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rmând pildei Mântuitorului Iisus Hristos, 
Care a predicat Evanghelia slavei, iar apoi 
i-a vindecat pe cei bolnavi și le-a asigurat
hrană trupească prin înmulțirea celor cinci

pâini și doi pești (Ioan 6, 5-14), Biserica Ortodoxă, prin slu-
jitorii ei, predică cuvântul Evangheliei, se roagă pentru vin-
decarea celor aflați în suferință și sprijină material comu-
nitatea credincioșilor, vizând, în special, persoanele nea-
jutorate. Această acțiune a Bisericii este parte integrantă 
a tradiției sale bimilenare, dovadă în acest sens fiind măr-
turia Sf. Apostol Luca (Faptele Apostolilor 4, 32-35), care 
arată că primii creștini își vindeau averile și donau prețul 
primit în schimb Sfinților Apostoli, pentru a-i ajuta pe cei 
aflați în nevoie. În felul acesta s-a dezvoltat, concomitent 
cu evoluția cultului divin public, și lucrarea social-filan-
tropică a Bisericii, astfel încât astăzi, așa cum sublinia 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
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Române, „dacă o predică frumoasă nu este însoțită și de o 
acțiune filantropică […], nu este credibilă sau completă”. 
Așadar, lucrarea filantropică a Bisericii a devenit o între-
gire a Sfintei Liturghii sau, mai bine spus, a devenit, con-
form sintagmei consacrate de către părintele profesor Ion 
Bria, „Liturghia de după Liturghie”.

Având în vedere aceste aspecte și înțelegând valoa-
rea lucrării social-� lantropice în viața Bisericii, Editura 
BASILICA publică, în contextul consacrării anului 2020, 
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca 
„An comemorativ al � lantropilor ortodocși români”, volu-
mul intitulat Spitalul Brâncovenesc. Mărturie peste veacuri 
a � lantropiei creștine, un proiect editorial al Așezămintelor 
Brâncovenești Biserica „Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal.

Din punct de vedere structural, conținutul lucrării 
este împărțit în șapte capitole, succedate de o secțiune spe-
cială, care conține diferite anexe (Moșiile Așezămintelor 
Brâncovenești, Efori ai Așezămintelor Brâncovenești, 
Epitropi ai Așezămintelor Brâncovenești, Centre de îngri-
jire medicală aflate în prezent sub coordonarea Bisericii 
Ortodoxe Române). Primul capitol, intitulat „Contextul 
istorico-politic al apariției așezămintelor spitalicești în 
spațiul românesc”, are un caracter introductiv și expune 
în linii mari împrejurările în care au luat naștere primele 
așezăminte spitalicești în spațiul carpato-danubiano-pon-
tic, amintind totodată și unele dintre primele personalități 
care au profesat medicina în spațiul românesc (Iacob 
Pilarino, Pantoleon Caliarchi, Ioan Molybdos Comnenul, 
Atanasie Gordiul, Gheorghe Trapezuntiul etc.). Cel de-al 
doilea capitol se intitulează „Spitalul Brâncovenesc. «O 
așezare pentru cei ce se trudesc de boale»” și prezintă, 
după cum indică și titlul, contextul istorico-politic în care 
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Spitalul Brâncovenesc și-a început și și-a desfășurat activi-
tatea. Cel de-al treilea capitol, „Un veac de dăinuire. Spitalul 
Brâncovenesc în secolele XIX-XX”, înfățișează activitatea 
Spitalului Brâncovenesc în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea și în prima jumătate a veacului al XX-lea. Conținutul
acestui capitol surprinde prin precizie, autorul textului
punând la dispoziția publicului larg informații de ordin teh-
nic, cum ar fi sumele exacte folosite pentru construcția și
întreținerea Spitalului Brâncovenesc, materialele din care
acesta a fost construit, personalul spitalului, Regulamentul
de organizare și de funcționare al acestuia etc. Capitolul
al patrulea, intitulat generic „Sfârșitul unui așezământ de
binefacere”, prezintă declinul Spitalului Brâncovenesc, ca
urmare a măsurilor opresive ale autorităților comuniste.
Al cincilea capitol are un titlu cu valoare de testament:
„O moștenire ce trebuie dusă mai departe”. În cadrul lui,
autorul evidențiază faptul că autoritățile competente au
datoria morală de a repara greșeala regimului comunist,
astfel încât cei nevoiași să poate beneficia de sprijin medi-
cal, potrivit testamentului Saftei Brâncoveanu, ctitorul
Spitalului Brâncovenesc. Cel de-al șaselea capitol, intitulat
„Efori, epitropi și slujitori ai Așezămintelor Brâncovenești
de ieri și de azi”, prezintă câteva imagini ale acelora care, cu
timp și fără timp, au sprijinit prin munca și jertfa lor acti-
vitatea acestor așezăminte filantropice. Ultimul capitol,
„Așezămintele Brâncovenești. Reconstituire”, conține o
proiecție cartografică a întregului complex al Așezămintelor 
Brâncovenești, astfel încât cititorii să aibă posibilitatea de
a percepe cum ar fi arătat Complexul Brâncovenesc în cazul
în care nu ar fi fost dărâmat de către autoritățile comuniste.

Pe lângă calitatea conținutului, volumul surprinde și 
prin imaginile care însoțesc textul, imagini ce înfățișează 

Editura BASILICA



8

diferite personalități care și-au pus amprenta asupra aces-
tui așezământ spitalicesc, dar și diverse etape din existența 
spitalului. De asemenea, trebuie remarcat faptul că ima-
ginile selectate se află într-o armonie perfectă cu textul, 
oferind astfel cititorilor oportunitatea de a-și forma o 
viziune de ansamblu cât mai complexă asupra Spitalului 
Brâncovenesc și a epocii în care acesta a funcționat.

În lumina celor prezentate, Editura BASILICA 
publică, la aproape o jumătate de veac de la momentul 
dispariției așezământului de binefacere construit de Safta 
Brâncoveanu, acest volum, ca semn de omagiere a memoriei 
filantropilor care au contribuit la zidirea și funcționarea 
acestui așezământ spitalicesc, dar și ca mijloc de popula-
rizare a operei filantropice a Brâncovenilor și a Bisericii 
Ortodoxe Române, instituție care continuă până astăzi să 
ofere ajutor tuturor celor aflați în nevoie, în încercarea de 
a împlini dezideratul Mântuitorului Iisus Hristos: „Veniți 
la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe 
voi” (Matei 11, 28).
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Spitalul Brâncovenesc 
(vedere din a doua jumătate 

a  s e c o l u l u i  a l  X X -l e a )

Editura BASILICA



9

 A A A

Editura BASILICA



AN IEL
Patriarhul României

in Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos s-a născut toată 
lucrarea � lantropică a Bisericii. Așa s-au în� ințat cantine pentru 
săraci, case pentru orfani, pentru bătrâni, bolnițe sau cabinete

medicale, dispensare pentru bolnavi sau, mai târziu, farmacii și spitale. Toate 
acestea fac parte din binevestirea Împărăției”.
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venimentele de la sfârșitul secolului al XVII-lea 
și începutului secolului al XVIII-lea, în gene-
ral, și tot ceea ce a urmat după această peri-
oadă, în ceea ce privește istoria Ungrovlahiei 

și a poporului român, în mod special, au stat sub in
 uența 
Brâncovenilor. Membri ai marilor familii boierești muntene 
Brâncoveanu și Cantacuzino, aceștia și-au pus amprenta peste 
tot ceea ce a însemnat evoluția socio-culturală din Muntenia 
de-a lungul mai multor secole. Fără îndoială, cel mai de seamă 
reprezentant al acestei familii a fost domnitorul Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714), „un simbol al dăruirii jertfelnice 
și totale față de Dumnezeu și de neamul românesc” și „un 
reper viu al curajului mărturisirii credinței în Hristos și al 
demnității naționale”, așa cum era numit de către Părintele 
Patriarh Daniel1. Importanța pe care domnitorul Constantin 
Brâncoveanu a avut-o în epocă, dar nu numai, reiese și din 
modul în care acesta a fost receptat de către istoricii și 
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specialiștii în domeniul istoriei Țărilor Române, aceștia 
concluzionând în unanimitate că domnitorul muntean nu a 
reprezentat „un simplu personaj din cărțile de istorie […], ci 
un ctitor de civilizație și ethos românesc la nivel spiritual, 
cultural, educațional și politic”2.

Un domeniu mai puțin cunoscut în care voievodul 
muntean și-a făcut simțită prezența este cel medical. În peri-
oada pe care, din punct de vedere cultural, o putem numi 

onstanti n r nco eanu i a ilia sa 
(pictură voti vă din biserica Mănăsti rii Hurezi)
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„Epoca Renașterii”3 pe teritoriul românesc, era imposibil ca 
unui domeniu atât de important să nu îi � e acordată atenția 
cuvenită de către acest „mecena”4 a
 at pe tronul Țării 
Românești. Făcând o analiză asupra documentelor vremii și 
a informațiilor oferite de istoriogra� a modernă, observăm că 
epoca brâncovenească a reprezentat momentul în care s-au 
pus bazele medicinei instituționalizate în Țara Românească 
sau poate chiar pe întreg teritoriul carpato-danubiano-pon-
tic5. Astfel, din sursele istorice a
 ăm că la curtea domni-
torului muntean erau întreținuți mai mulți medici străini, 
care aveau menirea de a se îngriji atât de bunăstarea fami-
liei domnești, cât și a supușilor ei6. Printre acești doctori se 
numărau grecul Iacob Pilarino (1659-1718)7, unul dintre cei 
mai apreciați medici din estul Europei la sfârșitul secolului 
al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea8, Pantaleon 
Caliarchi9, care probabil a activat și ca bibliotecar al domnito-
rului10, Ioan Molybdos Comnenul11, cel care ocupa și funcția 
de profesor de medicină și științe � zico-matematice la 
Academia Domnească organizată de domnitor la Mănăstirea 
„Sfântul Sava”12, Enache și Iacob, doctori „foarte chiămați 
prin casele boierilor”13, care erau plătiți de domnitor cu 800 
de taleri anual14, precum și Pandele Doftorul, care era remu-
nerat cu 1.000 de taleri anual15. Alături de aceștia, George I. 
Ionnescu-Gion amintește alte câteva nume de medici care au 
trecut pe la curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu: 
Atanasie Gordiul, Gheorghe Trapezuntiul, care primise 
bursă din partea domnitorului pentru a studia în Italia și 
om de încredere al Doamnei Maria, și chirurgul francez 
Lantier16, recomandat domnitorului de către ambasadorul 
lui Ludovic al XIV-lea la Constantinopol17. Doctorul Octavian 
Buda, titularul catedrei de Istoria Medicinei a Facultății de 
Medicină (Universitatea „Carol Davila”), într-o conferință 
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susținută în anul 2014 la Palatul „Șuțu” din București, a 
amintit și alți medici care au activat la curtea domnitorului 
muntean, precizând faptul că unii dintre aceștia erau școliți 
în Germania18. În acest sens, el îi pomenește pe medicii 
Bartolomeo Ferrati19, Brecht von Brechtenberg, Gheorghe 
Hypomenos20, Giorgios Hrisogonos, Stavros Mulaimis, 
Ioannis Mulaimis21 și Eustatius Placicus22. Deosebit de inte-
resante sunt informațiile ce se regăsesc în Condica de venituri 
și cheltuieli pe zece ani (1694-1704), unde se menționează că 
la curtea domnească activa Avram Jidovul, medic al domni-
torului Constantin23. Pleiada medicilor de la curte era com-
pletată, conform lui Radu-Ștefan Ciobanu, de Evanghelista 
Marignazzi, care a devenit medic al țarului24, și de aromânul 
Mihail Schendos van der Beck, de la care ne-au rămas mai 
multe informații cu privire la valorile curative ale apelor ter-
male din anumite zone ale Țării Românești25.

Numărul relativ mare al medicilor a
 ați în capitala Țării 
Românești și mai ales în preajma lui Constantin Brâncoveanu 
este explicabil, având în vedere faptul că acesta, asemenea 
unchilor săi, a dorit să aibă un aparat administrativ bine pre-
gătit și, mai mult decât atât, format din personalități de marcă 
ale sud-estului european26. Totodată, dărnicia și respectul cu 
care domnitorul muntean îi trata pe intelectualii cu care se 
înconjurase, dar și sprijinul pe care acesta îl asigura culturii 
pot reprezenta argumente pentru a credita multitudinea de 
specialiști în medicină de la curte27. Astfel, exceptând sumele 
deosebit de mari și darurile cu care aceștia erau remunerați28 
sau bursele pentru studii la marile universități europene 
pe care domnitorul le oferea celor doritori, Constantin 
Brâncoveanu se ocupa îndeaproape și de bunăstarea familiilor 
celor care îl slujeau cu credință29.
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Cu scopul de a oferi un cadru cât mai propice pentru 
ca acești urmași ai lui Hipocrate să își desfășoare activita-
tea, dar și pentru a veni în sprijinul populației, Constantin 
Brâncoveanu a îngăduit și a sprijinit și organizarea unui spațiu 
în care aceștia să își desfășoare activitatea. Astfel, la 14 decem-
brie 170430, prin grija spătarului Mihail Cantacuzino (1640-
1714) și a ginerelui acestuia, Dumitrașcu Racoviță, în Târgul 
de Sus al Bucureștiului era inaugurat Spitalul Colțea, înteme-
iat în jurul Mănăstirii cu același nume. Ambele edi� cii făceau 
parte dintr-un complex amplu care cuprindea mănăstirea, 
trei paraclise, o spițerie31, o școală de slovenie, o școală pentru 
cântăreții bisericești, odăi pentru săraci, un loc pentru odihna 

tarul Mihail antacu ino i a ilia sa
(pictură voti vă din biserica 
Mănăsti rii Sinaia)
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străinilor32, locuințe pentru medicii și profesorii care activau 
aici33, dar și un turn cu ceas – Turnul Colței –, care a repre-
zentat o emblemă a capitalei pentru mai multe veacuri. Din 
documentele vremii rămase în arhive și cercetate de istoricul 
Adrian Majuru, a
 ăm că spătarul Mihail Cantacuzino dorea 
construirea „a două spitaluri de � ecare parte a paraclisului, 
în unul din ele să � e spre căutare bărbați săraci și străini bol-
navi în număr de doisprezece, iar în celălalt, femei sărace bol-
nave și tot dar doisprezece”34, construcția � ind realizată după 
modelul Spitalului „Santo Lazzaro e Mendicanti” din Veneția. italul i urnul ol ei 

(acuarelă de C. Begenau)
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Conform regulamentului spitalului alcătuit de unchiul domni-
torului, aici erau îngrijiți, alături de bărbații și femeile sărace, 
boierii sărăciți și negustorii cinstiți, care erau cazați în chilii 
separate de clădirea spitalului35. Așezământul era deservit de 
un medic, un chirurg, un spițer și mai mulți îngrijitori, proba-
bil selectați din rândul viețuitorilor din mănăstire36. Aceștia 
utilizau tratamentele medicale ce erau preparate în spițeria 
a
 ată în imediata vecinătate, fapt ce reprezenta o inovație la 
acea vreme. Conform regulamentului amintit, doctorii trebu-
iau să aibă grijă „cu umanitate” de pacienți și „nu numai ziua 
să-i cerceteze de două ori, ci fără soroc oricând va �  cerut la 
nevoe, fără ca să tânjească pentru aceasta”37.

Analizând modul de funcționare al acestui edi� ciu, isto-
ricul Georgeta Filitti consideră că acesta anunța Renașterea 
din spațiul românesc, deoarece aici nu se făcea diferența între 
pacienți38.

Pentru buna funcționare a noii sale ctitorii, Mihail 
Cantacuzino a înzestrat spitalul și mănăstirea cu mai multe 
moșii în Brăila, Râmnicu Sărat, Ialomița și Prahova. Mai 
mult decât atât, la 23 mai 1707, acesta în� ința o societate 
și o condică a frățietății în care membrii înscriși ofereau 
câte un leu anual pentru sprijinirea spitalului, urmând ca 
la moartea acestuia, societatea să se îngrijească de orga-
nizarea unui sărindar și de o� cierea unei S� nte Liturghii 
la Biserica Colțea39. Totodată, la 14 mai 1713, domnitorul 
dăruia Mănăstirii Colțea o zecime din veniturile de la Ocnele 
Slănicului „ca să � e de cheltuială și căutare bolnavilor stră-
ini care se vor odihni în spitalul acestei mănăstiri. Pentru 
că după ce au făcut și au înălțat Cantacuzino această Sfântă 
Mănăstire […], a mai făcut și ospital ca să se odihnească bol-
navii străini”40. 
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Atât mănăstirea, cât și spitalul 
erau administrate prin interme-
diul unei eforii formate din patru 
epitropi primari obștești și patru 
epitropi secundari aleși dintre 
cei mai cinstiți neguțători, toți 

aceștia � ind conduși de un sta-
roste41.

Din cauza creșterii chel-
tuielilor cauzate de extin-

derea spitalului, care 
după anul 1740 ajun-
sese la 36 de paturi, în 
vecinătatea complexu-
lui a fost în� ințat un 
han, iar comercianții 
din zonă au oferit și 

alte danii care să ajute 
la buna funcționare a 
așezământului42.

De istoria Spita-
lului Colțea se leagă și 
începutul chirurgiei 
pe teritoriul românesc. 
Astfel, pe baza unui 
hrisov al domnitoru-
lui Matei Ghica (1752-
1753) din anul 1753 
a
 ăm că unui oarecare 
Costin de la Metzovo, 

din cauza degerăturilor, i-au fost amputate ambele picioare, 
intervenția � ind făcută în incinta spitalului43.

Atât mănăstirea, cât și spitalul 
erau administrate prin interme-
diul unei eforii formate din patru 
epitropi primari obștești și patru 
epitropi secundari aleși dintre 
cei mai cinstiți neguțători, toți 

aceștia � ind conduși de un sta-
roste

tuielilor cauzate de extin-
derea spitalului, care 

la buna funcționare a 

Mihail antacu ino
(1640 -1716)
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Opera domnitorului Con-
stantin Brâncoveanu de sprijinire 
a științelor medicale a fost con-
tinuată și de urmașii acestuia. În 
acest sens, � ica vrednicului domn 
muntean, domnița Bălașa Brân-
coveanu, pe care Nicolae Iorga 
o numea „a săracilor milui-
toare”44, dona prin testament 
întreaga sa avere pentru 
în� ințarea unui așezământ 
în care să � e găzduiți stră-
inii45, dar și pentru buna 
funcționare a azilului pe 
care aceasta îl fondase în 
Târgoviște46. Totodată, 
marele ban Grigore 
Brâncoveanu ceda gene-
ralului-comandant rus al 
trupelor de ocupație din 
perioada 1806-1812 
cele două case ale sale 
din București, cu sco-
pul de �  folosite ca 
spitale militare47, 
purtând de grijă și 
răniților a
 ați la 
Mănăstirea „Radu 
Vodă”48. De asemenea, 
el o însărcina prin tes-
tament pe soția lui, Safta Brâncoveanu, să în� ințeze un spital 
pentru „ajutorul și mângâerea fraților creștini săraci”49.

Opera domnitorului Con-
stantin Brâncoveanu de sprijinire 
a științelor medicale a fost con-
tinuată și de urmașii acestuia. În 
acest sens, � ica vrednicului domn 
muntean, domnița Bălașa Brân-
coveanu, pe care Nicolae Iorga 
o numea „a săracilor milui-

, dona prin testament 
întreaga sa avere pentru 
în� ințarea unui așezământ 
în care să � e găzduiți stră-

, dar și pentru buna 
funcționare a azilului pe 
care aceasta îl fondase în 

Brâncoveanu ceda gene-
ralului-comandant rus al 
trupelor de ocupație din 
perioada 1806-1812 

o ni a la a 
(1693 -175 4)
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oi, creștinii, trebuie să devenim cât mai des «mâinile iubirii 
milostive a lui Hristos», care alină suferința celor bolnavi, săraci 
și singuri pentru a arăta că sănătatea este dar de la Dumnezeu și 

trebuie cultivat și păstrat sau recuperat, dacă l-am pierdut”.
NNN„„„

DDDAN IEL
Patriarhul României
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rima jumătate a secolului al XIX-lea a adus în 
Țara Românească numeroase frământări de 
or din socio-politic și, totodată, importante 
schimbări. Trecerea, după revoluția lui Tudor 

Vladimirescu, de la domniile fanariote, la cele pământene, 
întrerupte apoi de ocupația țaristă, ca urmare a Războiului 
ruso-turc (1828-1829), Revoluția de la 1848 și, în � nal, 
Unirea de la 1859 au așezat Țara Românească pe noi poziții 
în cadrul Chestiunii Orientale50.

Revirimentul social datorat măsurilor politice de ordin 
intern51 și de ordin extern52 s-a conturat într-un metisaj oare-
cum antitetic, observat în toate aspectele vieții de zi cu zi a 
populației de aici53.

În ceea ce privește situația sanitar-medicală din Țara 
Românească, aceasta cunoaște o evoluție accentuată pe întreg 
parcursul secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al 
XIX-lea, făcând „aceleași răpezi și uriașe progrese” și „planând 

PPP

. e l  i il nt c zino 
l  t  râncove n . 
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în cele mai înalte regiuni ale sciinței”54. În acest sens, prin 
grija domnitorului Grigorie al II-lea Ghica (1748-1752), în 
anul 1750 are loc inaugurarea Spitalului Pantelimon, organi-
zat în incinta mănăstirii omonime, edi� ciu ce urma să aibă 
12 paturi și o spițerie, acesta � ind destinat bolnavilor cronici, 
fără a se ține cont de statutul lor social55. Totodată, în vecină-
tatea lui, domnitorul organiza un al doilea spital, unde urmau 
să � e tratați bolnavii de ciumă și lingoare, primul de acest fel 
pe teritoriul românesc, pe care îl închina Sfântului Visarion56. 
Pentru buna funcționare a acestor două așezăminte, domni-
torul le înzestra cu mai multe moșii și îi scutea de taxe pe cei 
ce urmau să lucreze aici57. 

În anul 1796, ca urmare a problemelor provocate de 
epidemiile de ciumă izbucnite în Țara Românească, dom-
nitorul Alexandru Constantin Moruzi (1793-1796, 1799-
1801) întemeiază un al doilea spital de ciumați58 – „cu mult 
mai mare decât cel dintâiu”59 –, la Dudești, pe moșia fostu-
lui mare logofăt Dudescu. Conform hrisovului de în� ințare a 
așezământului, acesta era format din două corpuri – „un spi-
tal de obște pentru prostime” (oamenii simpli - n.n.), cu 15 
camere, și un spital „deosebit rânduit pentru oameni de mai 
bună stare”. Alături de aceste două corpuri, funcționau un 
lazaret cu 40 de camere, 12 locuințe pentru cei ce erau bănuiți 
ca � ind bolnavi de ciumă, mai multe anexe, întregul complex 
dispunând și de o biserică proprie60. 

Conform documentelor păstrate în Arhivele Statului, la 
începutul secolului al XIX-lea, mai exact în data de 24 iunie 
1809, Mitropolia Ungrovlahiei în� ința un spital de campanie 
pentru soldații ruși în vecinătatea Bisericii „Domnița Bălașa”61.

În anul 1815, la inițiativa doctorului Constantin 
Caracaș62 și cu sprijinul mai multor boieri din capitală, pe 
terenul dăruit de banul Grigore Băleanu era în� ințat Spitalul 
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„Filantropia”, cu un număr de 20 de paturi63, căruia domnito-
rul Ioan Gheorghe Caragea (1812-1818) îi închina veniturile 
Mănăstirilor Arnota și Govora. Totodată, soția paharnicului 
Răducan Fărcășanu, Maria, construia în incinta spitalului o 
biserică64, pentru ca cei internați aici să aibă parte nu numai 
de vindecarea trupurilor, ci și a su
 etelor. Așezământul era 
dedicat îngrijirii gratuite a bolnavilor „de ambele sexe, fără 
nicio deosebire de religie, rasă, naționalitate sau patimă”65.

În anul 1839, în timpul domniei lui Alexandru Dimitrie 
Ghica (1834-1842), este inaugurat Spitalul de nașteri din 
Mahalaua „Radu Vodă” și prima școală de moașe din Țara 
Românească. Așezământul era în� ințat cu ajutorul fondurilor 
Fundației „Pantelimon” și avea un număr de 12 paturi66. De 
asemenea, un an mai târziu, lângă Mănăstirea Mărcuța, este 
în� ințat primul centru pentru bolnavi mintal de la noi din țară. 
Deși în actele o� ciale acesta nu avea nicio legătură cu mănăstirea 
vecină, � ind numit „Institutul smintiților de la Mărcuța”, între-
gul așezământ a fost fondat în clădirile donate de mănăstire67.

Exceptând așezămintele spitalicești din Capitală, în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe teritoriul Țării 
Românești au fost în� ințate și alte centre medicale, majori-
tatea în marile orașe ale țării68. Astfel, în anul 1831, prin grija 
clucerului Gheorghe Boldescu69, era în� ințat, la Ploiești, pe 
drumul ce ducea spre Văleni, un spital cu 30 de paturi, acesta 
� ind amplasat în vecinătatea bisericii ctitorite de același clu-
cer. Între anii 1840-1841, clucerul Boldescu construiește o 
nouă clădire și înzestrează spitalul cu mai multe danii, con-
stând dintr-un han, șase prăvălii, șase pogoane de vie, 10.000 
de taleri și mai multe familii de țigani70. Cinci ani mai târ-
ziu, spitalul era dotat cu încă 15 paturi, întreținute din fon-
durile orașului, pentru „căutarea pătimașelor femei de boli 
lumești din orașul Ploesci”71. Un alt centru medical se a
 a în 
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partea de vest a țării, la Craiova72, loc în care, încă din secolul 
al XVIII-lea, boierul Constantin Obedeanu dorea în� ințarea 
unui spital pe lângă mănăstirea ctitorită de acesta. 

Exceptând spitalele propriu-zise, în urma Tratatului de la 
Adrianopol (1829), pe linia Dunării este în� ințat un sistem de 
carantine pus sub supravegherea unui comitet sanitar, ce urma 

le an ru i itrie hica
(183 4-1842 )
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să împiedice răspândirea eventualelor epidemii. Acest sistem 
era format din trei carantine de clasa I, cinci de clasa a II-a și 
trei de clasa a III-a, � ecare � ind deservită de câte un doctor73. 

Revenind în București, la jumătatea secolului al XIX-lea, 
numărul spitalelor și centrelor medicale de aici este completat 
de buna pregătire a cadrelor medicale, aspect observat și de 

onstanti n e eanu
(? -175 5 )
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francezul Benjamin Chevalier Appert. Din spusele acestuia, 
spitalele bucureștene, „în general, sunt tot așa de bine ca și 
acelea, analoage, ale unui mare număr de orașe din Germania 
și, desigur, mult mai bune decât cea mai mare parte din spi-
talele Ungariei și ale bogatului Hamburg”74. Printre medicii 
cu renume care au activat în aceste centre medicale în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea se numără: Dumitru Nottara, 
Constantin Caracaș, Silvestru Filitis, Dumitru Schina, Ion 
Rasty, Petrache Hepites, Athanasie Vogoridi, Constantin 
Iatropolu, doctorul Rally și Constantin Estiotis75.

Se observă o evoluție și în ceea ce privește numărul 
medicilor ce activează în Capitala țării. Astfel, la 7 august 
1804, la cererea mai multor boieri, domnitorul Constantin 
Ipsilanti (1802-1806) creștea numărul medicilor comunali ai 
Bucureștiului de la 3 la 6, numindu-i în funcție pe Atanase 
Ioanides, Gheorghe Schina76 și Gheorghe Saitu. Cei trei erau 
plătiți din fondurile spitalelor mari ale Capitalei77. Pe baza 
informațiilor oferite de Pompei Gh. Samarian, pe parcursul 
primei jumătăți a secolului al XIX-lea se observă o creștere 
destul de accentuată a numărului medicilor ce activează în 
Țara Românească. Din nefericire, în acest moment este greu 
de stabilit un număr exact al lor sau modul în care aceștia 
activau.
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șa cum am precizat mai sus, prin testamen-
tul său, marele ban Grigore Brâncoveanu 
lăsa întreaga avere soției sale, Safta, aceasta 
urmând să o folosească pentru întemeierea 

unui spital78, „pentru mângâerea celor în lipsă și în sărăcie 
frați creștini”79.

În scopul construirii noului așezământ, Safta 
Brâncoveanu achiziționa, la data de 4 decembrie 1834, de la 
comisul Costache Crețulescu, un teren a
 at în vecinătatea 
grădinii Bisericii „Domnița Bălașa”, în valoare de 850 galbeni 
împărătești (26.775 lei)80, iar un an mai târziu, la 26 iunie 
183581, cumpăra un al doilea teren, de la Mihail Teodorovici 
Gherman82, cu suma de 750 galbeni împărătești (23.625 lei)83, 
aceste terenuri reprezentând locul pe care trebuia ridicat 
complexul.

. it l l râncovene c. 
 orin ă evenită re lit te
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În baza contractului din data de 28 august 1835, lucră-
rile pentru construirea noului așezământ spitalicesc urmau să 
� e coordonate de arhitectul Joseph Hartl84, cel care, printre 
altele, se ocupase anterior și de supravegherea construcției 
șanțurilor de scurgere în Dâmbovița, reconstruirii Palatului 

Grigore Brâncoveanu
(1767-183 2 )
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Ghica, precum și a pavării cu piatră a principalelor străzi 
ale Capitalei (Podul Mogoșoaiei, Târgul din Afară, Drumul 
Calicilor și Strada „Șerban Vodă”)85. În același contract erau 
trasate și unele prevederi clare legate de dimensiunile spitalu-
lui, de forma acestuia, precum și de materialele ce urmau a �  
folosite. Astfel, clădirea, de dimensiuni apreciabile pentru acea 
perioadă (aproximativ 43 m x 22 m)86, urma să aibă 6 saloane 
mari, � ecare cu câte 10 paturi, un vestibul, o odaie a adunării, 
precum și camere dedicate personalului medical87. Totodată, 
arhitectul se angaja să se ocupe de procurarea materialelor de 
construcție, urmând ca surplusul lor să � e scăzut din prețul 
hotărât la început88, precum și de angajarea constructorilor89. 

Din cauza zonei mlăștinoase, temeliile noii clădiri erau 
bine stabilizate, prin intermediul unor pari lungi de aproxi-
mativ 2 metri, ce aveau în partea superioară câte 4 rânduri 
de podini legate cu ghermale prinse în piroane90. Clădirea era 
formată din două etaje și o pivniță boltită, prevăzută cu grilaje 
de � er prinse în cercevele de lemn, pătrunderea în interiorul 
ei � ind posibilă prin intermediul a două uși91.

Etajul întâi, ai cărui pereți aveau o grosime de trei cără-
mizi și jumătate și o înălțime de 2 stânjeni și jumătate (apro-
ximativ 5 metri), dispunea de camere luminoase, cu tavane 
din scânduri de brad văruite și uși solide din � er, acestea � ind 
dotate cu sobe mari pentru încălzirea pacienților92. Alături de 
saloane, aici urmau a �  construite mai multe toalete și o baie, 
aceasta din urmă � ind realizată în așa fel încât pacienții să aibă 
acces atât la apă rece, cât și la apă caldă93. Accesul spre nivelul 
superior era realizat printr-o scară rotundă, cu trepte din lemn 
de stejar prinse cu șuruburi de � er și cu balustradă din � er94.

La etajul superior, asemănător ca înălțime și formă cu 
cel inferior și având zidurile groase de două cărămizi și jumă-
tate, erau amenajate, pe lângă celelalte saloane, vestibulul și 
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odaia adunării, care depășeau înălțimea celorlalte încăperi cu 
o jumătate de stânjen. Fiecare salon de aici era prevăzut cu 
balcoane din � er și jaluzele comandate de la Viena95.

Podul, pardosit cu cărămidă, avea o înălțime conside-
rabilă, dispunând de ferestre prin care se putea ajunge cu 
ușurință pe acoperiș, prin intermediul unor scări96.

Acoperișul era realizat din tablă de � er rusesc de cea mai 
bună calitate, prinsă pe căpriori din stejar și podită cu scân-
duri groase de brad, urmând a �  dotat cu jgheaburi largi și cu 
12 țevi vopsite atât pe exterior, cât și pe interior, cu scopul de 
a nu �  afectate de rugină, pentru evacuarea apei de ploaie97.

Și aspectul exterior al spitalului era pe măsura interi-
orului. În acest sens, pereții edi� ciului erau ornamentați cu 
coloane prevăzute cu capiteluri realizate din piatră de Rusciuc, 
material des utilizat în arhitectură și sculptură și întâlnit și la 
alte construcții și sculpturi din Capitală98.

La data de 4 iulie 1837, Safta Brâncoveanu semna un alt 
contract cu arhitectul Joseph Hartl, asemănător primului con-
tract99, prin care acesta se angaja să construiască în apropierea 
spitalului o spălătorie și o bucătărie. Spălătoria avea să res-
pecte arhitectura spitalului, temelia ei urmând a �  realizată în 
același mod, pe pari în� pți în șanțuri, peste care erau așezate 
trei rânduri de podini legate cu ghermale bătute în piroane. Cu 
dimensiuni de aproximativ 21 metri lungime, 9 metri lățime 
și 9 metri înălțime, această construcție era formată din două 
etaje și o tindă, � ecare având o funcție bine stabilită. Astfel, 
în tindă urmau să � e montate trei cazane de aramă în care 
era ținută apa rece și caldă, și o tocitoare realizată din doage 
de stejar prinse în cercuri de � er, cu funcție de depozitare a 
apei aduse din Dâmbovița pentru limpezire, în acest sens exis-
tând un ori� ciu pe unde se scurgea mâlul. Apa era captată din 
râu și transportată cu ajutorul unor burlane din brad până în 
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canalizarea a
 ată în apropiere („șanțul uliții”), urmând ca de 
aici, prin intermediul unei pompe cu furtun („tulumbă”), să � e 
adusă în recipientele din tindă. La primul etaj existau patru 
albii utilizate la spălarea hainelor, care erau uscate la cel de-al 
doilea etaj, special realizat în acest sens. Totodată, cele două 
niveluri, unite între ele printr-o scară din lemn de stejar, erau 
prevăzute cu sobe asemănătoare cu cele din interiorul spitalu-
lui. La fel ca acoperișul spitalului, și cel al spălătoriei era rea-
lizat din tablă din � er rusesc, vopsit cu verde și prevăzut cu 
jgheaburi cu patru țevi pentru scurgerea apei de ploaie100.

Spitalul Brâncovenesc [în dreapta]
(vedere de ansamblu)
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În ceea ce privește bucătăria, aceasta avea aproximativ 
19,5 metri lungime și 8 metri lățime, � ind prevăzută cu sobe 
pentru încălzire și cu două vetre unde probabil era gătită mân-
carea. În ceea ce privește acoperișul, acesta era asemănător cu 
acoperișul celor două construcții amintite anterior101.

Costurile întregului proiect au fost relativ mari pentru 
acea perioadă, ridicându-se la suma de 416.690 lei (echivalen-
tul a 13.228 galbeni împărătești)102.

Având în vedere situația și organizarea spitalelor exis-
tente în acea vreme, atât în Capitală, cât și în alte zone ale 

iserica o ni a la a  [în centru] și
Spitalul Brâncovenesc [în dreapta]
(vedere de ansamblu)
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țării, noul așezământ le surclasa pe multe dintre ele nu numai 
prin numărul de pacienți pe care îl putea găzdui, ci și prin cali-
tatea serviciilor103.

Pentru ca toată lumea să vadă rolul pe care noul 
așezământ îl avea, precum și modul în care acesta funcționa, 
văduva marelui Ban Grigore Brâncoveanu comanda în anul 
1837 două inscripții care urmau să � e montate în rotonda spi-
talului, alături de busturile în marmură ale celor doi � lantropi. 
Cele două inscripții, scrise în limba română, dar cu litere chiri-
lice, erau realizate pe plăci din marmură de dimensiuni relativ 
mari (200 x 112 cm), � ind împodobite cu un chenar vegetal104.

ilul o ni a la a
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Pl cile co e orati e 
ale Spitalului Brâncovenesc
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a data de 14 octombrie 1838, în prezența Saf-
tei Brâncoveanu, a domnitorului Alexandru 
Dimitrie Ghica, a episcopului Ilarion Gheor-
ghiadis al Argeșului, a marelui ban Grigore 

Băleanu și a altor personalități ale vremii, la care se adăuga o 
mare mulțime de oameni, era inaugurat Spitalul Brâncovenesc.

La inițiativa soției lui Grigore Brâncoveanu, așezământul 
urma să funcționeze independent de Eforia Spitalelor105, con-
ducerea acestuia trebuind a �  hotărâtă, la început, de către 
cea care l-a ctitorit. În acest sens, Safta Brâncoveanu alegea, 
în calitate de epitropi ai așezământului106, pe Manolache Ser-
ghiadi107, � nul lui Manolache Brâncoveanu și om de încredere 
al familiei Brâncovenilor108, și pe stolnicul Iancu Nedeianu109, 
ambii ocupându-și funcțiile în data de 10 octombrie 1838110.

Prin testamentul ei, „o admirabilă pagină de gândire 
creștină și de exprimare românească”111, Safta Brâncoveanu 
reglementa modul în care așezămintele trebuiau conduse de 
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către cei doi epitropi, aceștia urmând a se îngriji „cu mare 
râvnă și sârguință atât pentru a se păzi moșiile acestor așezări 
(ale spitalului și ale Bisericii «Domnița Bălașa» – n.n.)”112, cu 
îmbunătățirea „cu clădiri spre sporire de venit, cât și pen-
tru cele dinăuntru iconomii”113 și cu alegerea de „doctor cu 
învățătură și știință, gerachi iscusiți, iconom cinstit și vrednic, 
secretar credincios și destoinic, și alți poslujitori câți trebuința 
va cere”114, neavând voie să înstrăineze niciunul dintre bunu-
rile așezământului115. Totodată, aceștia urmau să întocmească 

Ilarion al r e ului
(182 0 -182 3 ,  182 8-1845 )
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bugetul anual de venituri și cheltuieli, având grijă ca totalul 
cheltuielilor să nu depășească 75% din venituri116.

După alegerea celor doi epitropi, la data de 17 octom-
brie 1838, Safta Brâncoveanu cerea episcopilor Neo� t al 
Râmnicului, Ilarion al Argeșului și Chesarie al Buzăului să 
alcătuiască o Eforie117 care să se ocupe de buna orânduială a 
așezământului, motivându-și cererea prin faptul că aceasta 
urma să plece „vreo câtăva vreme din patrie”118. Ca răspuns la 
cererea ei, în decursul aceleiași luni, cei trei ierarhi încuviințau 

eo  t al II lea al nicului
(182 4-1840 )
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cu bucurie acest demers119. La 1 septembrie 1840, ca urmare a 
retragerii Saftei Brâncoveanu la Mănăstirea Văratec, spitalul 
intra de� nitiv sub coordonarea Epitropiei120. 

Totodată, pentru o clari� care a statutului spitalului și a 
daniilor oferite prin testament, văduva marelui ban Grigore 
Brâncoveanu înainta, la 3 ianuarie 1836, o cerere domnitoru-
lui Alexandru Dimitrie Ghica, prin care cerea întărirea hotă-
rârilor testamentare printr-un hrisov domnesc, la care primea 
răspuns favorabil. O a doua cerere era înaintată domnitorului 

hesarie al u ului
(182 5 -1846)
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la data de 20 ianuarie a aceluiași an121. În răspunsul dat acestei 
cereri, Tribunalul de Comerț hotăra că Safta Brâncoveanu este 
„slobodă și împuternicită dumneaei a face această întocmire, 
precum cere”122. În urma deciziei Tribunalului de Comerț, la 
25 martie 1836, domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica întă-
rea prin hrisov domnesc „testamentul ctitoricesc” pentru 
întemeierea spitalului123. 

Înainte de � nalizarea și de inaugurarea spitalului, pen-
tru buna sa funcționare, Safta Brâncoveanu îl înzestra, 
prin testament, cu „moșii și acareturi deosebite, din partea 
cuvenită a su
 etului răposatului, din totalul avutului său 
nemișcător”, și anume: moșia Dăbuleni din județul Romanați; 
moșiile Comoșteni, Măceșul Românesc și Măceșul Sârbesc 
din județul Dolj și via de la Răzloage, a
 ată în localitatea 
Cernătești din județul Săcuieni124 sau Saac125. După inaugura-
rea așezământului, la 28 octombrie 1838 Safta Brâncoveanu 
dona acestui așezământ încă patru prăvălii a
 ate în vecinătate, 
răscumpărate în anul 1837, zece „sălașe de țigani” din loca-
litatea Odobești, județul Dâmbovița, precum și patru țigani 
„holtei” ce se ocupau cu meșteșugurile în Capitală, toate aces-
tea urmând a �  „în veci spitalului danie nestrămutată, făcută 
de a mea bună voe”126.

Alături de darurile oferite de Safta Brâncoveanu, la 
8 martie 1839 Manolache Serghiadi punea la dispoziția 
așezământului, cu titlu de danie, moșia Stoenești, pe care, 
cu un an în urmă, o primise de la binefăcătoarea lui, Safta 
Brâncoveanu. Conform dorinței donatorului, jumătate din 
veniturile moșiei trebuiau oferite nepoților lui de soră, Iancu 
și � eodorache Merișescu, în timp ce din cealaltă jumătate, 
suma de 1.000 lei anual era donată Bisericii „Domnița Bălașa”, 
„la a cărăia preînnoire și zidire am ostenit și eu (Manolache 
Serghiadi – n.n.)”127. 
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La buna funcționare a așezământului spitalicesc un 
rol important și deloc de neglijat l-a avut și Mitropolia 
Țării Românești. Astfel, înainte de inaugurarea acestuia, în 
data de 5 septembrie 1836, la cererea Saftei Brâncoveanu, 
Mitropolia oferea, cu embatic, adică sub formă de arendă pe 
o perioadă lungă de timp, un loc de trecere a
 at în Grădina 
Băii Mitropoliei, ce urma a �  utilizat pentru aducerea apei 
necesare așezământului. Totodată, la 7 noiembrie 1838, în 
urma celei de-a doua cereri a Saftei Brâncoveanu, Mitropolia 
dădea, tot cu embatic, un loc a
 at lângă Biserica Bărbătescului 
(actuala Biserică „Cuțitul de Argint”), cu scopul de a �  folosit 
drept cimitir pentru cei ce treceau la cele veșnice în spital. 
Arenda anuală pentru cele două locuri era 2 lei, respectiv 30 
lei, sume derizorii pentru acea perioadă128.

Pe baza bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului rea-
lizat după primele paisprezece luni de la inaugurare (noiem-
brie 1838 – decembrie 1839), se observă faptul că toate aceste 
danii erau, pentru început, su� ciente bunei funcționări a 
acestuia129.

Alături de un local modern și de fonduri substanțiale, 
spitalul era dotat, în schimbul sumei de 2.053 lei și 50 parale, 
cu instrumente chirurgicale importante pentru acea peri-
oadă130, comandate la renumita Casă Charrière din Paris131, 
printre acestea regăsindu-se: scaune pentru amputare, sonde 
esofagiene, stetoscoape, bisturie, forcepsuri de tip Velpeau132, 
cefalotribe etc133.

Toate cele amintite anterior erau completate de un per-
sonal specializat și bine pregătit. În acest sens, în luna octom-
brie a anului 1838, chirurgul italian Francesco Nisato era 
angajat în funcția de prim chirurg al spitalului. În baza docu-
mentului semnat de cei doi epitropi și de chirurgul amintit, 
acesta din urmă trebuia remunerat cu suma de 400 lei lunar și 
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cazat într-o locuință din incinta spitalului, formată din două 
odăi, ce trebuiau încălzite tot din fondurile instituției134.

În aceeași lună, era contractat și Antonius Mady Hagel, 
în calitate de ipochirurg (chirurg asistent – n.n.). Spre deo-
sebire de Francesco Nisato, acesta avea un salariu de 200 lei 
lunar și o locuință în interiorul spitalului, formată dintr-o sin-
gură odaie135.

Tot acum este angajat și un prim doctor, în persoana lui 
Dimitrie Sachelarie136, adus special din Moldova, de la Iași137, 
unde, în anul 1832, alături de alții, în� ințase „Societatea 
medico-naturalistă”138. El avea un salariu lunar de 500 lei, 

iserica o ni a la a  și
Spitalul Brâncovenesc
(imagine de epocă)
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pentru care trebuia „a săvârși, cu toată silința și scumpătatea, 
toate cele ce privesc acest post al dohotorului, întocmai după 
reglementul ce are întocmit acest spital pentru îndatoririle 
� ecărui poslușitor”139.

Deși la început spitalul nu avea o spițerie proprie, pentru 
aprovizionarea acestuia cu medicamente era angajat spițerul 
Carl Șullerus, care, în schimbul „dohotoriilor ce se va da”, pri-
mea o plată trimestrială140.

Nici personalul auxiliar nu era trecut cu vederea. Astfel, 
odată cu doctorii amintiți anterior, erau angajați și Gheorghe 
Bărbierul, în calitate de bărbier, polcovnicul Constantin 
Benescu, în funcția de econom, logofătul Petrache Nănescu, ca 
secretar, și Christine Bömches, care trebuia să se îngrijească 
de rufăria spitalului141. De asemenea, pentru nevoile spiritu-
ale ale pacienților, părintele Milea de la Biserica Bărbătescului 
se angaja a săvârși slujbele de înmormântare și pomenirile, 
timp de șapte ani, ale celor trecuți la Domnul142.
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n� ințarea unui nou spital în Capitală nu a fost tre-
cută cu vederea de oamenii de cultură și de presa 
vremii. Astfel, personalități precum Iosif Genilie, 
Florian Aaron, Georg Hill sau Zaharia Carcalechi 

aduceau numai cuvinte de laudă noului așezământ și înteme-
ietoarei sale. În acest sens, în urma vizitei făcute spitalului 
la 13 noiembrie 1838 de către profesorul și publicistul Iosif 
Genilie, acesta preciza următoarele:

„Mulțămire cerului! Negura neștiinței și superstiției a 
început a se ridica de pe pământul României! Iată, au venit 
niște vremi când simt creștinii cei virtuoși că cele adevărate 
fapte bune, sau facerile de bine, nu trebuie făcute prin păduri, 
pustietăți și străinătăți; ci precum a zis Însuși Dumnezeu: «a 
iubi pe aproape tău ca pe sine», cătră acesta trebuie a le face, 
cum s-a și poruncit. Creștinii patrioți acum au început și mai 
bine a înțelege cuvintele Mântuitorului: că întru Împărăția 
Cerului vor intra numai cei care au îmbrăcat pe cei goli; 
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cei ce au adăpat pe cei însetați; cei ce au căutat pe cei bolnavi; 
cei ce au cercetat pe cei din temnițe […], și că numai aceste 
fapte sunt adevărat mântuire de su
 et și că numai acest fel 
de fapte sunt duhul învățăturii evanghelicești”143.

Nici poeții nu au trecut cu vederea evenimentul. În acest 
sens, Ion Heliade-Rădulescu, pentru a ovaționa gestul Saftei 
Brâncoveanu, scria următoarele versuri:

„Din cer milostivirea pe muritor când vede,
A lui inimă caldă pe alta ușurează,
Și binele făcându-l, pe sine se jertfește.
Aici, milostivirea, bolnavi, vă-mbrățișează!
Intrați! Și-aveți nădejdea la Domnul ce viază!
Prin lacrămi de căință, ce su
 etul s� nțește,
Al vostru trup prea șubred, curând se întărește;
Iar doctorul e Mila: și ea din cer purcede!”144.

Versuri la fel de frumoase îi închina și Iancu Văcărescu, 
ele � ind săpate pe o placă de marmură a
 ată la intrarea în 
așezământ:

„Voi, carii, fără ajutor, v-a
 ați trudiți de boli,
Veniți! Iubirea cea de om vă cheamă să vă scoale!
Cât e putință, aici găsiți duioasă mângâere;
Iar darul cel desăvârșit numai de sus se cere!”145.

Importanța spitalului era subliniată și de străinii a
 ați în 
acea vreme în Capitala țării. Astfel, abatele italian Domenico 
Zanelli preciza, în urma vizitei făcute în București în anul 
1841, că printre clădirile însemnate de aici se a
 ă și „spitalul 
fondat în 1835 de Doamna Brâncoveanu, în care pot încape 
60 de bolnavi”146. 
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Odată cu inaugurarea Spitalului Brâncovenesc, ctitora 
acestuia considera necesară realizarea unui regulament de 
funcționare, cu scopul de a �  păzită „pururea buna orându-
ială”. În acest sens, la 28 octombrie 1838, văduva marelui 
ban Grigore Brâncoveanu întocmea Așezământu ocărmuiri din 
lăuntru a Spitalului mieu Brâncovenesc. Un document amplu, 
alcătuit din 14 foi legate și îmbrăcate în pluș roșu și puse într-
un toc de carton, având o bulă de argint ce conținea pecetea 
donatoarei, legată cu șnur de aur, acesta conținea normele de 
funcționare ale � ecărui angajat al așezământului, care trebuia 
înștiințat de îndatoririle sale încă de la început147.

Din paginile acestui regulament se observă faptul că 
noul spital era o instituție cu o activitate amplă, care, alături 
de medicii și ajutoarele lor, indispensabili într-un asemenea 
loc, avea nevoie de un aparat administrativ specializat, care 
să funcționeze după norme bine stabilite. În acest sens, docu-
mentul conținea câte un set de reguli pentru � ecare, începând 
de la epitrop și încheind cu portarul instituției.

Așa cum am precizat mai sus, epitropul, care poate �  ase-
mănat cu un manager, era direct responsabil în fața Eforiei 
Așezămintelor, urmând să se îngrijească de toate treburile 
administrative ale spitalului și de toate nevoile personalului, 
� ind direct răspunzător „pentru orce neorânduială și neîngri-
jire se va urma în aceste așezări și pentru orce pagubă se va 
pricinui la venituri și la acareturile lor”148.

Economul era principalul responsabil de buna funcționare 
a spitalului. Acesta urma să locuiască în spital, � ind direct 
responsabil de personalul auxiliar, de obiectele spitalului, de 
aprovizionarea cu hrană a bolnavilor și a angajaților, de plata 
salariilor „poslujnicilor”, de inspectarea saloanelor, a bucătă-
riei, a spălătoriei și a tuturor celorlalte încăperi, pentru a se asi-
gura că sunt curate și în bună orânduială, și de aprovizionarea 
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spitalului cu cele necesare funcționării (cărbuni, lemne, lumâ-
nări, săpun, untdelemn etc.). Totodată, acesta, alături de chi-
rurg, trebuia să se ocupe de primirea bolnavilor, precum și 
de înștiințarea rudelor bolnavilor care decedau în spital. Tot 
între atribuțiile lui intra și aceea de martor în cazul în care 
vreunul dintre bolnavi dorea să își scrie testamentul149.

Din rândul personalului administrativ făcea parte și 
secretarul. Asemenea economului și colaborator direct al 
acestuia, el locuia în interiorul spitalului, la cancelarie, având 
rolul de a înregistra noii pacienți, de a ține evidența cheltu-
ielilor spitalului și salariilor angajaților, precum și evidența 

e intele r nco ene ti  
(vedere de ansamblu)
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cheltuielilor și salariilor angajaților Bisericii „Domnița Bălașa”, 
care urmau a �  notate într-o condică separată150.

În ceea ce privește personalul specializat și cel auxiliar, și 
acesta funcționa după norme bine stabilite. Unul dintre cele mai 
importanți angajați ai spitalului, doctorul, trebuia să facă două 
vizite zilnice, dimineața și seara, � ecărui pacient, căruia îi pre-
scria medicamentele necesare. Totodată, în cazul îmbolnăvirii 
vreunuia dintre cei ce locuiau în clădirile ce aparțineau Bisericii 
„Domnița Bălașa”, el era cel care trebuia să se ocupe de buna lui 
îngrijire. Acesta avea și rolul de a se îngriji ca spitalul să aibă tot-
deauna medicamentele necesare, cercetarea bunei lor calități 
intrând tot sub incidența atribuțiilor lui. În cazul în care urma 
să părăsească spitalul mai multe zile, el trebuia să găsească un alt 
doctor, căruia să îi încredințeze sarcinile sale. La � nalul � ecărui 
an, doctorul era cel care întocmea o listă în care erau precizate 
numărul bolnavilor și bolile de care aceștia au suferit151.

Chirurgul, subordonat doctorului152, avea îndatorirea de a 
primi bolnavii în spital, de a ține evidența rețetelor, pe care le 
scria într-o condică specială, de a se îngriji de buna orânduială 
și igienă a spitalului, precum și de toate cele legate de domeniul 
chirurgiei, în acest sens trebuind să ofere anual epitropului o listă 
a operațiilor ce au fost făcute. Totodată, el era cel care împărțea 
medicamentele bolnavilor și îl însoțea pe doctor la vizite153.

Ipochirurgul era direct subordonat chirurgului și doctorului. 
Acesta trebuia să � e atent ca asistenții să își facă bine treaba, să 
ofere medicamente bolnavilor conform cu recomandările docto-
rului și să treacă pe unele tăblițe speciale cu care erau prevăzute 
paturile alimentele de care avea nevoie � ecare pacient154.

Asistenții, denumiți poslușitori, aleși de econom cu acordul 
medicului și al chirurgului, erau în număr de 12, câte doi pentru 
� ecare salon. Aceștia urmau să se îngrijească de igiena paturilor 
și de îngrijirea pacienților155.
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În ceea ce privește personalul auxiliar, reguli clare 
erau realizate pentru spălătorese și pentru portar. Astfel, 
spălătoresele, subordonate economului, se îngrijeau atât de 
rufele pacienților și ale personalului, cât și de evidența aces-
tora. O persoană special desemnată dintre acestea, îngriji-
toarea rufelor, avea îndatorirea de a vizita zilnic pacienții și 
de a observa dacă rufele lor sunt în bună rânduială. Dacă 
vreunul dintre bolnavi trebuia să se schimbe, aceasta tre-
buia să îi ofere rufe curate. Totodată, săptămânal, aceasta 
se ocupa de schimbarea generală a rufelor156.

Portarul era întotdeauna la poarta spitalului, neîn-
găduind niciunei persoane străine să intre în incintă în 
timpul vizitelor doctorului și nici introducerea de ali-
mente sau băuturi din afară. În fiecare seară, acesta tre-
buia să încuie porțile așezământului și să înmâneze cheile 
economului157.

Deși nu se precizează nimic despre rolul bucătarului, în 
baza regulilor impuse celorlalți angajați ai spitalului, putem 
considera că acesta era sub directa coordonare a medicului, 
urmând să respecte rețetele impuse de acesta. Totodată, el 
era cel care se ocupa de curățenia bucătăriei și de buna ei 
funcționare. Foarte probabil, în cazul în care anumite ali-
mente sau ustensile lipseau, acesta se adresa în mod direct 
economului.

De prevederile Așezământului Saftei Brâncoveanu nu 
erau exceptați nici pacienții. Aceștia erau primiți în spital 
indiferent de etnie, religie sau sex, atât timp cât nu sufe-
reau de boli cronice și aveau vârsta de peste 10 ani. Pacienții 
își lăsau toate lucrurile la intrare, urmând a fi restituite 
la ieșirea din spital. Niciun pacient nu avea voie să ofere 
altuia din mâncarea sa, nici să facă gălăgie prin practica-
rea jocurilor de cărți sau de zaruri. Totodată, acesta nu 
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avea voie să iasă din spital înainte de a se vindeca decât cu 
învoirea doctorului. De asemenea, nu avea voie nici să se 
întoarcă dacă nu a obținut în prealabil încuviințarea doc-
torului. Rudele și cunoscuții pacienților aveau dreptul la 
două vizite săptămânal, dar le era interzisă aducerea de ali-
mente. Pentru nevoile lor spirituale, cu încuviințarea doc-
torului și a chirurgului, pacienții aveau dreptul să meargă 
duminica și la sărbători la Biserica „Domnița Bălașa”, dar 
numai sub supravegherea a doi asistenți. Totodată, după 
ce se vindecau, ei erau îndemnați să se spovedească și să se 
împărtășească. În caz de deces, pacientul era depus pentru 
48 de ore într-o cameră special amenajată, urmând ca după 
aceasta să fie îngropat într-un mormânt cu o adâncime de 
2 coți. În caz de necesitate, medicul avea dreptul de a face 
decedatului autopsia, iar dacă rudele refuzau, acestea tre-
buiau să îl îngroape pe propria cheltuială. Bunurile celui 
decedat erau păstrate pe o perioadă de un an, iar în cazul în 
care nu erau cerute de vreun moștenitor, ele erau date de 
pomană158.

Deși nu există informații clare legate de domeniile de 
expertiză ale spitalului, analizând documentele rămase de 
atunci, lista instrumentelor chirurgicale, cât și Așezământul 
Saftei Brâncoveanu, putem emite câteva ipoteze cu privire 
la acest aspect. Astfel, din Așezământul spitalului reiese 
clar faptul că acesta nu era dedicat bolnavilor cronici, adică 
persoanelor care sufereau de ohtică (tuberculoză – n.n.), 
de dropică (hidrocefalie – n.n.) sau de râie159. Totodată, 
prezența chirurgului în interiorul spitalului ne duce cu 
gândul la faptul că aici erau realizate și operații. În ceea ce 
privește instrumentarul chirurgical și cel medical, putem 
conchide că aici erau tratate atât probleme ortopedice, cât 
și oftalmologice, de pneumologie și de obstetrică.
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oștenirea Domniței Bălașa a fost mult sporită, un veac mai 
târziu, de către soția ultimului urmaș direct al Brâncovenilor, 
Safta Brâncoveanu, femeie cu viață sfântă, care a slujit spre 

sfârșitul vieții ca monahie la Mănăstirea Văratic. Având și ea parte de aceeași 
încercare precum Domnița Bălașa – lipsa urmașilor –, și-a apropiat ca � i de 
su� et pe mulți dintre suferinzii și săracii din București, care au a� at, vreme de 
un veac și jumătate, vindecare ori alinare în Spitalul ctitorit de această mare 
doamnă, exemplu grăitor al sintezei dintre tradiția răsăriteană bizantină și 
cea occidentală”.

MMM„„„

DDDAN IEL
Patriarhul României
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recerea la cele veșnice a Saftei Brâncoveanu, 
survenită în anul 1857, la Mănăstirea 
Văratec, unde s-a retras în ultima parte a 
vieții, luându-și numele de schimonahia 

Elisabeta, nu a însemnat și întreruperea activității Spitalului 
Brâncovenesc.

Încă din timpul vieții văduvei marelui Ban Grigore 
Brâncoveanu, așezământul s-a bucurat de prosperitate, 
fapt ce a permis dezvoltarea complexului și a activităților 
desfășurate aici. Astfel, la cinci ani după inaugurare, în data 
de 17 martie 1842, epitropii spitalului semnau un contract 
cu arhitectul Joseph Hartl pentru construirea unei noi aripi, 
aceasta urmând să aibă, conform inscripției de la intrare, rolul 
de „divisiune medico-chirurgicală”, în timp ce în vechea clă-
dire continuau să � e tratați pacienții ce sufereau de alte boli. 
Arhitectul avea obligația să dea în funcțiune clădirea până la 
începutul anului 1844160. 

TTT
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Conform contractului, noua clădire, lungă de 22,5 stân-
jeni (aproximativ 44 metri), lată de 6,3 stânjeni (aproximativ 
12,5 metri) și cu aceeași înălțime ca vechea clădire, trebuia să 
aibă două etaje, construcția urmând a �  asemănătoare cu cea 
realizată de același arhitect cu câțiva ani înainte, deosebirea 
constând în faptul că acoperișul era confecționat din aramă de 
cea mai bună calitate, adusă de la Viena161. Din lista de materi-
ale necesare pentru noua construcție reiese faptul că întregul 
proces a implicat cheltuieli în valoare de 275.000 lei162. 

Creșterea numărului de pacienți a făcut necesară con-
struirea unei a treia clădiri, astfel că, la 15 martie 1856, era 
semnat un deviz pentru achiziționarea materialelor necesare 
în scopul realizării acesteia. Prețul edi� cării noului local era 
de 636.140 lei, la care se mai adăugau costurile realizării unui 

Spitalul Brâncovenesc 
(fațadă)
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zid împrejmuitor, precum și a unor camere pentru portarul 
ce deservea aripa cea nouă, în valoare totală de 44.119 lei. 
Noua clădire putea primi 200 pacienți, cuprinzând 10 saloane 
mari, 12 odăi mai mici și 8 (odăi – n.n.) private163. Fiecare 
salon avea în componență 10 paturi, acestea � ind însoțite de 
câte o măsuță din � er pentru medicamentele și alimentele 
pacienților164. Pentru buna funcționare a noului local, nu a fost 
trecut cu vederea niciun lucru de trebuință, de la obiecte vesti-
mentare (
 anele, cămăși, izmene, halate, scu� i, ciorapi etc.) și 
cele necesare pentru confortul pacienților (plăpumi, perne de 
lână, cearșafuri și, foarte interesant, o nouă baie165 cu abur și 
duș), până la mobilier și instrumente chirurgicale166. Nici nevo-
ile spirituale nu au fost uitate. În acest sens, la 24 noiembrie 
1858, pictorul Vasile Sera� m realiza pentru noua clădire cinci 
icoane ale S� nților Doctori fără de arginți Cosma și Damian167. 

Alături de acest nou local, în baza devizului din data de 
1 mai 1856, erau achiziționate materiale pentru edi� carea 
unei spițerii, costul lor ridicându-se la suma de 82.535 lei168. 
Pentru înfrumusețarea întregului complex, la 12 aprilie 1858, 
arhitectul Julius Freiwald169 se angaja să realizeze o nouă par-
doseală din asfalt, având ca termen de execuție maximum 
cinci săptămâni de la începerea lucrării170.

Un aspect deosebit de interesant consta în faptul că 
sumele pentru realizarea tuturor acestor proiecte erau luate 
din fondurile Așezămintelor, fără niciun alt ajutor din partea 
unor persoane străine sau din partea statului. Totodată, pentru 
înfăptuirea lor, spitalul achiziționa mai multe terenuri anexe 
a
 ate în vecinătate. Astfel, la 21 ianuarie 1848, Uța, văduva 
lui Ioan sin Ioan, vindea spitalului o casă a
 ată în Mahalaua 
„Domnița Bălașa”, în schimbul sumei de 8.000 lei171. De aseme-
nea, în luna august a anului 1850, Luxandra Lavada se învoia 
cu reprezentanții spitalului pentru cedarea, contra cost, a unui 
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loc a
 at în Ulița Căldărarilor, suma de achiziționare � ind de 
100 galbeni împărătești (aproximativ 3.120 lei)172. Patru ani 
mai târziu, la 6 noiembrie 1854, Tribunalul Comercial înre-
gistra un nou act de vânzare-cumpărare realizat între Chiriță 
Vasiliu și Maria Polcovniceasca, masa sa, și spital, prin care 
primii ofereau, în schimbul sumei de 700 galbeni împărătești 
(aproximativ 21.840 lei) mai multe case a
 ate în Mahalaua 
„Domnița Bălașa”, care, alături de casa vândută de Uța, 
urmau să constituie locul în care, în anul 1891, era constru-
ită spițeria173. În anii următori, Eforia continuă procesul de 
achiziționare de proprietăți a
 ate în zona spitalului. În acest 
sens, la 10 ianuarie 1855, aceasta cumpăra casele lui Gheorghe 
Constantin Gherman a
 ate în Mahalaua „Sfântul Nicolae 
din Prund”174. Totodată, în același an, la 28 septembrie, erau 
achiziționate și casele lui Nicolae Aspru și Luxandrei Lavda din 
Ulița Căldărarilor175. Spre � nele secolului, mai exact la 23 iulie 
1892, Eforia achiziționa, în schimbul sumei de 72.000 lei, un 
loc cu o suprafață de aproximativ 35.000 metri pătrați a
 at 
în zona Dealului Filaret, pe Strada „11 Iunie 1855” – actualul 
Parc „Carol” – fostă proprietate a lui Murat Manuc Bei (1810-
1893)176. Locul era compus dintr-un parc cu pomi fructiferi, 
casă, pivniță cu două etaje și casă pentru portar177.

Alături de achizițiile realizate de Epitropie pentru Așe-
zămintele Brâncovenești, acestea s-au bucurat și de alte danii 
oferite atât de ctitora lor, cât și de alte persoane. În acest 
sens, la 10 februarie 1851, Safta Brâncoveanu dăruia spitalu-
lui moșiile Osica și Vlăduleni din județul Romanați. Totodată, 
în urma analizei fondului documentar al Așezămintelor se 
observă că ele dețineau în proprietate și alte moșii: Sopârliga 
(Buzău), Necșești (Teleorman), Sărățeni (Ialomița), Braniștea-
Săvești (Dâmbovița), Măceșurile (Dolj), Fundeni (Prahova), 
Râioși (Teleorman), Cervenia (Teleorman) etc.178. Pentru buna 
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funcționare a tuturor acestor moșii și pentru o exploatare cât 
mai e� cace, la 10 octombrie 1840, Eforia Așezămintelor stabi-
lea unele norme privitoare la modul în care ele puteau �  aren-
date. Conform acestor norme, luarea în arendă era realizată 
pe o perioadă de șase ani, prin licitație publică, � ind interzisă 
împărțirea lor altora sau privarea locuitorilor de vreun drept 
al lor179. Totodată, aici erau stipulate norme legate de relația 
dintre arendaș și clăcaș, dijmă, protejarea văduvelor sărace 
și bărbaților nevolnici ce locuiau în cuprinsul moșiilor și care 
erau scutiți de „răspunderea proprietărească”, de scutirea de 
dijmă a preoților și cântăreților bisericești ce slujeau aici, pre-
cum și de modalitatea de plată a arendei. Pentru nerespectarea 

Pia a i escu o  și 
Spitalul Brâncovenesc 
(imagine de epocă)

Editura BASILICA



76

SPITALUL BRÂNCOVENESCSPITALUL BRÂNCOVENESCSPITALUL BRÂNCOVENESC

prevederilor, răspunderea cădea asupra arendașului, care tre-
buia să acopere din banii proprii eventualele penalități180. 

În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Spitalul 
Brâncovenesc trece printr-o serie de modi� cări administra-
tive. Astfel, în urma trecerii la cele veșnice a primului epi-
trop al așezământului, undeva înainte de anul 1849, Safta 
Brâncoveanu îi cerea domnitorului, la 28 martie 1850, întări-
rea numirii în această funcție a lui Constantin Benescu, fostul 
econom al spitalului, urmând ca în locul lui să � e ales pita-
rul Dimitrie Berlescu181. Trei ani mai târziu, la 28 mai 1853, 
văduva marelui ban Grigore Brâncoveanu îl numea în funcția 
de epitrop, în locul lui Constantin Benescu, care, „pentru Pia a i italul r nco enesc 

(vedere de epocă)
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bătrânețea lui înaintată, avea nevoie de odihnă”, pe doctorul 
Dimitrie Sachelarie182. Totodată, de-a lungul celei de-a doua 
jumătăți a secolului, în funcția de epitropi ai spitalului s-au 
succedat mai multe personalități de marcă ale vremii, ce au 
ajutat la buna funcționare a acestuia183.

Un moment important din punct de vedere administra-
tiv îl reprezintă reîntoarcerea Saftei Brâncoveanu la conduce-
rea Așezămintelor, în cursul anului 1853, această decizie � ind 
luată – conform spuselor ei – din cauza „vremilor răzvrătite, 
cu lipsă de mitropolit și episcopi” provocate de Revoluția de 
la 1848184. Trei ani mai târziu, ctitora spitalului îl asocia la 
conducere pe nepotul său, principele Grigore Basarab-Brân-
coveanu, � ul � icei sale adoptive, Zoe, și a domnitorului Ghe-
orghe Bibescu185.

Tot în această perioadă au loc și modi� cări la nivelul 
personalului medical. În data de 17 aprilie 1851 trecea la 
cele veșnice primul chirurg al spitalului, doctorul Francesco 
Nisato, în locul lui � ind numit doctorul Joseph Pantzelt186. 
Doi ani mai târziu, la 1 august 1853, era angajat un nou ipo-
chirurg, în persoana lui Franz Götz, acesta urmând să aibă 
aceleași îndatoriri prevăzute în Regulamentul spitalului187. De 
asemenea, la 1 februarie 1859, în urma îmbolnăvirii docto-
rului Dimitrie Sachelarie, el era înlocuit temporar de Ștefan 
Capșa, care va funcționa până la 1 noiembrie, � ind înlocuit 
după acest moment de doctorul Trianda� lis, suplinit, în cali-
tate de medic secund, de Jean Borcaci Mor188. Numărul mare 
de pacienți a dus și la reorganizarea serviciului medical în 
două secții, � ecare administrată de câte un medic principal și 
unul secund189. Tot ca urmare a numărului ridicat de pacienți, 
dar și pentru a-i obișnui pe aceștia cu faptul că serviciul spita-
licesc este unul bene� c, în anul 1864 era în� ințat unul dintre 
primele servicii dedicate consultațiilor gratuite190.
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Spitalul Brâncovenesc a jucat un rol important și în 
ceea ce privește educația medicală. În acest sens, la începu-
tul anului 1859, epitropia aproba cererea doctorului Carol 
Davila, ca elevii Școlii de Medicină care se a
 a în curtea 
Mănăstirii „Mihai Vodă” – viitoarea Facultate de Medicină 
– să asiste, de trei ori pe săptămână, la vizitele făcute de 
către medici pacienților191. De asemenea, în anul 1879, doc-
torul Nicolae Kalinderu192 organiza aici un muzeu de anato-
mie patologică, care, la � nalul secolului, număra peste 500 
de exponate193. Totodată, aici exista și o bibliotecă, care, la 
15 mai 1878, cuprindea 210 volume, majoritatea volume-
lor � ind cărți de autor pe domeniul medical, scrise în limba 
franceză194. 

Pa ilionul e consulta ii ratuite 
al Spitalului Brâncovenesc
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Competența personalului și, totodată, buna organizare a 
spitalului s-au observat cel mai bine în timpul Războiului de 
Independență (1877-1878), atunci când aici au fost internați 
numeroși soldați români și ruși răniți în luptele din Bulgaria195, 
aceste două aspecte � ind subliniate și de eforul Așezămintelor 
din acea perioadă, mitropolitul Calinic Miclescu196.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat pen-
tru Spitalul Brâncovenesc și o primă perioadă în care statul, 
fără a ține cont de prevederile statutare ale așezământului, a 
încercat implicarea în treburile interne197. Cu toate acestea, 
noul veac găsea așezământul într-o situație prosperă și cu o 
organizare demnă de ceea ce, cu mai bine de un veac în urmă, 
preciza în Regulament ctitora lui. 

ilul o ni a la a
(intrarea principală)
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arta ucure ti ului i a lasa entul e intelor r nco ene ti 
(sfârșitul secolului al XIX-lea)
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Plan e situa ie 
(1911)
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nceputul secolului al XX-lea a adus schimbări 
majore atât din punct de vedere administrativ, cât și 
organizatoric, în ceea ce privește situația Spitalului 
Brâncovenesc. În acest sens, în anul 1903 era clă-

dit un nou pavilion pentru consultații gratuite și un laborator 
de anatomie patologică și bacteriologie, în locul vechii clădiri 
a administrației198. De asemenea, în perioada 1904-1906, ca 
urmare a faptului că vechile clădiri ale spitalului erau impro-
prii pentru ceea ce reprezenta medicina la începutul secolu-
lui al XX-lea, epitropia hotăra zidirea unui nou local, moment 
marcat printr-o inscripție montată în rotonda acestuia199.

Activitatea medicală continuă neîntrerupt și în această 
perioadă, extinzându-se – sub directa coordonarea a perso-
nalului medical deservent spitalului – în unele zone în care 
Așezămintele dețineau proprietăți. Astfel, începând cu anul 
1903 sunt create mici așezăminte spitalicești și dispensare la 
Dăbuleni, Cervenia, Gângiova, Stoenești, Măceșuri, Necșești 
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și Câmpina200, pentru ajutorarea locuitorilor din aceste zone. 
De asemenea, între anii 1912-1915 este în� ințat Sanatoriul 
spitalului, din veniturile adunate aici urmând a �  susținute 
parțial și celelalte secții201.

Nici educația medicală nu a fost trecută cu vederea, în 
anul 1904 � ind inaugurată Școala de In� rmiere, unde urma 
să � e pregătit personalul auxiliar ce trebuia să lucreze în 
cadrul Spitalului Brâncovenesc202. Cursurile realizate aici 
aveau o durată de doi ani, la ele având posibilitatea să par-
ticipe tinere între 18 și 30 ani, de naționalitate română, fără 
probleme medicale și cu cunoștințe în materie de scris, citit și 
matematică203.

Spitalul Brâncovenesc
(vedere de epocă)
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Primul Război Mondial a găsit complexul spitalicesc bine 
echipat și pregătit să facă față unui eveniment de o asemenea 
magnitudine, acesta funcționând neîntrerupt și după ocu-
parea Bucureștiului, în prima perioadă la Galați, apoi la Iași. 
Totodată, clădirile din București au fost arondate trupelor 
de ocupație, urmând ca aici să funcționeze un lazaret militar 
german204.

Perioada interbelică a reprezentat pentru ctitoria Saftei 
Brâncoveanu un răstimp în care greutățile au început să apară 
din ce în ce mai mult, acestea � ind cauzate atât de distrugerile 
provocate de prima mare con
 agrație mondială, cât și de pune-
rea în practică a reformei agrare din anul 1921, atunci când 

Palatul Justi iei i
Spitalul Brâncovenesc
(vedere de epocă)
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olul  la oratorul e testare i saloane 
ale Spitalului Brâncovenesc
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Așezămintele au fost expropriate de moșiile pe care acestea le 
dețineau. În acest sens, pentru continuarea activității, servici-
ile medicale au început să � e oferite contra cost, excepțiile � ind 
reprezentate de cei care se a
 au în imposibilitatea clară de a 
le plăti205. În ciuda acestui fapt, numărul de locuri din cadrul 
spitalului a crescut treptat, ajungând la 500 de paturi în peri-
oada interbelică206. Conștient de di� cultățile prin care trecea 
instituția medicală și la intervenția Patriarhului Miron Cristea 
(1925-1939), eforul Așezămintelor, a principelui Constantin 
Basarab-Brâncoveanu și a avocatului Mihail Antoniadi, cu pri-
lejul sărbătoririi centenarului Spitalului Brâncovenesc, regele 
Carol al II-lea (1930-1940) hotăra acordarea unei subvenții 
în valoare de 1.300.000.000 lei pentru continuarea activității 
de aici207.

În această perioadă au loc și modi� cări de ordin admi-
nistrativ. În acest sens, în anul 1912 era sancționat, prin 
Decretul regal nr. 167, un nou Regulament pentru Administrația 
Așezămintelor Brâncovenești, întocmit pe baza vechiului 
Așezământ al Saftei Brâncoveanu. Conform noului Regulament, 
personalul medical era compus din medici-șe�  ai diviziilor, 
medici de divizie, medici secundari, interni și externi, numă-
rul lor urmând a �  stabilit în conformitate cu bugetul disponi-
bil208, toți aceștia având norme de lucru bine stabilite. Astfel, 
medicii-șe�  trebuiau să � e aleși direct de epitropi, având dreptul 
de a activa în cadrul spitalului până la vârsta de 65 ani, pentru 
secția de interne, respectiv 60 ani, pentru secția de chirurgie. 
De asemenea, medicii de divizie erau aleși doar dintre medicii 
secundari cu o vechime de cel puțin 8 ani. Celelalte cadre medi-
cale erau alese pe bază de concurs, contractele lor variind între 
2 și 4 ani209. Tot în cadrul acestui Regulament erau prevăzute 
reguli clare privind concursurile ce trebuiau susținute în sco-
pul ocupării unor posturi în cadrul spitalului210.
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Nici personalul auxiliar nu era trecut cu vederea de noile 
norme. Astfel, acesta era compus din: supraveghetoare-șefă, 
supraveghetoare clasa I, supraveghetoare clasa a II-a, supra-
veghetoare clasa a III-a, îngrijitoare de bolnavi clasa I, îngriji-
toare de bolnavi clasa a II-a, îngrijitoare stagiare și eleve îngri-
jitoare211, acestea urmând să lucreze � ecare conform unor 
reguli bine stabilite212.

ealul Patriarhiei [stânga] și 
Spitalul Brâncovenesc [dreapta]
(imagine de epocă)
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ctul e un a iune 
al e intelor r nco ene ti  
ce cu rin e e ntul 
a  ei r nco eanu  riso ul 
o nitorului le an ru 
i itrie hica i ctul e 
re are a s italului c tre oria 
e intelor r nco ene ti 
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Potrivit aceluiași Regulament, în cadrul Așezămintelor 
funcționa și un Serviciu de intendență, din care făceau 
parte intendenții Spitalului Brâncovenesc, cei ai Bisericii 
„Domnița Bălașa”, bucătarii, spălătorii, mecanicii și grădina-
rii, coordonați de un intendent-șef213.

Tot din informațiile oferite de Regulament, a
 ăm că un 
rol deosebit de important în cadrul complexului îl avea labo-
ratorul de anatomie patologică și bacteriologie, unde erau rea-
lizate toate cercetările în aceste domenii, precum și radiogra-
� ile. Ele erau coordonate de un medic specialist, numit direct 
de epitropi214.

În � nalul Regulamentului există câteva norme privitoare 
la modul de funcționare a farmaciei (alegerea farmacistului-
șef, personalul auxiliar, atribuțiile acestora etc.). Un aspect 
deosebit de important în cadrul acestor norme este consti-
tuit de faptul că aici se vorbește despre un serviciu de gardă 
care, în lipsa farmacistului-șef, trebuia să preîntâmpine orice 
nevoie a personalului medical215. Acest serviciu, cu durata de 
24 ore, trebuia să � e asigurat de interni, care puteau �  găsiți 
� e în farmacie, � e în camera de gardă și care, în caz de părăsire 
a locului de muncă, erau imediat destituiți216.

După izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, 
Spitalul Brâncovenesc a fost subordonat, prin Decretul nr. 
3596/24 octombrie 1940, controlului direct al statului, care 
hotăra ca așezământul să � e condus în continuare de doi epi-
tropi, dar aceștia trebuiau aleși de către șeful statului, doar 
în cazul unuia � indu-i cerută părerea patriarhului. În ciuda 
protestelor Patriarhului Nicodim Munteanu, mareșalul Ion 
Antonescu îl numea ca epitrop pe doctorul Constantin Zissu, 
iar mai apoi, în urma rebeliunii legionare, pe doctorul E. 
Christide, în timp ce al doilea epitrop, ales în urma recoman-
dării patriarhului, era Emanoil Hagi-Mosco, însă fără ca acesta 
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să aibă aceeași autoritate precum cel numit în mod direct de 
către șeful statului217. Totodată, așezământul spitalicesc a 
fost militarizat, devenind Spitalul Z.I. 305, cu rolul de a trata 
soldații răniți pe front. Din nefericire, bombardamentele din 
27 iulie 1944 au dus la distrugerea pavilionului farmaciei, a 
mai multor laboratoare, precum și a acoperișului azilului218.

 Un ultim moment de bucurie înainte de instaurarea regi-
mului comunist în România a venit abia în data de 28 octom-
brie 1944, când, în urma abrogării Decretului din anul 1940, 
așezământul Saftei Brâncoveanu își recăpăta, pentru o scurtă 
perioadă de timp, vechea autonomie219.

Spitalul Brâncovenesc 
(vedere de ansamblu)
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Personalul Spitalului Brâncovenesc (imagini de epocă) 
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ctivitatea � lantropică instituțională a Bisericii a fost brutal 
întreruptă pentru aproape o jumătate de veac, odată cu instala-
rea regimului comunist de după cel de-Al Doilea Război Mondial 

(1946-1989), tocmai în perioada când cea mai arzătoare problemă era chiar 
asistența socială. A
 ată sub prigoana comunistă, Biserica a fost nevoită să-și 
exercite doar misiunea ei sacramentală, liturgică și pastorală, fără activități 
social-� lantropice instituționale”.

AAA„„„

DDDAN IEL
Patriarhul României
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nstaurarea regimului comunist în România a repre-
zentat un punct de cotitură în istoria Așezămintelor 
Brâncovenești, de acum începând – așa cum preciza 
academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici – 

operațiunea de des� ințare a ctitoriei Saftei Brâncoveanu, prin 
deposedarea ei de moșiile pe care aceasta le deținea și prin 
subminarea autonomiei Epitropiei220.

Un prim pas în înfăptuirea acestui deziderat este realizat 
odată cu venirea la putere a guvernului condus de Petru Groza, 
moment în care, la ordinele ministrului D. Bagdasar și ale lui V. 
Marinescu, directorul Sindicatelor sanitare, epitropii legitimi 
ai Așezămintelor au fost înlocuiți, în mod abuziv, cu doctorii 
P. Stănculescu, Ionescu-Dorohoi și Ștefan Milcu221. În ciuda 
protestelor Patriarhului Nicodim, care convoacă, la 8 februa-
rie 1945, o ședință a Consiliului de Familie, și a intervenției 
avocatului Ottulescu, cel care sublinia importanța respectării 
Regulamentului Saftei Brâncoveanu, decizia a fost menținută222.

III
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La un an distanță, Ministerul de Justiție hotăra tre-
cerea Așezămintelor sub conducerea unei comisii interi-
mare, fapt ce a avut ca rezultat demisia, sub formă de pro-
test, a celor doi epitropi testamentari, care, la intervenția 
Patriarhului Nicodim, au fost înlocuiți de C. Sturdza și G. 
Plagino223, aceștia fiind întăriți în noile funcții prin Înaltul 
Decret Regal nr. 240/17 octombrie 1946. Noii epitropi 
reușesc să obțină revocarea din funcție a comisiei pentru 
o altă scurtă durată de timp224, însă victoria era doar una 
efemeră.

În data de 5 septembrie 1947, Florica Bagdasar, minis-
tru al Sănătății în acea perioadă, numea, prin Decizia nr. 
68013, un nou epitrop, în persoana lui N. Covali, oferindu-
i rolul de conducere exclusivă a Așezămintelor și anulând 
orice prerogative ale epitropilor testamentari225. Totodată, 
câteva luni mai târziu, la 1 octombrie 1947, Ministerul 
Sănătății cerea conducerii Așezămintelor predarea unei 
liste de personal, care, „din motive economice”, trebuia 
redus226.

Politica opresivă a continuat și în anul 1948. În acest 
sens, la 3 februarie, în baza Deciziei nr. 202 a Comisiei de 
Redresare economică, Spitalul Brâncovenesc trecea în sec-
torul medical de stat, sub denumirea de Spitalul de Stat nr. 
2227. Tot acum este distrusă și o mare parte a patrimoniu-
lui Brâncovenesc, constând din cărți, obiecte de artă și nu 
numai228.

Trecerea așezământului din domeniul privat în cel 
public nu a însemnat și întreruperea activității medicale 
aici, aceasta continuând aproape 40 ani, până când planu-
rile lui Nicolae Ceaușescu (1965-1989) au dus la demolarea 
lui. În acest sens, încă din anul 1952 era elaborat „planul 
de sistematizare și reorganizare a orașului București”229. 
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Momentul prielnic pentru aplicarea acestuia l-a consti-
tuit marele cutremur din anul 1977, în urma căruia nume-
roase clădiri ale Capitalei au fost afectate. Astfel, din acest 
moment, administrația statului pune în aplicare amplul 
proiect de reorganizare a centrului Capitalei și de edificare 
a Casei Poporului, pe eșafodul acestui proiect căzând atât 
Cartierul Uranus, cât și așezământul Saftei Brâncoveanu. 
Arhitectul Cristian Dicu-Sava oferă o imagine grăitoare a 
momentului demolării Spitalului Brâncovenesc:

„Într-o vineri, Ceaușescu a hotărât să demoleze 
Spitalul Brâncovenesc și luni a început demolarea. Era 
un spital proaspăt renovat, monument istoric, sălile de 
operație erau de marmură, dar n-a contat”230.

Spitalul Brâncovenesc 
(imagine din a doua jumătate 
a  s e c o l u l u i  a l  X X -l e a )
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Mo ente in ti ul transl rii statuii o ni ei la a 
in incinta e intelor r nco ene ti 
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Infamul eveniment a început în luna martie a anu-
lui 1984. Potrivit academicianului Constantin Bălăceanu-
Stolnici, Nicolae Ceaușescu ar fi negat existența unui ordin 
de demolare completă a complexului, susținând că la mij-
loc ar fi fost doar o simplă neînțelegere231, destituindu-i pe 
„responsabilii” acestui delict – Gheorghe Pană, primarul 
Capitalei, și cei ce au luat parte la demolări232.

Astăzi, la aproape o jumătate de veac de la momentul 
dispariției așezământului de binefacere, din istoria lui nu 
au mai rămas decât câteva amintiri și cele două plăci votive 

Mo ent in ti ul e ol rii 
e intelor r nco ene ti 
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menite să ofere posterității scurte informații legate de ceea 
ce a reprezentat activitatea filantropică a Brâncovenilor. Pe 
locul unde, pentru mai bine de un secol și jumătate, medi-
cina românească își avea unul dintre cele mai moderne spi-
tale, acum se ridică un simplu bloc fără nume și fără istorie. 
Doar biserica din spatele acestuia stă în continuare falnică, 
amintind de gloria unor vremuri de mult apuse, dar nu 
uitate.
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ând Dumnezeu ne va ajuta să recuperăm toate sau mare parte din 
averile Așezămintelor Brâncovenești, avem obligația sau datoria 
morală de a reconstrui un spital, iar dacă nu se poate face aici, o 

să-l facem în altă parte. Iar acest nou așezământ medical va avea ca prim scop 
ajutorarea bătrânilor și a bolnavilor, pentru ca Biserica să arate în faptă ceea 
ce mărturisește în cuvânt, ca Evanghelia iubirii lui Hristos față de cei bolnavi 
pe care El i-a vindecat să se arate acum și prin trupul Său tainic, care este 
Biserica”.

CCCCCC„„„

DDDAN IEL
Patriarhul României
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NNN
e punem adesea întrebarea, desigur îndrep-
tățită, ce reprezintă sănătatea? Să � e aceasta 
doar un termen tehnic, așa cum este utilizat 
în dicționare, pentru a de� ni starea bună a 

unui organism în care toate organele funcționează în mod 
normal și regulat233, sau ea reprezintă ceva mai mult? Acest 
lucru este greu de elucidat sau, mai bine spus, aproape impo-
sibil, având în vedere numeroasele opinii din diferite domenii, 
diversele curente de gândire și deosebirile de ordin social. Un 
singur lucru este clar însă, și anume: încă de la crearea omu-
lui, acesta și-a dorit, printre altele, să � e sănătos. În acest 
sens, Sfânta Scriptură oferă ca dovadă numeroase momente 
în care omul se roagă lui Dumnezeu pentru sănătate, atât 
cea trupească  (Ieșirea 15, 26; Psalmul 6, 2-3; Ecclesiasticul 28, 
3; 34, 19; Luca 9, 11, Faptele Apostolilor 4, 30; 9, 34), cât și 
cea su
 etească (Psalmul 40, 4). Pornind de la acest aspect, 
putem considera, oare, că există două feluri de sănătate, una 
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a trupului și alta a su
 etului, sau că sănătatea, în integrali-
tatea ei, cuprinde atât � zicul, cât și spiritualul? Răspunsul 
este unul anevoios de formulat, punând față în față două 
curente de opinie care, analizate în mod super� cial, par anta-
gonice, dar care, în esență, sunt complementare: cel medical 
și cel teologic. 

Încă de la începuturile ei, Biserica a susținut medicina 
și a binecuvântat activitatea medicală, sprijinind-o nu numai 
prin cuvânt, ci și prin fapte. Nenumărate sunt exemplele de 
slujitori ai Bisericii care, din iubirea lor de oameni, au în� ințat 
așezăminte spitalicești, atât în perioada antică, cât și mai târ-
ziu, până astăzi. Cine nu cunoaște vasta operă � lantropică a 
Sf. Vasile cel Mare, denumită generic Vasiliada – un adevărat 
complex ce cuprindea un azil pentru bătrâni, un spital, o lepro-
zerie, un xenodohion, adică o casă de primire pentru călători, 
și un orfelinat cu școală de meserii pentru adolescenți234 –, 
sau activitatea Sf. Ioan Gură de Aur de edi� care a mai multor 
spitale în Constantinopol235?

Biserica noastră strămoșească, prin toată activitatea sa, a 
manifestat spirit � lantropic și determinare în ceea ce privește 
grija față de semeni, mai ales față de cei a
 ați în di� cultate, 
lucru dovedit de nenumăratele așezăminte sociale, medicale 
și educaționale pe care le-a creat sau le-a întreținut de-a lun-
gul vremurilor. Prin proclamarea anului 2020 ca An come-
morativ al � lantropilor ortodocși români, Patriarhia Română 
dorește să păstreze vie memoria acelora care au susținut spi-
ritual și material activitatea � lantropică a Bisericii, aducând 
în prim-plan chipuri de români evlavioși care s-au implicat în 
ajutorarea celor a
 ați în nevoie. Totodată, își propune să sub-
linieze rolul pe care îl are lucrarea � lantropică în societatea de 
astăzi și să ajute la sensibilizarea oamenilor și determinarea la 
acțiune concretă. 
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Apelul la trecut se dovedește a � , din acest punct de 
vedere, un imbold pentru coagularea forțelor în împlinirea 
unor proiecte de acest gen. Având permanent în minte efor-
turile înaintașilor, vom �  mai conștienți să-i prețuim și mai 
dispuși să le continuăm lucrarea. O mărturie edi� catoare în 
acest sens o poate reprezenta activitatea desfășurată în cadrul 
Așezămintelor Brâncovenești. Este greșit a se înțelege că aceste 
edi� cii ridicate de familia � lantropilor Brâncoveni și puse sub 
oblăduirea Bisericii ar �  funcționat separat sau în discordanță. 
Ele au mers, pe parcursul întregii lor activități, în colaborare, 
completându-se reciproc, pentru realizarea acelui echilibru pe 
care Juvenal, poetul roman din secolul al II-lea, îl descria prin 
frumoasa expresie „mens sana in corpore sano”. Buna activi-
tate din cadrul complexului brâncovenesc din centrul Capitalei 
nu s-a pierdut din memoria celor care și-au găsit aici alinarea 
� zică și spirituală. Din nefericire, astăzi Bucureștiul și socie-
tatea românească sunt văduvite de unul dintre edi� ciile-sim-
bol ale medicinei și � lantropiei românești. Regimul comunist 
ateu, în lupta sa împotriva religiei, văzută ca „opiul poporului”, 
și pentru preamărirea conducerii, nu a ținut cont nici de isto-
ria și nici de utilitatea ctitoriei familiei Brâncoveanu. Din vas-
tul complex edilitar, printr-o minune, astăzi supraviețuiește 
doar Biserica Domniței Bălașa, ca o amintire a ceea ce a exis-
tat, cândva, aici – o Vasiliadă a românilor.

Demolarea Spitalului Brâncovenesc și deposedarea în 
mod abuziv a Așezămintelor de terenul pe care acestea erau 
construite, precum și de moșiile ce reprezentau sursa de 
venit în vederea întreținerii activității � lantropice au avut 
efecte și pe termen lung, anihilând menirea pe care acestea o 
aveau – grija pentru cei bolnavi și suferinzi. Fără a ține cont 
de consecințe, regimul opresiv din a doua jumătate a seco-
lului al XX-lea nu a distrus doar o mică parte a moștenirii 
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brâncovenești, ci moștenirea pe care mai multe generații de 
oameni credincioși și � lantropi, prin strădania lor, au creat-o. 
Dar ctitoria Brâncovenilor nu a reprezentat doar o serie de 
edi� cii, ci o întreagă stare de spirit, stare ce a continuat și după 
dispariția spitalului din centrul Capitalei, prin urmașii acelora 
care au pus umărul la împlinirea dorinței unui prinț-� lantrop. 

Nefericitul eveniment de la începutul anului 1984, nu a 
reprezentat, totuși, dispariția totală a moștenirii Brâncovenilor. 
Cei care până la demolarea Spitalului Brâncovenesc au slu-
jit, cu timp și fără timp, la împlinirea dorinței celor care au 
pus bazele acestui așezământ de binefacere au continuat și 
pe mai departe lupta, pornind de la singurul monument ce a 
supraviețuit în fața prigoanei comuniste, Biserica „Domnița 
Bălașa”. În acest sens, organizarea administrativă reglemen-
tată prin testamentul Saftei Brâncoveanu și reînnoită prin 
Regulamentul din anul 1912 a continuat să existe, avându-i 
ca reprezentanți atât pe întâistătătorii Bisericii Ortodoxe 
Române, în calitate de efori, cât și pe urmașii celor care au 
slujit aici, în calitate de epitropi. Astfel, personalități de marcă 
ale culturii românești, așa cum sunt academicianul Constantin 
Bălăceanu-Stolnici și inginerul Ioan Hagi-Mosco, ultimii doi 
epitropi, în colaborarea cu Preafericirea Sa, Părintele Patriarh 
Daniel, și cu preoții-slujitori ai Bisericii „Domnița Bălașa” duc 
mai departe, și nu doar prin vorbe, activitatea social � lantro-
pică din centrul Capitalei, prin încercarea de a scoate la lumină 
ceea ce cândva reprezenta un etalon al medicinei și activității 
� lantropice românești. În acest sens, biserica edi� cată de � ica 
marelui Domnitor Constantin Brâncoveanu, ca demnă conti-
nuatoare a istoriei Așezămintelor, păstrează în interiorul ei 
vestigii care, cândva, puteau �  admirate în cadrul complexu-
lui brâncovenesc, un exemplu în acest sens � ind monumentul 
funerar al Zoiței Brâncoveanu, soția domnitorului Gheorghe 
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Monu entul unerar 
al o ni ei la a r nco eanu
(Biserica „Domnița Bălașa”)
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Monu entul unerar 
al oi ei r nco eanu

(Biserica „Domnița Bălașa”)
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Bibescu. Totodată, aceeași biserică, asemenea marilor ctito-
rii ale domnitorilor români, reprezintă o biserică de familie 
a Brâncovenilor, aici � ind înmormântată și domnița Bălașa 
Brâncoveanu.

Cu toate acestea, lucrul este din ce în ce mai anevoios. 
Modi� cările infrastructurale ale centrului Bucureștiului sur-
venite în ultimii treizeci de ani fac aproape imposibilă reclădi-
rea vechilor Așezăminte în același loc, iar lipsa de interes pen-
tru istoria acestora completează această stare de spirit. Însă 
speranța nu moare niciodată, iar munca tuturor celor implicați 
în acest proiect va da roade. Restaurarea spitalului spiritual 
edi� cat de domnița Bălașa Brâncoveanu – Biserica „Domnița 
Bălașa” – reprezintă doar un prim pas în acest amplu proiect. 
Așa cum o singură sămânță căzută pe pământ, dacă este îngri-
jită, dă rod însutit, așa și aceste demersuri vor rodi iarăși, iar 
de roadele lor va bene� cia întregul popor român.

Societatea românească nu trebuie să se mulțumească 
doar cu amintirea a ceea ce a fost și nici să dea uitării stră-
dania înaintașilor. Pentru bucuria lor în ceruri, Spitalul 
Brâncovenesc trebuie să învie și să își urmeze scopul pentru 
care a fost creat. Așa cum Preafericirea Sa, Părintele Patriarh 
Daniel preciza, uitarea față de toate acestea ne face vinovați în 
fața lui Dumnezeu și a ctitorilor236, iar lupta pentru împlinirea 
„testamentului” acestora reprezintă o datorie morală, datorie 
pe care � ecare în parte și Biserica în integralitatea ei trebuie 
să și-o asume. De asemenea, continuarea activității pe care 
profesorul Anibal � eohari, prin cercetările sale în domeniul 
balneologiei, precum și a celor care au pus bazele în cadrul 
Spitalului Brâncovenesc a primei Clinici de Balneologie și 
Traumatologie din țară reprezintă asumarea unei moșteniri 
ce trebuie dusă mai departe atât pentru generațiile viitoare, 
cât și pentru medicina românească. Lipsa unei implicări active 
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din partea noastră, a tuturor, reprezintă o greșeală gravă, iar 
această greșeală va �  judecată atât aici, de istorie, cât și din-
colo, de Dumnezeu – doctorul su
 etelor noastre. 

Cu credința că efortul și jertfa înaintașilor noștri nu 
vor �  uitate, sperăm că această moștenire, cu valențe multi-
ple pentru societatea românească, va în
 ori din nou, astfel 
încât, peste ani, să ne putem bucura, cu toții, de roadele ei 
binefăcătoare.

Prea ericitul P rinte Patriarh aniel 
al turi e aca e icianul onstanti n 

l ceanu  tolnici  e itro ul 
e intelor r nco ene ti  

i slu itorii isericii o ni a la a
(2 5  m a i  2 0 17)
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afta Brâncoveanu și vrednicii epitropi ai Așezămintelor 
Brâncovenești arată conștiința laicatului ortodox, care are misi-
unea de a susține lucrarea ctitoricească a voievozilor, a ierarhilor 

și a poporului dreptcredincios. De aceea, ori de câte ori slujim aici, de hramu-
rile Bisericii «Domnița Bălașa», trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca să facem 
bucurie ctitorilor nu numai prin pomenirea lor, ci și prin recuperarea bunuri-
lor pe care ei, cu jertfelnicie, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, 
le-au dăruit ca răspuns la bunătatea lui Dumnezeu și ca dorință să � e pomeniți 
spre mântuire și viață veșnică”.

SSSSSS„„„

DDDAN IEL
Patriarhul României
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Aşezămintelor brâncoveneşti Aşezămintelor brâncoveneşti Aşezămintelor brâncoveneşti 

e ieri şi e zie ieri şi e zie ieri şi e zi
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ori 
i Aşezămintelor râncoveneşti

neasa a  a r nco eanu 
(1776-185 7)

La inițiati va sa, au fost edifi cate primele 
clădiri ale Spitalului Brâncovenesc
și a fost elaborat primul Regulament 
al Așezămintelor Brâncovenești .
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Mitro olitul ri at alinic Miclescu 
(1865 -1875 )

Mitro olitul ri at i on usail  
(1865 -1875 )
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Mitro olitul ri at Iosi  heor hian 
(1886-1893 ,  1896-190 9)

Cu binecuvântarea sa, au fost înfi ințate 
Muzeul de Anatomie Patologică 
și Școala de Infi rmiere.

Mitro olitul ri at hena ie Petrescu 
(1893 -1895 )
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Mitro olitul ri at 
onon r escu onici 

(1912 -1918)

În ti mpul păstoririi sale a fost 
înfi ințat sanatoriul spitalului și a fost 

implementat al doilea Regulament 
al Așezămintelor Brâncovenești .

Mitro olitul ri at tanasie Mironescu 
(190 9-1911)
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Patriarhul Miron ristea 
(192 5 -193 9)

Patriarhul ico i  Munteanu 
(193 9-1948)

A militat pentru menținerea 
Așezămintelor Brâncovenești  

sub aceeași administrație 
conformă cu cele două Regulamente.
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Patriarhul Iusti n Moisescu 
(1977-1986)

Patriarhul Justi nian Marina 
(1948-1977)
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Patriarhul eocti st r a u 
(1986-2 0 0 7)

În ti mpul păstoririi sale, 
acti vitatea în cadrul Așezămintelor 
Brâncovenești  este conti nuată, 
în ciuda demolării majorității clădirilor lor 
și deposedării de terenurile deținute.

Prea ericitul P rinte Patriarh aniel 
(2007-Prezent)

Cu binecuvântarea Preafericirii Sale, 
se fac demersuri susținute pentru 

intensifi carea acti vității fi lantropice 
a Așezămintelor Brâncovenești .
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itro i şi l itori 
i Aşezămintelor râncoveneşti

Preot Mihail  Marinescu 
(preot paroh al Bisericii „Domnița 
Bălașa” și director delegat al Epitropiei 
Așezămintelor Brâncovenești  în anul 1959)
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Princi ele la i ir Ma rocor at

Princi ele  asara  r nco eanu
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anoil a i Mosco 
(epitrop între anii 
1941-1944 și 1945-1976)

onstanti n tur a 
(epitrop din anul 1946)
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onstanti n l ceanu tolnici 
(actualul epitrop 

al Așezămintelor Brâncovenești )

a u re eanu 
(epitrop din anul 1968)
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upă anul 1989, când cultele religioase au primit libertatea reală 
de organizare și slujire în societatea românească, vechea tradiție 
� lantropică a Bisericii a revenit în actualitate, încât astăzi 

Biserica Ortodoxă Română este cel mai mare � lantrop al societății”.
DDDDDD„„„

DDDAN IEL
Patriarhul României
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RECONSTITUIRERECONSTITUIRERECONSTITUIRE
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1 PF Daniel, Patriarhul României, „Sfântul domnitor martir Constantin 
Brâncoveanu – Model al iubirii jertfelnice și statornice față de Hristos și de neamul 
românesc”, în vol. Constantin Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cul-
tural, educațional, spiritual și social-� lantropic al Țării Românești în contextul european al 
veacului al XVIII-lea, Pr. Ioan Moldoveanu, Pr. Mihai Săsăujan (eds), Ed. Basilica, 
București, 2014, p. 9.

2 Victor Opaschi, „Sfântul Constantin Brâncoveanu – Ctitor de artă româ-
nească”, în vol. Constantin Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cultural, 
educațional, spiritual și social-� lantropic al Țării Românești în contextul european al vea-
cului al XVIII-lea, p. 15. Vrednicia domnitorului muntean și sprijinul pe care acesta l-a 
acordat dezvoltării sociale și culturale a românilor din Țara Românească, din Moldova 
și din Transilvania au fost prezentate și elogiate în mod deosebit în anul 2014, cu oca-
zia împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a acestuia, în cadrul simpozionului 
Constantin Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cultural, educațional, 
spiritual și social-� lantropic al Țării Românești în contextul european al veacului al XVIII-lea, 
organizat în data de 22 mai, la Palatul Patriarhiei din București. Totodată, exceptând 
acest eveniment, nu trebuie trecute cu vederea nici lucrările de specialitate, precum și 
studiile și articolele privitoare la personalitatea domnitorului, care tratează � e perioada 
domniei acestuia, � e trăsăturile de� nitorii ale domnitorului muntean. Fără pretenția 
de a �  exhaustivi, redăm câteva titluri care arată rolul important pe care domnitorul 
muntean l-a ocupat în cadrul cercetărilor istoriogra� ce: Constantin Brâncoveanu (1688-
1714). Studii și cercetări academice, Pr. I. Moldoveanu, Pr. Ioan Andrei Țârlescu 
(eds), Ed. Trinitas, București, 2015; Ștefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă 
Brâncoveanu. Viața, Domnia, Epoca, Ed. Basilica, București, 22014 (cu o bogată biblio-
gra� e legată de acest aspect, pp. 19-43); Jertfa lor – lumină peste veacuri. 2014 – Anul 
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comemorativ al S� nților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, Pr. Sorin-Vasile Tancău 
(ed.), Ed. Basilica, București, 2015; Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și 
cuvinte, Ed. Basilica, București, 2014; Pr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, Ed. Basilica, București, 2006; Răzvan Theodorescu, Constantin Brâncoveanu. 
Între „Casa cărților” și „Ievropa”, Ed. RAO, București, 2006; Neagu Djuvara, Între 
Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne, Ed. Humanitas, București, 
42006; Constantin Brâncoveanu, Florin Constantiniu, Paul Cernovodeanu (eds), Ed. 
Academiei Române, București, 1989; Nicolae Stoicescu, Dicționar al Marilor Dregători 
din Țara Românească și Moldova. Sec. XIV-XVII, Ed. Enciclopedică, București, 1971; Radu 
Greceanu Logofătul, Istoria Domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu Voievod 
(1688-1714), Aurora Ilieș (ed.), Ed. Academiei Române, București, 1970; Constantin 
C. Giurescu, Istoria românilor, vol. III/2: De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul 
Epocii fanariote (1601-1821), București, 1946; A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia 
Traiană, vol. VIII: Domnia lui C. Brâncoveanu (1689-1714), București, 31929 etc.

3 Revoluția culturală pe care Renașterea europeană a adus-o în toate domeniile 
de activitate a fost resimțită și în medicină. Vorbind despre istoria medicinei, Lois N. 
Magner preciza că în perioada Renașterii centrele de studiu italiene au jucat un rol 
important în ceea ce privește dezvoltarea artelor medicale (Lois N. Magner, A History 
of Medicine, Taylor & Francis, Londra/New York/Singapore, 22005, p. 201). Având în 
vedere acest aspect, nu este de mirare că domnitorul Constantin Brâncoveanu a avut la 
curtea lui numeroși învățați italieni sau școliți în Italia. Apetența domnitorilor români 
pentru învățații italieni nu este întâlnită doar în această perioadă. Cu aproximativ 
două veacuri înaintea domnitorului Constantin Brâncoveanu, un alt mare domnitor 
român, Ștefan cel Mare (1457-1504), era tratat de medicii italieni Matteo da Murano și 
Ieronimo da Cesena (Dan Berindei, Politică externă și diplomați la începuturile României 
moderne, Ed. Mica Valahie, București, 2011, p. 200). Relațiile strânse dintre Țările 
Române și statele italiene, precum și aprecierea pe care românii o aveau pentru italieni 
este subliniată și de cronicarul Miron Costin, care, descriind zona Italiei, preciza că 
„ieste țara Italiei plină, cum se zice ca o rodie, de cetăți și orașă iscusite, mulțimă și 
desime de oameni, târguri vestite, pline de toate bivșuguri” (Miron Costin, De neamul 
moldovenilor, în Opere, București, 1958, p. 247).

4 Agnes Erich, Radu Ștefan Vergatti, „Noutăți aduse în civilizația românească 
de Epoca Brâncovenească”, în vol. Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Studii și cerce-
tări academice, p. 300.

5 Deși majoritatea istoricilor consideră că bazele medicinei pe teritoriul româ-
nesc au fost pusă în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, există și unele voci 
care sunt de părere că primul spital deschis pe teritoriul României a fost, de fapt, în 
Transilvania, la Sibiu, cu mai bine de 400 de ani în urmă, pe locul unde astăzi se a
 ă 
Biserica Azilului. Conform acestora, în anul 1292, aici era organizată o casă pentru 
găzduirea celor săraci, neputincioși, șchiopi, ologi și străini. Având în vedere cele pre-
cizate, se pare că această casă era organizată sub forma unui xenodocheion bizantin 
și, nu în mod cert, sub forma unui spital. Desigur, putem lua în considerare faptul că 
aici erau oferite și îngrijiri medicale, dar suntem de părere că acest așezământ nu avea 
funcția unui spital stricto sensu [pentru mai multe detalii legate de așezământul sibian, 
a se vedea: Petre Munteanu Beșliu, Hermannstädter Spital und Spitalskirche (13.-18. 
Jahrhundert)/ Spitalul și Biserica Spitalului din Sibiu. Secolele XIII-XVIII, Arbeitskreis f. 
Siebenbürgische Landeskde, Gundelsheim, 2013].
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6 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 47.
7 Iacob Pilarino s-a născut în orașul Lixouri din Cefalonia. A studiat, pe rând, la 

Veneția și Padova. După � nalizarea studiilor în medicină, și-a oferit serviciile conducă-
torului otoman al insulei Chandia. În anul 1684, Iacob Pilarino a părăsit insula pentru 
a merge la Constantinopol, unde, datorită legăturilor pe care le avea cu reprezentantul 
lui Șerban Cantacuzino (1678-1688), a primit funcția de proto-medic la curtea domni-
torului muntean. După o ședere de trei ani în Țara Românească, în anul 1687, Pilarino 
se reîntoarce în Cefalonia, din cauza problemelor medicale are tatălui său, care moare 
la scurt timp. De acum, pentru aproape un deceniu, acesta începe un adevărat periplu 
prin Europa. În anul 1688 obține diploma în Medicină la Universitatea din Padova. 
Pentru un an de zile este numit proto-medic al țarului Petru I cel Mare (1682-1725). 
Reîntorcându-se în Italia, este numit medicul 
 otei venețiene, funcție pe care o va 
ocupa până în 1694. În anul 1695, acesta revine în Țara Românească, � ind numit 
proto-medic al domnitorului Constantin Brâncoveanu pentru aproximativ patru ani. 
După un alt periplu prin Italia și Balcani, revine în Țara Românească în anul 1701 pe 
același post pe care îl ocupase și înainte de a doua sa plecare de aici [pentru mai multe 
detalii legate de personalitatea lui Iacob Pilarino, a se vedea: Nicolae Vătămanu, „Iacob 
Pylarino, medic al curții domnești din București (1684-1687, 1694-1718)”, în vol. Din 
istoria medicinii românești și universale, Valeriu Lucian Bologa (ed.), București, 1970, 
pp. 122-130; Cristian Luca, „Contributi alla biogra� a dei medici Jacopo Pylarino 
(1659-1718) e Bartolomeo Ferrati (?-1738)”, în vol. Vocația istoriei. Prinos profesorului 
Șerban Papacostea, Ovidiu Cristea, Gheorghe lazăr (eds), Ed. Istros, Brăila, 2008, 
pp. 635-652].

8 C. Luca, „Contributi alla biogra� a dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e 
Bartolomeo Ferrati (?-1738)”, p. 636.

9 Informațiile privitoare la personalitatea lui Pantaleon Caliarchi sunt destul 
de sumare, dar ne oferă câteva linii generale legate de viața și activitatea acestuia la 
curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu. Conform informațiilor oferite de 
Paul Cernovodeanu, specialist în istorie medie și modernă și membru de onoare al 
Academiei Române, Pantaleon Caliarchi s-a născut în insula Chios la jumătatea seco-
lului al XVII-lea, � ind urmașul unei familii de teologi educați. După urcarea pe tron 
a domnitorului Constantin Brâncoveanu, acesta a fost adus la curtea domnească 
pentru a servi ca medic familiei domnitorului și marilor boieri, dar și pentru nevo-
ile diplomatice, � ind numit „doctorul cel mare” (George I. Ionnescu-Gion, Istoria 
Bucurescilor, București, 1899, p. 655). După anul 1703, Pantaleon Caliarchi a plecat 
din Țara Românească, pentru a se întoarce în Chios și la Constantinopol, rămânând 
însă în relații bune cu domnitorul muntean. Astfel, în anul 1712, acesta îl ruga, prin 
Hrisant Notaras, patriarhul Ierusalimului, pe domnitorul Constantin Brâncoveanu 
să încuviințeze căsătoria dintre � ica lui, Măriuța, și nobilul Messer Leonis. Pe baza 
informațiilor înregistrate pe piatra funerară a lui Pantaleon, păstrată la Mănăstirea 
Stavropoleos din București, a
 ăm că acesta a decedat la 20 ianuarie 1725. Deși nu 
știm când s-a întors în Țara Românească, corelând data scrisorii trimise de Pantoleon 
lui Hrisant Notaras cu ultimul an al domniei lui Constantin Brâncoveanu și având în 
vedere relațiile strânse dintre el și domnitorul muntean, putem considera că acesta s-a 
întors la București în perioada 1712-1714 [pentru mai multe detalii legate de viața și 
activitatea lui Pantaleon Caliarchi, a se vedea: Ioan C. Filiti, O pagină din istoria medi-
cinei în Muntenia (1784-1828), București, 1929; P. Cernovodeanu, „� e Tombstone of 
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Prince Constantin Brâncoveanu’s Physician, Pantaleon Caliarhis”, în: Revue des études 
sud-est européennes, I (1963), 3-4, pp. 561-564].

10 Doina Marta Bejan, „Oameni, cărți, biblioteci”, în: BDD, 2011, Ed. Universității 
de Vest, disponibil la http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V326/pdf, accesat 
la 17 aprilie 2020, ora 16:32.

11 Spre deosebire de Pantoleon Caliarchi, informațiile legate de viața și activi-
tatea lui Ioan Molybdos Comnenul înainte de venirea sa pe teritoriul românesc sunt 
destul de bogate. Pe baza cercetărilor realizate de Donald M. Nicol, a
 ă că acesta s-a 
născut în anul 1657, într-o familie de greci din Herakleia. A fost educat la Școala din 
Fanar, � ind unul dintre elevii preferați ai marelui dragoman Alexandru Mavrocordat 
Exaporitul. În anul 1680 a ajuns la Iași, unde a fost numit perceptor al copiilor dom-
nitorului Gheorghe Duca (1665-1666; 1668-1672; 1678-1783). La vârsta de 25 de 
ani a fost numit notarius al Marii Biserici. După continuarea studiilor de medicină și 
� lozo� e la Padova și Veneția, a fost invitat la București pentru a-și completa pregă-
tirea și a servi ca medic la curtea domnească, invitație pe care acesta o refuză. Între 
anii 1690-1694 a trăit în Rusia, unde a realizat mai multe traduceri. După anul 1694, 
îl găsim la București. Conform aceluiași cercetător britanic, Ioan Comnenul a prac-
ticat medicina până în jurul anul 1700, când, în urma unui pelerinaj la Ierusalim, la 
Muntele Sinai și la Muntele Athos, a simțit o chemare pentru viața spirituală. A tre-
cut la cele veșnice în jurul anului 1719 [pentru mai multe detalii legate de viața și 
activitatea lui Ioan Molybdos Comnenul, a se vedea: Donald M. Nicol, „� e Doctor-
Philosopher John Comnen of Bucharest and his Biography of the Emperor John 
Kantakouzenos”, în: Revue des études sud-est européennes, IX (1971), 3, pp. 511-526; 
R.Ș. Vergatti, „Puncte de vedere asupra evoluției Academiei Domnești din București 
în anii domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu”, p. 351, n. 60; P. Cernovodeanu, 
Olga Cicanci, „Contribution à la connaissance de la biographie et de l’oeuvre de Jean 
(Hierothée) Comnène (1658-1719)”, în: Balkan Sudies, XII (1971), 1, pp. 143-186]. 
În ceea ce privește numele lui Ioan Comnenul și probabilitatea descendenței sale din 
familia imperială a Comnenilor, problematica este una destul de delicată și oarecum 
incertă. Deși doctorul-� losof mărturisește în mai multe rânduri că este descendent 
direct al acestei familii, atât Donald M. Nicol, cât și ceilalți cercetători amintiți anterior 
au rezerve în ceea ce privește acest aspect. Spre deosebire de aceștia, Konstantinos 
Varzos îl consideră pe acesta ca � ind ultimul descendent al acestei familii bizantine 
(Konstantinos Varzos, Η Γενεαλογία των Κοµνηνών, Tesalonic, 1984, p. 32).

12 R.Ș. Vergatti, „Puncte de vedere asupra evoluției Academiei Domnești 
din București în anii domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu”, în vol. Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714). Studii și cercetări academice, p. 351; Ștefan Ionescu, Epoca 
brâncovenească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 154.

13 G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 655.
14 Conform cercetărilor realizate de Bogdan Murgescu, în timpul domniei lui 

Constantin Brâncoveanu, 1 taler măsura 24 grame de argint (cf. Bogdan Murgescu, 
Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină, Ed. Polirom, București, 2012, p. 
322). Pe baza acestei măsurători, observăm faptul că cei doi medici erau plătiți cu 19,2 
kilograme de argint anual, o cantitate importantă, având în vedere faptul că în cuantu-
mul unei cantități asemănătoare (866 taleri) erau comercializate 205.600 kilograme de 
cereale (B. Murgescu, Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină, p. 321). 
Despre bogăția celor doi doctori ne vorbește și George I. Ionnescu-Gion, care preciza 
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că aceștia umblau pe la bolnavi „în rădvane și – lucru rar! – în trăsuri pe arcuri” (G.I. 
Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 655).

15 G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 655; Istoria Așezămintelor 
Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 47. Este greu de precizat dacă acest Pandele docto-
rul este unul și același cu doctorul Pantoleon Caliarchi, dat � ind faptul că și acesta din 
urmă era uneori numit Pandeli (Pompei Gh. Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul 
Românesc, vol. I: 1382-1775, Tipogra� a „Moderna”, Călărași, 1938, p. 104). Deși nu 
ne putem susține cu siguranță acest lucru, pe baza comparării salariului medicului 
Pandele cu cel al lui Pantoleon (a se vedea n. 28), considerăm că aceștia erau doi medici 
diferiți, aici existând doar o coincidență onomastică. Desigur, problematica rămâne 
una deschisă cercetării.

16 Lantier este unul dintre cei trei chirurgi care au activat la curtea domnitoru-
lui Constantin Brâncoveanu. Alături de el, în Capitală își ofereau serviciile atât Ștefan 
Sixt (†1697), care venise în Țara Românească în anul 1697, cât și Christian Maler, 
care a sosit în București în anul 1713 și a ocupat funcția de chirurg al Spitalului 
Colțea (Andreea Diaconu, „Bărbierii-chirurgi, meșteșugarii cu atestat ai domnito-
rilor”, în: Historia, disponibil la https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/
asistenta-publica-in-perioada-medievala-romaneasca-ii-barbierii-chirurgi, accesat la 
18 aprilie, ora 20:33). Și istoricii Constantin Giurescu și Nicolae Dobrescu sunt de 
părere că Lantier a fost unul dintre medicii domnitorului [Documente și regeste pri-
vitoare la Constantin Brâncoveanu, C. Giurescu, Nicolae Dobrescu (eds), București, 
1907, p. XIV, n. 5].

17 G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 656.
18 Octavian Buda, Medicii lui Brâncoveanu (conferință susținută la Palatul 

„Șuțu” – Muzeul Municipiului București, 23 octombrie 2014). 
19 Bartolomeo Ferrati a fost o personalitate însemnată la curtea domnitorului 

Constantin Brâncoveanu în a doua parte a domniei acestuia. Atestat pentru prima oară 
în Țara Românească în anul 1707, pe baza unei scrisori a lui Brâncoveanu către prima-
tul Ungariei, Leopold Kollonić, acesta a fost proto-medicul domnitorului și unul dintre 
apropiații săi. În acest sens, Antonio-Maria Del Chiaro, descriind rânduiala săvârșirii 
S� ntei Liturghii la Biserica Curții Domnești, preciza că Ferrati stătea în apropierea 
lui Constantin Brâncoveanu, imediat după Marele Vistiernic. Alături de această dem-
nitate, el purta și titlul de conte al Ungariei [Anton-Maria Del Chiaro, Revoluțiile 
Valahiei, Ed. Viața Românească, Iași, 1929, p. 28; „Bartolomeo Ferrati (? – a. 1749)”, în 
Călători străini despre Țările Române, vol. VIII, Maria Holban, M.M. Alexandrescu-
Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu (eds), Ed. Științi� că și Enciclopedică, București, 
1983, p. 398. Pentru mai multe detalii legate de personalitatea lui Bartolomeo Ferrati, 
a se vedea și: N. Iorga, „Medicul lui Constantin Brâncoveanu, Bartolomeo Ferrati”, 
în: Revista de Istorie, XXVIII (1932), pp. 12-13; N. Vătămanu, Dohtori și pătimași, 
București, 1974, pp. 143-158; C. Luca, „Contributi alla biogra� a dei medici Jacopo 
Pylarino (1659-1718) e Bartolomeo Ferrati (?-1738)”, pp. 635-652; Susana Andea, 
Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati și epoca sa. Documente, Ed. Supergraph, Cluj-
Napoca, 2005].

20 Conform lui Radu-Ștefan Ciobanu, acesta a ocupat și funcția de conducător 
al Academiei Domnești, unde a predat � loso� e neoaristotelică (Radu-Ștefan Ciobanu, 
„Aspecte ale vieții spirituale în epoca lui Constantin-Vodă Brâncoveanu prin prisma 
relațiilor cu Cantacuzinii”, în vol. Constantin Brâncoveanu, p. 225).
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21 Alături de funcțiile lor de medici, mulți dintre doctorii care au trecut pe la 
curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu, așa cum am văzut, aveau și alte înde-
letniciri culturale. În ceea ce îl privește pe Ioannis Mulaimis, lui i se atribuie realiza-
rea celor 148 de chipuri ale împăraților romani, de la Cezar (sic!) până la Leopold I 
(sic!), precum și o lucrare intitulată Descrierea dropicei, dedicată stolnicului Constantin 
Cantacuzino [R.-Ș. Ciobanu, „Aspecte ale vieții spirituale în epoca lui Constantin-
Vodă Brâncoveanu prin prisma relațiilor cu Cantacuzinii”, p. 247; P.Gh. Samarian, 
Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. I, p. 104].

22 Personalitatea lui Eustatius Placicus este una foarte importantă în ceea 
ce privește relațiile dintre Țara Românească și Anglia în perioada lui Constantin 
Brâncoveanu. Macedo-român din Sibiu și, conform lui Paul Cernovodeanu, specialist în 
oftalmologie [P. Cernovodeanu, „Scienti� c and Cultural Constacts between England 
and the Rumanian Lands (1650-1720)”, în Romanian Studies. An International Annual 
of the Humanities and Social Sciences, vol. II, Ed. Brill, Leiden, 1973, p. 90], Eustatius 
Placicus a studiat medicina, logica și matematica la Colegiul „Gloucester Hall”, avându-
i ca profesori pe Roger Bourchier și Edward Eden, � ind faimos pentru tratamentele 
pe care le aplica bolnavilor ce sufereau de afecțiuni ale ochilor. În anul 1705, el ajunge 
la curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu, unde este menționat sub numele de 
„Eustatie Plakida” [P. Cernovodeanu, „Scienti� c and Cultural Constacts between 
England and the Rumanian Lands (1650-1720)”, p. 91. Pentru mai multe detalii legate 
de personalitatea lui Eustatius Placicus, a se vedea și: E.D. Tappe, „Eusthatius Placicus, 
a Physician at the Court of Brâncoveanu; Studies at Oxford”, în: Revue des études rou-
maines, III-IV (1955-1956), pp. 221-223; E.D. Tappe, „� e Greek College at Oxford, 
1699-1705”, în vol. Anglicanism and Orthodoxy. 300 Years after the ‘Greek College’ in 
Oxford, Peter M. Doll (ed.), Ed. Peter Lang, Oxford, 2006, pp. 153-174; N. Vătămanu, 
De la începuturile medicinei românești, București, 1966, pp. 197-198]. 

23 N. Iorga, Istoria Evreilor în țerile noastre, București, 1913, p. 175; P.Gh. 
Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. I, p. 106.

24 R.-Ș. Ciobanu, „Aspecte ale vieții spirituale în epoca lui Constantin-Vodă 
Brâncoveanu prin prisma relațiilor cu Cantacuzinii”, p. 224; Mihai Bădescu, „� e role 
of Saint Anthimos the Ivirite in the Development of the Romanian Culture”, în: Annals 
of the Academy of Romanian Scientists. Series on Philosophy, Psychology, � eology and 
Journalism, VIII (2016), 1-2, p. 70, n. 1.

25 Mihail Schendos s-a născut la Veneția, în anul 1691, � ind nepotul lui Ioan 
Avramios, predicatorul curții domnești de la București. Medic personal al primului 
domnitor fanariot al Țării Românești, Nicolae Mavrocordat (1719-1730), autointitu-
lat „arhimedic al întregii Valahii”, de la acesta au rămas mai multe texte, printre care 
și o descriere a bogățiilor subterane din zona Olteniei, dar și o Apologie în care este 
descrisă o epidemie de ciumă izbucnită în anul 1719, ambele traduse, editate și publi-
cate în limba română [Călători străini despre Țările Române, vol. IX, M. Holban, M.M. 
Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu (eds), Ed. Academiei Române, 
București, 1997, pp. 82-92]. Pentru mai multe detalii legate de viața și de activitatea lui 
Mihail Schendos van der Beck, a se vedea și: „Mihail Schendos Van der Beck (1691? – 
circa 1736)”, în Călători străini despre Țările Române, vol. IX, pp. 78-81; Bogdan Bucur, 
Devălmășia valahă (1716-1828). O istorie anarhică a spațiului românesc, Ed. Paralela 45, 
Pitești, 2008, pp. 105-106, 133, 154, 161; Emilia-Camelia Sărac, „Foreign Travelers 
about Romanian Balneology in the 18th and 19th Centuries”, în: Literature, Discourse and 
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Multicultural Dialogue, 2/2014, pp. 240-241; P. Cernovodeanu, N. Vătămanu, „Un 
médecin princier moins connu de la Période Phanariote: Michel Schendos van der Bech 
(1691 – env. 1736)”, în: Balkan Studies, XVIII (1977), 1, pp. 13-30.

26 R.-Ș. Ciobanu, „Aspecte ale vieții spirituale în epoca lui Constantin-Vodă 
Brâncoveanu prin prisma relațiilor cu Cantacuzinii”, p. 224. După cum am arătat în 
notele anterioare (a se vedea n. 7, 9, 11, 19, 20, 21), toți acești medici aveau și alte 
funcții la curtea domnească, dat � ind faptul că, alături de limbile străine pe care le 
vorbeau, erau specializați și în alte domenii (� loso� e, teologie, litere, istorie etc.). 
Astfel, conform lui Radu-Ștefan Ciobanu, domnitorul a creat în jurul lui „un mediu 
unde fermentul minții era obligat să lucreze fără încetare” (cf. R.-Ș. Ciobanu, „Aspecte 
ale vieții spirituale în epoca lui Constantin-Vodă Brâncoveanu prin prisma relațiilor cu 
Cantacuzinii”, p. 224).

27 Pe lângă medicii pe care i-am menționat, au existat și alți medici care au acti-
vat în Țara Românească în această perioadă. Astfel, între anii 1702-1719, în București 
activa un anume Panait Sinopeus, cu studii la Veneția (P.Gh. Samarian, Medicina și 
Farmacia în Trecutul Românesc, vol. I, p. 107). Totodată, Del Chiaro amintește de docto-
rul Antonio Corea, care trăise în Valahia înainte de uciderea lui Constantin Brâncoveanu 
și care, auzind de ceea ce urma să se întâmple cu domnitorul, a dorit să îl înștiințeze 
pe acesta (Anton-Maria Del Chiaro, Istoria delle Moderne Rivoluzioni della Valachia, 
Veneția, 1718, p. 177; Anton-Maria Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, pp. 43-44; P.Gh. 
Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. I, p. 111). 

28 Exceptând banii pe care Constantin Brâncoveanu îi oferea medicilor Enache, 
Iacob și Pandele, despre care am amintit anterior, un alt exemplu este reprezentat 
de Pantaleon Caliarchi, cel care, pentru serviciile sale, primea anual din partea dom-
nitorului 1.600 taleri, precum și alte daruri bogate (blănuri de samur sau blănuri 
scumpe) [Radu R. Florescu, Matei Cazacu, Dracula’s Bloodline. A Florescu Family 
Saga, Hamilton Book, Lanham, 2013, p. 62]. Din pleiada medicilor care s-au bucurat 
de dărnicia domnitorului muntean face parte și Bartolomeo Feratti, cel care primea 
în dar o casă în București (George Negulescu, N. Vătămanu, Casa din București a 
doctorului Bartolomeo Ferrati, protomedicul lui Constantin Brâncoveanu, București, 1940, 
passim.). Pentru sumele pe care domnitorul Constantin Brâncoveanu le cheltuia pen-
tru remunerarea medicilor de la curte, a se vedea și: Condica de venituri și cheltuieli a 
vistieriei de la leatul 7202-7212 (1694-1704), în: Revista istorică a Arhivelor României, 
București, 1878. 

29 La o analiză amănunțită a surselor pe care le-am avut în vedere, se observă că 
mulți dintre medicii din jurul domnitorului muntean au ajuns să își croiască o carieră 
strălucitoare în Țările Române sau la marile curți europene, ori, mai mult decât atât, cu 
sprijinul domnitorului, să devină membri ai familiilor boierești. Un exemplu în acest 
sens este Antonache Caliarchi, � ul lui Pantaleon Caliarchi, și acesta doctor, care, alături 
de sprijinul pe care l-a primit pentru a studia la Sibiu și Padova, a fost căsătorit, din 
încuviințarea domnitorului, cu Ancuța Florescu, � ica boierului Istrate Florescu, vărul 
domnitorului (R.R. Florescu, M. Cazacu, Dracula’s Bloodline. A Florescu Family Saga, 
pp. 62). În urma căsătoriei cu Ancuța, Antonache renunță la numele grec, păstrându-l 
doar pe cel de Florescu, nume cu care îl menționează și Octav-George Lecca [Octav-
George Lecca, Familiile Boerești Române. Istoric și genealogie (dupe isvoare autentice), 
București, 1899, p. 232]. Un alt exemplu este reprezentat de Bartolomeo Ferrati, cel 
care ocupa un loc de seamă în suita domnitorului (a se vedea n. 19).
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30 Stabilirea datei construirii și inaugurării Spitalului Colțea este una destul de 
problematică și rămâne încă deschisă. George I. Ionnescu-Gion oferă ca dată de con-
struire a acestui spital anul 1706 (G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 657). 
Spre deosebire de acesta, istoricul Constantin C. Giurescu consideră că spitalul a fost 
inaugurat la data de 14 decembrie 1704 (C.C. Giurescu, Histoire chronologique de la 
Roumanie, Ed. Științi� că și Enciclopedică, București, 1976, p. 132), dată ce se regăsește 
și pe placheta comemorativă din incinta spitalului amplasată în anul 1979 („Cu 275 de 
ani în urmă, la 14 decembrie 1704, pe acest loc spătarul Mihai Cantacuzino a ctitorit 
Spitalul «Colțea», primul așezământ de asistență medicală din Țara Românească”) și 
cu care sunt de acord cei mai mulți dintre cercetătorii care s-au ocupat de epoca lui 
Constantin Brâncoveanu (pentru aceste opinii, a se vedea, printre altele, bibliogra� a 
oferită la n. 2). Conform lui George Potra, specialist în istoria Bucureștiului, data la 
care a fost construit complexul de la Colțea se fundamentează pe trei documente: hri-
sovul Patriarhului Gavril al III-lea de la 18 octombrie 1702, scrisoarea Patriarhului 
Samuil al Alexandriei din 15 iunie 1715 și scrisoarea nedatată a Patriarhului Hrisant al 
Ierusalimului. Totodată, acesta stabilește ca dată de construcție a bisericii și spitalului 
perioada cuprinsă între anii 1695-1698 (George Potra, Istoricul hanurilor bucureștene, 
Ed. Științi� că și Enciclopedică, București, 1985, p. 67). În detrimentul opiniilor celor 
trei istorici despre care am amintit anterior, Neagu Djuvara oferă ca dată de construire 
a acestui edi� ciu perioada cuprinsă între anii 1701-1703 (N. Djuvara, Între Orient și 
Occident. Țările Române la începutul epocii moderne, p. 215). Comparând toate aceste 
date și corelându-le cu informațiile oferite de documentele vremii, suntem de părere 
că, cel mai probabil, întregul complex de la Colțea (cuprinzând biserica de piatră, spi-
talul și celelalte anexe) a fost construit în perioada cuprinsă între anii 1702, atunci 
când spătarul Mihail Cantacuzino primește de la Patriarhul ecumenic Gavril al III-lea 
dreptul de a folosi spațiul a
 at în jurul bisericii, și anul 1707, când are loc � naliza-
rea complexului în integralitatea lui. În ceea ce privește data de 14 decembrie 1704, 
aceasta trebuie înțeleasă ca dată de inaugurare a spitalului, nu a întregului complex.

31 Existența acestei spițerii, prima în istoria medicinei din Țările Române, precum 
și modul ei de funcționare sunt precizate cu claritate în regulamentul așezământului 
spitalicesc. Astfel, conform acestuia, „la spițerie (trebuie – n.n.) să � e un doctor împre-
ună cu ajutorul său, care va �  dator să aibă la îndemână gata felurite leacuri și feluri de 
bureni tămăduitoare, pentru veri-ce nevoe și trebuință a bolnavilor, îngrijind de toți cu 
umanitate și alergând cu grabă întru ajutoru � ecăruia bolnav” [Eforia Spitalelor Civile 
(1832-1932), p. 12]. 

32 George Potra numește aceste tipuri de așezăminte hanuri mănăstirești (G. 
Potra, Istoricul hanurilor bucureștene, p. 65).

33 N. Djuvara, Între Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne, 
215; Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 48; Pr. Ioan Vicovan, 
„Activitatea social-� lantropică a Bisericii din Moldova și din Țara Românească în vremea 
domnului martir Constantin Brâncoveanu: prezentare comparativă”, în: vol. Constantin 
Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cultural, educațional, spiritual și 
social-� lantropic al Țării Românești în contextul european al veacului al XVIII-lea, p. 213.

34 Adriana Mihalcea, „Locul în care su
 etul și trupul primesc vindecare”, 
în: Ziarul Lumina, 29 ianuarie 2011, disponibil la https://ziarullumina.ro/societate/
reportaj/locul-in-care-su
 etul-si-trupul-primesc-vindecare-16187.html, accesat la 9 
mai 2020, ora 15:20.
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35 „Dacă vreun boier scăpătat, petrecând în sărăcie și bolnav, or pământean de 
aci sau străin, � e și neguțător sau vreun alt om cinstit, dar sărac și bolnav va voi să 
alerge spre ajutor la spital, să � e primit și să-și aibă hrana și îngrijirea cu îndestulare 
și cuvenită stărei sale, fără însă ca să rămâie în spital, ci în altă chilie deosebită unde și 
doctoru îl va cerceta la veri ce nevoe. Iar preotu cimitirului va avea grijă pentru căuta-
rea lui cu îndestulare; și de se va întâmpla să moară, să � e îngropat și înmormântat cu 
toată cinstea” [Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 12].

36 Pr. I. Vicovan, „Activitatea social-� lantropică a Bisericii din Moldova și din 
Țara Românească în vremea domnului martir Constantin Brâncoveanu: prezentare 
comparativă”, p. 213.

37 Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 12.
38 Georgeta Filitti, „Spitalul Colțea”, interviu oferit în cadrul emisiunii La pas 

prin Capitală, difuzată în data de 15 decembrie 2019 (Arhiva Trinitas TV, disponibil la 
https://www.trinitas.tv/spitalul-coltea/, accesat la 9 mai 2020, ora 15:47).

39 „Condică sfântă închinată acestei biserici s� nte și cinstite cu numele celor 
Trei S� nți Ierarhi, ridicată din temelie cu cheltuiala prea cinstitului și prea renumitului 
arhon mare spătar domnului domn Mihail Cantacuzino și cu oarecare ajutor și cheltu-
ială a fericitului întru pomenire Radu Colțea; această condică cuprinde numele drept 
credincioșilor creștini, cari s-au scris frați și arată chipul cum să se facă frații pe viitor. 
Cel ce voește, se face frate în chipul următor: Când va �  să � e el socotit frate, împreună 
cu cei de până azi la această sfântă biserică, are datoria să dea bisricei numai un leu, 
pentru ca să se scrie numele lui în condică, drept frate; iar după ce va �  scris, va �  dator 
să dea tot la această biserică câte un leu pe an, și asta va face toată viața lui, adică atât 
cât va trăi. – Iar această biserică va �  datoare a-l pomeni totdeauna și după moarte a-i 
face la 40 de zile un sărindar fără plată” [Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 8; G.I. 
Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 657].

40 George Potra, Documente privitoare la istoria orașului București (1594-1821), 
Ed. Academiei Române, București, 1968, p. 256.

41 G. Potra, Istoricul hanurilor bucureștene, p. 67. George Potra enumeră și 
câțiva dintre epitropii așezământului: Mihai neguțătorul (1689), Gheorghe Tiru și 
Opriș (1716), Iane, Mihalache, Tranda� r și Sima (1717).

42 G. Potra, Istoricul hanurilor bucureștene, p. 68.
43 G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 658; Istoria Așezămintelor 

Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 48.
44 N. Iorga, Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor, vol. I, 

București, 1928, p. 283.
45 Pr. I. Vicovan, „Activitatea social-� lantropică a Bisericii din Moldova și din 

Țara Românească în vremea domnului martir Constantin Brâncoveanu: prezentare 
comparativă”, p. 215.

46 Pentru mai multe detalii legate de acest azil, a se vedea: Pr. I. Vicovan, Dați-le 
voi să mănânce! Filantropia creștină – istorie și spiritualitate, Ed. Trinitas, Iași, 2001.

47 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 48.
48 V. Gomoiu, V. Plătăreanu, Centenarul Spitalului Brâncovenesc (1837-1937), 

București, 1937, p. 14.
49 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 48. Despre 

dorința soțului ei � lantrop cu privire la întemeierea unui așezământ amintea și Safta 
Brâncoveanu la 14 octombrie 1838, cu ocazia inaugurării Așezămintelor Brâncovenești. 
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Aceasta preciza că „așezarea aceasta ce o vedeți astfel în� ințată pentru ușurarea celor 
ce se trudesc de boli este numai o urmare a voinței celei pline de iubire de oameni a 
răposatului meu soț, a povățuirilor ce în viață mi-au dat și a poruncilor ce prin diată 
mi-au lăsat” [Sergiu Iosipescu, „Un uitat – marele ban Grigore Brâncoveanu”, în vol. 
Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică și bio-
gra� că, Mihai D. Sturdza (ed.), vol. II: Boian-Buzescu, Ed. Simetria, București, 2011, 
p. 301].

50 Realizând una dintre cele mai importante descrieri a istoriei românilor din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, istoricul 
american Keith Hitchins preciza că în perioada cuprinsă între 1821 și 1848 încep să 
se întrevadă contururile României moderne, datorate în special numeroaselor schim-
bări politice, sociale, culturale și economice (Keith Hitchins, Românii. 1774-1866, Ed. 
Humanitas, București, 1998, p. 178).

51 Instaurarea domniilor pământene a reprezentat doar primul pas în ceea 
ce privește reformarea întregului sistem politico-administrativ al Țării Românești. 
Reglementările domnitorilor pământeni de până la ocupația țaristă, deși relativ puține, 
au fost continuate de promulgarea Regulamentului Organic în anul 1831, primul set 
de legi cvasi-constituționale din Țara Românească menite să reformeze statul după 
principii occidentale, și de riguroasele reforme ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
[pentru mai multe detalii legate de aspectele privitoare la istoria Țării Românești în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, a se vedea, printre altele: N. Djuvara, O scurtă 
istorie ilustrată a românilor, Ed. Humanitas, București, 2016; B. Bucur, Devălmășia 
valahă (1716-1828). O istorie anarhică a spațiului românesc; N. Djuvara, Între Orient 
și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne; Stevan K. Pavlowitch, Istoria 
Balcanilor, Ed. Polirom, Iași, 2002; K. Hitchins, Românii. 1774-1866; Valeriu Stan, 
Alexandru Ioan Cuza, Ed. Științi� că și Enciclopedică, București, 1984; N. Iorga, Istoria 
românilor, vol. VIII: Revoluționarii, București, 1938].

52 După încheierea Păcii de la Adrianopol (1829), are loc o liberalizare a navigației 
pe Dunăre și pe Marea Neagră, fapt ce a conferit unele bene� cii Țării Românești, 
aceasta devenind un important actor în ceea ce privește comerțul – în special cerealier – 
pe cursul inferior al Dunării. Totodată, acest demers a facilitat intensi� care legăturilor 
dintre români și statele occidentale, în special Franța, unde, începând de acum, vor 
studia mulți dintre cei care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, urmau să formeze 
pătura politică și culturală din Principate.

53 Neagu Djuvara descrie plastic modul în care decurgea viața de zi cu zi în 
Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea, prezentând, totodată, și 
diferențele stringente dintre „in
 uențele occidentale”, aduse de tinerii boieri educați 
în Occident, și mentalitățile locale (N. Djuvara, O scurtă istorie ilustrată a românilor, 
pp. 236-241). Un alt exemplu elocvent este oferit de profesorul Bogdan Bucur, care face 
o prezentare a modului în care capitala țării, Bucureștiul, arăta la începutul secolului al 
XIX-lea și care subliniază încă de la început diferența dintre aparență și esență pe care 
principalul oraș al țării o transmitea celor ce îl vizitau. Astfel, conform acestuia, „dacă 
de la depărtare și de pe un teren mai înalt Bucureștiul se înfățișează privirilor călăto-
rilor străini care îl tranzitează asemenea unui «frumos decor de teatru, care încântă 
într-un chip plăcut ochiul», remarcabil � ind «amestecul de case și de copaci» […] de 
aproape, însă, capitala valahă nu mai este altceva decât o «mâzgăleală grosolană», un 
«oraș mare, murdar, așezat pe un teren plat și mocirlos», cu ulițe («murdare, strâmte, 
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nepietruite și cu gloduri») podite «cu scânduri sau grinzi groase de lemn așezate de-a 
curmezișul și legate între ele»” [B. Bucur, Devălmășia valahă (1716-1828). O istorie 
anarhică a spațiului românesc, pp. 278-279]. Aceste puternice diferențe dintre boieri-
mea de modă veche și tinerii întorși de la studii este descrisă și de profesorul Claudiu 
Neagoe, care concluzionează că, în ciuda „in
 uențelor evropenești”, la începutul seco-
lului al XIX-lea nu se schimbaseră prea multe în Țara Românească [Claudiu Neagoe, 
„Tradiționalism și modernitate în societatea și muzica românească (1750-1830)”, în 
vol. Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident, Laurențiu Rădvan (ed.), Ed. 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007, p. 198]. Deosebirile dintre „tânăra 
generație” și boierimea tradiționalistă sunt evidente și la nivelul ținutei sau al portu-
lui, aspect subliniat și de Alexandru Alexianu: „Mari boieri pravoslavnici, mătăhăloși și 
greoi ca niște urși, cu bărbi lungi și giubele până în pământ, dansară în șalvari și mești 
cu doamne străine, conversară, jucară cărți și băură «votcă franțuzească», la baluri și 
petreceri nocturne, alături de străinii care se întâmpla să se găsească călători prin Țara 
Românească. Frumoasele lor jupânese și coconițe, leneșe, sulemenite și candide, ca 
niște provinciale, în scumpele lor altembasuri, cu bijuterii de mii de galbeni, părăsiră 
și ele haremul doamnei Țării Românești, pentru a face pentru prima oară cunoștință 
cu complimentele și galanteria apuseană, cu splendidele toalete de modă franceză și 
engleză etalate cu multă eleganță de doamnele occidentale (care au tranzitat în epocă 
Bucureștii), foarte sensibile la această lume nouă, care însemna altceva decât serena-
dele nocturne sub balcoane și sacnasiuri de până atunci […]. Doar unii tineri, voltairi-
eni, precum doctorul Constantin Caracaș, de pildă, sau ca Ștefan Hagi-Mosco, întors, 
prin 1808, și el de la Viena, purtați prin Apus la studii, îmbrăcară fracul revoluției și 
începură să-și comande haine, panto�  și ștrim�  (ciorapi – n.n.) din străinătate prin 
casele de comerț de peste munți. Numeroase articole de toaletă și piese vestimentare 
străine începură să se aducă și pentru restul societății noastre care rămăsese, în genere, 
la garderoba orientală” (Alexandru Alexianu, Mode și veșminte din trecut: cinci secole 
de istorie costumară românească, vol. II, Ed. Meridiane, București, 1987, pp. 129-131).

54 G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 667.
55 În actul de fondare a acestui spital, dat la 12 octombrie 1735, domnitorul 

denumea edi� ciul „casă de treabă și odihnă pentru bărbați bolnavi și mueri bolnave 
(ori de ce treaptă a � )” [Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 16].

56 Conform actului de fondare, spitalul avea un personal aparte și preoți care 
urmau să săvârșească diferite slujbe religioase necesare pacienților („iar la spitalurile 
de la Biserica Sfântul Visarion, am așezat domnia mea și alți doi Preoți, cu orânduita 
plata lor, carii și aceștia să săvârșească s� ntele și dumnezeeștile slujbe, leturghii, para-
clise, sfeștanii, molifte și rugăciuni pentru cei bolnavi și să-i spoveduiască și să-i pri-
cestuiască și care din bolnavi aceia, adică de ciumă și de lingoare, s-ar întâmpla a muri, 
să-i ducă la gropniță […], iar pentru purtarea de grijă a lor, am orânduit domnia mea 20 
slujitori, ce se numesc ciocli, cu căpitanul lor, și muieri poslujnice la partea femeească 
și la copii și fete” [Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 17].

57 Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), pp. 17-19. Constantin C. Giurescu 
amintește câteva dintre moșiile pe care domnitorul le dăruia noului așezământ. Din 
informațiile oferite de acesta, a
 ăm că spitalul urma să dispună de moșiile domnești 
de la Drăgănești (Prahova), Piersica (Ialomița) și Ruși (Teleorman) și de via domnească 
de la Sărata (Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până 
în zilele noastre, Ed. pentru literatură, București, 1966, p. 96).
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58 Tudor Dinu, Bucureștiul fanariot. Biserici, ceremonii, războaie, Ed. Humanitas, 
București, 2015, p. 140.

59 Pompei Gh. Samarian precizează importanța așezământului domnitoru-
lui Moruzi, numindu-l pe cel ce a sprijinit în� ințarea sa „unul dintre întemeietorii 
spitalicești de la noi” (P.Gh. Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. 
II: 1775-1834, București, 1938, p. 17). 

60 C.C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noas-
tre, p. 106.

61 Arhivele Statului, Condica domnească, nr. 56, f. 74v, apud O sută de ani de la 
în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, 
Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, Emil Vîrtosu, 
Ioan Vîrtosu (eds), București, 1938, p. 159. Din nefericire, nu am reușit să găsim alte 
informații legate de întemeierea acestui spital sau de modul lui de funcționare.

62 Personalitatea lui Constantin Caracaș este una marcantă în societatea româ-
nească de la începutul secolului al XIX-lea. Medic primar al Bucureștiului și director 
al serviciului sanitar, acesta era, conform lui George I. Ionnescu-Gion, „dohtorul cel 
mai practicos” din Capitală, � ind remunerat cu 100 taleri lunar (G.I. Ionnescu-Gion, 
Istoria Bucurescilor, p. 664). De asemenea, conform lui Pompei Gh. Samarian, acesta 
este cel care pune bazele serviciului sanitar românesc (P.Gh. Samarian, Medicina și 
Farmacia în Trecutul Românesc, vol. II, p. 49).

63 Aruncând o privire de ansamblu asupra ctitorilor acestui spital, putem spune 
că și acesta poate �  oarecum legat de numele familiei Brâncoveanu, dat � ind fap-
tul că Grigore Băleanu era înrudit cu familia Brâncovenilor prin căsătoria cu Maria 
Brâncoveanu, � ica marelui logofăt Manolache Brâncoveanu [O.-G. Lecca, Familiile 
Boerești Române. Istoric și genealogie (dupe isvoare autentice), p. 26], iar printre binefă-
cătorii acestui așezământ se numără și Safta Brâncoveanu. 

64 Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 24.
65 „Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia”, disponibil la: 

https://spitalul� lantropia.ro/istoric-2/, accesat la 24 mai 2020, ora 12:30. 
66 Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 21.
67 O. Buda et al., „ � e institutionalization of asylum and forensic psychiatry in 

Bucharest, 19th century. A historical outline”, în: Romanian Journal of Legal Medicine, 
2013, p. 80.

68 Cercetând dispozițiile Regulamentului Organic pentru Țara Românească, 
statul se angaja să susțină cu 100.000 lei anual trei spitale, unul în Capitală, unul în 
Craiova și unul „ce se va a
 a în mijlocul Valahiei Mari” [cf. Regulamentul Organic al 
Valahiei, Art. 65, alin. 13, în vol. Regulamentele Organice ale Valahiei și Moldovei, vol. I, 
în Colecțiunea vechilor legiuiri administrative, vol. I, Paul Negulescu, George Alexianu 
(eds), București, 1944, p. 18].

69 Deși puțin cunoscut, clucerul Gheorghe Boldescu reprezintă o personalitate 
marcantă în epocă. Primar al orașului Ploiești, acesta s-a ocupat îndeaproape de moder-
nizarea orașului, realizând, totodată, numeroase acte de � lantropie. Iată cum îl descria 
profesorul Constantin Iennescu, unul dintre contemporanii săi: „Mulți, desigur, l-au 
văzut – ca magistrat – în fruntea sfatului nostru orășenesc, îngrijind ca un adevărat 
părinte trebile orașului, ascultând cu atențiune toate jeluirile, mângâind pe nenorociți, 
ajutând pe săraci și nevoiași și certând – cu părintească severitate – pe toți slujbașii 
care nu erau la înălțimea chemării lor […]. Nu leneș, nu luxos, nu interesat și lacom, nu 
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mincinos, hrăpitor, clevetitor și fățarnic; ci bun, blajin, sobru, sever, cinstit, cu su
 et 
curat, cu inima deschisă, miluitor și gata de a sări în ajutorul celui nevoiaș. Boldescu 
era un adevărat părinte pentru toți, un adevărat tip al adevăratului, bunului, bravului 
boer român” (pentru mai multe detalii legate de personalitatea și activitatea cluceru-
lui Gheorghe Boldescu, a se vedea: Dorin Stănescu, „Clucerul Gheorghe Boldescu, un 
� lantrop ploieștean”, în: Ziarul Lumina, 1 martie 2020, disponibil la https://ziarullu-
mina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/clucerul-gheorghe-boldescu-un-� lantrop-
ploiestean-152228.html, accesat la 24 mai 2020, ora 13:25).

70 Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 26.
71 Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), p. 26.
72 Regulamentele Organice ale Valahiei și Moldovei, vol. I, p. 18. Despre realitatea 

asistenței medicale în zona Craiovei ne vorbește și Pompei Gh. Samarian, care enumeră 
mai mulți doctori care au activat aici atât la sfârșitul secolului al XVIII-lea, cât și în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dintre aceștia, merită amintiți: Nicolae Caracaș, 
tatăl lui Constantin Cracaș; un anume doctor Pal, cu studii în Franța; Panait Nicolaide, 
cu studii la Halle; Martin Hailain, cel care îi oferea medicamente pentru întinerire lui 
Barbu Știrbei; doctorul Ferraris, „medic al orașului Craiovei” și sprijinitor al lui Tudor 
Vladimirescu și Veron Berovici, ambii plătiți din fondurile căimăcămiei Craiovei (P.Gh. 
Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. II, pp. 45, 78, 127).

73 Pentru mai multe detalii legate de sistemul de carantine din Țările Române, 
a se vedea: Cristian Constantin, „Impactul carantinei dunărene asupra comerțului 
internațional cu cereale din regiunea Dunării de Jos (1829-1853), în: Astra Salvensis, 
III (2016), 6, pp. 21-31.

74 Benjamin Chevalier Appert, Voyage dans les principautés danubiennes, Mainz, 
1854, apud N. Iorga, Istoria Bucureștilor, București, 1939, p. 274.

75 G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, p. 665.
76 Personalitatea lui Gheorghe Schina este una destul de importantă. Pentru ser-

viciile aduse orașului, la 18 iunie 1806 acesta primea o scutire de 20 dajnici. Totodată, 
în anul 1810, Gheorghe Schina era numit în cadrul unei comisii medicale ce urma să 
investigheze o epidemie de ciumă izbucnită în Capitală, căzând victimă acesteia (P.Gh. 
Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. II, pp. 107-108).

77 P.Gh. Samarian, Medicina și Farmacia în Trecutul Românesc, vol. II, p. 105.
78 Dorința banului Grigore Brâncoveanu, amintită și în testamentul soției sale, a 

fost crearea Așezămintelor Brâncovenești. Astfel, noul așezământ era denumit Spitalul 
Brâncovenesc, construirea lui urmând a �  realizată în jurul bisericii ctitorite de Domnița 
Bălașa în Capitală (actuala Biserică „Domnița Bălașa”) [„Testamentul Bănesei Safta 
Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor Brâncovenești”, în vol. Actul de fundațiune 
al Așezămintelor Brâncovenești, București, 1946, p. 4].

79 „Testamentul Bănesei Safta Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor 
Brâncovenești”, p. 4.

80 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XIX. Din actul de vânzare-cumpărare reiese faptul că terenul avea 
dimensiunea de 19,5 stânjeni [O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești 
(1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, pre-
cum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 282].

81 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 49.
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82 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XIX.

83 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 284.

84 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 285.

85 George Potra, Documente privitoare la istoria orașului București (1821-1848), 
Ed. Academiei Române, București, 1975, pp. 33, 121-122.

86 „Toată zidirea să să facă întocmai după plan; lungul dooăzeci și doi stănjăni 
de a lui Șărban Voevod și latul unsprezece și dooă palme, și după dooă prospecturi 
al fațadului din față și a celui din dosu, care toate acestea sănt iscalite de mine și de 
dumeaei cucoana (Safta Brâncoveanu – n.n.)” [O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor 
Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița 
Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 285]. 

87 V. Gomoiu, V. Plătăreanu, Centenarul Spitalului Brâncovenesc (1837-
1937), p. 26; O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XX; Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 50.

88 „Tot materialul ce să coprinde în alăturatu, pe lângă acesta catastih iscălit de 
mine, să am a-l găti întocmai după măsurile și număru lor […]. Din numărul bucăților 
de cherestea și a scândurilor și a pietrilor, de să vor întrebuința mai puține decăt să 
coprinde în alăturatul catastih, apoi prisosul mi să va scădea cu prețul însemnat din 
socoteală” [O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 285-286].

89 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 50.
90 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 50.
91 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, pp. 50-51.
92 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 

Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 287.

93 „Odaiia băi să fiie cu patru putini de doage legate cu cercuri de her, și 
fieșcare putină să aibă căte dooă muslucuri de apă rece și caldă, care să curgă din 
cazane prin țevi de tinichea; iar putinile la fund să aibă loc să să scurgă apa dintr-
ănsele prin așăzate chiunguri cu mochium într-o hazna zidită într-adinsu, afară” 
[O sută de ani de la înființarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente 
pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 287].

94 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 51; O sută de ani de la 
în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, 
Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 287.

95 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 51; O sută de ani de la 
în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, 
Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 287.
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96 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 288.

97 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 288.

98 Palatul Universității, Palatul Băncii Naționale, Giganții din Parcul „Carol” etc.
99 Analizând în paralel cele două documente, se observă faptul că ambele sunt 

redactate în același fel, având aceleași prevederi legate de modul de construcție, mate-
riale, meșteri etc. [cf. O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-
1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a 
Spitalului Brâncovenesc, pp. 285-286, 309-310].

100 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 311-312.

101 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 312.

102 V. Gomoiu, V. Plătăreanu, Centenarul Spitalului Brâncovenesc (1837-1937), 
p. 21; Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 50.

103 Pe baza informațiilor oferite de Eforia Spitalelor de la acea vreme, observăm 
că toate spitalele existente atunci nu aveau mai mult de 50 de paturi. Astfel, la momen-
tul inaugurării Spitalului Brâncovenesc, Spitalul Colțea era închis pentru renovare, îna-
inte de acest moment – care va dura până în anul 1842 – acesta funcționând doar cu 20 
de paturi. De asemenea, în anul 1833, Spitalul Pantelimon avea doar 36 de locuri pentru 
pacienți, acestea � ind suplimentate la 66 abia unsprezece ani mai târziu, în anul 1844. 
Nici Spitalul de nașteri nu excela în această privință, funcționând, în perioada 1839-
1850, cu doar 12 paturi. O situație diferită se observă în cazul Spitalului Filantropia, 
care, între anii 1834-1838, a crescut numărul de paturi pentru primirea pacienților de 
la 32 la 80 [cf. Eforia Spitalelor Civile (1832-1932), pp. 13, 19, 21, 24]. În ceea ce privește 
dotarea spitalului, conform cercetătorilor Emil Vârtosu și Ioan Vârtosu, acestea erau 
unele de cea mai bună calitate, � ind comandate din Franța [O sută de ani de la în� ințarea 
Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și 
Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. XXIII].

104 Panait I. Panait, Grina-Mihaela Rafailă, „Două inscripții privitoare la 
Spitalul Brâncovenesc din București”, în: București – Materiale de Istorie și Muzeogra� e. 
Dosar tematic: Istorie și Patrimoniu Cultural, XXIV (2010), 16, p. 31.

105 „La ocârmuirea acestui spital, niciodată supt nici un fel de cuvânt sau propu-
nere să nu se amestece stăpânirea, nici să supue supt nici un chip supt îngrijire streină 
sau supt eforia și epitropia celorlalte spitaluri, ci totdeauna și în toată vremea își va 
avea eforia și epitropia deosebită, după cum s-a întocmit în acest testament” (Pompiliu 
Manea, „Testamentul Saftei Brâncoveanu sau primul «Regulament de ordine interi-
oară al unui spital din România»”, în: Columna, 1/2012, p. 110).

106 Conform Testamentului ctitoricesc întocmit de Safta Brâncoveanu în anul 
1835, spitalul trebuia să � e „ocărmuit în toată vremea dă doi epitropi, oameni cinstiți, 
cu destoinicie și cu frica lui Dumnezeu, carii vor avae asupră-le și epitropiia pome-
nitei ctitoriceștii noastre s� ntei biserici” [O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor 
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Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița 
Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 293].

107 În ceea ce privește personalitatea lui Manolache (Manuil) Serghiadi, acesta 
era membru al unei familii boierești cu origini greco-române. Era pasionat de cul-
tură, traducând, în acest sens, un roman picaresc din greacă în română, precum și mai 
multe documente o� ciale ale vremii, păstrate în patrimoniul Muzeului Municipiului 
București. Referitor la activitatea ctitoricească, acesta este cel care, după cutremurul 
din anul 1838, se implică în refacerea Bisericii „Sfântul Nicolae – Negustori”, unde va 
�  și înmormântat. Din studiul realizat de Daniela Lupu, cercetător în cadrul Muzeului 
Municipiului București, reiese faptul că relația dintre Manolache Serghiadi și marele 
ban Grigore Brâncoveanu depășea barierele sociale, cei doi � ind legați de o strânsă 
prietenie. Având o educație aleasă și bucurându-se de protecția familiei Brâncoveanu, 
acesta urcă treptat pe scara ierarhică, � ind pe rând căminar, agă și candidat pen-
tru alegerea în funcția de deputat din partea boierilor de starea a doua [pentru mai 
multe detalii legate de personalitatea lui Manolache Serghiadi, a se vedea: Daniel 
Lupu, „Manuscrisul lui Manuil Serghiadi (1828-1844) din patrimoniul Muzeului 
Municipiului București”, în: București – Materiale de Istorie și Muzeogra� e. Dosar tema-
tic: Istorie și Patrimoniu Cultural, XXX (2016), 37, pp. 9-28].

108 Pentru serviciile aduse, acesta primea în dar de la Safta Brâncoveanu 
moșia Stoenești din județul Romanați [O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor 
Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița 
Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. XXIV].

109 La insistențele Saftei Brâncoveanu, acesta se va ocupa, în anul 1849, și de 
restaurarea bisericii Mănăstirii Doicești din județul Dâmbovița, ctitorie a domnito-
rului Matei Basarab și rectitorită de Constantin Brâncoveanu, grav afectată în urma 
cutremurului din anul 1838.

110 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 325.

111 Emanoil Hagi-Mosco, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dis-
părute, Ed. Fundației Culturale Române, București, 1995, p. 71.

112 „Testamentul Bănesei Safta Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor 
Brâncovenești”, p. 6.

113 „Testamentul Bănesei Safta Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor 
Brâncovenești”, p. 6.

114 „Testamentul Bănesei Safta Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor 
Brâncovenești”, p. 6.

115 „Testamentul Bănesei Safta Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor 
Brâncovenești”, p. 8.

116 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 53.
117 Din documentele vremii reiese faptul că dorința ctitorei era aceea de a se 

adresa mitropolitului țării, dar din cauza vacantării tronului mitropolitan, acest lucru 
nu a fost posibil (cf. „Înscrisul ctitoriei pentru predarea Eforiei spitalului”, în vol. Actul 
de fundațiune al Așezămintelor Brâncovenești, p. 23).

118 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 327-328.
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119 Pentru răspunsurile celor trei ierarhi, a se vedea: O sută de ani de la în� ințarea 
Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și 
Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 330-331, 337.

120 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 363.

121 Pentru textul celor două cereri, a se vedea: O sută de ani de la în� ințarea 
Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și 
Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 296, 298-299.

122 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 301.

123 Pentru textul hrisovului, a se vedea: Actul de fundațiune al Așezămintelor 
Brâncovenești, pp. 11-22; O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești 
(1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, pre-
cum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 303-306.

124 Unitate administrativă ce cuprindea o parte a județului Prahova și o parte a 
județului Buzău, situată pe drumul ce lega Țara Românească de Brașov, recunoscută 
pentru producția de struguri.

125 „Testamentul Bănesei Safta Brâncoveanu pentru crearea Așezămintelor 
Brâncovenești”, pp. 4-5.

126 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 337.

127 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 340.

128 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Docu-
mente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 306, 338; Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 52.

129 Conform informațiilor cuprinse în acest document, la data de 31 decembrie 
1839, fondurile spitalului se ridicau la suma de 158.602 lei și 18 parale, în timp ce 
cheltuielile erau de 140.150 lei și 21 parale, aspect ce re
 ectă faptul că așezământul 
se bucura de stabilitate � nanciară [cf. O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor 
Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița 
Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 345-362]. 

130 Pentru o listă completă a instrumentarului comandat, a se vedea: O sută de 
ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 342-344.

131 În� ințată în anul 1820 de Joseph-Frédéric-Benoît Charrière, aceasta era 
recunoscută la nivel mondial, în cadrul ei � ind inventate, printre altele, acele hipoder-
mice și cateterele (pentru mai multe detalii legate de această instituție, a se vedea: Urs 
Boschung, „Joseph-Frédéric-Benoît Charrière”, în vol. Les Fribourgeois sur la Planète. 
Die Freiburger in aller Welt, Fribourg, 1987, pp. 47-55).

132 Pentru mai multe detalii legate de forma acestui instrument și modul lui de 
utilizare, a se vedea: Charles Truaux, � e Mecanics of Surgery, Norman Publishing, San 
Francisco, 1988, p. 384.
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133 Pentru mai multe detalii legate de forma acestui instrument și modul lui 
de utilizare, a se vedea: George H. Kidd, „Observation on the Construction of the 
Cephalotribe”, în: � e British Medical Journal, II (1867), 355, pp. 335-337. 

134 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 320-321.

135 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 321.

136 Pentru mai multe detalii legate de personalitatea doctorului Dimitrie 
Sachelarie, a se vedea: V. Gomoiu, Din istoria medicinei și a învățământului medical în 
România (înainte de 1870), București, 1923.

137 Arhivele Naționale, Inventar Epitropia Așezămintelor Brâncovenești, vol. I: 
1835-1912, f. 11.

138 N.A. Bogdan, Societatea medico-naturalistă și muzeul istorcio-natural din Iași 
1830-1919, Tipogra� a Națională, Iași, 1919, p. 6.

139 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 320.

140 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 323.

141 Pentru contractele detaliate ale acestora, a se vedea: O sută de ani de la 
în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, 
Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 323, 329.

142 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 339.

143 Pentru textul complet al articolului lui Iosif Genilie, a se vedea: O sută de ani de 
la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, 
Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 338-339.

144 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XX.

145 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XX.

146 C.C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele 
noastre, p. 129; „Relația abatelui Domenico Zanelli din 1841”, în Călători români des-
pre Țările Române în secolul al XIX-lea, vol. IV: 1841-1846, Ed. Academiei Române, 
București, 2007, p. 47.

147 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 336.

148 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 332.
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149 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, pp. 57-58; O sută de 
ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 332-333.

150 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 58; O sută de ani 
de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 334.

151 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 58; O sută de ani 
de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 333.

152 În baza Așezământului, acesta, în mod normal, nu putea elibera rețete decât 
cu avizul doctorului, iar în caz de maximă nevoie, dacă oferea medicamente fără avizul 
acestuia, trebuia să îi raporteze imediat [cf. O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor 
Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița 
Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 334].

153 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 58; O sută de ani 
de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 334. 
Privind cu atenție îndatoririle chirurgului, observăm faptul că acesta avea o funcție ce 
o îngloba atât pe cea de asistent-șef, cât și pe cea de chirurg.

154 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 334. Acesta avea, oarecum, funcția de asistent.

155 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, pp. 58-59; O sută de 
ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 335.

156 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 58; O sută de ani 
de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 336.

157 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 336.

158 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 59; O sută de ani 
de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 336.

159 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 333.

160 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 378.

161 În contract era stipulat faptul că această aramă este „calitatea de al doi-
lea”, deoarece fabrica nu lucra tablă de aramă „calitatea dintâi” [cf. O sută de ani de la 
în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, 
Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 379].

162 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 63; O sută de ani 
de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria 
Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, p. 380.
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163 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 411.

164 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 66.
165 Costul acestei băi s-a ridicat la suma de 67.900 lei (O sută de ani de la în� ințarea 

Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și 
Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 410-411).

166 Pentru un inventar complet al obiectelor noului local, a se vedea: O sută 
de ani de la înființarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). Documente pentru 
istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului Brâncovenesc, 
pp. 411-414.

167 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 411.

168 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 401-404.

169 Personalitatea lui Julius Freiwald este una destul de cunoscută în epocă. 
Membru al grupului de arhitecți angajați pentru restaurarea mai multor mănăstiri 
din zona Olteniei, acesta este cel care, conform unei inscripții votive care se a
 ă la 
Mănăstirea Bistrița (Vâlcea), s-a ocupat de realizarea chiliilor mănăstirii. Totodată, 
acesta a executat unele lucrări și la Mănăstirile Dealu și Arnota [Narcis Dorin Ion, 
Elitele și arhitectura rezidențială în Țările Române (sec. XIX-XX), Ed. Oscar Print, 
București, 2011, pp. 240-241]. 

170 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 409.

171 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 383.

172 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 385-386.

173 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 397-398.

174 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 398-399.

175 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 400-401.

176 Fiu al lui Manuc Mârzaian Bei, întemeietorul hanului cu același nume din 
centrul Capitalei, și al Mariei. S-a născut la 7 martie 1810, în București. În urma căsă-
toriei cu Elena Delianov, � ica contelui Delianov, acesta a avut trei fete, Maria, Ecaterina 
și Elena, cea de-a doua ajungând soția senatorului italian Peter. L. Marquis Schedoni. 
Importanța lui pentru istoria românilor rezidă în faptul că el este cel care pune bazele 
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construirii Conacului lui Manuc a
 at în localitatea Hâncești (Republica Moldova), edi-
� ciu � nalizat de vărul acestuia, Grigore [pentru mai multe detalii legate de persona-
litatea acestuia, a se vedea: Alina Felea, „Testament – A Source of Family Relations 
Research. � e Case of Manuc Bey”, în: Codrul Cosminului, XVII (2011), 1, pp. 73-85; G. 
Potra, Istoricul hanurilor bucureștene, pp. 151-172].

177 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 381-383.

178 Pentru mai multe detalii cu privire la proprietățile Așezămintelor 
Brâncovenești pe parcursul secolului al XIX-lea, a se vedea: Arhivele Naționale, Direcția 
Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Serviciul Arhive Administrative și Culturale, 
Inventar Epitropia Așezămintelor Brâncovenești, vol. I: 1835-1912, nr. 2765. 

179 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 64.
180 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 

Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 381-383.

181 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 385.

182 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 385.

183 Pentru o listă completă a epitropilor Așezămintelor Brâncovenești, a se 
vedea: „Efori și epitropi ai Așezămintelor Brâncovenești” (Tabelul 3), în vol. Istoria 
Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, pp. 180-181.

184 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 395-396.

185 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. 395-396. Pentru mai multe detalii legate de personalitatea princi-
pelui Grigore Basarab-Brâncoveanu, a se vedea: Mihai D. Sturdza, „Grigore Basarab-
Brâncoveanu”, în vol. Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie 
istorică, genealogică și biogra� că, M.D. Sturdza (ed.), Ed. Simetria, București, 2004, 
p. 319.

186 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 65.
187 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 

Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 395.

188 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 65.
189 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 

Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 412.

190 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, pp. XXVII-XXVIII.

191 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 66.
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192 Personalitate importantă în domeniul medicinei românești, unul dintre 
fondatorii orientării anatomo-clinice și � ziopatologice la noi. Alături de Victor Babeș, 
a realizat mai multe studii privind histologia, microbiologia, diagnosticul și epide-
miologia leprei. Totodată, a în� ințat un sanatoriu la Răchitoasa, pentru combaterea 
leprei. 

193 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

194 Pentru inventarul complet al cărților a
 ate în biblioteca Spitalului 
Brâncovenesc, a se vedea: O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești 
(1838-1938). Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, pre-
cum și a Spitalului Brâncovenesc, pp. 420-421.

195 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

196 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. 420.

197 Pentru încercările de imixtiune ale statului în treburile interne ale 
Așezămintelor în secolul al XIX-lea, a se vedea: Istoria Așezămintelor Brâncovenești în 
imagini și cuvinte, p. 67.

198 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

199 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 68 („Acest spital 
a fost reclădit din temelie, conform cerințelor medicale moderne, în anul 1905, � ind 
efor Î.P.S.S. Iosif Gheorghian, mitropolit primat al Ungrovlahiei; epitropi: principele 
D.B. Știrbey și Em. Băleanu; director: Dr. C.I. Istrati; iar medici șe�  de divizii: Dr. Gr. 
Buicliu, Dr. C. Cantacuzino, Dr. Leonte, Dr. Petrini Paul”). 

200 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

201 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

202 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

203 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, Tipogra� a „I. 
Copuzeanu”, București, 1936, pp. 47-48.

204 O sută de ani de la în� ințarea Așezămintelor Brâncovenești (1838-1938). 
Documente pentru istoria Bisericii, Școalei și Azilului Domnița Bălașa, precum și a Spitalului 
Brâncovenesc, p. XXVIII.

205 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 69.
206 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 69.
207 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, pp. 69-70.
208 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, p. 26.
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209 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, p. 27.
210 Pentru regulamentul complet privind organizarea acestor concursuri, a se 

vedea: Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, pp. 37-46.
211 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, p. 46.
212 Pentru regulamentul complet privind funcționarea personalului auxiliar, a se 

vedea: Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, pp. 50-55.
213 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, p. 58.
214 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, p. 66.
215 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, p. 71.
216 Regulament pentru Administrația Așezămintelor Brâncovenești, pp. 71-72.
217 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 70. În anul 1942, 

la cererea lui Constantin Stoicescu, ministru al Justiției în acea perioadă, prin Decizia 
nr. 8625/24 noiembrie 1942, deși nu erau abrogate prevederile Decretului nr. 3596/24 
octombrie 1940, celui de-al doilea epitrop îi erau conferite aceleași drepturi pe care le 
avea epitropul delegat de șeful statului.

218 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 71.
219 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 71.
220 Constantin Bălăceanu-Stolnici, „Sfârșitul Așezămintelor Brâncovenești”, 

în vol. Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Studii și cercetări academice, p. 203.
221 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 71.
222 C. Bălăceanu-Stolnici, „Sfârșitul Așezămintelor Brâncovenești”, 203.
223 „Comunicările nr. 505 și 506 din 18 octombrie 1946 ale Patriarhiei Române 

către cei doi noi epitropi”, apud C. Bălăceanu-Stolnici, „Sfârșitul Așezămintelor 
Brâncovenești”, 204.

224 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 72.
225 C. Bălăceanu-Stolnici, „Sfârșitul Așezămintelor Brâncovenești”, p. 205.
226 Din cercetările realizate de Constantin Bălăceanu-Stolnici, această reducere 

de personal avea la origine o politică de epurare caracteristică Partidului Comunist 
Român (cf. C. Bălăceanu-Stolnici, „Sfârșitul Așezămintelor Brâncovenești”, 
p. 205).

227 C. Bălăceanu-Stolnici, „Sfârșitul Așezămintelor Brâncovenești”, p. 205.
228 Istoria Așezămintelor Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 72.
229 Carmen Dragomir, „Schimbarea la față”, în: Jurnalul Național, 8 ianuarie 

2007, p. 3.
230 Andrei Paraschiv, „ L-a ajuns pe Ceaușescu blestemul scris pe holul Spitalului 

Brâncovenesc demolat în 1984?”, în: Curentul, 5 noiembrie 2017.
231 Mihai Ghiur, Spitalul demolat dintr-o «neînțelegere»”, în: Viața medicală, 3 

iulie 2015.
232 Anca Alexe, Oana Vătășelu, „Glorie apusă”, în: Jurnalul Național, 8 ianuarie 

2007, p. 26.
233 ***, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, 

București, 1998.
234 Teodor M. Popescu, „Caritatea creștină (în Biserica veche)”, în: Biserica 

Ortodoxă Română, LXIII (1945), 12, pp. 47-48.
235 T.M. Popescu, „Caritatea creștină (în Biserica veche)”, p. 46.
236 „Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Duminica după Botezul 

Domnului”, în vol. Așezămintele Brâncovenești în imagini și cuvinte, p. 125.
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Moșia Județul

Gângiova-Comoșteni Dolj
Ghighera Dolj
Dăbuleni Romanați

Măceșurile Dolj
Stoenești Romanați

Gurbănești-Belciugul Ilfov
Cula-Ciumernicu Ilfov

Găujeni Vlașca
Braniștea-Săvești Dâmbovița

Manolache (Moara Banului) Ilfov
Necșești Teleorman

Mătăsarul Dâmbovița
Crovul Dâmbovița

Răsturnați-Meteleu Buzău
Râioși Teleorman

Sărățeni Ialomița
Bădești-Gargovi Teleorman

Fundeni Prahova
Cervenia Teleorman

oşiile 
Aşezămintelor râncoveneşti
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Băneasa Safta Brâncoveanu 
Episcopul Neo� t al Râmnicului 
Episcopul Ilarion al Argeșului 
Episcopul Chesarie al Buzăului
Mitropolitul primat Nifon Rusailă
Mitropolitul primat Calinic Miclescu
Mitropolitul primat Iosif Gheorghian
Mitropolitul primat Ghenadie Petrescu
Mitropolitul primat Atanasie Mironescu
Mitropolitul prima Conon Arămescu-Donici
Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu
Patriarhul Teoctist Arăpașu
Patriarhul Daniel Ciobotea

orii 
Aşezămintelor râncoveneşti
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Căminarul Manolache Serghiadi
Stolnicul Iancu Nedeianu
Polcovnicul Constantin (Dinu) Benescu
Doctorul Dimitrie Sachelarie
Principele Grigore Basarab-Brâncoveanu
Nicolae Bibescu
Teodor Văcărescu
Principele Dimitrie Barbu Știrbei
Emanoil Băleanu
Grigore Băleanu
Principele Constantin Basarab-Brâncoveanu
Principele Vladimir Mavrocordat
Doctorul Constantin Zissu
Doctorul E. Christide
Emanoil Hagi-Mosco
Doctorul Paul Stănculescu
Doctorul Ionescu-Dorohoi
Doctorul Ștefan Milcu
Constantin Sturdza
George Plagino
Doctorul N. Covali
Radu Crețeanu
Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici
Inginerul Ioan Hagi-Mosco

itro ii 
 Aşezămintelor râncoveneşti
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Centre de îngrijire medicală Centre de îngrijire medicală 
a
 ate în prezent sub coordonarea a
 ate în prezent sub coordonarea 

Bisericii Ortodoxe RomâneBisericii Ortodoxe Române
LocalitateaLocalitatea

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Oradea
Serviciul de asistență la domiciliu 

pentru persoane cu dizabilități 
Oradea

Centrul de recuperare și reabilitare 
pentru persoane cu handicap „Sfântul Haralambie”

Bratca

Centrul de Recuperare Neuromotorie 
de tip Ambulatoriu pentru adulți 

Turda

Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie 
pentru copii cu handicap „Sfânta Irina”

Turda

Locuință protejată pentru persoane cu handicap Râmeț
Așezământul social „Sfântul Ghelasie” Galda de Jos
Așezământul social „Sfântul Nectarie” Tiur

Biroul de consiliere și asistență 
a persoanelor cu handicap locomotor

Alba Iulia

Centrul de zi pentru persoane 
cu handicap „Sfântul Meletie”

Alba Iulia

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane cu handicap

Sebeș

Așezământul social „Sfânta Elena” Pianu de Jos
Centrul de servicii de recuperare neuromotorie 

de tip ambulator „Sfântul Nectarie” 
Sibiu

Centrul socio-medical Senior Berca

Centre de îngrijire medicală Centre de îngrijire medicală 
a
 ate în prezent sub coordonarea a
 ate în prezent sub coordonarea 

Bisericii Ortodoxe RomâneBisericii Ortodoxe Române
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități

Serviciul de asistență la domiciliu 
pentru persoane cu dizabilități 

Centrul de recuperare și reabilitare 
pentru persoane cu handicap „Sfântul Haralambie”

Centrul de Recuperare Neuromotorie 
de tip Ambulatoriu pentru adulți 

Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie 
pentru copii cu handicap „Sfânta Irina”

Locuință protejată pentru persoane cu handicap
Așezământul social „Sfântul Ghelasie”
Așezământul social „Sfântul Nectarie”

Biroul de consiliere și asistență 
a persoanelor cu handicap locomotor

Centrul de zi pentru persoane 
cu handicap „Sfântul Meletie”

Serviciul de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane cu handicap

Așezământul social „Sfânta Elena
Centrul de servicii de recuperare neuromotorie 

de tip ambulator „Sfântul Nectarie” 
Centrul socio-medical Senior

BISERICA

815
instituții sociale

551
programe sociale

Activitatea 
social-� lantropică

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

Editura BASILICABASILICABASILICA



–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–
–
–

Centre de îngrijire medicală 
a
 ate în prezent sub coordonarea 

Bisericii Ortodoxe Române
Localitatea

Asociația Filantropia Drobeta-Turnu Severin
Centrul de informare și comunicare „Sf. Moise Prorocul” 

pentru persoanele cu de� ciență de auz și vorbire
Drobeta-Turnu Severin

Centrul informațional pentru persoane 
cu de� ciență de vedere „Didim cel Orb”

Drobeta-Turnu Severin

Cabinet de dezvoltare psiho-socială Craiova
Așezământul Ortodox „Sfântul Ștefan” – Casa Martha Crevedia

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, Titan București
Comunitatea persoanelor cu de� ciențe de auz și vorbire Piatra Neamț

Centrul recuperare neuromotorie „Sfântul Vasile cel Mare” Bacău
Centrul de zi pentru persoane cu autism 

„S� nții Cosma și Damian” 
Bacău

Centrul de hipoterapie și echitație „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” – Fundația „Solidaritate și Speranță”

Iași

Centrul de zi pentru copii cu de� ciențe 
de auz și vorbire „Sf. Proroc Zaharia”

Iași

Fundația „Solidaritate și Speranță” Iași
Centrul de zi pentru adulți cu dizabilități 

(de� ciențe de auz și vorbire), Parohia „Sfântul Sava”
Iași

Comunitatea persoanelor cu de� ciențe de auz și vorbire Iași
Centrul pentru pacienți cu scleroză multiplă Timișoara
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