III. Istoricul Bisericii „Domni]a B\la[a”,
ctitoriile Brâncovenilor
1. Prima biseric\ (1743/1744-11871)

C

ea dintâi ctitorie a Domni]ei B\la[a, împreun\ cu so]ul ei, fostul mare ban
Manolache Lambrino, a fost în\l]at\ în zona prundului Dâmbovi]ei, la aproximativ 30 de metri spre nord-est de actualul loca[, între anii 1743-1744121.
Biserica era ridicat\ pe deja întinsul domeniu posedat de cei doi so]i pe malul drept al râului,
ce se formase în jurul caselor oferite lor drept zestre de c\tre tat\l Domni]ei, Sfântul Voievod
Constantin Brâncoveanu, unde locuiau dup\ ce se întorseser\ din exil122.
Ulterior, Manolache, so]ul Domni]ei B\la[a, a extins aceste propriet\]i, fie prin
cump\r\ri (la 8 mai 1729 cump\r\ o cas\ de la Stana, so]ia me[terului Paraschiv, aflat\ lâng\
Lemn\ria Domneasc\123; apoi, la 6 decembrie 1739, cump\r\ casa lui Ioan [i Radu Bengescu,
aflat\ al\turi de a sa, cu 150 taleri124), fie prin daniile f\cute de unii domnitori (la 2 octombrie
1718, Ioan Mavrocordat îi d\ruie[te casele lui Staico Bengescu, care fugise la austrieci125; apoi,
la 8 mai 1720, dup\ ce confirmase scutirea de d\ri a banului, acordat\ mai înainte de fratele
s\u, Nicolae Mavrocordat îi acord\ zece stânjeni126 din Livada Domneasc\127). Scopul extinderii
acestui domeniu al lui Manolache Lambrino [i al so]iei sale este relevat în hrisovul prin care
domnitorul Mihail Racovi]\ îi acorda, la 28 februarie 1742, o ultim\ extindere, de trei stânjeni
[i jum\tate în Livada Domneasc\, lâng\ gr\dina caselor marelui ban, „de vreme ce într’acea
gr\din\ s-a îndemnat dumnealui de zide[te o biseric\ de piatr\, pentru ve[nica pomenire”128.
Aspectul acestei prime ctitorii, al c\rei hram, spre deosebire de cel al bisericii actuale,
era Botezul Domnului, a[a cum este ar\tat pe soclul monumentului de marmur\ ridicat pe locul
unde s-a aflat altarul acestei biserici, la anul 1883129, [i purtând urm\toarea inscrip]ie: „Ridicat
la 1882 pe locul sîntului prestol al paraclisului zidit de Domni]a B\la[a la 1730 (sic), care s-a

Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 68.
Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 284.
123 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 29.
124 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 46.
125 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 17.
126 Unitate de m\sur\ pentru lungime, folosit\ înaintea introducerii sistemului metric, care a variat, dup\ epoc\
[i regiune, de la 1.96 m la 2.23 m (Dic]ionarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti,
21996, p. 1017).
127 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 20.
128 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 284.
129 Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 166.
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d\râmat de fosta epitropie la 1871”130, este cunoscut datorit\ unei fotografii vechi, f\cute cu
pu]in timp înaintea demol\rii acesteia, la anul 1871131. Potrivit acesteia, biserica, unic\ pentru
vremea ei, era de tip apusean, având o nav\ central\ [i dou\ nave colaterale mai joase [i fiind
lipsit\ de turl\132, Emil Vîrtosu asem\nând-o actualei catedrale romano-catolice Sfântul Iosif133.
Pisania bisericii avea urm\torul text: „Aceast\ sfânt\ [i dumnezeiasc\ biseric\, în care se
nume[te [i se pr\znuie[te hramul Sfântului Botez al Domnului Dumnezeu [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este zidit\ din temelie [i înfrumuse]at\ precum se vede, de dumnealui
Manolache Lambrino vel ban [i de so]ia dumnealui, m\riia sa Doamna B\la[a Brâncoveanca,
pentru a dumnealor ve[nic\ pomenire, leat 7252”134.

Monument situat `n curtea Bisericii „Domni]a B\la[a” ce indic\ locul `n
care a fost ctitorit primul loca[ de cult cu hramul „Botezul Domnului”
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 240.
Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 406.
132 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 68.
133 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 285.
134 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 89.
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Scopul ridic\rii celei dintâi biserici, de c\tre Domni]a B\la[a [i so]ul ei, Manolache
Lambrino, cât [i al înfiin]\rii a[ez\mântului legat de aceasta, este ar\tat l\murit în actul de
danie, întocmit la 1 aprilie 1745: „De vreme ce, din voia lui Dumnezeu, n-am avut parte a ne
r\mâne copii din trupul nostru, ca s\ fie mo[tenitori, dup\ noi, agonisitelor noastre; din dumnezeiasca râvn\ îndemnându-ne, luat-am pe Dumnezeu într-ajutor [i am zidit sfânta [i dumnezeiasca biseric\ din casele noastre de aici din Ora[ul Bucure[tilor, din mahalaua Prundului,
întru care se cinste[te [i se pr\znuie[te hramul sfântului Botez al Domnului [i Mântuitorului
nostru Iisus Hristos”135.
Dup\ zidirea celei de-a doua biserici, la anul 1751, l\ca[ul cu hramul Botezul Domnului
a continuat s\ func]ioneze ca paraclis al caselor ctitorilor136, având în mare parte slujitori deosebi]i de ai celeilalte biserici. Afectat, ca [i cealalt\ ctitorie, de cutremurul din 11 ianuarie 1838,
el a fost reparat de b\neasa Safta Brâncoveanu între anii 1838-1842 [i redat cultului137, fiind
în cele din urm\ demolat la anul 1871, împreun\ cu vechile case ale Domni]ei B\la[a [i
Manolache Lambrino138.

2. Cea de-aa doua biseric\ (1750-11751)
Dup\ trecerea la cele ve[nice a so]ului ei, marele ban Manolache Rangabe, zis Lambrino
(† 16 iunie 1745), Domni]a B\la[a a ridicat, între anii 1750-1751, o a doua ctitorie, de dimensiuni mai mari, pe lâng\ cea dintâi.
De[i, relativ, mai recent\ decât prima biseric\, de la aceast\ ctitorie ulterioar\ nu s-a
p\strat nici o imagine, în afara celei zugr\vite în tabloul ctitorial din actuala biseric\, care este
îns\, f\r\ îndoial\, una simbolic\139. Acest fapt se datoreaz\ d\râm\rii acestei biserici la
cutremurul din 11 ianuarie 1838, pe când cea dintâi, de[i avariat\, a r\mas în picioare. Tot
spre deosebire de prima biseric\, aceasta din urm\ avea ca hram praznicul În\l]\rii Domnului,
men]inut pân\ în prezent.
Aspectul acestei biserici era probabil unul mai tradi]ional decât al celei dintâi, urmând
morfologiei formelor specifice construc]iilor de cult ale }\rii Române[ti, fie a tipului de nav\,
fie a celui triconc140. Din punct de vedere al arhitecturii, acest edificiu era cel mai probabil tributar mo[tenirii brâncovene[ti141, adus\ la ultimul ei stadiu de dezvoltare în timpul epocii Mavrocorda]ilor142 [i v\zut\ ca un rezervor de modele [i prelucrat\ al\turi de alte surse
Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 284.
Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 404.
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Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 72.
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Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 404.
139 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 69.
140 R\zvan THEODORESCU, „Structuri [i mentalit\]i”, p. 882.
141 Arta brâncoveneasc\ a dat na[tere unor modele nemaiîntâlnite, precum reprezentarea, în plan iconografic, a
Sfin]ilor Împ\ra]i Constantin [i Elena de o parte [i de alta a Sfintei Cruci, pe care se afl\ Mântuitorul Hristos r\stignit,
întâlnit\ pentru prima oar\ la M\n\stirea Hurezi, ctitoria Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu (v. Arhim. Timotei
AIOANEI, „Evlavia [i cinstirea Sfin]ilor Împ\ra]i Constantin [i Elena de c\tre Biseric\”, p. 204, în: Sfin]ii Împ\ra]i Constantin
[i Elena, promotori ai libert\]ii religioase [i sus]in\tori ai Bisericii, Ed. Cuvântul Vie]ii, Bucure[ti, 2013, pp. 187-205).
142 Grigore IONESCU, Istoria arhitecturii române[ti din cele mai vechi timpuri pân\ la 1900, Tiparul „Cartea
Româneasc\”, Bucure[ti, 1937, p. 203.
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folosite143. Cel mai probabil era o biseric\ spa]ioas\, cu turl\ pe naos, o a doua turl\ cu clopotni]\ pe pronaos [i un pridvor deschis, cu arcade144.
Documentar, singurele m\rturii clare referitoare la aceast\ a doua biseric\ sunt reprezentate de contractele încheiate cu me[terii ce au lucrat la aceasta [i s\p\turile arheologice ce s-au
efectuat în curtea bisericii la anul 1959, coordonate de arhitectul Gheorghe Cantacuzino145.
Astfel, în contractul încheiat la 2 august 1750, tâmplarul Dimitrie Gheorghiu se angaja s\ lucreze, pentru 400 taleri146, tâmpla noii biserici, ce urma s\ fie „mai frumoas\ decât cea a m\n\stirii S\rindar”147. Acela[i tâmplar încheia un nou contract cu ctitora, la 12 august 1751, pentru a lucra tronul domnesc, amvonul [i u[a bisericii148. Dar înaintea acestui contract, la 12 noiembrie 1750, me[terul zugrav Andrei din Craiova se angaja s\ zugr\veasc\ întreaga biseric\, din
altar în pronaos, cât [i icoana hramului la exterior, pentru suma de 500 taleri149. De asemenea,
potrivit socotelii încheiate pentru achitarea clopotelor, din 13 noiembrie 1750150, rezult\ c\ biserica avea dou\ clopote, unul de 250 kilograme, [i altul mai mic, de 180 kilograme151.
În urm\ s\p\turilor arheologice efectuate la anul 1959 în col]ul de sud-vest al actualei
biserici, acolo unde biserica Domni]ei B\la[a, ridicat\ la anul 1751, o dep\[ea pe cea actual\,
s-a descoperit c\ vechiul loca[, ale c\rui temelii se g\sesc la o adâncime de 2,66 metri sub
nivelul actual al solului, în\l]at odat\ cu ridicarea ultimei biserici152, avea o l\]ime de 10 metri,
cu ziduri groase de 1,02 metri [i pictur\ exterioar\. De asemenea, naosul era desp\r]it de
pronaos printr-un zid de 0,75 metri grosime. Aparent, în ciuda men]ion\rii acestuia în contractul încheiat cu me[terul Andrei Zugravul din Craiova, biserica nu avea pridvor, ci o estrad\
pavat\ cu c\r\mizi153.
Importan]a acestei ctitorii, pe care Domni]a B\la[a a legat-o de a[ez\mântul s\u154, ale
c\rei cl\diri, ce înconjurau biserica, sunt men]ionate în planul Purcel155, este recunoscut\ de
în[i[i domnitorii ]\rii: astfel, deoarece în urma mor]ii sale nea[teptate, Domni]a nu apucase s\
orânduiasc\ via]a noului a[ez\mânt, la 1 noiembrie 1767 domnitorul Alexandru/Scarlat Ghica
reglementa printr-un hrisov felul cum urma s\ se conduc\ acesta156. Mai apoi, la 28 februarie
1787, domnitorul Nicolae Mavrogheni, cel sub care, potrivit istoricului Nicolae Iorga, are loc
o „întoarcere c\tre Orient”157, num\r\ l\ca[ul între bisericile boiere[ti, dându-i dreptul de a
143 Tereza SINIGALIA, „Arhitectura”, p. 890, în: Istoria Românilor, vol. VI: Românii între Europa clasic\ [i Europa
Luminilor (1711-1821) (coord. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu), cap. IX: Cultura [i Arta, B. Arta, 1. }ara Româneasc\ [i Moldova, pp. 890-900.
144 Tereza SINIGALIA, „Arhitectura”, p. 895.
145 Rezultatele acestor s\p\turi au fost consemnate de c\tre Gheorghe Cantacuzino în revista Materiale [i cercet\ri
arheologice VIII, anul 1962, cu titlul „S\p\turile arheologice din Bucure[ti. Cercet\rile din curtea Bisericii Domni]a B\la[a”.
146 Moned\ de argint austriac\ care a circulat în trecut [i în ]\rile române (Dic]ionarul Explicativ al Limbii Române,
p. 1067).
147
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 99.
148
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 96.
149
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 98.
150 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 98.
151 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 68.
152 George FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 38.
153 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 69.
154 Vezi Capitolul IV.
155 George FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 38.
156 Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 164.
157 Nicolae IORGA, Istoria Bucure[tilor, p. 182.
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avea sob\ pentru iarn\, pe care i-o zide[te chiar din banii lui158. De remarcat este [i faptul c\
acest loca[ nu a fost niciodat\ închinat unei m\n\stiri str\ine159, în ciuda accentu\rii acestui fenomen în perioada domniilor fanariote, [i c\ aici au slujit numai preo]i de mir (vezi Anexa 2),
a[a cum adeverea ulterior [i b\neasa Safta Brâncoveanu, în Testamentul s\u (vezi Anexa 3).
În pisania acestei ultime ctitorii a Domni]ei B\la[a, se spun urm\toarele: „Întru slava
unuia în Troi]\ sl\vit Dumnezeu, ridicatu-s-au acest sfânt [i dumnezeiasc l\ca[u, de m\riia sa
Doamna B\la[a, fiica r\posatului Constandin Basarabu Voevod, întru pomenirea ei [i a tot
neamul, ner\mâii[n]du-i fii, unde [i xenodochionu au a[ezat a fi, înfrumuse]ându-se cu toat\
cheltuiala m\rii sale, precum se vede, orânduin[d]i-i a se pr\znui hramul În\l]area mare a
Domnului Dumnezeu [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întru a doo domnie a m\rii sale
Grigore Ghica Voevod, cu blagoslovenia preasfin]itului mitropolit chir Neofit Criteanu,
ispravnic fiind Sandu logof\t, s\vâr[indu-se la anu de la zidirea lumii 7260, iar de la na[terea,
1751, în luna lui septembrie”160.
De asemenea, în grija slujitorilor acestei biserici fusese l\sat [i marele pomelnic al ctitorilor, de 32 pagini, cuprinzând înv\]\turi tradi]ionale biserice[ti, pomelnicul mitropoli]ilor }\rii
Române[ti, pân\ la Grigorie al II-lea (1760-1787), al domnitorilor ]\rii, pân\ la Mihai Racovi]\
(a doua domnie, între anii 1741-1744), iar apoi pomelnicele cel-clucerului Nicolae Brâncoveanu [i al Domni]ei B\la[a, r\posat\ la momentul alc\tuirii (24 iunie 1764)161. În acesta,
sunt men]iona]i, la r\posa]i: „Constandin Voevod, Maria doamna. B\la[a Domni]a;
Constandin, Ani]a; {tefan, B\la[a; Radul, Stanca, Maria; Ilinca Ancu]a; Radu, Matei,
Smaragda, Manolake Constandin, Smaragda, {erban, Maria; Pan\, Safta, Iordache, Luca;
Neagu Constandin, Ioana, Andronic, Ilinca cu fiii lor; Toma, Maria, cu fiii lor; Matei, B\la[a,
Antonie Voievod; B\la[a, Constandin, Smaragda, Papa, Stanca, Barbul, {\rban Voievod,
Matei Voievod; Preda; P\una; Grigorie Voievod, Ioana; Petru, Daniil, Gheorghe, Neac[a;
Gavriil Ieromonahul, Barbu”, iar la vii: „Ruxandra, Dumitra, Maria”162. Sunt a[adar men]iona]i
to]i înainta[ii [i descenden]ii Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, pe o întindere de trei
genera]ii. Totodat\, la pagina 25 este trecut pomelnicul c\pitanului Sandu, primul epitrop al
bisericii, iar pe pagina urm\toare apare pomelnicul preotului Radu, cel mai probabil unul dintre primii slujitori ai bisericii163. Mai înainte de alc\tuirea acestui pomelnic, la anul 1754, într-o
însemnare semnat\ de mai mul]i clerici, se enumerau obiectele r\mase de la „Popa Grigorie”,
slujitor al bisericii trecut la Domnul164.
Ridicat\ pe solul instabil al malului Dâmbovi]ei, acest loca[ a resim]it cel mai probabil
efectele celor patru cutremure mari ce au zguduit capitala în a doua parte a secolului al XVIII-lea,
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p.
140, cf. G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 175.
159 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 289.
160 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p.
100, cf. Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 611.
161 Date extrase din studiul lui Dragomir DEMETRESCU, Pomelnicul Bisericei Domni]a B\la[a din Bucuresci,
Tipografia C\r]ilor Biserice[ti, 1899, pp. 14-29.
162 Dragomir DEMETRESCU, Pomelnicul Bisericei Domni]a B\la[a din Bucuresci, pp. 29-30.
163 Dragomir DEMETRESCU, Pomelnicul Bisericei Domni]a B\la[a din Bucuresci, pp.32-33.
164 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp.
102-103.
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în anii 1763, 1771, 1793, 1798165. Dac\ pagubele produse de acestea au fost minore, în
schimb, cele de pe urma cutremurului din 14 octombrie 1802 au fost majore, biserica aflându-se ulterior într-o stare avansat\ de degradare. Efectele generale ale acestui mare cutremur
sunt consemnate de c\tre Dionisie Fotino (Eclesiarhul), care arat\ c\: „s-au cutremurat p\mântul foarte tare, de au c\zut toate turlele bisericilor din Bucure[ti [i clopotni]a cea vestit\ [Turnul
Col]ei], care era podoaba ora[ului, cu ceasornic, au c\zut [i s-au sf\râmat, [i era atunci mare
fric\”166. În urma acestui dezastru, biserica, enumerat\ între cele „nou\ m\n\stiri domne[ti” în
relatarea istoricului Kreuchely din anul 1827167, avea nevoie urgent\ de repara]ii, ce s-au efectuat la anul 1831 din porunca ultimului descendent, pe linie masculin\, al lui Constantin
Brâncoveanu, marele ban Grigore Brâncoveanu (1764-1832).

3. Continuitatea neamului Brâncovenilor
În urma dramei petrecute la 15 august 1714 pe malurile Bosforului, când Sfântul
Voievod Constantin Brâncoveanu a primit martiriul, al\turi de cei patru fii ai s\i, Constantin,
{tefan, Radu [i Matei, tulpina familiei Brâncovenilor a suferit o grav\ ciuntire, îns\ nu a fost
retezat\ deplin. Nici stingerea ulterioar\ a altor ramuri, precum cea a Mariei Duca, fiica domnitorului Constantin, a lui {tefan Brâncoveanu, fiul acestuia, [i chiar a Domni]ei B\la[a168, a
c\rei singur\ fiic\ avut\ cu marele ban Manolache Lambrino a murit fiind înc\ mic\169, nu a
condus la dispari]ia acestei vechi familii boiere[ti [i voievodale.
Brâncovenii au supravie]uit, în primul rând, prin intermediul nepotului lui Constantin
Brâncoveanu de la fiul s\u cel mare, numit tot Constantin (al III-lea), men]ionat de cronicarul
moldovean Ion Neculce: „Numai un copila[, nepot de fiiu Brâncovanului, au sc\pat, c\ l-au
luat în saraiul împ\r\tescu, ca s\-l turceasc\. Iar mai pre urm\ l-au scos îma împ\ratului [i l-au
dat la maic\-sa [...]”170. Acesta avea [apte ani în momentul martiriului tat\lui [i bunicului s\u,
repetând astfel istoria sfântului voievod, care r\m\sese la rându-i orfan din copil\rie. Acest
descendent reprezint\, în opinia lui Octav-George Lecca, „marele nod brâncovenesc”171, cel
prin care s-a p\strat mo[tenirea familiei. De asemenea, familia Brâncovenilor se continu\ pân\
ast\zi prin urma[ii a trei dintre fiicele domnitorului Constantin, Ilinca Mavrocordat, m\ritat\
ulterior Greceanu, Safta Cre]ulescu [i Ancu]a Rosetti, cât [i prin surorile banului Grigore
Brâncoveanu (1764-1832), Elena Cantacuzino-Pa[canu [i Maria B\leanu172.
Reveni]i în ]ar\ dup\ anul 1717, al\turi de Ioan Mavrocordat173, Brâncovenii au reintrat
în posesia majorit\]ii mo[iilor, cât [i a unora dintre banii depu[i de fostul voievod la Viena [i
George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 160.
George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 161.
167 Nicolae IORGA, Istoria Bucure[tilor, pp. 233-234.
168 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu...”, pp. 283-284.
169 Numele acestui copil nu este cunoscut, îns\ este posibil s\ fie men]ionat în Pomelnicul Domni]ei B\la[a, citat
mai înainte (n.r.).
170 Ion NECULCE, Letopise]ul T\rii Moldovei, ed. Iorgu Iordan, Editura de Stat pentru Literatur\ [i Art\, Bucure[ti,
21959, p. 279
171 Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 145.
172 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu...”, p. 284.
173 Virgil DR\GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 261.
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Vene]ia, ce nu putuser\ fi confisca]i de c\tre turci. Acestea au fost mai apoi împ\r]ite de c\tre
Doamna Maria fetelor [i ginerilor supravie]uitori, care au primit jum\tate, în timp ce restul
averii a p\strat-o în grija sa v\duva domnitorului, pentru a i-o l\sa ulterior mo[tenire nepotului174. Aceast\ avere era înc\ una dintre cele mai însemnate ale }\rii Române[ti, ca dovad\ c\,
atunci când, la anul 1718, domnitorul Ioan Mavrocordat cerea o contribu]ie din partea boierilor pentru r\scump\rarea Olteniei de la austrieci, Doamna Maria era trecut\ în capul listei,
cu 60 de pungi, însumând 24.000 florini175. De asemenea, familia fostului mare domnitor se
bucura de un prestigiu incomensurabil în ochii poporului, a[a cum arat\ istoricul G. IonnescuGion: „Era între boierul cel mare p\mântean [i bucure[tenii de mâna a doua [i a noua un fel
de leg\tur\, care reamintesc întrucâtva leg\turile clien]ilor cu patronul lor la Roma. Nu e tocmai mare deosebire între poslu[nicul sau omul care ]ine de casa Logof\tului Constantin
Brâncoveanu, în 1748, la Bucure[ti, [i între clientul Sextus Caecilius, care ]ine de casa lui
Quintus Caecilius Metellus, la 109 înainte de Hristos”176.
Bucurându-se de aceste avantaje, Constantin al III-lea Brâncoveanu „n-a reu[it numai s\
refac\ puterea economic\ a neamului s\u, dar el a reintrat firesc, chiar [i în plin\ epoc\ fanariot\, în vârful marilor dreg\tori, dobândind succesiv demnit\]ile cele mai înalte, inclusiv cea
suprem\ în ierarhia boiereasc\, de mare ban”177. De asemenea, el p\stra [i vechile titluri ale
bunicului s\u, fiind principe al Sfântului Imperiu Roman, cât [i conte palatin [i cavaler al clasei supreme a Ordinului Sfântul Gheorghe178.
{i fiii lui Constantin al III-lea, Nicolae [i Manolache Brâncoveanu, se vor bucura de prestigiu [i de înalte demnit\]i: la anul 1802, Nicolae este numit caimacam179 de c\tre turci180 [i
amândoi au de]inut suprema demnitate boiereasc\ de mari bani181, în anii 1788, respectiv
1801182. Reala lor putere l-a determinat pe domnitorul Nicolae Mavrogheni s\-i exileze, întâi
la Giurgiu183, [i apoi la Vidin184.
Deoarece Nicolae Brâncoveanu, de[i c\s\torit de trei ori185, nu a avut urma[i, la moartea
acestuia, averea familiei a fost ref\cut\ sub st\pânirea lui Manolache186, care îi l\sa fiului s\u,
Grigore, o mo[tenire de aproximativ 200 de mo[ii187, cât [i un palat, aflat la poalele Dealului
Mitropoliei. Aceste case, men]ionate în planul Sulzer al Bucure[tiului, la num\rul 25188, a c\ror
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 15.
G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 79.
176 G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 83.
177 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu...”, p. 281.
178 Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 146.
179 Loc]iitor de domn, n.r.
180
Nicolae IORGA, Istoria Bucure[tilor, p. 196.
181
Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 294, în: Mihai Dim. Sturdza (coord.),
Familiile boiere[ti din Moldova [i }ara Româneasc\. Enciclopedie istoric\, genealogic\ [i biografic\, vol. II: Boian-Buzescu,
Ed. Simetria, Bucure[ti, 2011, pp. 290-302.
182 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu [i locul lor în societatea româneasc\. Genealogie [i istorie”, p. 282.
183 G. I. IONNESCU-GION, Istoria Bucurescilor, p. 89.
184 Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 293.
185 Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 146.
186 George FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 111.
187 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 71.
188 George FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 10.
174

175

31

posesiune era înt\rit\ de c\tre domnitorul Alexandru Ipsilanti la 20 noiembrie 1781189, l-au
ad\postit temporar pe domnitorul Ioan Gheorghe Caragea, dup\ cutremurul din anul 1802190
[i, ulterior, pe slugerul Tudor din Vladimiri, care [i le-a ales drept re[edin]\ dup\ ce a intrat în
Bucure[ti, al\turi de pandurii s\i, la anul 1821191. ~n anul 1812, diplomatul francez, contele
Auguste de Lagarde192, lua parte la un osp\] organizat de banul Grigore Brâncoveanu, „cu
avere de patru milioane”, unde „afl\ vechile obiceiuri pierdute, iar fetele lui [ale banului, n.r.]
cânt\ din gur\, din harp\ [i din pian [i cunosc dansurile Apusului”193. Aceste case mo[tenite
de principesa Zoe Bibescu-Brâncoveanu au fost demolate între anii 1879-1881, în urma
canaliz\rii Dâmbovi]ei [i a constituirii Bulevardului Regina Maria, în locul lor ap\rând pia]a
Gheorghe Bibescu194.

4. Banul Grigore Brâncoveanu (1764-11832)
Boierul Grigore Brâncoveanu, „Principe al Austriei, cavaler al Rusiei [i mare ban al }\rii
Române[ti”195 este descris astfel de c\tre Zilot Românul ({tefan F\nu]\): „[...] era cel mai numit
[i mai ales boier al patriei despre toate, adic\ împodobit cu înalt\ înv\]\tur\, fire[te blajin [i
]icnit, bogat foarte [i dup\ neam mai sl\vit decât to]i”196. Data na[terii sale este disputat\, fiind
avansa]i anii 1771, 1767 [i 1764, acesta din urm\ fiind cel mai probabil, deoarece în necrologul rostit la înmormântarea sa, episcopul Iosif al Arge[ului ar\ta c\ era în vârst\ de 68 ani197.
Educat în Transilvania, unde Brâncovenii de]ineau, printre altele, mo[ia de la Sâmb\ta
de Sus, banul Grigore era p\truns atât de influen]a greceasc\, oriental\, cât [i de cea occidental\, a iluminismului francez. Vorbitor de [ase limbi str\ine, marele boier a fost unul dintre principalii artizani ai moderniz\rii }\rii Române[ti198. O dovad\ a vastei culturi a descendentului
Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu o reprezint\ faptul c\ mult\ vreme fusese membru
al Eforiei [colilor, cât [i al Societ\]ii filologice greco-române, înfiin]at\ în timpul p\storirii mitropolitului Ignatie Grecul (1810-1812)199.
De-a lungul vie]ii, Grigore Brâncoveanu a de]inut numeroase demnit\]i, precum cele de
vel clucer (1795-1796), vel logof\t de obiceiuri (1797), logof\t al }\rii de Jos (1800), vel ban,
Gheorghe PARUSI, Cronologia Bucure[tilor, p. 114.
George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 160.
191 Dan BERINDEI, „Revolu]ia din 1821 în Principatele Române. „Adunarea norodului” la Bucure[ti”, p. 38, în:
Istoria Românilor, vol. VII, tom I (coord. Dan Berindei), Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 37-43.
192
George FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 111.
193
Nicolae IORGA, Istoria Bucure[tilor, p. 214.
194
George FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 111.
195
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XVI.
196 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu [i locul lor în societatea româneasc\. Genealogie [i istorie”, p. 283.
197 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp.
440-443.
198 Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat-marele ban Grigore Brâncoveanu”, pp. 291-292.
199 Constantin B|LAN, „Înv\]\mântul”, p. 751, în: Istoria Românilor, vol. VI: Românii între Europa clasic\ [i
Europa Luminilor (1711-1821) (coord. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu), cap. IX: Cultura [i Arta, Editura
Enciclopedic\, Bucure[ti, 2002, pp. 736-760.
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asemenea înainta[ilor s\i (1801-1802), mare vistier (1812), epistat al sp\t\riei200; dup\ încetarea domniilor fanariote, odat\ cu moartea lui Alexandru {u]u (anun]at\ la 13 ianuarie
1821), el este numit membru în comitetul provizoriu de administra]ie, organul conduc\tor al
]\rii201. În aceast\ calitate, al\turi de Grigore Ghica [i Barbu V\c\rescu, ei îl cheam\ pe slugerul
Tudor din Vladimiri, în fruntea pandurilor s\i, pentru a ap\ra Bucure[tii în fa]a trupelor
otomane202, [i totodat\ blocheaz\ candidatura beizadelei Niculachi {u]u, sprijinit de turci203.
În chemarea pe care i-o adresau membrii comitetului provizoriu de administra]ie, îi
cereau lui Tudor Vladimirescu: „[...] s\ ridici norodul la arme [i s\ urmezi precum e[ti pov\]uit”,
promi]ându-i, sub leg\mânt, deplina solidaritate [i comuna r\spundere, supunându-se în caz
contrar pedepsei dumnezeie[ti204, ]inta fiind „ob[tescul folos al neamului cre[tinesc [i patriei
noastre”205. Ulterior, îns\, rela]iile cu slugerul se deterioreaz\, banul fiind nevoit s\ se refugieze
la Bra[ov, vreme de aproape cinci ani, la 28 februarie 1821206, a[a cum arat\ François
Recordon207.
În timpul exilului s\u autoimpus, Grigore Brâncoveanu a desf\[urat îns\ o prodigioas\
activitate în beneficiul ]\rii sale, fiind autorul unui program de reforme, la anul 1822 al\turi de
fostul ag\ Alexandru/Alecu Villara208, vizând modernizarea }\rii Române[ti, dezvoltarea economic\, libertatea legisla]iei interne [i restabilirea statutului interna]ional de dinaintea domniilor fanariote209. Tot în decursul [ederii la Bra[ov, marele ban, al\turi de so]ia sa, Safta, fiica lui
Teodor Bal[ [i a Profirei Rosetti, [tiindu-se înainta]i în vârst\ [i lipsi]i de copii, o înfiaz\ pe
nepoata de sor\ a Saftei, principesa Zoe Mavrocordat, care devine astfel Zoe Brâncoveanu (16
martie 1824)210.
Întors la Bucure[ti dup\ semnarea Conven]iei de la Akkerman-Cetatea Alb\, dintre
Rusia [i Imperiul Otoman (7 octombrie 1827), Grigore Brâncoveanu s-a reimplicat de îndat\
în via]a politic\ a ]\rii, conducând lucr\rile Divanului judec\toresc [i prezidând, începând cu 1
mai 1831, Sfatul Administrativ extraordinar al }\rii Române[ti, primul guvern constitu]ional
din istoria românilor, ba chiar candideaz\ la domnie din partea partidei na]ionale211. Tot în
acest r\stimp, are loc c\s\toria fiicei sale adoptive, Zoe, cu vornicul Gheorghe Bibescu, viitorul
domnitor al }\rii Române[ti212.

Demnitate echivalent\ cu aceea de conduc\tor al for]elor armate, n.r., cf. Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele
ban Grigore Brâncoveanu”, pp. 294-296.
201 Dan BERINDEI, „Revolu]ia din 1821 în Principatele Române. Izbucnirea [i desf\[urarea Revolu]iei în Oltenia”, p. 27.
202 Constantin C. GIURESCU, Istoria Bucure[tilor, p. 116.
203 Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 296.
204
Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 295.
205
Dan BERINDEI, „Revolu]ia din 1821 în Principatele Române. Izbucnirea [i desf\[urarea Revolu]iei în Oltenia”, p. 26.
206
Constantin C. GIURESCU, Istoria Bucure[tilor, p. 116.
207 Nicolae IORGA, Istoria Bucure[tilor, p. 220.
208 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XVII.
209 Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 297.
210 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p.
XVII. Potrivit lui Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 146, [i Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i
domni]e, ed. Ionel Maftei, vol. II: Nevestele lui Gheorghe-Vod\ Bibescu, Editura Universitas, Chi[in\u, 1991, p. 561, Zoe
se afla în preajma banului [i a so]iei sale din anul 1820.
211 Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, pp. 299-300.
212 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 562.
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Primul copil al noii perechi a fost un b\iat, Grigore, n\scut la 12 decembrie 1827, iar
banul Brâncoveanu [i so]ia lui, Safta, i-au fost na[i. Mai mult chiar, la 27 august 1828, ultimul
descendent al domnitorului Constantin Brâncoveanu îi acord\ nepotului s\u, printr-o scrisoare,
dreptul de „sklitada”213, adic\ de a purta numele Basarab-Brâncoveanu, f\cându-l astfel continuatorul legitim al acestei nobile familii: „Fiindc\ preaiubitul fiu al fiicei mele adoptive Zoi]a
este finul meu, numit prin taina sfântului botez Grigorie, purtând acest nume al meu, na[ul s\u,
am socotit s\-i dau [i voia mea de a se numi [i isc\li Brâncoveanu, pentru pomenirea acestui
vechi neam. De aceea, pentru înt\rirea acestei învoiri din parte-mi, pentru ca s\ mearg\ într-o
gl\suire numele [i fapta, d\ruiesc acestui fin al meu, Grigorie, mo[ia mea Brâncoveni, ca, dup\
s\vâr[irea mea din via]\ [i a so]iei mele, s\ o ]in\ în deplin\ st\pânire [i cu drept de mo[tenire
ve[nic\ pentru el [i pentru urma[ii s\i, [i ca s\ ne pomeneasc\ în veci”214.
Nici biserica [i A[ez\mântul Domni]a B\la[a nu au fost neglijate de marele boier [i om
de stat, Grigore Brâncoveanu f\când parte din epitropia acestora, potrivit dorin]ei ctitorei.
Astfel, la anul 1831, el reface [i adaug\ unele înc\peri a[ez\mântului, când este reparat\ [i
biserica, dup\ cum reiese din pisania celei de-a treia biserici, ctitorite la anul 1842 de v\duva
sa, b\neasa Safta215.
Spre sfâr[itul vie]ii, Grigore Brâncoveanu devenise „un personaj emblematic pentru
principat. Cel mai mare proprietar funciar, dac\ nu [i cel mai bogat, avea suprema autoritate
moral\, indiferent\ la schimb\rile de domnie [i chiar ocupa]iile militare str\ine. Ac]iunea sa
politic\ avea s\ se confunde cu înceata, dar evidenta prop\[ire a ]\rii [i afirmare a statutului ei
interna]ional”216.
Fostul mare ban Grigore Brâncoveanu, ultimul descendent direct pe linie b\rb\teasc\ al
Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, se stinge din via]a aceasta în noaptea din 26 spre
27 aprilie a anului 1832, dup\ o suferin]\ de 20 zile, fiind înmormântat în vechea necropol\
brâncoveneasc\ de la biserica Sfântul Gheorghe-Nou, unde se odihneau, din anul 1720, [i
r\m\[i]ele ilustrului s\u înainta[217. Înmormântarea sa a fost consemnat\ de c\tre scriitorul [i
viitorul revolu]ionar pa[optist Ion Heliade R\dulescu (vezi Anexa 2 ). Pe lâng\ necrologul rostit la înmormântarea lui Grigore Brâncoveanu de c\tre episcopul Ilarion al Arge[ului218, un
epitaf potrivit pentru aceast\ mare personalitate a istoriei românilor îl constituie versurile închinate de poetul Iancu V\c\rescu „la portretul banului Grigore Brâncoveanu”:
De cel de-afar\ caracter, ce umple de iubire
{i de respect pe câ]i îl v\d, se poate zugr\vire!
Iar a înaltului s\u duh, a darurilor sale
Încondeere îndr\znind, n-o scoate om la cale!219
Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 301.
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. 437.
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Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 71.
216
Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat - marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 300.
217
Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu [i locul lor în societatea româneasc\. Genealogie [i istorie”, p. 283.
218 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp.
440-443.
219 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XVII.
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Descenden]i ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu,
ctitori ai loca[elor de cult ridicate pe locul Bisericii „Domni]a B\la[a”

5. Cea de-aa treia biseric\ (1838-11842)
Dup\ trecerea la cele ve[nice a banului Grigore Brâncoveanu, so]ia sa, Safta
(1776-1857), s-a retras la scurt\ vreme în Moldova natal\220, tr\ind printre maicile de la
M\n\stirea V\ratic, unde s-a c\lug\rit ulterior, luând numele de monahia Elisabeta221. A revenit
îns\ în capital\, pentru a ctitori Spitalul Brâncovenesc [i a se ocupa de biserica Domni]a
B\la[a, care fusese grav afectat\ de cutremurul din anul 1838.
Efectele acestui cataclism ce a lovit capitala Munteniei au fost consemnate de c\tre consulul francez la Bucure[ti, Chateaugiron, care ar\ta c\: „în 23 ianuarie [11 ianuarie stil vechi],
la orele 8,45 minute seara, s-au resim]it dou\ zguduituri de cutremur de p\mânt la Bucure[ti;
prima oscilatorie, a doua de jos în sus [...] Dezastrele cauzate în acest ora[ de acest eveniment
sunt imense [i nu pot fi evaluate [...] Aproape toate plafoanele au c\zut, ca [i sobele [...]
num\rul victimelor este considerabil”222. Ca pentru a spori efectele cutremurului, în zilele de
16-17 martie are loc [i o rev\rsare a Dâmbovi]ei223, ce afecteaz\ negre[it cl\dirile situate în
apropierea râului.
Deoarece pagubele f\cute bisericii Domni]ei B\la[a erau prea mari pentru a mai permite
refacerea acesteia, la anul 1838, dup\ ridicarea Spitalului Brâncovenesc, b\neasa Safta Brâncoveanu a poruncit d\râmarea acesteia, înlocuind-o cu un nou loca[, a c\rui zidire a fost ter-

F\cea parte din familia Bal[, veche familie boiereasc\ din Moldova, atestat\ înc\ din timpul domniei lui
Alexandru cel Bun (1400-1432), cf. Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 80.
221 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 563.
222 George POTRA, Din Bucure[tii de ieri, p. 164.
223 Constantin C. GIURESCU, Istoria Bucure[tilor, p. 129.
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minat\ în anul 1842224, sub epitropia stolnicului Ioan N\d\ianu [i a c\minarului Manolache
Serghiadi225.
Aspectul celei de-a treia biserici este cunoscut mul]umit\ unei fotografii, f\cute cu pu]in
timp înainte de demolarea din anul 1881, cât [i datorit\ s\p\turilor arheologice din anul 1959.
Mai mare decât l\ca[ul precedent, zidurile sale le dublau pe cele vechi în exterior, ajungând la
o grosime considerabil\ (de 1,85-1,88 metri)226, acest fapt explicându-se prin instabilitatea
solului [i prezen]a unei turle masive, cu clopot, deasupra pronaosului, ce s-a pr\bu[it înainte

Biserica „Domni]a B\la[a”, al treilea loca[ de cult demolat `n anul 1881

de demolarea bisericii227. Dimensiunile ctitoriei Saftei Brâncoveanu, ridicat\ în stil neogotic228,
erau de 13,10 metri l\]ime [i 21,50 metri lungime, biserica fiind de plan dreptunghiular, cu
naos u[or supral\rgit, deasupra c\ruia se afla o turl\ scund\, masiv\, cu dou\sprezece laturi.
Ulterior, bisericii i-a fost ad\ugat un pridvor, decorat cu elemente neogotice229.
Pictura bisericii Saftei Brâncoveanu a fost executat\ de c\tre un cunoscut artist al epocii,
Nicolae Polcovnicul, considerat a fi primul portretist al picturii române[ti230, în tehnica „a la
fresco”. Pictura, ce a reprodus-o în mare parte pe cea a vechii ctitorii, este descris\ în contracGeorge FLORESCU, Din vechiul Bucure[ti, p. 38.
Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 406
226 Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 164.
227 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 72.
228 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 405. Radu
OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 164, afirm\ c\ stilul arhitectonic al acestei ctitorii era cel neobizantin.
229 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 72.
230 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 72.
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tul încheiat cu epitropul Iancu Nedeianu, ar\tându-se c\ era executat\ „[...] cu vopseli bune,
alese, cu auru de cel bun Leopold, pe tencuial\ proasp\t\, a la fresc, [i peste tot toat\ biserica zugr\vit\ cu cele mai alese istorii biserice[ti, una lâng\ alta, din cap p\n\ în cap [i de josu
p\n\ în v\rful am\ndorora turlelor [...]”231. Ulterior, la anul 1862, portretele ctitorilor, zugr\vite
în pronaosul bisericii, erau descrise de preotul Grigore Musceleanu232. Un alt aspect al înfrumuse]\rii acestei noi biserici reiese dintr-o dare de seam\ a epitropilor, din ianuarie 1841, în
care se arat\ c\ me[terul Scarlat poleitorul fusese angajat pentru poleirea tâmplei, amvonului
[i tronului arhieresc233.
Textul pisaniei acestei a treia biserici, sfin]it\ la anul 1842 [i men]ionat\ în planul
Bucure[tiului din 1852234, este urm\torul: „Acest sfânt [i dumnezeiesc loca[, în care s\
pr\znue[te cea întru m\rire În\l]are de la p\mânt la ceruri a Mântuitorului nostru, s-au ridicat
din temelie la anul 1751, de r\posata Domni]a B\la[a, fiica lui Constantin Voevod Basaraba
Br\ncoveanu, cu toate înc\perile du pân-prejur, orânduindu-le spre l\cuin]a s\raciloe f\r\
ad\postire, la care au închinat toat\ starea sa [i a so]ului s\u, banul Manolache Lambrino. Dar
vremea, ce toate înveche[te, aducând la d\r\p\nare toate înc\perile, str\nepotu-s\u, banul
Grigore Basaraba Br\ncoveanul, odrasla cea din urm\, în care s-au sfâr[it acest sl\vit [i vechiu
neam al Brâncovenilor [i al Basarabilor, le-au preînnoit, ad\ogându-le, la anul 1831. Iar în anul
1838, Ghenar, întâmp\ndu-se înfrico[at cutremur, care d\r\p\nând [i sfânta Biseric\, dumneaei b\neasa Safta Br\ncoveanu, so]ia r\posatului ban, ce au zidit Spitalul Br\ncovenesc [i l-au
înzestrat din casa so]ului dumisale, ca o st\pân\ [i efor\, iconomisind din veniturile ace[too
sfinte biserici [i jertfind [i din ale dumneaei, au ridicat-o din temelie, în locul celei vechi, m\rindu-o
[i înfrumuse]ându-o, spre pomenire vecinic\, care s-au s\vâr[it prin osârdneca st\ruire a
epitropilor numitului spital, ce sunt [i ai sfintei biserici: c\minarul Manuil Serghiade [i stolnicu
Ioan N\d\ianu, la anul mântuirii 1842”235. De asemenea, biserica a primit în p\strare [i un
pomelnic ctitoricesc, unde sunt men]iona]i: „B\la[a, Manuil, Constandin Voevod, Maria
Doamna, Constandin, Maria, Nicolae, Eleni, Manuil, Zoi]a, Theodor, Elisavet schimnimonahia
(Safta Brâncoveanu, n.r.), Grigorie, Elisavet, Gheorghie, Zoi]a, cu p\rin]ii [i fii lor; Manuil, Ioan,
cu p\rin]ii lor”236. Între primii slujitori ai acestei biserici, a treia ridicat\ pe domeniul Domni]ei
B\la[a, s-au num\rat diaconul Antonie [i duhovnicul Ioan C\l\r\[anu, amândoi intra]i în slujb\
la 15 iunie 1843, pe lâng\ preotul ce se afla deja aici. Simbria celui dintâi era de 150 lei pe
lun\, iar a celui din urm\, 250 pe lun\, amândoi primind od\i de locuit [i lemne pentru foc237.
Din nefericire, biserica ridicat\ de Safta Brâncoveanu va fi cea mai pu]in longeviv\ dintre cele patru ce au purtat numele Domni]ei B\la[a. Deoarece era zidit\ pe vechile temelii238,
deja [ubrezite, zidurile sale s-au cr\pat în scurt\ vreme, astfel încât în biseric\ nu se mai putea
sluji, la nici 40 de ani de la ctitorire.
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