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L a începutul anului 1866, Principatele Unite ale Moldovei [i Valahiei se
aflau într-o situa]ie dificil\. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
fusese înl\turat de o coali]ie liberal-conservatoare, iar puterile învecinate,

mai ales Imperiul Otoman, reclamau desfacerea uniunii celor dou\ ]\ri, care fusese recunos-
cut\ doar pe durata domniei acestuia. În plus, turcii concentraser\ trupe pe linia Dun\rii,
amenin]ând cu invazia, iar în ]ar\ ap\ruser\ tulbur\ri, provocate de curentul separatist, înc\
puternic.

În aceast\ situa]ie, oamenii politici ai ]\rii, între care un rol deosebit îl aveau Ion Br\tianu
[i Constantin Rosetti, au revenit la vechea dolean]\ a Adun\rilor ad-hoc, aceea de a aduce pe
tronul României un principe str\in. Însu[i Alexandru Ioan Cuza fusese con[tient de necesitatea
unui asemenea fapt, el declarându-se, într-o scrisoare c\tre împ\ratul Fran]ei, Napoleon al III-lea,
ca fiind „înlocuitorul principelui str\in”.

Deoarece primul candidat vizat refuzase s\ preia conducerea ]\rii, iar marile puteri se
reuniser\ în data de 10 martie la Paris pentru a hot\rî soarta Principatelor, Ion Br\tianu [i
Constantin Rosetti au mers în capitala francez\, pentru a solicita sprijinul împ\ratului
Napoleon al III-lea.

Acesta [i-a dat acordul tacit pentru însc\unarea unui principe str\in, recomandându-l pe
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, ruda sa pe linie matern\ [i apropiat al familiei regale
prusace. Acesta era cel de-al doilea fiu al principelui Carol Anton [i al Josefinei de Baden,
îndeplinind la acea vreme func]ia de ofi]er în armata prusac\. Principele a consim]it, la 31 mar-
tie, s\ preia tronul român, frunta[ii liberali telegrafiind aceasta în ]ar\.

Prin urmare, la 2 aprilie 1866, Locotenen]a domneasc\ a organizat un plebiscit, prin
care cet\]enii români cu drept de vot [i-au exprimat voin]a în vederea alegerii lui Carol ca dom-

553 Acest subcapitol a fost alc\tuit pe baza urm\toarelor lucr\ri [i studii: N. AD\NILOAIE, „România independent\”,
în: Istoria Românilor, vol. VII, tom I: Constituirea României moderne (1821-1878) (coord. Dan Berindei), Editura
Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 633-709; Dan BERINDEI, „Începuturile lungii domnii a lui Carol I”, în: Istoria
Românilor, vol. VII, tom I: Constituirea României moderne (1821-1878) (coord. Dan Berindei), Editura Enciclopedic\,
Bucure[ti, 2003, pp. 553-587; Ion BULEI, „Evolu]ia vie]ii politice la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al
XX-lea (1878-1914), în: Istoria Românilor, vol. VII, tom II: De la Independen]\ la Marea Unire (1878-1918) (coord.
Gheorghe Platon), Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 149-233; Constantin C. GIURESCU (ed.), Cuvânt\rile
regelui Carol I, 1866-1886, vol. I, Funda]ia pentru literatur\ [i art\ „Regele Carol II”, Bucure[ti, 1939; Paul LINDENBERG,
Regele Carol I al României, trad. Ion Nastasia, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2008.
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nitor al Principatelor. Rezultatul alegerilor, anun]at la 20 aprilie, era categoric: din aproape
700.000 de voturi, numai 224 erau împotriv\. Aflând aceasta, principele german a hot\rât
plecarea sa neîntârziat\ spre România, ignorând avertismentul cancelarului Otto von
Bismarck, care îl prevenise c\, devenind domn al Principatelor, va trebui s\ „s\rute papucul
Sultanului”, suzeranul acestor ]\ri.

Carol a p\[it pe p\mânt românesc la Drobeta Turnu-Severin, în ziua de 8 mai, ajungând
în apropierea Bucure[tiului dou\ zile mai târziu. Cu o zi înainte, el semnase primul s\u decret
în calitatea de domn al Principatelor Unite, prin care îl gra]ia pe mitropolitul Moldovei, Calinic
Miclescu, implicat f\r\ voia sa în tulbur\rile provocate de separati[ti.

Imediat dup\ sosirea în Bucure[ti, la 10 mai 1866, Carol a depus jur\mântul ca dom-
nitor, în sala de [edin]e a Palatului Parlamentului, aflat pe Dealul Mitropoliei, în prezen]a mi-
tropolitului Nifon Rusail\ [i a întregului Guvern, rostind urm\toarele cuvinte: „Jur s\ fiu cre-
dincios legilor ]\rii, s\ p\zesc religiunea românilor, precum [i integritatea teritoriului [i s\ dom-
nesc ca domn constitu]ional”554.

Într-adev\r, noul domnitor a sus]inut Constitu]ia adoptat\ la pu]in timp dup\ în-
sc\unarea sa, în data de 29 iunie 1866. Pe lâng\ faptul c\ acest monument legislativ, printre
cele mai moderne din vremea aceea, a permis modernizarea României, prin promovarea unor

principii liberale, el reglementa totodat\ [i situa]ia fami-
liei domnitoare.

Astfel, Articolul 82 stipula c\ succesiunea la tron
era ereditar\, primul copil de sex masculin al familiei
domnitoare urmând sa mo[teneasc\ tronul. De aseme-
nea, urma[ii cuplului princiar urmau s\ fie educa]i con-
form religiei ortodoxe. În ceea ce prive[te prerogativele
domnitorului, acestea erau numeroase, dar nu suficient
cât s\-i permit\ o guvernare autoritar\, principiul de
baz\ fiind c\ acesta conduce, îns\ nu guverneaz\.

Dup\ alegerea sa ca domnitor al Principatelor
Unite, principele Carol I s-a angajat în modernizarea
patriei sale adoptive [i consolidarea prestigiului acesteia
pe plan interna]ional. Principala frân\ în calea
dezvolt\rii României era la acea dat\ dependen]a sa,
adeseori doar nominal\, fa]\ de Imperiul Otoman, stat

considerat de politicienii vremii ca fiind „omul bolnav al Europei”. Principalul neajuns provo-
cat românilor de suzeranitatea turceasc\, pe lâng\ plata anual\ a tributului, era imposibilitatea
de a duce o politic\ extern\ proprie, ei neputând dialoga cu celelalte state europene pe cale
oficial\, ci doar prin intermediul Cur]ii de la Constantinopol.

Domnitorul [i elita politic\ româneasc\ au încercat s\ se desprind\ treptat, în mod
pa[nic, de sub domina]ia Por]ii Otomane. În vederea realiz\rii acestui deziderat, activitatea
politic\ româneasc\ s-a concentrat asupra consolid\rii reputa]iei ]\rii în exterior [i înt\ririi

554 Constantin C. GIURESCU (ed.), Cuvânt\rile regelui Carol I, p. 6.
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economiei na]ionale. Primele rezultate au ap\rut în anul 1875, când au fost semnate primele
conven]ii comerciale cu Imperiile Rus [i Austro-Ungar, interesate în sl\birea influen]ei turce[ti
la Dun\re.

De asemenea, tot în anul 1875 au început s\ se manifeste tensiuni în rândul popula]iilor
cre[tine din Balcani, aflate în componen]a Imperiului Otoman. Agita]ia bulgarilor, a sârbilor ori
a muntenegrenilor era între]inut\ de c\tre Imperiul ]arist, dornic s\-[i r\zbune înfrângerea
suferit\ în timpul R\zboiului Crimeii [i s\-[i reia politica expansionist\ balcanic\.

Informa]i despre aceste tratative ruso-austriece, politicienii români au c\utat ini]ial s\
asigure respectarea neutralit\]ii Principatelor în conflictul ce se apropia. Cu toate acestea, ei
au fost sili]i de c\tre ]arul Alexandru al II-lea, în întrevederea de la Livadia, din anul 1876, s\
semneze o conven]ie privind trecerea trupelor ruse[ti pe teritoriul na]ional, pentru a lupta în
Bulgaria, ru[ii angajându-se s\ nu provoace vreo stric\ciune în trecerea lor, îns\ refuzând ca-
tegoric o colaborare militar\.

Cu toate acestea, principele Carol a ordonat mobilizarea general\ a armatei, dispunând
unit\]ile de-a lungul Dun\rii, pentru a preîntâmpina orice atac turcesc. Decizia a fost una inspi-
rat\, deoarece în urma declara]iei de r\zboi a Rusiei din data de 12 aprilie 1877, trupele
otomane au bombardat ora[ele române[ti de frontier\, precum Calafatul, Islazul, Corabia sau
Giurgiu. În replic\, trupele Principatelor au deschis focul asupra Vidinului [i a Turtucaiei.

Ulterior, în condi]iile stop\rii ofensivei ruse[ti, pe întreg frontul, [i a pierderilor suferite
de armata ]arist\, comandantul suprem al acesteia, marele duce Nicolae Alexandrovici, a solici-
tat ajutorul direct al principelui Carol I [i al armatei române. În consecin]\, domnitorul a decis,
cu asentimentul Parlamentului, desprinderea definitiv\ de sub suzeranitatea otoman\ [i declar\
imediat r\zboi Turciei, trecând Dun\rea [i preluând comanda for]elor româno-ruse din jurul
Plevnei. În urma asalturilor repetate, în care trupele române au ocupat cu mari sacrificii
redutele Grivi]a I, II [i Rahova, generalul otoman Osman Pa[a s-a predat, împreun\ cu întrea-
ga garnizoan\, la data de 28 noiembrie. Trupele române au continuat ulterior ofensiva, în
direc]ia Vidinului, acolo aflându-se la semnarea armisti]iului dintre ru[i [i turci, de la San
Stefano, în data de 19 februarie 1878. Negocierile finale s-au purtat îns\ în cadrul Congresului
de la Berlin, marile puteri europene fiind îngrijorate de sporirea exagerat\ a influen]ei ruse în
Balcani.

În urma tratativelor la care au participat [i oamenii politici Mihail Kog\lniceanu [i Ion
Br\tianu, teritoriul Principatelor a fost sporit prin anexarea Dobrogei, românii cedând îns\ cele
trei jude]e din sudul Basarabiei Imperiului rus. De asemenea, era recunoscut\ odat\ pentru tot-
deauna independen]a tân\rului stat român, ob]inut\ atât prin sacrificiile de pe câmpul de lupt\,
cât [i datorit\ talentului de conduc\tor al principelui s\u. 

Dup\ victoria ob]inut\ în R\zboiul de Independen]\ [i prestigiul câ[tigat de Principate în
str\in\tate, datorate în bun\ m\sur\ principelui Carol I, Parlamentul a decis s\-[i manifeste
recuno[tin]a, acordându-i acestuia, la 9 septembrie 1878, titlul de „Alte]\ Regal\”. Aceast\
nou\ titulatur\ a domnitorului a fost urmat\ de proclamarea României ca regat, la 9 septem-
brie 1881, perechii princiare fiindu-i conferit statutul de cuplu regal, în cadrul unei ceremonii
desf\[urate în ziua de 10 mai a anului 1881, la exact 15 ani de la sosirea lui Carol în ]ar\. 
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În momentul încoron\rii, Carol a rostit urm\toarele cuvinte, care r\mân pân\ ast\zi
m\rturie a caracterului s\u: „Primesc dar cu mândrie, ca simbol al independen]ei [i al t\riei
României, aceast\ coroan\ [...] ea va ar\ta genera]iilor viitoare voinicia Românilor din acest
timp [i unirea care a domnit între ]ar\ [i Domn. Pentru Regin\ [i pentru Mine îns\, coroana
cea mai frumoas\ este [i r\mâne dragostea [i încrederea poporului, pentru care n-avem decât
un gând: m\rirea [i fericirea lui. [...] S\ tr\iasc\ iubita noastr\ Românie, ast\zi încoronat\ prin
virtu]ile sale civice [i militare!”555. 

Aceast\ hot\râre de proclamare a regatului a fost repede recunoscut\ de c\tre puterile
str\ine, care observaser\ progresele uimitoare f\cute de c\tre români de la venirea lui Carol
pe tron. Astfel, dac\ în primii ani ai domniei acestuia, încerc\rile de modernizare a ]\rii du-
seser\ la instabilitate politic\, guvernele succedându-se la interval de câteva luni, odat\ cu anul
1871 situa]ia s-a stabilizat. Motivul acestei normaliz\ri a fost avertismentul lui Carol, care s-a
ar\tat dispus s\ abdice dac\ nu putea s\ aib\ parte de un Guvern stabil, care s\ asigure
îndeplinirea reformelor.

Lunga perioad\ de stabilitate a vie]ii politice, început\ la anul 1871, s-a bazat în mare
parte pe principiul denumit „rotativa guvernamental\”, adic\ alternan]a la guvernare a princi-
palelor partide politice, cel liberal [i cel conservator. Abilitatea politic\ [i tactul regelui Carol au
f\cut ca aceste dou\ partide s\ nu r\mân\ mai mult de cinci ani la guvernare, asigurând ast-
fel stabilitatea intern\ [i o aplicare uniform\ a reformelor.

De asemenea, sub aspect economic [i cultural, domnia lui Carol I a reprezentat o
perioad\ de înflorire a societ\]ii române[ti. Astfel, în aceast\ perioad\ au ap\rut primele
semne ale industrializ\rii, a fost încurajat comer]ul [i s-a dezvoltat puternic re]eaua de drumuri
[i c\i ferate. Cultura a fost permanent în aten]ia Casei Regale, sub patronajul c\reia a tr\it [i
a activat Genera]ia de Aur a culturii române[ti, reprezentat\ de genii ale literaturii precum
Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandri ori Ion Creang\, de mari pictori cum a
fost Nicolae Grigorescu ori muzicieni ca George Enescu.

În privin]a vie]ii sale personale, regele se c\s\torise în anul 1869 cu principesa Elisabeta
de Wied, îns\ singura lor fiic\, prin]esa M\rioara, murise la anul 1874, în urma unei epidemii
de scarlatin\. Problema succesiunii la tron, în lipsa altor urma[i direc]i ai cuplului regal, a fost
solu]ionat\ prin aplicarea „Pactului de familie”, la 18 mai 1881. Prin aceast\ în]elegere, cel
de-al doilea fiu al fratelui regelui Carol, prin]ul Ferdinand, era desemnat mo[tenitor al Coroanei
României, sosind la pu]in\ vreme în ]ar\. Acesta s-a c\s\torit ulterior, la 29 decembrie 1892,
cu principesa Maria de Edinburgh, asigurând astfel continuitatea dinastic\.

Carol I s-a stins din via]\ la 27 septembrie 1914, la pu]in\ vreme dup\ izbucnirea
Primului R\zboi Mondial. El a l\sat în urm\ o ]ar\ mult schimbat\ fa]\ de cea pe care o g\sise
în 1866, [i care a realizat, peste pu]in\ vreme, deplina ei unificare, datorit\ în mare m\sur\
acestui conduc\tor, cel mai longeviv din istoria României.

555 Constantin C. GIURESCU (ed.), Cuvânt\rile regelui Carol I, p. 365.
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22..  CCeeaa  ddee-aa  ppaattrraa  bbiisseerriicc\\  ((11888855-pprreezzeenntt))

Dup\ trecerea la cele ve[nice a b\nesei Safta Brâncoveanu († 1857), ctitoria ei a fost
afectat\ atât de inunda]iile periodice ale Dâmbovi]ei556, cât [i de modific\rile edilitare realizate
în împrejurimi, precum ridicarea nivelul C\ii Rahovei. În consecin]\, zidurile l\ca[ului s-au
cr\pat de la temelii pân\ la acoperi[, amenin]ând cu pr\bu[irea. La cererea Epitropiei
A[ez\mintelor Brâncovene[ti, o comisie de arhitec]i a examinat starea bisericii, ar\tând c\
aceasta trebuia, din nefericire, s\ fie demolat\557.

În vederea ridic\rii unei noi biserici, la îndemnul eforului acestui loca[, mitropolitul-pri-
mat Calinic Miclescu (1875-1886), a fost desemnat\ o comisie format\ din trei arhitec]i –
Alexandru Or\scu (1817-1894)558, Carol Benesch (Bene[) [i Friederic Hartman – care s-au
consultat în realizarea planului noi ctitorii cu arhitectul francez André Lecomte de Nouy559, aflat
la acea vreme în ]ar\, care s-a ocupat în anul urm\tor de restaurarea bisericii voievodale de la
Curtea de Arge[. Executarea lucr\rilor a fost acordat\, în urma a patru licita]ii, antreprenoru-
lui Dobre Nicolau560, sub coordonarea arhitectului Friederic Hartman561.

Ceremonia punerii pietrei de temelie a fost s\vâr[it\ la 14 iunie 1881, în prezen]a
regelui Carol I, a reginei Elisabeta [i a mitropolitului Calinic Miclescu562, nu mai înainte ca
terenul pe care urma s\ fie ridicat\ biserica s\ fie nivelat, pentru a preveni infiltrarea apei
Dâmbovi]ei563. Ceremonia a fost consemnat\ de Constantin Bacalba[a, în lucrarea sa,
Bucure[tii de alt\dat\: „Dup\ ce serviciul divin a fost oficiat de mitropolitul primat, s-a proce-
dat la semnarea actului comemorativ al cl\dirii. Acest act a fost închis într-un tub de sticl\, unde
au fost introduse [i câte o pies\ nou\ din toate monedele române[ti de metal ale epocii, de la
piese de un ban [i pân\ la cea de aur, de 20 de lei. Tubul a fost învelit în câte o foaie a tutu-
ror ziarelor ce ap\reau atunci în Bucure[ti [i a fost introdus în alt tub, de metal. Regele, regi-
na, mitropolitul primat [i doamnele de onoare au primit câte un [or] de satin alb, cu ciucuri de
aur. Apoi regele, cu sculele de argint ce i s-au dat, a pus întâia c\r\mid\ pe piatra fundamen-
tal\ sub care a fost închis tubul, a doua c\r\mid\ a pus-o regina, a treia, mitropolitul [i a[a mai
departe. Arhitectul a fost Alexandru Or\scu, asistat de Dobre Nicolau [i Bene[”564. Tot cu

556Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 611.
557 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
558 Arhitect român, rector al Universit\]ii Bucure[ti (1885-1889), ministru al Cultelor [i Instruc]iunii Publice, pro-

motor al clasicismului. Opere: cl\direa veche a Universit\]ii (vezi Capitolul II, 5: Schimb\rile secolului al XIX-lea), cl\direa
hotelului „Bulevard” din Bucure[ti, noua Mitropolie din Ia[i, în colaborare (Dic]ionar Enciclopedic, vol. V: O-Q, Editura
Enciclopedic\, Bucure[ti, 2004, p. 89).

559 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 406.
560Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
561 Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 611.
562 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 406.
563 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 73.
564 Constantin BACALBA{A, Bucure[tii de alt\ dat\ (1871-1884), p. 281, cf. Victoria DRAGU DIMITRIU, Pove[ti cu

statui [i fântâni din Bucure[ti, p. 24.
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aceast\ ocazie, a fost dezvelit\ statuia Domni]ei B\la[a, opera sculptorilor Carol Storck [i Carl
Teutsch (vezi Capitolul I ), aflat\ la acea vreme la dreapta bisericii, în fa]a [colii [i a azilului565.

Lucr\rile la noul l\ca[ s-au desf\[urat de-a lungul a patru ani, a[a cum consemneaz\ o
inscrip]ie s\pat\ în partea superioar\ a zidului estic al bisericii566, costurile finale ridicându-se la
suma exorbitant\ de 666.404 lei aur567 (vezi Anexa 7 ), ce reprezenta venitul pe trei ani al
A[ez\mintelor Brâncovene[ti568. Slujba de sfin]ire a noii biserici Domni]a B\la[a s-a ]inut la 29

septembrie 1885, fiind iar\[i de fa]\ regele
Carol I, noul ctitor, regina Elisabeta, mitropo-
litul primat Calinic Miclescu al\turi de arhiereii-
vicari Silvestru [i Inocen]iu569, cât [i numeroase
alte personalit\]i ale epocii.

Pisania noii biserici, a[ezat\ în dreapta
intr\rii570, cea mai concis\ dintre cele patru,
arat\ urm\toarele: „Actuala biseric\ s-a con-

struit din temelie la anul 1881, în zilele
Majest\]ilor lor Regelui Carol I [i Reginei
Elisabeta, efor fiind Mitropolitul Primat Calinic

Miclescu, epitropi N. Bibescu [i Th. V\c\rescu, prin a c\rui st\ruin]\ s-a terminat la 1885
(inscrip]ie incomplet\)”571.

Programul slujbelor ce se ]ineau în biserica Domni]a B\la[a era reglementat de
Regulamentul pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, unde, la Articolul 534, se
stipuleaz\ c\ serviciul divin este împ\r]it între zilele de rând [i cel din duminici [i s\rb\tori572.
Astfel, în zilele obi[nuite, la slujbe (a c\ror rânduial\ este descris\ de Articolele 539-541, Sfân-
ta Liturghie fiind oficiat\ zilnic573), trebuiau s\ ia parte un preot, al\turi de cânt\re], paraclisier
[i canonarh, c\rora li se ad\uga un diacon la Vecerniile din sâmbete, ajunul s\rb\torilor [i în

565 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 74.
566 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 74.
567 Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 164.
568 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 74.
569 Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 612.
570 Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 612.
571 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p.

245, cf. Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 612.
572 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, p. 73.
573 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Art. 538, p. 74.
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zilele de miercuri [i vineri din Postul Sfintelor Pa[ti574. În duminici [i la s\rb\tori trebuia s\ par-
ticipe întreg personalul clerical. De asemenea, paraclisierii, canonarhii [i oamenii afla]i în ser-
viciul bisericii erau datori s\ poarte în aceste zile costumul ce le era încredin]at de c\tre
epitropie, pe care trebuiau s\-l p\streze în bun\ stare vreme de doi ani575. Totodat\, parohul
era îns\rcinat cu ]inerea unui inventar al zestrei bisericii, în dou\ exemplare, unul aflat în sfân-
tul loca[ iar altul p\strat de administra]ie, ce trebuia înnoit în fiecare an576. O prevedere ce indi-
vidualiza biserica Domni]a B\la[a fa]\ de alte l\ca[uri de cult este interdic]ia depunerilor [i a
oficierii slujbelor de în-
mormântare, cu excep]ia
descenden]ilor familiei
ctitorilor577. Între slujitorii
bisericii din aceast\ pe-
rioad\, preotul Marin Du-
mitrescu îi men]ioneaz\,
la anul 1899, pe proto-
iereul Anton Protopo-
pescu, preo]ii Nicolae Ce-
s\rescu, Constantin
Enescu, Barbu Nicolescu [i
diaconul Atanasie Enescu,
renumit pentru vocea sa578.

33..  ÎÎnnff\\]]ii[[aarreeaa  [[ii  ppooddooaabbeellee  nnooiiii  bbiisseerriiccii

Noua biseric\, ridicat\ între anii 1881-1885, era una dintre cele mai frumoase ale ca-
pitalei, a[a cum constat\, la anul 1899, preotul Marin Dumitrescu, autorul Istoricului a 40 de
biserici din România, care arat\ c\: „Aceast\ Sfânt\ biseric\ este cea mai str\lucit\ din
Bucure[ti. Ea împreun\ cu m\re]ele palaturi ce o înconjoar\, precum marele spital
Brâncovenesc, [coala [i azilul Domni]a B\la[a, apoi în timpul verii str\lucita gr\din\ de pomi
[i flori împodobesc mult cu adev\rat Bucure[tii, Capitala }\rii Române[ti”579.

Într-adev\r, cea de-a patra biseric\ ridicat\ pe locul vechiului domeniu al Domni]ei
B\la[a de pe malul Dâmbovi]ei este pân\ în prezent una dintre cele mai alese biserici ale ca-
pitalei. De dimensiuni mari, având 29.44 metri lungime, 12.3 metri l\]ime [i 18.4 metri
în\l]ime, sfântul l\ca[ a fost cl\dit într-un stil eclectic580, combinând elemente ale stilurilor
neoromantic [i neobizantin581. Biserica este construit\ în form\ de cruce, cu o absid\ poligo-

575 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Art. 548, p. 75.
576 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Art. 544, p. 74.
577 Regulament pentru Administra]ia A[ez\mintelor Brâncovene[ti, Art. 555, p. 75.
578 Pr. Marin DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici din România, Tipografia „Vocea Înv\]\torilor”, Bucure[ti,

1899, p. 125.
579 Pr. Marin DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici din România, p. 121.
580 Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 164.
581 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 406.
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nal\ în dreptul altarului [i patru abside laterale, cu sc\ri de acces din exterior. Deasupra cl\dirii
se înal]\ cele cinci turle, dintre care patru, mai mici, de form\ octogonal\, ridicate deasupra
celor patru sc\ri de acces, flancheaz\ cupola Pantocratorului. Acoperi[ul acestora este deco-
rat cu cruci [i borduri din aram\, sculptate [i aurite, realizate la fabrica Gauthier Gagé din Paris,
cea care realizase [i podoabele pentru cupola Domului Invalizilor582. Fa]adele zidurilor au un
parament cu registre din c\r\mid\ galben\ [i ro[ie presat\, fabricat\ la Budapesta583, ce
formeaz\ un zigzag, alternate cu fâ[ii tencuite584. De asemenea, noua ctitorie a fost împrej-
muit\ cu un trotuar de bazalt, iar în gr\din\ au fost amplasate felinare-candelabre, pe posta-
mente de piatr\585.

Pridvorul bisericii (cu dimensiunile de 8x4 metri586) este deschis, constând din trei arcade
frontale, cea din mijloc având o deschidere mai larg\, sprijinite pe coloane cilindrice din mar-

mur\ de Albe[ti, cu capiteluri [i piedes-
tale, având dedesubt un pachet de trepte
iar deasupra un fronton, pe care se afl\
icoana vechiului hram, Botezul Domnului,
realizat\ în mozaic de c\tre artistul Sal-
viati de la Vene]ia587. Mai sus de aceasta
se g\se[te o rozas\ sculptat\, cu vitralii,
prin care p\trunde lumina în cafas. Acesta
din urm\ face parte, al\turi de pronaos,
din corpul central al bisericii, marcat spre
apus de un fronton subliniat de o corni[\
ornamental\ din piatr\ sculptat\, zim]i de
c\r\mid\ [i o friz\ de ocni]e „stalactite”
cu butoni de c\r\mid\ ro[ie în centru588.
Ferestrele, grupate câte dou\, sunt împo-
dobite cu vitralii înf\]i[ând sfin]i, scene bi-
blice [i însemne heraldice, realizate la fa-
brica Zettler din München589, [i au în partea
superioar\ un chenar din piatr\ d\ltuit\590.

Pe unul dintre vitraliile bisericii este înf\]i[at\ stema domnitorului Constantin Brân-
coveanu, devenit în anul 1688 conte al Ungariei: „[...] pe azur, deasupra unei terase verzi,
galopând pe un cal alb, un b\rbat într-un costum militar roman (alc\tuit dintr-o tunic\ de pur-
pur\ cu mâneci scurte, cuiras\ de aur par]ial acoperit\ de stof\ în culoarea tunicii, cing\toare

582 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, pp. 4, 6.
583 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
584 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, p. 406.
585 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 6.
586 Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 612.
587 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
588 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, pp. 406-407.
589 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
590 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, pp. 406-407.
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[i teac\ de aur, coif de aur cu pana[ de purpur\ [i picioarele goale în cizme de purpur\), ]inând
în mâna dreapt\ o spad\, în care este înfipt un cap de turc cu gâtul t\iat [i turban alb cu fundul
ro[u. Casc\ de argint, cu gratii de aur, încoronat\ cu o diadema regium. Lambrechini: azur [i
aur la dextra, ro[u [i argint la senestra”591. Aceast\ stem\
se reg\se[te, lucrat\ în email, [i pe policandrele, sfe[-
nicele [i candelele bisericii592. 

Pe un alt vitraliu este înf\]i[at\ stema marelui ban
Grigore Brâncoveanu, ultimul descendent pe linie mas-
culin\ al sfântului voievod, cuprinzând, pe lâng\ armele
personale ale familiei, [i cele cinci ecusoane ce ornamen-
tau diplomele cancelariei Habsburgilor, anume ale
Austriei, Ungariei, Boemiei, Dalma]iei [i Croa]iei, într-un
scut în [ase p\r]i, trei sus [i trei jos, însemnul
Brâncovenilor reg\sindu-se în cel de-al cincilea registru,
având deasupra o coroan\ contal\ închis\ prin arce peri-
ate [i c\ptu[it\ cu hermin\593, stem\ ce se reg\se[te [i pe soclul statuii Domni]ei B\la[a din
curtea bisericii.

În interiorul bisericii, pardoseala a fost realizat\ din marmur\ alb\ [i neagr\, fiind lucrat\
de acela[i sculptor care a realizat [i statuia Domni]ei B\la[a, Carol Storck. Coloanele pe care

591 Tudor-Radu TIRON, „Heraldica familiei Brâncoveanu (sec. XVI-XX)”, p. 315, în: Mihai Dim. STURDZA (coord.),
Familiile boiere[ti din Moldova [i }ara Româneasc\. Enciclopedie istoric\, genealogic\ [i biografic\, pp. 315-318.

592 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 6.
593 Tudor-Radu TIRON, „Heraldica familiei Brâncoveanu (sec. XVI-XX)”, p. 316.
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se sprijin\ acoperi[ul sfântului l\ca[ au fost marmorizate de c\tre fra]ii Axerio594, me[teri de
origine italian\ stabili]i la Viena595, care au lucrat ulterior la împodobirea Palatului Regal din
Bucure[ti.

Pictura în ulei a fost realizat\ de arti[tii vienezi Kott [i Rihofsky, în stil neorenascentist,
compozi]iile fiind mari [i deta[ate pe un fond sobru596. Pe partea interioar\ a peretelui vestic al
bisericii, sunt înf\]i[a]i ctitorii: la dreapta, marele ban Grigore Brâncoveanu, avându-l în spate

pe tat\l s\u, Manolache, al\turi de so]ia sa, Safta, în spatele c\reia se afl\ fiica lor adoptiv\,
Zoe Bibescu; la stânga sunt înf\]i[a]i Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, al\turi de fiica
sa, Domni]a B\la[a, ]inând în mâini cea de-a doua biseric\, iar în spatele B\la[ei, aflându-se
mama acesteia, Doamna Maria.

Sculptura tâmplei, cât [i mobilierul bisericii (tronurile regale [i cel arhieresc, amvonul [i
jil]urile) sunt opera fra]ilor Mihai [i Petre Babic, fiind ulterior poleite de c\tre me[terul Franz
Ferdinand, iar je]urile tapisate de c\tre domnul Olbrich, amândoi din Bucure[ti597. Sfe[nicele
împ\r\te[ti [i cele de la iconostase, în num\r de zece, cât [i policandrele, au fost comandate
la atelierele Poussièlque Roussand din Paris, fiind poleite cu aur dup\ sistemul Christofle598, iar
policandrul mare, unic în ]ar\, a fost realizat la Viena599. Icoanele au fost îmbr\cate în argint,
ca [i candelele, unele noi, iar altele ref\cute de c\tre me[terul Teodor Filipov din Bucure[ti600.
În fine, ve[mintele liturgice au fost confec]ionate din m\tase [i fir de aur, materiale comandate

594 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
595 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 73.
596 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, pp. 406-407.
597 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
598 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 73.
599 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, pp. 406-407.
600 Sân]irea Bisericei Domni]a B\la[a, p. 4.
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la Lyon de c\tre casa Limal Boultron din Paris. Între acestea, se remarca un Sfânt Epitaf de o
deosebit\ frumuse]e, men]ionat de preotul Marin Dumitrescu `n 1899601.

Un alt aspect al împodobirii bisericii ce o deosebe[te de restul l\ca[urilor de cult din capi-
tal\ este reprezentat de prezen]a a dou\ sculpturi în ni[ele laterale ale acesteia. În partea
dreapt\ se afl\ monumentul funerar ce ad\poste[te osemintele ctitorei, Domni]a B\la[a.
Acestea au fost deshumate cu ocazia reconstruirii bisericii, a[a cum arat\ raportul preotului

Ioan Ionescu, adresat Epitropiei la 1 iunie 1890: „La reconstruirea sfintei Biserici Domni]a
B\la[a, în anul 1881, am fost îns\rcinat de onor. Epitropie a desgropa osemintele fondatoarei
Domni]a B\la[a, pe care le-am g\sit complecte într-un sicriu de lemn putrezit, [i apoi le-am
a[ezat într-un sicria[ de lemn, sigilat de onor. Epitropie [i de înalt prea sfin]itul mitropolit (Iosif
Gheorghian, n.r.). Acest pre]ios odor s-a conservat în paraclisul Sfintei Mitropolii pân\ în anul
curent, când, din ordinul domnii voastre, l-am luat [i se afl\ în p\strarea mea, pus într-o lad\
din sfântul altar. Respectuos, v\ rog, onor. domni epitropi, s\ binevoi]i a ordona s\ se fac\ un
sicria[ de metal poleit, cu inscrip]iunea urm\toare: «Aci odihnescu osemintele Domni]ei B\la[a,
fundatoarea bisericii, fiica lui Constantin Basarab Brâncoveanu [i so]ia Banului Manolache Lam-
brino, decedat\ la 1752 (7260)», [i apoi s\ se a[eze la locul preg\tit în sfânta biseric\ [...]”602.
Conducerea A[ez\mintelor Brâncovene[ti a urmat sfaturile slujitorului bisericii, depunând osem-
intele în ni[a dreapt\ a sfântului loca[, [i îns\rcinându-l pe sculptorul Ion Georgescu (1856-1898)603

cu realizarea monumentului funerar604, numit ulterior „Întristarea” sau „Femeia îngândurat\”605.

601 Pr. Marin DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici din România, p. 122.
602 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp.

247-248.
603 Sculptor [i desenator, elev al lui Karl Storck [i profesor la {coala de Arte Frumoase, cu viziune clasicist\ [i rea-

list\, adesea cu accente romantice, autor, printre altele, a statuii lui Gheorghe Laz\r din Pia]a Universit\]ii (Dic]ionar
Enciclopedic, vol. II: D-G, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1996, p. 432).

604 Domnitorii [i Ierarhii }\rii Române[ti, p. 612.
605 Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, p. 165.
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În ni[a stâng\ a bisericii se afl\ o a doua sculptur\, realizat\ de sculptorul francez Jules
Roulleau [i marcând locul unde se odihnesc r\m\[i]ele Domni]ei Zoe Bibescu-Brâncoveanu,
continuatoarea familiei Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

Istoria acestei principese este una trist\: n\scut\ la începutul secolului al XIX-lea (în
1800 sau 1805), în familia Mavrocordat, era nepoata de sor\ a b\nesei Safta, so]ia marelui

ban Grigore Brâncoveanu. Cei doi boieri lipsi]i de copii au hot\rât la anul 1824 s\ o înfieze
pe Zoe, care a primit a[adar numele de Brâncoveanu. Ulterior, la anul 1826, ea s-a c\s\torit
cu vornicul Gheorghe Bibescu, viitorul domn al }\rii Române[ti (1842-1848). Primul copil al
acestei c\snicii, un fiu pe nume Grigore, a primit de la bunicul s\u dinspre mam\ dreptul de
„sklitada”, adic\ de a semna cu numele de Brâncoveanu, continuând astfel istoria acestei ilus-
tre familii606. Pe lâng\ acest fiu, Zoe Brâncoveanu [i Gheorghe Bibescu au mai avut trei fiice:
Eliza, Catrina [i Zoe607.

Aparent, în timpul lehuziei Zoei, dup\ una dintre sarcini, au ap\rut primele semne ale
unei afec]iuni nervoase, ce se va înst\pâni asupra ei pentru tot restul vie]ii. Aceast\ suferin]\
a Zoei nu era îns\ nicidecum una grav\, dup\ cum se poate deduce din relatarea lui Constantin
Gane: „O apuca deodat\ a[a r\t\ciri în felul Ofeliei lui Hamlet: se îmbr\ca în alb, î[i despletea
p\rul, î[i punea o cunun\ în cap, lua un co[ cu flori pe care apoi le pres\ra prin coridoarele
palatului sau prin aleile gr\dinii, râzând, plângând, cântând [...] Medicii, neputincio[i în arta
vindec\rii, dar mari savan]i în me[te[ugul vorbelor, g\sir\ pentru boala bietei femei un nume
sonor [i impresionant: nebunia circular\”608.

606 Sergiu IOSIPESCU, „Un uitat-marele ban Grigore Brâncoveanu”, p. 301.
607 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 583.
608 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 563.
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Vreme de aproximativ zece ani de la apari]ia bolii, domni]a a locuit la palatul Bibescu,
fiind îngrijit\ de maicile de la M\n\stirea Pas\rea ori de la alte m\n\stiri din jurul Bucure[tiu-
lui. Odat\ cu urcarea lui Gheorghe Bibescu pe tronul }\rii Române[ti, la începutul anului
1843, fiica adoptiv\ a Brâncovenilor a fost trimis\ în str\in\tate, mai întâi la Viena, apoi la
Paris; motivul aparent era ca aceasta s\ aib\ parte de cel mai bun tratament, îns\ de fapt ea
trebuia s\ fac\ loc celei de-a doua so]ii
a domnitorului, Maria V\c\rescu, ne-
poata Mariei B\leanu, sora marelui
ban Grigore Brâncoveanu609. În timpul
acestei [ederi a Zoei în str\in\tate,
Vod\ Bibescu a încercat adoptarea
unui nou proiect de lege, care viza
acordarea dreptului de întâietate
so]ului asupra zestrei so]iei, cel mai
probabil pentru a se folosi de marea
avere a primei sale so]ii. Acest proiect
a fost îns\ respins de Adunarea
ob[teasc\ a ]\rii, fiind condamnat [i de
c\tre mitropolitul Neofit II (1840-
1849)610.

Abia dup\ s\vâr[irea c\s\toriei
dintre Gheorghe Bibescu [i Maria
V\c\rescu a putut Domni]a Zoe Brân-
coveanu s\ revin\ în patrie, vie]uind
vreme de trei ani la Ia[i, în apropierea mamei sale adoptive, b\neasa Safta, schimonahie la
M\n\stirea V\ratic611; de altfel, b\trâna doamn\ i-a purtat de grij\ pân\ la sfâr[itul vie]ii fiicei
sale adoptive, l\sându-i o parte însemnat\ din averea ei612. Mai apoi, dup\ abdicarea [i ple-
carea din ]ar\ a so]ului ei, în urma Revolu]iei de la 1848, fiica adoptiv\ a Brâncovenilor a
revenit în Bucure[ti, locuind fie în casele sale de la poalele Dealului Mitropoliei, unde era îngri-
jit\ în continuare de m\icu]e, ori pe mo[ia fiicei sale, Eliza Filipescu, de la Breaza. Domni]a
Zoe Bibescu-Brâncoveanu, n\scut\ Mavrocordat, s-a stins din via]\ `n 1892, fiind în vârst\
de 87 ani613. Amintirea acestei principese a d\inuit mult\ vreme în Bucure[ti, o statuie a ei
„împ\r]ind mil\ la s\raci” fiind ulterior ridicat\, în partea stâng\ a bisericii Domni]a
B\la[a614.

609 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, pp. 566-567, 569.
610 Gheorghe PLATON, „Domniile regulamentare (1834 – 1848/1849): Domnia lui Gheorghe Bibescu (1842-

1848)”, p. 115, în: Istoria Românilor, vol. VII, tom I: Constituirea României moderne (1821-1878) (coord. Dan Berindei),
Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 111-117.

611 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 593.
612 Vezi, de exemplu, darul de 4000 galbeni oferit Zoei la 26 ianuarie 1850, în: Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.),

O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XLIX.
613 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 596.
614 Pr. Marin DUMITRESCU, Istoricul a 40 de biserici din România, p. 124.
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