brâncovene[ti (spitalul cu anexele sale
[i fostul c\min, care fuseser\ na]ionalizate samavolnic înc\ din 1946) ca [i barbara  distrugere
a frumosului parc de pe latura de nord a bisericii. Circulau tot felul de zvonuri cu privire la eli-
minarea  chiar a bisericii, în leg\tur\ cu care se pare c\ au existat p\reri diferite chiar în cadrul
familiei dictatorului. O perioad\ de timp, pân\ ce s-a început construirea monstruoaselor cl\diri
ce sufoc\ azi biserica, aceasta a tronat gola[\ în mijlocul unor terenuri virane, constituind o
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tenta]ie pentru demolatorii acelor vremuri, împotriva c\rora efectiv nimeni nu se putea opune.
Din fericire biserica a sc\pat.

Patriarhul Teoctist a fost foarte apropiat de biserica „Domni]a B\la[a”. Venea destul de des
s\ slujeasc\ [i se interesa îndeaproape de problemele epitropiei, printre care cele legate de recu-
perarea bunurilor confiscate de regimul comunist, sf\tuindu-se cu epitropii [i slujitorii bisericii.

Cu binecuvântarea sa,
epitropii Constantin Sturdza [i
Constantin B\l\ceanu Stolnici
împreun\ cu parohul Mihail Ma-
rinescu, au realizat un al doilea
rând de repara]ii, necesare dup\
cutremurul din 1977 [i consem-
nate pe o plac\ de marmur\,
plasat\ în afara bisericii. Tot
atunci a fost revopsit exteriorul.
Patriarhul Teoctist a avut un rol
de seam\ în istoria Bisericii
Domni]a B\la[a, c\ci, la 20
iunie 1992, Biserica Ortodox\
Român\ a canonizat pe Martirii
Brâncoveni, stabilindu-le zi de
pomenire la 16 august, pentru a
nu coincide cu praznicul Ador-
mirii Maicii Domnului, când au
fost martiriza]i. Cu acest prilej, s-a
decis ca biserica s\ aib\ un al
doilea hram, „Sfin]ii Martiri Brâncoveni”, care de atunci se s\rb\tore[te an de an la 16 august, lucru
consemnat într-o pisanie de marmur\ de la intrarea bisericii.

Tot patriarhul Teoctist a reluat o tradi]ie mai veche a bisericii [i a pus-o sub obl\duirea unui
arhiereu, Preasfin]itul episcop vicar Ciprian Câmpineanul, care a exercitat aceast\ misiune pân\ în
anul 2013, când a fost numit arhiepiscop al Buz\ului [i Vrancei.

Dup\ însc\unarea în 2007 a Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, în timpul epitropu-
lui Constantin B\l\ceanu-Stolnici [i a p\rintelui paroh {tefan Ababei, Biserica Domni]a B\la[a
a devenit paraclis patriarhal [i a suportat o serie de lucr\ri de renovare [i `nfrumuse]are, în
urma c\rora a fost sfin]it\ de noul Întâist\t\tor al Bisericii Ortodoxe Române. Totodat\, s-a
reactivat procesul de recuperare a bunurilor pr\date de comuni[ti. Am v\zut c\, datorit\
st\ruin]elor Preafericitului P\rinte Daniel, moa[tele Sfântului Grigore de Nissa au fost
amplasate într-un loc de mare cinste [i într-o nou\ racl\. Totodat\, Biserica A[ez\mântul
Domni]a B\la[a a primit un nou hram la cele dinainte, având în prezent trei hramuri: În\l]area
Domnului, Sfin]ii Martiri Brâncoveni [i Sfântul  Grigore de Nissa. Mul]i n\d\jduiesc c\, dat\
fiind marea notorietate a Sfântului Grigore de Nissa,  aceasta biseric\ s\ devin\ o important\
biseric\ de pelerinaj.

Academician Constantin B|L|CEANU-STOLNICI

Majestatea Sa regele Mihai I al României (foto dreapta), Majestatea Sa 
regina Ana [i dl Acad. Constantin B\l\ceanu-Stolnici (epitrop testamentar)

`n Biserica „Domni]a B\la[a”



Biruin]a  peste  timp  a  Brâncovenilor

Neamul Brâncovenilor s-a afirmat cu putere în istoria ]\rii, despre Preda Brâncoveanu,
bunicul domnitorului, Paul de Alep scrisese c\ era „foarte bogat [i f\r\  pereche atât în aceast\
]ar\, cât [i în  orice alt\ ]ar\” [i c\ era „primul dintre boierii din aceast\ ]ar\ datorit\ mo[tenirii
de la str\mo[ii s\i  [i mo[iile sale sunt imense”752. Bog\]ia [i puterea atr\gea îns\ adversit\]i!
Papa Brâncoveanu, tat\l domnitorului, fusese ucis în r\scoala seimenilor din 1655, când [i
micul copil Constantin, în vremea aceea, sc\pase ca printr-o minune cu via]a, iar bunicul s\u,
Preda, a fost ucis la Târgovi[te din porunca lui Mihnea al III-lea, în 1658. Mama sa Can-
tacuzin\, fiica vestitului postelnic Cantacuzino – [i el pierit prin moarte violent\! – i-a asigurat
îns\ puternica ascensiune dup\ ce timpul grelelor încerc\ri trecuse, unchiul s\u {erban
ajungând la domnia }\rii Române[ti [i tân\rul Brâncoveanu ob]inând cele mai înalte ranguri.
„[...] l-au d\ruit norocul cu tot felul de bine – scria vornicul Radu Popescu – s\n\tos, întreg,
casa întreag\, fii [i fete mul]i, avu]ii multe, case, palaturi, sate, vii, hele[teie, domnie îndelun-
gat\ [i altele ca acestea, care nu i-au lipsit nimic de care ochii lui i-au poftit”753.

Domnia sa lung\ de un sfert de veac, cu totul neobi[nuit\ în vremurile acelea, [i trecerea
sa cu izbând\ prin momente de grea cump\n\, s-au încheiat în prim\vara anului 1714 prin
mazilirea sa, urmat\ câteva luni mai târziu prin moartea sa martiric\, al\turi de cei patru fii ai
s\i, la 15 august, tragedia încheind via]a domnitorului [i a urma[ilor s\i imedia]i [i direc]i. Au
r\mas în via]\ v\duva sa, fiicele, ginerii, cinci nepoate [i un nepot, tocmai urma[ul fiului s\u
mai mare. 

Marica Brâncoveanu, v\duva voievodului [i nepoata lui Antonie Vod\ din Pope[ti, alt
domn al }\rii Române[ti, avea s\-[i dovedeasc\ atunci pe deplin vrednicia, ap\rându-[i cu pri-
cepere [i mult curaj neamul, dup\ cumplita încercare prin care el trecuse. A ajutat-o îns\ [i
iscusin]a domnului disp\rut, care dusese o politic\ matrimonial\ deosebit de iscusit\. Dou\ din-
tre fete le-a m\ritat cu fii de domni: Radu lui Ilia[ Vod\ [i Constantin Duca, fiul lui Gheorghe
Duca, iar o a treia  cu fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul, frate cu viitorii domni Nicolae
[i Ioan Mavrocordat.  Radu, unul din fii domnitorului, urma s\ se însoare chiar în 1714 cu
Maria, fiica lui Antioh Cantemir, ceea ce ar fi dus [i la împ\carea celor dou\ neamuri, dar tra-
gedia pusese cap\t acestui plan. Preocupat de a strânge leg\turile cu Moldova, Brâncoveanu
î[i c\s\torise doi fii cu fete de mari boieri de dincolo de Milcov: Ani]a lui Ioan Bal[ [i B\la[a lui

752 C\l\toria lui Paul de Alep, în: „C\l\tori str\ini despre ]\rile române”, Bucure[ti, 1976, vol. VI, p. 215.
753 Istoriile domnilor ]\rilor Române[ti de Radu Popescu vornicul, ed. crit. Constantin Greceanu, Bucure[ti, 1963, p. 205.
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Ilie Cantacuzino, iar pe fiica sa, Ani]a, o m\ritase cu postelnicul Nicolae Ruset, fiul vestitului
vistiernic moldovean Iordachi Ruset. Alte fiice ale voievodului se m\ritaser\ cu boieri de seam\
munteni: {erban Greceanu, Iordache Cre]ulescu [i Constantin B\leanu, iar penultima sa fiic\,
B\la[a, cu Manolache Lambrino, grec ca [i Scarlat Mavrocordat, trecut din Moldova în }ara
Româneasc\. 

Cel de-al treilea Constantin – urma[ul fiului celui mai mare al domnitorului purtând
acela[i nume – [i cele cinci nepoate ale domnului ucis, deci verele primare ale nepotului
Constantin, au reprezentat „solu]ia de continuitate” a  neamului brâncovenesc. Soarta acestor
urma[i  a fost la început incert\, c\ci erau în puterea Por]ii otomane. Dar, datorit\ iscusitei
leg\turi pe care domnitorul o contractase cu Mavrocorda]ii, cât [i destoiniciei doamnei Marica
Brâncoveanu, a[a cum ne arat\ tot Radu Popescu vornicul, „doamna [i ginerii lui Constantin
Vod\” cât [i fiicele ie[iser\ „din surghiun”, reîntorcându-se în patrie împreun\ cu Ioan
Mavrocordat754. V\duva, fiicele [i ginerii ei [i-au putut reface vie]ile, dup\ ce se „mântuiser\”,
cum scria chiar Marica doamna, „de la mari [i cumplite pedepse [i patimi”755.

Uria[a avere a Brâncoveanului fusese jefuit\ de otomani [i o parte din bunurile mobile
se risipiser\, dar, cu toate acestea, bunurile imobile din ]ar\ – mo[iile, bunurile încredin]ate
unor apropia]i  [i importante sume depuse la Viena [i Vene]ia – alc\tuiau  împreun\ o avere
de invidiat. Ginerii, [i ei întor[i din exil, aveau [i ei bunurile lor într-o stare incert\ [i ajunseser\
„la mult\ datorie [i stingere”. Marica doamna a privegheat [i îndrumat, cu pricepere [i d\ruire,
opera]iile destinate refacerii st\rii materiale a neamului. Ea a hot\rât declan[area masivei
opera]ii de recuperare [i, în consecin]\, „tot ce s-ar mai g\si [...] ori bani, scule, argint [i aur,
lucru mi[c\tor”, inclusiv banii „din ]ara Ungureasc\ ce avem încolo [i bani câ]i vor fi la
Vene]ia”, exceptând banii de la Viena, doamna se angaja s\-i foloseasc\ pentru plata datoriei
la „mirie” – visteria otoman\ – urmând apoi ca restul s\ fie  împ\r]it „în dou\”, o parte
revenindu-i ei [i nepo]ilor s\i, Constantin al III-lea Brâncoveanu [i Maric\i {tefan Brâncoveanu,
iar cealalt\ celor cinci gineri – {erban Greceanu, Iordache Cre]ulescu, Nicolae Ruset,
Manolache Lambrino [i Constantin B\leanu. A fost redactat un zapis, iar în]elegerea familial\
la care s-a ajuns – sau care a fost dictat\ de doamna Marica – a fost realizat\ solemn în fa]a
domnului Ioan Mavrocordat, a patriarhilor Samuil al Alexandrei [i Hrisant al Ierusalimului, a
mitropolitului Mitrofan [i a boierilor divani]i, printre care ap\rea [i Pan\ Negoescu, fratele
doamnei Marica756. 

Cu autoritate, v\duva domnitorului executat, pe care episcopul Ilarion al Arge[ului o ca-
racteriza cu îndrituire în 1832 „cu b\rb\teasc\ m\rime de suflet”757, a luat m\suri ca averea s\
nu fie risipit\, ar\tând o grij\ deosebit\ în ocrotirea bunurilor descenden]ilor din fiii s\i – Marica
{tefan Brâncoveanu [i mai ales noul cap al familiei, Constantin III Brâncoveanu  – iar restul
împ\r]indu-l celorlal]i nepo]i, fiicelor [i ginerilor. În deceniile urm\toare au avut loc neîn]elegeri
legate de problemele încâlcite ale succesiunii, dar obiectivul principal al doamnei Marica a fost

754 Istoriile domnilor ]\rilor Române[ti de Radu Popescu vornicul, p. 237.
755 N. IORGA, Studii [i documente cu privire la istoria românilor, Bucure[ti, 1907, vol. XIV, p. 331.
756 N. IORGA, Studii [i documente cu privire la istoria românilor, pp. 331-333.
757 Emil [i Ion VÎRTOSU, A[ez\mintele brâncovene[ti. O sut\ de ani de la înfiin]are. 1838-1938, Bucure[ti, 1938, p. 441.
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atins. Cea mai mare parte a averii a r\mas lui Constantin III Brâncoveanu iar familia [i-a
recâ[tigat pozi]iile; Constantin – decedat în 1762 – a fost din nou cuprins, ca [i fiii s\i, Nicolae
[i Manolache, în ierarhia marilor boieri, to]i trei ajungând s\ de]in\ marea b\nie, dreg\toria
suprem\ în }ara Româneasc\758.

Dar dac\ neamul Brâncovenilor nu a fost stins prin cumplita tragedie din 1714, el a con-
tinuat pân\ în 1832 pe linie masculin\, prin Grigore, fiul lui Manolache Brâncoveanu, dup\
încetarea din via]\ a unchiului s\u, Nicolae, prin 1804, [i în 1811 a tat\lui s\u, Manolache,
decedat la Bra[ov, unde a [i fost îngropat759. Grigore Brâncoveanu a ajuns [i el mare ban, fiind
[i candidat la domnie. Era un c\rturar cu o bibliotec\ însemnat\. „[...] era cel mai numit [i ales
boier al patriei despre toate – scria despre el Zilot Românul, adic\ {tefan F\nu]\ – împodobit
cu  înalt\ înv\]\tur\, firesc, blajin [i tihnit, bogat foarte [i dup\ neam mai sl\vit decât to]i”760.

Acesta a fost ultimul Brâncoveanu pe linia descenden]ei masculine. A încetat din via]\ la 27
aprilie 1831, la ora 1 noaptea, dup\ „boal\ cu z\cere peste dou\zeci zile”761. La înmor-
mântare, episcopul Ilarion al Arge[ului avea s\-l caracterizeze drept „cel din urm\ mo[tean” al
martiriza]ilor din august 1714762.

Neamul Brâncovenilor nu s-a stins îns\. Pân\ atunci continuase. Constantin Brân-
coveanu avusese 11 copii, patru fii [i [apte fiice, iar în genera]ia urm\toare, cea de-a treia de
la domnitor, s-au num\rat 18 persoane, dintre care îns\ n-au ajuns la vârsta maturit\]ii decât
opt b\rba]i [i cinci fete. Dintre b\rba]i doar unul, Constantin al III-lea Brâncoveanu, a dus
numele Brâncoveanu mai departe, ceilal]i b\rba]i fiind patru Cre]ule[ti, doi Greceni [i un Duca.
Dintre fete, se cunosc urma[ii a trei dintre ele. Una dintre ele este B\la[a Brâncoveanu, fiica
penultim\ a voievodului, c\s\torit\ cu Manolache Lambrino, care ctitorit Biserica Domni]a
B\la[a. So]ii Lambrino aveau [i ei spre 1730  o fiic\, o „copil\”763. Dar în 1745, în diata pe care
ei au întocmit-o, m\rturisesc cu o evident\ triste]e: „de vreme ce copii de trupul nostru nu au
r\mas”764, ceea ce indica limpede c\  nu mai aveau al]i urma[i, dar [i c\ avuseser\ cel pu]in unul.

Din genera]ia a patra se constat\ 27 de persoane – 15 b\rba]i [i 12 fete – dar numele
Brâncoveanu nu-l duc mai departe decât Nicolae [i Manolache, fiii lui Constantin al III-lea
Brâncoveanu. În  genera]ia a V-a, urma[ii ajung la cifra de 42, respectiv 21 de b\rba]i [i 21
de fete, iar Grigore Brâncoveanu încheie [irul descenden]ei masculine. 

Descenden]a pân\ atunci direct\, pe o linie de primogenitur\ masculin\, se întrerupe,
dar descenden]a sângelui brâncovenesc continu\ prin surorile lui Grigore Brâncoveanu: Elena,
c\s\torit\ cu Grigore Cantacuzino-Pa[canu, [i Maria, c\s\torit\ cu Grigore B\leanu. Ele –

758 Theodora R|DULESCU, Sfatul domnesc [i al]i mari dreg\tori ai ]\rii Române[ti din secolul al XVIII-lea. Liste
cronologice [i cursus honorum, Bucure[ti, 1972 [i Ioan  C. FILITTI, Oltenia [i cârmuitorii ei.1301-1831, în: „Arhivele
Olteniei”, IX (1930),  pp. 149-150. 

759 N. IORGA, Studii [i documente cu privire la istoria românilor, vol. XIII, p. 68.
760 B.P. HASDEU, Ultima cronic\ român\ din epoca fanario]ilor, Bucure[ti, 1884, p. 109. Despre el: Ilie CHIRI}|,

Grigore Brâncoveanu, în: „Arhivele Olteniei”, XII (1933), pp. 195-205 [i Ioan C. FILITTI,  Despre banul Grigore
Brâncoveanu, în: „Arhivele Olteniei”, pp. 440-442; mai vezi [i Ilie CHIRI}|, Boierii Brâncoveni (Adaosuri), în: „Arhivele
Olteniei”, XVI (1937) , pp. 300-305.

761 Emil [i Ion VÎRTOSU, A[ez\mintele brâncovene[ti..., p. 439.
762 Emil [i Ion VÎRTOSU, A[ez\mintele brâncovene[ti..., p. 441.
763 N. IORGA, Studii [i cu documente cu privire la istoria românilor, vol. XIV, p. 333.
764 Emil [i Ion VÎRTOSU, A[ez\mintele brâncovene[ti..., p. 93.
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împreun\ – au avut [apte urma[i în genera]ia a [asea (din care doi b\rba]i), 32 în genera]ia a
[aptea (din care 15 b\rba]i) [i 75 în genera]ia a opta (din care 29 b\rba]i). Descenden]a a con-
tinuat, de asemenea, înc\ de la a doua genera]ie, prin femei, de la fiicele voievodului. În ge-
nera]ia a [asea s-a ajuns la un num\r total de 106 persoane, descenden]i ai urma[ilor voievo-
dului, iar în cea de-a [aptea la 241 de persoane cunoscute. Dintre acestea, b\rba]ii – 106! –
]ineau de 36 de familii, în marea lor majoritate neamuri boiere[ti de seam\. De la genera]ia a
opta s-au produs accentuat schimb\ri sociale, existând o tendin]\ de p\trundere, prin c\s\torii,
a unor reprezentan]i ai p\turilor mijlocii, ba chiar [i dou\ alian]e cu ]\rani! Din genera]iile
urm\toare se constat\ o diminuare accentuat\ a num\rului urma[ilor [i, de asemenea, diluarea
lor social\, la mul]i nemaiexistând nici m\car con[tiin]a originii. 

De asemenea, trebuie ]inut seama [i de continuarea purt\rii numelui de Brâncoveanu,
în urma adop]iei pe care a efectuat-o în 1826 Grigore Brâncoveanu, în favoarea unei rude a
so]iei sale   Elisabeta (Safta) Bal[, respectiv Zoe Mavrocordat, fiica lui Alexandru Mavrocordat
[i a Caterinei Bal[. Ultimul Brâncoveanu i-a dat Zoiei Mavrocordat numele al c\rui ultim
purt\tor b\rbat era el. Ea s-a c\s\torit cu Gheorghe Bibescu, domnitor al }\rii Române[ti între
1842 [i 1848. Bibescu era îns\ [i el un descendent al familiei pe linie feminin\, prin Safta,
fiica domnitorului Brâncoveanu c\s\torit\ cu Iordache Cre]ulescu. Oricum, de la mijlocul se-
colului al XIX-lea au fiin]at ace[ti  Brâncoveni, de]in\tori „cu acte” ai numelui, dar care
genealogic î[i aveau firesc locul printre descenden]ii Saftei Brâncoveanu.

Constantin Brâncoveanu a marcat puternic istoria spa]iilor române[ti. A fost un mare
domnitor, dar [i un mare ap\r\tor al credin]ei, pentru care n-a [ov\it s\-[i jertfeasc\ via]a sa
[i a fiilor s\i, în cumplite împrejur\ri. A fost Brâncoveanu [i un ziditor priceput al ]\rii, pe care
a împodobit-o cu construc]ii de o rar\ frumuse]e, dintre care unele au învins timpul pân\ în
zilele noastre. L\ca[uri [i palate îl afirm\ pân\ ast\zi, [i printre aceste frumoase înf\ptuiri
putem a[eza [i Domni]a B\la[a, ctitorit\ de fiica sa. 

Cu toat\ tragedia din august 1714, neamul Brâncovenilor [i-a dovedit deosebita t\rie,
sângele brâncovenesc men]inându-se, în genera]ii succesive, prin urma[ii domnitorului marti-
rizat, pe drept cuvânt ridicat printre sfin]i, pentru credin]a [i t\ria sa. S-au num\rat printre
ace[tia, în genera]iile urm\toare, personalit\]i ilustre: domnitori, caimacami, prim-mini[tri, zeci
de personalit\]i purtând numele a zeci de alte familii care au marcat puternic istoria na]ional\,
ei purtând în vine sânge al sfântului voievod.

Academician DAN BERINDEI
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Reperul  brâncovenesc

În lumea româneasc\ de la 1700, unde un privilegiat al sor]ii putea s\ a[tearn\ într-o
scrisoare cuvintele: „Nu-mi trebuie[ti alt nimic  cât o f\râm\ de via]\ f\r\ groaz\”, iar encomiasticul
cronicar princiar Radu logof\t Greceanu se tânguia retoric pe marginea atâtor vexa]iuni otomane
(„O varvar\ [i p\gâneasc\ neomenie, pân\ încât [i cum nec\j\[tip\ supu[ii t\i!”), încercarea lui
Constantin Brâncoveanu de a instaura cu ambi]ii pe m\sur\, o stabilitate politic\ de mult neatins\,
precum [i apeten]e culturale care cereau timpuri mai faste, r\mâne în istoria noastr\, un gest eroic.

Sincroniile indiscutabile ale civiliza]iei române[ti cu Europa – puse în lumin\ de fiecare
genera]ie de istorici pe urmele lui Iorga – [i care pot fi reliefate cu osebire în câteva zone
esen]iale ale vie]ii aulice, ale artei, ale instruc]iei [i ale lecturii nu trebuie s\ oculteze nicicum
distan]ele, uneori uria[e înc\, între  mentalit\]ile de la Dun\rea de Jos [i cele de la Atlantic,
apropiate treptat [i contradictoriu abia mai târziu, în secolul Enciclopediei, în cel „al na]iona-
lit\]ilor [i al revolu]iilor”. Exist\ aici câte un detaliu nea[teptat a c\rui lic\rire poate deveni
lumin\ necru]\toare, dar necesar\: în chiar anul 1688, când Brâncoveanu î[i inaugura dom-
nia în }ara Româneasc\, în miezul atâtor incertitudini orientale – sporite de un lung r\zboi din-
tre Poart\ [i Habsburgi –, la cealalt\ margine de continent, în aceea[i abia evocat\ Anglie, cea
a „revolu]iei glorioase”, a „contractului politic” între popor [i coroan\ a sfâr[itului domniei
Stuar]ilor era pentru întâia oar\ men]ionat simbolul certitudinii occidentale care pân\ ast\zi
poart\ numele lui Edward Lloyd, întemeietorul asigur\rilor moderne...

Crea]ia prin excelen]\ a acestei domnii, a[ezate cronologic între toamna 1688 [i pri-
m\vara 1714 se nume[te „stilul brâncovenesc”. A fost un stil de art\ [i un stil de via]\, unul
al ceremonialului [i al reculegerii, al culorii [i al organicului, al c\l\toriei [i al „z\bavei”. A fost,
într-o mare m\sur\, un stil al spectacolului, acordând esteticul politicului – [i tocmai prin aceas-
ta purtând indelebil\ pecetea barocului – un spectacol care nu era doar cel pus în scen\ la o
petrecere domneasc\ unde – ne istorise[te un c\l\tor venit din inima Europei în 1698 – „s-au
f\cut [i multe alte jocuri [i tot felul  de dansuri turce[ti, ar\be[ti, chineze[ti, t\t\re[ti, fran]uze[ti,
spaniole [i le[e[ti”, veritabil caleidoscop coregrafic [i, negre[it, costumar. „Scenografia” putea
fi cea a arhitecturilor chiar, a pridvoarelor de l\ca[uri deschise spre peisaj, înf\]i[ând cultura
edificiului construit cu natura înconjur\toare; asemenea „slomnuri” cu morfologii inedite, poli-
gonale sau etajate, vibrând pitoresc [i nea[teptat intr\rile principale în biserici preg\tesc nemij-
locit epoca brâncoveneasc\ dup\ mijlocul veacului al XVII-lea la Pite[ti, Lude[ti sau Filipe[tii
de P\dure, pentru ca mai târziu foi[oarele [i logiile caselor lui Brâncoveanu de la Potlogi [i
Mogo[oaia – aceasta din urm\, primind în 1702 apelativul de „palat”, marca o dat\ în
civiliza]ia reziden]ial\ a românilor – s\ prelungeasc\ în unduirile bogate ale stucurilor policrome
sau ale balustradelor, coloanelor sculptate, prea plinul unei naturi captate cu superioar\
în]elegere a formelor, când geometrizate cump\nit, când înc\rcate înc\ de sev\. Dealtminteri,
voi ad\uga de îndat\ c\, sub specie stilistic\, preferin]a timpului pentru mi[carea liniilor [i a volumelor,
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pentru bog\]ia materialelor puse în oper\, pentru fuziunea mai multor me[te[uguri artistice avea s\
conduc\ treptat, în cuprinsul aceleia[i domnii a lui Constantin vod\, spre o specie de „rococo atec-
tonic” în care principala modalitate de decora]ie u[oar\ [i fluid\ este tocmai stucul, reg\sit în interioare
de palate, dar [i pe fa]ade de l\ca[uri dintre cele mai vestite sunt la Fundenii Doamnei; întâmplarea
nu poate s\ nu aminteasc\ de ecoul direct al rococoului occidental în arta otoman\ aulic\ de dup\
1700 [i de implica]iile acesteia din urm\ în destinul artei brâncovene[ti [i postbrâncovene[ti ce
înf\]i[eaz\, în aceast\ ordine de idei, o ultim\ faz\ de baroc vernacular. 

Stilul vremii lui Brâncoveanu, închegat [i difuzat pe [antierele ctitoriilor princiare, este
concentrat în ornamentica logic\ [i elegant\ a lemnului [i a pietrei, a picturii [i a broderiei atâ-
tor monumente ivite acum din Mehedin]i pân\ în Buz\u, de la Sâmb\ta de Sus a Transilvaniei
pân\ la Obile[tii B\r\ganului. 

Fastul vegetal geometrizat al decora]iei brâncovene[ti adun\ laolalt\ opulen]e baroce [i
abstractiz\ri orientale, devine epiderma unei civiliza]ii a tactilului, a reliefului bogat, a armoniei
cromatice subtile sc\ldate în fonduri de aur, instaurând o gramatic\ a formelor vizuale în care
treptat, se va recunoa[te o întreag\ cultur\ pe cale de a deveni „na]ional\” (în treac\t fie spus,
nu altfel se va fi ajuns la „vlaho-musichia” unui Filothei sin Ag\i Jipei, în primii ani ai veacului
al XVIII-lea, românizare a sonurilor de tradi]ie bizantin\, purtând ceva din gravitatea reculeas\,
dar [i din pitorescul debordant al fa]adelor de la Fundeni [i Stavropoleos sau al portalului de la
Antim). Mai mult – [i mai pre]ios chiar –, în sinuozit\]ile unor frize [i cartu[e decorative cu vre-
juri [i flori, fructe [i chiparo[i, toate desenate cu un sentiment al naturii reale de nimic corupt,
mi se pare c\ putem citi [i ceva din spiritul cel nou al deceniilor brâncovene[ti, ata[ate unor
realit\]i ale „physis”-ului [i ale mi[c\rii, adâncite de români în [colile acum întemeiate la
Bucure[ti [i Ia[i, dup\ modelul acelei Universit\]i a Padovei pe unde trecuse unchiul domnesc,
înv\]atul stolnic Constantin Cantacuzino. Curtea lui Constantin Brâncoveanu [i [coala sa supe-
rioar\ de la Sfântul Sava erau, înainte [i dup\ 1700, locurile de notabil\ convergen]\ spiritual\
unde s-au perindat atâ]i „iatro-filosofi”, urma[i ai aristotelismului unui Corydaleu, care s-au
numit Ioan Cariofil, Sevastos Kymenites, Iacob Pylarinos, Ioan Molybdos Comnen, medici,
geografi istorici, naturali[ti, teologi demni de enciclopedismul veacului lui Leibniz [i al lui
Cantemir, preocupa]i înc\, în zorii timpurilor moderne de comentarea scolastic\ a Stagiritului,
cu un plus de liberalism tolerant, ra]ionalism [i realism pragmatic fa]\ de instruc]ia contempo-
ran\ de la Academia din Fanarul stambuliot, ce a constituit [i ea un model pentru înaltele [coli
ortodoxe din ]\rile române, Balcani [i Rusia. Deschis nout\]ilor, momentul brâncovenesc î[i
trage r\d\cinile din tradi]ie într-un chip eclatant, programatic [i teoretizat pe alocuri, în prefe]e
ale unor c\r]i tip\rite la Snagov [i Râmnic, la Bucure[ti [i Buz\u, preg\tite de ierarhi [i c\rtu-
rari ca Antim din Ivirul Caucazului, autorul „Didahiilor” îmbibate de fast retoric [i alegorism sau
Teodosie din Ve[temul Transilvaniei, sub Damaschin, fiul de ]\rani din Dâmbovi]a.

Referirea la trecutul glorios al dinastiei Basarabilor de care Brâncoveanu se lega genealo-
gic [i prin Craiove[tii evului mediu, este un „topos” al ideologiei muntene[ti din epoc\, a[a cum
subtilele trimiteri livre[ti c\tre Bizan]ul imperial din care se [tia c\ vin Cantacuzinii, pigmenteaz\
o pagin\ de cronic\ sau o alc\tuire iconografic\ menit\ a sugera [i descenden]a ilustr\ a voievo-
dului de la Bucure[ti, [i posibila sa apropiere de modelul monarhic prin excelen]\ a vechii
Europe care era omonimul prim bazileu cre[tin din ora[ul de pe Bosfor, Constantin cel Mare.
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