BUNURILE CULTURALE AFLATE LA MĂNĂSTIRILE ȘI BISERICILE
DIN JUDEȚUL PRAHOVA ÎN ANUL 1860 *

Pregătind secularizarea averilor mănăstirești și pentru a avea o evi
dentă a bunurilor care se aflau în aceste lăcașuri de cultură Alexandru
Ioan Cuza a dispus întocmirea unui «Proiect de măsuri., pentru înscrie
rea tuturor obiectelor antice și prețioase ce se află pe la toate mănăstinle
statul
român,
lăsate
danii de
către fondatorii
lor sipeste
alti Ijra
ton», din
cu un
paragraf
care
interzicea
trecerea
acestor bunuri
î '£
?,a nU Se poată înstrăina atît cele ce vor fi tăinuite de mai îna '
inte de obiectele citate în acest proiect, cit și cele ce, vor mai putea
tăinui la catagrafisire, trimițîndu-le peste frontiera statului» 1 Pus în
aplicare în anii 1859 și 1860, proiectul menționat îl putem socoti prima
Lege a ocrotirii patrimoniului național.
In județul Prahova, această inventariere a fost făcută de Dimitrie
Papazoglu, care ne-a lăsat în manuscris date prețioase asupra cărților
vechi și a obiectelor de artă feudală aflate la acea dată în biserici si
mănăstiri, arătînd că «revizuirea s-au realizatu, obiectele s-au înscrișii
așa încît nu se vor mai pierde, nici se vor risipi din ele după capriciu
acelor ce le posedau, fiind monumente ale țării noastre», precizînH în
■ pe
memoriul
său2. că «poporul care nu respectă monumentele nu se respecU
el însuși»
P a
Bisericile
și mănăstirile
au fostdocumente
trezonere acare
numeroase
«n» C3re le
confirmau
dreptul
de proprietate,
se păstra
de către călugări și preoți. Acestea constituiau dovada unor a CU grijă
rivilegii cu care se justificau in fața domnitorului dit^l . drepturi și
? 7ante judecătorești în cazuri de litigii. De aici si’ dlVanuJai și a altor
■“parteî.,1 cu această ocazie D. Papazoglu a
carte
aJifte în proprietatea mănăstirilor închinate, precK P1S cu Moșiile
afnde se aflau, numele donatorului și anul, iar L alfo?dU’Se lealitatea
u, documentele pe care le avea în păstrare La Mă > e a înt°cmit liste '
c nită de ieromonahul loanichie în anul 1774 Manastirea Predeal USt
S‘orr>e Hrisoscoleu, tost mare slu^r"“L7,4’,pe ‘«enul dăruTd ’ eT
gnau «doua hrisoave de la Girqorie si rn ta iaventarierii bunuri? Gn'
1^71 și doua hîrtii de danie (făcute) de loacrfă? ,Ghica cu anul 1620 sMihăița Filtpescu pentru muntele Clăbucetul ș“ moșI^Bo™ ™P«cu
# Nu au fost prinse în anexă monumentele

•

13>> ' Pf*'

r_,e acestea fiind publicate și comentate,- vezi 8t^nale'xpisaniile și Dio.r , .
mâților și monumentelor leudale din România vol I tSCU Nic°lae, BibBoamr® f,une‘
£ 97 158, 159, 304, 331—332, 399, vol II n 410
Tara R°mâneâscS A9 • Z a Ioca?799 580, 651, 703, 704.
P' 419' 420- 431, 496, 497 S im*0?' 1970'
1. Direcția Generală a Arhivelor Statului (De a o
14, 516'
2. ms. 729. 1 102.
3.
j
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mele documente dîndu-i mănăstirii o vechime mai mare decît cea cu
noscută în publicațiile de specialitate 4.
Mănăstirea Sinaia poseda «14 hrisoave pe pergam(ent) domnești,
2 hrisoave pe pergam(ent) patriarhicești, 4 hrisoave pe hîrtie groasă
domnești și 3 hrisoave pe hîrtie groasă patriarhicești» 5. Aceste docu
mente confirmau drepturile de proprietate ale unor moșii ale mănăstirii.
D. Papazoglu consemnează dintr-un document aflat la Mănăstirea Sinaia
că fondatorul acesteia, spătarul Mihai Cantacuzino, a ordonat să~ se
«țină o gardă de 40 oameni înarmați pentru paza mănăstirii de către
hoți», aceștia fiind scutiți «de vinărici, dijmărit, oierit, de ceară, cai de
olac și orice alte angarale». Mănăstirea Sinaia avea moșie și la Urlați,
unde se făcea un tîrg anual, la care «nu aveau voie să se amestece dre
gătorii din partea locului și nici căpitanii de la Ploiești și Gherghița, ci
numai egumenul mănăstirii și vechilul său» 6.
Mănăstirile erau și trezoriere a*le cărților de cult folosite la slujbele
religioase și ale «bibliotecilor domnești {care) se lăsau totdeauna la păs
trare mai sigură prin bolțile mănăstirilor ctitoriți) ale lor, unde negreșit
că nu se atacau de nici o năvălire și nici nu se hrăpea de nici un prede
cesor» 7. Menționăm că în județul Prahova erau mănăstiri posesoare de
biblioteci. Astfel, la Mănăstirea Predeal, la inventarierea bunurilor erau
și «66 deosebite cărți ce alcătuiesc biblioteca mănăstirii»8. Mănăstirea
Sinaia posedă 93 cărți «ce alcătuiesc rezerva bibliotecii» 9. Mănăstirea
Ghighiu avea o «bibliotecă de cărți vechi, noi și manuscrise în sumă de
300 bucăți ținute în bună regulă date de închinători» 10. Nicolae lorga a
semnalat în biblioteca Mănăstirii Ghighiu un Penticostar grecesc tipărit
la Veneția în anul 1681 cu însemnarea «din ale lui Constantin Cantacu
zino (stolnicul) și s-a dăruit sfintei Monastiri a Mărginenilor» n. De ase
menea Mănăstirea Mărgineni și-a format și completat o bibliotecă propiie cu cărți de cult, unele ferecate în aur și argint12.
'
Prezența în județul Prahova a cărților tipărite în limba română în
tipografiile din toate provinciile românești atestă prezența unei comu
nități de limbă, de interese ale unității spirituale ale românilor din cele
trei provincii românești.
Descrierea pieselor de cult aflate la biserici și mănăstiri făcută de
D. Papazoglu13, ne oferă date prețioase asupra valorii acestora, despie
6. Ibidem
7lare/’°P- cil- H, p. 513—514.
5. D.G.A.S., ms. 730, f. 21—21 v.
10. Ibidem f ii' . ,m‘ f 5v8. Ibidem, f. 22 v.
9. Ibidem, f. 21 v.
Buc., 1904; Drăaan Dim* 12.rga N*' Două biblioteci de mănăstiri: Ghighiu și Argeș,
11 Drăaan
c3 Corneliu, Biblioteci umaniste românești, Buc., 1974, p. 130.
12.' Idem, lorgT N sTudb'.r; C''" P' 130’
teologică a stolnicului Constantin°nUm,ente’ U1' P' 56 ’ Dragan Dima Corneliu- Cultura
la Mănăstirea Măraineni în 2
pantacuzino rn lumina reconstituirii bibliotecii de
p. 943—975/ mar^nent, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXHI, (1965), nr. 9—10,
NicolesciP Corii^a'
28 v.! DesPre obiectele de artă feudală au mai scris:
Năshirel pC 1 XrhJr i'a ciec°rat,va‘ în «Studii Muzeale», I, Buc., 1957, p. 50—51 j
VH, p. 208 h
înapoiate de U.R.S.S., în «Mitropolia Banatului», Arad,
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donatorii și meșterii, care prin sculpturile făcute dovedesc însușirea
scrisului și cititului.
D. Papazoglu arată că la Biserica cu hramul Adormirea Maicii Dom
nului din Cîmpina se află un Epitaf, cumpărat de neguțătorii enoriași în
■anul 1821, de la un turc, ou suma de 500 lei. Acesta îl avea pus pe cad
«drept valtretu». în timpul «cînd oștirea turcească a gonit pe arnăuții
greci piuă la vama Brașovului, de la ce biserică l-ar fi hrăpit, ei nu
știu» 14.
în condițiile actuale considerăm ca o etapă importantă reconsti
tuirea colecțiilor de carte veche și de artă feudală (parte din piese fiind
dispărute), identificarea a ceea ce a mai rămas «evidența, păstrarea,
conservarea, valorificarea științifică și punerea în circuitul public» a
acestor și a altor bunuri,
' care alcătuiesc
--------------^=»twrr.oni»i
patrimoniulnilbiral
culturalnational
național
reglementat în mod unitar pe tot cuprinsul țării» 1S.
Dăm în anexă inventare de cărțile vechi și obiectele de cult aflate
și mănăstirile din județul Prahova în anul 1860.
la bisericile
A»»”
' * BREb°
manAS’-i|!6A
Oboarele
acestei
mănăstiri
:
1 cruce
de argint,
lemn
săpat, lucrat in aur suflat în aur; 1 tăvițâ de alamă
rare
scrie «Neofit
ieromonahul»
cădelniță
alama foarte veche lucrată
VuCS. culptud
frumoase
, 1 clopot
vechi mare ; de1 Ia
Antoniede
v(oie)vfod).
rală
iar ^
din zilele
Constantin
Basarab
’o‘JZnnahelie
^nnahelii greacă
slavoneromânească
vechi în slove
mari; Iui
1 Octoih
slavonvodă
cu anul
7203cuiaranul
dJ

,69â
’-,S2ntO
foT1795;
1 Catavasier
slavonesc
cu: anul
1763
; 1 Liturghie
slavonă
veche
do
la
Hr,
care se vede
tipărit un
pomelnic
Șerban
v(oie)v(od),
doamna
Elena
Matll
tipar m
doamna Elena, Constantin v(oie)vfod), doamna Bălașa, Șerban
, tel
v(oie)v(od). ° Constantin v(oie)vfod), doamna Marica, Drăghici, Păuna Dirni i^°d)’
doamna
EIena, Șerban, Mana, Andreana, Pîrvul, Constantin Cri™ ’’ Dumi‘
?ra, Co"S-'ad Calea Marica, Alexandru, Bălașa, Constantin, Mihai Tom9 7’ Dicu1'
Barbu- P^Vnînca, Bălașa, Bălașa, Preda, ... Anicuța, Calea , Marica Tr ' Iordache<
AnicutarX" Sea Anicuța, Radu, Constantin.
' Marlca- «mea, Ghinea,

(D.G.A.S.) ms. 730, f. 19—J9V

ll'ncapirectia Generală a Arhivelor Statului
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BISERICA cu hramul adormirea maicii domnului. CIMP
arele
acestei biserici:
'
INA

Od
° J ciucuri
epitaiionmari
cusut
cu ; fir
greu pedecatifea
în una
cea 2
ma- v^che.
colțuri
de fir
8 candele
argint, roșie
din care

U Patru

Evanghelie
greco-românească
în -argint prostu ' edltla
ht
_ -ncoveanu,
tipărită
în Mitropolia din legată
București.
lui Constantin

B

D.G.A.S., ms. 730, f. 28—28 v.

,

'"^TCdTg.A.S., ms. 730, f. 28—28 v.
15. Legea 63/1974, a ocrotirii patrimoniului cultural național al RSR
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BISERICA CU HRAMUL SFÎNTA TREIME, CIMPINA
Odoare :
; 9 candele mijlocii ; 1 candela
1 sfînt potir de argint suflat în aur în bazorelief
de lemn sculptat, lucrată in argint.
mai mare cu trei mai mici; 1 sfîntă Cruce veche
Cărți: .
1 Evanghelie bine legată cu argint și poleită în aur, în limba greacă, foarte grea
• și frumoasă.
D.G.A.S. ms„ 730, f. 28.

4
BISERICA DIN SATUL FILIPEȘTI
5 icoane foarte vechi de o zugrăveală frumoasă lucrate de un Pîrvu mutu zug
D.G.A.S., ms. 730, f. 28 v.

5
MĂNĂSTIREA LESPEZI
1 cruce de sfînta masă de cornu legată în argint vechi, 1 cruC^
mare pentru sfînta masă, 6 icoane împărătești vechi peste care .
1 clopot mic cu anul vechi 7252, iar de la Hristos 1744.
D.G.A.S., ms. 730, f. 20 v.

veche
1722,

6
MĂNĂSTIREA MĂRGINENI
Odoarele bisericești antice :
smait, lucru foarte
1 sfîntă cruce mare legată în argint suflat cu aur lu
într-un tbc de lemn ;
admirabil ... iar înăuntru de lemn sculptat și care se pas
~ năritar 8 peruțele, iar
1 cruce de argint suflată în aur și cu smalt cu 12 boabe d€;
«cruCe împodobită cu
înăuntru de lemn sculptat și pe minerul căruia se vede
.
pang Filipescu
cheltuiala jupînesii Marichii, fata lui Constantin Cantacuzino Ș1 sO '
7171, anul 1663,
vel spătar și dată la Monastirea Mărgineni pentru sufletul sau a scr-e . «cruce împo1 cruce lucrată în smalț cu douăzeci boabe de mărgăritar, pe c$re
cruce lucrată în
dobită cu cheltuiala tot acelui de mai sus Filipescu și tot cu ace a , smaraid mici, iar
argint cu smalt suflată în aur și ornată cu 9 boabe de rubin și
care se păstrează
înăuntru de lemn sculptat fără nici o inscripție, iar pe capacu
. - crucea tenseiul
scrie grecește «crucea bucuria a toată lumii, crucea sfințenia i
d t'din partea binecelor credincioși, crucea izbînda îngerilor și groaza demonilor, s’au
căpitanul
făcătorului drept slăvitorului nobilului boierului dumnealui Nicolae e
suflate
Filipescu pentru pomenirea părinților săi, anul 1690» ; 2 candele ma
J ț candcJă
în aur, peste care se vede vulturul, marca Cantacuzinilor, fără ins, ^p
_o dum.
de argint mare pe care se vede inscripția greacă «Aceasta can e ai a.
răposatei
nealui (Jupan) medelnicer chir Pantazi, ca să lumineze peste m
c^re
postelnicese Voichița Filipeasca anul 1734» ; 1 candelă mijlocie e ai g
scrie: «S-au dat de jupan Mogoșu Vassile cu anul 1726» ; 1 candela e a g
enfiat
pe care scrie: «Teofan egumenul Mărgineanul anul 1760»; 4 ibrice e e ,țr^monahul
în aur, deasupra lor cu două galerii lucrate (în) ajur și scrie : «M
j cărora se
egumen la Mănăstirea Mărgineni» ; 1 pereche paftale de argint
J
.
pahare
vede scris cu smalt negru : «Teofan protosinghelul mărgineanul an
anul 1718».
groase de argint lucrate mat peste care scrie : «Cornilie
mare de
Aceste pahare sînt grgase de un deget și se îmbuca unul intra
,
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argint sculptată și pe fund se vede foarte bine că este spartă, nu are an ; 2 discuri de
argint pe marginea cărora se văd slove mari slavonești, suflate cu aur, care s-au tăl
măcit : «Ca un purtător de viață nu mai înfrumusețat de cît raiul cu adevărat și de
cit toată comoara împărătească mai luminat s-au arătat Hristoase mormîntul tău,
izvor al vieții noastre» ; 1 castron greu de argint pe marginea căruia se văd scrise
slove mari slavone, care s-au tălmăcit : «Cu mila lui Dumnezeu Io Pătru voievod $i
fiul său Io Marco voievod și doamna lui Lucsandra, domni ai Țării Valahiei și păr
țile afară din ea», (fără an) ; 1 discar de argint pe care se vede scris cu slove slavone
mari, care s-au tălmăcit «Agnița ta doamne reverse paria pe pămînt»; 1 placă de
argint suflată în aur peste care se vede sculptat «Schimbarea Ia față» și împrejur se
văd semnate slove ; care s-au tălmăcit iarăși așa în limba românească : «Această placă
este din partea lui Ion Constantin Șerban voievod și doamna Bălașa cu Schimbarea
Ia fată, leat 7161, anul 1653»; 12 linguri de argint cu care se vede scris: «Cornilie
egumenul mărgineanul anul 1717» ; 1 cupa de argint suflată în aur peste care se vede
sculptat 2 șerpi ce o ocolescu cupa, peste care șerpi scrie slavonește : «Io Pătru fiul
celui mare jupîn Stoica logofătul au dat din curtea lui această cupă» ; 1 sfînt potir de
argint suflat cu aur, foarte vechi. Pe dînsul se află sculptat frumos toți proorocii în
conjurați de serafimi și heruvimi, iar pe una de sus scrie slavonește : «Beți dintrînsul,
acesta este sîngele meu al legii cei nouă, care pentru voi și pentru mulți se varsă
spre ertarea păcatelor», iar pe marginea de mijloc se vede scris : «Monastiriî Mărgineni,
hramul Arhistrotikului». Are~ și un capac cu cruce, cu vîrf de argint, suflată cu aur,
3 boabe de smarald, 4 mărgăritare și un safir ; 1 tipsie mare cu șase colțuri sculptate,
înăuntru cu ghirlande de frunze toate de argint, sujlate în aur, iar pe buze se vede
sculptată marca Ungariei, a lui Frederic regele, căci se vede înconjurată cu litere
latine • F,R,D,G,E,P,T,P,R,A,D,T,S,C, iar în fund se afla scris : «S-au cumpărat de la
mauri cînd trecea împărăția pr>n țara intorcîndu-se de la oaste, rămîind puțintică
nemțească și s-au dat de pomana sf(intei) Monastin Mărgineni, ca să fie de
r
si de colivă pentru sufletul părinților mei Draghici Cantacuzino în zilele
SSrului PanS
Maria, care priștăvindu-se la leatul 7204, de Ia Hris(tos) 1696 ghenaspataruiu
rea fiicei Mana, fiind sogrul ei la Vormegrad, Șerban Cantacuzono vel
r,e 5; am vede că aCeastă tipsie a fost jefuita); 1 ibric de argint cu mîner neste
comis» (=« diferite flori și arabescuri, sculptură veche suflată cu aur; 1 cădelniță de
care foarte grea și veche suflată în aur, lucrată gotic cu ajur și cu arabescuri bine
argint foar‘ 'care se vede scris slavonește : «Această cădelniță este a Mon«» rlt
păstrată, .P®y hramul «Sfîntul Arhistratig Mihail», anul vechi 7161, Hr(istos) 1653 Mărginea c“ int sufIat cu aur și cu sculpturi turnate în relief, peste care se văd 12
1 ciiscor d
•• fiecare cîte un instrument din acele ce s-au întrebuințat la natimiTo
- ^eri Purtî • la răstignire, iar in mijloc se află Sfînta înviere, aflîndu-se
.
In? Hrist°s
lui Dumnezeu Nicolae, Zamfira, Stroe Bălașa, Matei, Lina, Neacșa "
lău”c?Sde mînă lucrată de argint cu sculpturi foarte frumoase și cu mîneruleî'n’
1 ^^unui

odăidlI,‘.r teSut cu fir greu cu șapte ciucuri cu bumbi de
~
î epituli cu fir peste care se află un șiret și sub dînsul sînt slove țesută ser”
rhi cUS<“Âh sfîntu! Praznicu afI!n<iu-se proprietatea acelui ce se numelte slm!?? 1
jpr^Jste ■ \ltat losafu muritorului și celui mai de pe urmă cu rîvnă si r.! 1, S
aI
%*
voch, 7.26
a.
fC .

trUdă'J însemnat la acest epitrahil este pe poalele lui un șiret de fir țesut Ut de
V mC âe Drin țesătura firului se vad litere țesute mari în limba greacă : «S-aufăcut
vfî dete ȘJ.f1a a credincioasei slugii sale d(umnea)lui D. losaf arhimandritul- 1 epifra
2 de9cheltuialf.r qreu cu sfinții apostoli cusuți. ciucuri cu bumbi de argint, sîrmă luPr,n.e&ut în.“ rubin și mărgăritare, care numărîndu-se s-au găsit pietre rubin în măh,r ti cu Pie
iar mărgăritare 8, precum și locuri goale pe unde lipsesc și alte pietre
o fPaTre „oalele epitrahilului se văd cusuti cu fir doranu cu popii lui parte bărbăde rubin- La P v(oje)v(od) cu fiu(l) său lo Ion v(oie)v(od) și cu doamna Elena și cu
tească, ’° K iaT în mijlocul epitrahilului se împreună cu doi bumbi mari de argint și
fiiesa ,AnCda s]oVe pe boabe: Mănăstirea Mărgineni vechi 7116, iar de la Hristos 1608» ț
se nidi v
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2 epitrahile de ștofă, vechi cu cite cinci ciucuri de argint și sîrmă. Pe unul din ele se
vede scris grecește: «S-au dat acest prețios patrahil la praznicul Mărginenilor din
înalta providență și din dorința Măriei fostă spătăreasă la anul vechi 7171, (iar de la)
Hns(tos) 1663 ; 1 vederniță foarte veche cusută cu fir pe atlas roșu 2 perechi rucavițe
foarte vechi cusute cu fir greu pe catifea roșie și cu belciuge de argint ; 1 amofor de
arhiereu de o mătăsarie, țesută de fir pe mătase albă, cu cruci de șireturi de fir late
și sus cu praznicul «Bunei Vestiri», iar coronițele la sfinți cu 47 boabe de mărgăritare
ș! cu ciucuri de mătase; 1 poală de proscomitar de atlas verde țesut de dînsa Răstig
nirea D(omnului) Hris(tos) cu fir greu și mătase
Cărți:
1 Evanghelie grea slavonă, legată cu argint sculptat în relief și suflat în aur,
ucru
admirabil peste care se vede sculptat toți apostolii și prooroci. Cartea are
aou 1 lb44, iar legătura (din) 1654 de Șerban vodă Cantacuzino ; 1 Evanghelic greacă
ln catifea și argint suflat cu aur, cu anul 1601 ; 1 Evanghelic în limba greacă
s
.sufIat cu aur
sculptată Ia anul 1636; 1 Evanghelic manuscrisă
greâca data Sfintei Monastiri Mărgineni, de roaba lui Dumnezeu Ținea, pentru pomenirea
ro u ui jiu Dumnezeu Ioan la anul 1675. Aceasta se află legată numai cu scoarțe de
a i ea ; 1 Evanghelie îmbrăcată în catifea roșie șt ornată cu argint sufla! cu aur în
nmba greacă dedicată Preasfinței sale înțeleptului mitropolit al Filadelfiei D. D. GavriiloîVJ-rU/
Ioctiîtor a(l) patriarhului a toată lumea D. Rafail. Are anul 1614 iulie
nlar~ a Pre• 3 are anuI
$G afi$ la biserica de la bolniță, iar pe scoarța ei pe o
P a ae argint este «Sfînta înviere», împrejur se vede scris : «Pe roaba lui Dumnezeu
mana jupineasă lui Pană spătariu Filipescu cu anul vechi 7170, iar de la Hris(tos) 1665.
D.G.A.S. ms. 730 f. 25 v—27 v.
7
•
mănăstirea mislea
uboare bisericești:
?atru /coane împărătești mari, iar pe Maica Domnului zugrăvită, cu
rho Jr 3 • n Rus1.3, foarte frumos lucrată, la care este și o coroană de argint; 1 pere30 o •eșniCe mari.de lemn, foarte frumos sculptate de un meșter Ion, în anul 1710 mai
tnli c /C°Qr^ veGhî (cu) evangheliștii Marcu și Matei ; 6 icoane mai micî cu șase aposÂn/1CJOa^ ; 6. c,ondelc mici și o cădelniță cu anul 1781 ; 1 candelă mare de
Sfînta nts %"6 fam! ,a FHipeștilor în anul 1786, pe c?re scrie în limba grecească : «Prea
fnarto
de~ Dumnezeu pomenește pe smeriții robii tăi Filipești ; 1 icoană
foartA vorbo prț]un9a (cu) zugrăveala pe seîndură, Cuvioasa Paraschiva ; 1 icoană
ne scîndurS
D°mnu Hristos lucrate în polei ; 1 icoana veche mare (cu) zugrăveala
Purtînd corn-,ni la^e4.S%v®de ^hanghelul Mihail călare pe cal, avînd prit iar în cap
ciumI ia
AiPnnlialat într’° mînă are crucea și într-alta cartea și în gură un buorasu! dărîmîtwb! Se a<at.a un haus șî un vatan. Hausul se dărîmă și în fund se vede
cu sabia dpJi
î icoană foarte veche plesnită în două, tot arhanghelul Mihail
veche rncută r
c dG . brîu' voind a scoate din teacă ; 1 masă de mătăsărie foarte
Cărți .
U s$rma 51 mătăsuri. Se crede că este dată de fondatori.

ohoam h-.

anul
Părinți manuscris în octav din al 17 veac; 1 carte de tipar cu
lor ; i carte dn tin Pravda
’ 1 carte de tipar, 1681, greacă, Mlntuirea pacatoșiMavrocordat vfninhl ^a?3C? iPtitulata Pentru cele de cuvinte cu anul 1717 de la Ion
grecu cu vietill qZJki ’ 1 apostol grecesc de tipariu cu anul 1702; 1 Euhagarion
manuscrisa qreaca i p
.Yeche cu anul 1609, de tipar, 1 carte mică veche în ootor
1 Liturghiei lui loan
^iod grecesc de tipar cu anul 1620,
D.G.A.S. ms. 730 f. 18 v J^Sj|tosu ^azîlce cel Mare greaca de tipar cu anul 1684.

8
BlSER^AJ^^NEASCA din mahalaua sabarilor
u HRAMUL SFINȚII APOSTOLI, PLOIEȘTI
tipărită Tn^Mit'ropoli’a^n BucSi”la alu^rM? ’» 1
1’mba românească
4 icoane mari împărătești foarte vechi cu .n rtZi
I
r
a *ac?v,La ,YolaYod
rirfi • I mnmino rto onttrr,hn
, 1 .cu -B11 desen foarte frumos de la fondația bise
rici! ; 1 margme de epitrah.l cu inscripție de mătase veche: «Hrist.s a înviat din morți,
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ziua învierii noroadelor» ; pomelnicul fondatorilor : Matei Basarab voievod,
Elena
doamna, Avram, Ioana, Grigore, Stanca, Ioana, Ioan iereul, Constantin, Avram, Stancu.
D.G.A.S. ms. 730, I. 28.
9
MĂNĂSTIREA POEANA
Odoare :
1 cruce de lemn sculptată veche și legată în argint și smalt și Ia colțuri cu 6
pietre de smarald mici, iar, pe coada crucii de argint se vede scris cu litere gretești :
«Teofil egumenul cu anul 1860» ; 1 cadra foarte veche în odaia egumenului pe pînză
pe care se vede pusnicia sf(întului) Antonie, situîndu-se la Schitul ce l-au găsit în
mormîntul din pustiuri.
Cărfi :
l carte greacă din zilele lui Constantin v(oie)v(od) Basarab intitulată Carte cu
prinzătoare de toată slujba bisericească cu anul 1709, tipărită în tipografia Mitropo
liei din Tîrgoviște ; 1 Evanghelie greco-românească din zilele lui Constantin vodă
Basarab cu anul 1693 ; 1 biblic groasă de tipar în limba românească, tipărită în tipo
grafia Mitropoliei din București în anul 1688, în zilele lui Șerban Cantacuzino v(oie)v(od).
D.G.A.S. ms. 730 I. 19 v — 20.
10
MĂNĂSTIREA PREDEAL CU HRAMUL MAICII DOMNULUI
ȘI SFfNTUL NICOLAE

două hrisoave de la Grigorie și Gheorghe Ghica cu anul 1620 si 1671...» mai exista
«pescu
pentru
moșia Bobolia
P CU Șsi a Iui
Fihacolo și
doua muntele
hirtii deClabucetul
danie ale șilogofătului
Alexandru Filipescu
l..i

Odoare cfînt potir de argint suflat cu aur foarte frumos și vechi, 1 sfînta cruce de
1
S în.lăuntru cu chimisir, sculptat și legat cu pietre j 1 cruce foarte veche
sfînta masa i
argint și ornată cu 28 boabe de mărgăritar; 1 icoana foarte
lucrată in s.ma,ț. . Nicoiae, zugrăveală pe mușama ; 1 icoana îmbrăcată în argint
șnurul Nicolae data de Dimitrie Belu.

rărti :
, o»
tălmăcirea ei în limba greaca, la anul 1704, legata cu membrana;
G 1 1 Evanghelie^ cu t Arcjeal la anul 1795 în limba românească; 1 Pravila veche a
nihlie mare tipanta i 1uî Matei vodă Basarab în limba românească la anul 1632; 1
r- tilor părinți din zile
llpărit în anul 1712 ; 1 carte românească Cuvintele sfântului
în limba române
sfînta Episcopie a Rîmnicului în anul 1784; 1 paraclis al sfinOcl°'nr Studitu.Jipa^a^ 1 istoria universală în limba greacă din zilele lui Duca vodă,
Tcod°r în Jimba 9reaca
1792 ; 1 carte manuscrisă a lui Samuel Robena, Jidovul mustei c{uCnou tipărită la a scrisa
Toma ai doilea logofăt la Iași cu osîrdia cinstitului Ioan
jar ^}năiăcircn îid?vl.
fiu] răposatului lordache vel logofăt în vremea împarătesii Ecatrl^d C.izino vel/J1Ci<-i - 66 deosebite cărți ce alcătuiesc biblioteca monastirii.
f- 22v-

P*3'

mănăstirea provița

re ■
Ko dp araint lucrată în sîrmă și înăuntru cu lemn sculptat, cu postamenOd°a\ cruce ve.c“°nrfpIe de arqint vechi; 1 sfînt potir cu tăviță și stema foarte frumos
.1 atgint 5 4 rnlutat în aur făcut de obștea sătenilor din Provița 5 1 icoană foarte
iul
în
s^,^HTUSani ia anul 1813 ; 4 icoane împărătești cele vechi, zugrăveală
iucratc lucrată la Cald J , clopo( mic dat de unul loan Herea foarte vechi.
- de la anul n»* >
nG
v'

mănăstirea sinaia

j yo ce sc oflâ la dirtSQ .
cfintele ocloa
,„mx în care se păstrează moaștele sfinților mucenici Costa și Damian,
S" ! cutie de alama n «J^^Teodor ; 1 cruce de cimișir legată în aur și lucrată în
sfîhtul Antonie Și sfîntul^
m8)). t cruce de cimișir iegată cu sîrmă
smalț și cu 54 m y
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cu prestia, cu 3 boabe de smarald mari ; 1 pafta rotundă în mijlocu cu fildeșu sculptat
în arabescuri, sculptură veche, fildeșul galben și țintuit cu ținte de aur sculptat, iar în
punctul de mijloc al paftalei se vede o piatră gvadrată cu patru culori de zefir, precum
și la cîrligul cu care se împreună paftaua. O altă mică placă de fildeșu cu sculpturi de
flori țintuite și ornate cu aur... și se sfîrșește într-o mică pară de argint atîrnată în
vîrful căruia se află o boabă de smarald, precum și în mijlocul paftalei o altă boabă de
smarald, iar colacul sau cu cingătoarea este de o țesătură de mătase foarte tare lucrată
în fir și cu coroane mici de mătase negre, bine țesute și bătute. Acest prețios lucru se
crede că ar fi chiar al fondatorilor mănăstirii; 1 pereche paftale mari suflate cu aur de
argint; 1 pereche paftale de argint vechi sculptate; 1 pereche rucavițe de catifea
verzi cusute cu aur și cu 6 peruțele în cusături, iar beloingele de argint; 1 patrahir dat
de fondatori cusut cu fir în două fășii ce se împreună cu 6 nasturi de argint suflați cu
aur
ciucuri la dînsul cu capetele împletite de sîrmă ; 2 candele foarte vechi de fa
son fără inscripție ; 4 icoane vechi cele împărătești cu anul 1703 ;
Cărți :
1 Evanghelie cu scoarțe de piele greco-românească în anul 1693, tipărită în tipo
grafia Mitropoliei Ungro-Vlahieî ; 1 Evanghelie românească tipărită în zilele lui Ale
xandru Mavrocordat în anul 1723 ; 1 Pravilă veche a lui Matei vodă Basarab, tipărită
în Tîrgoviște, la anul 1652 ; 1 Pateric manuscris în anul 1673 ; 1 Tesalonic de tipar cu
anul vechi 7203 din zilele lui Ștefan Racoviță voievod, iar de la Hristos J695; 1 Psalire manuscris la prefață cu desenuri de mînă foarte interesante cu tălmăcirea ei;
1 carte manuscris românească foarte veche intitulată Teodor Suditul; 1 Lecsicon
greco- rancez și italian ; 1 Pravilă a sfinților părinților tipărită la anul 1799 în zilele
lui Constantin Moruzi; 1 carte Viețile sfinților, manuscris de la anul vechi 7206, iar
nu n
ris(tos) 1697; 1 Orologion grecesc cu desenuri tipărit la anul 1714 în zilei®
^ntl? Basarab v(oie)v(od); 1 carte manuscris peste care se vede titlul PreaIn^in 1U1 P?rint?lui nostru loanichie episcopul Carpaților, Către călugării cei din
din ■/iifiar€i 11 A?rises? lui caPete mîntuitoare 100; 1 Teofilact bogat de la anul 1805
ritA 1/ ° V1 i^xandru Constantin Moruzi; 1 carte pravoslavnică de învățătură
anul 1700? i r-t ' 1L^arIG $reaca a Iui Meletie Sirigul asupra colvichilor tipărită în
vIoieModl
foarte veche în care se vede pomelnicul dumnealor Șerban
27 Jdlm mec^st ?
Consfantin < 20 ^rți manuscrise românești bisericești;
14 hrisoave / / ° ld.Grn slavonești ; 36 idem vechi ce alcătuiesc rezerva bibliotecii ;
. --Z)-----Deraam/nnii. .
domnești, ale căror iscălituri s-au copiat; 2 hrisoave pe
pergam(enl) patriarhicești ; 4 hrisoave pe hîrtie groasă domnești ; 3 hrisoave pe hirtie
groasă patriarhicești.
D.G.A.S. ms. 730 fin 21 v.
13
MĂNĂSTIREA TIRGȘORUL

Odoare vechi:
cu heruvimi în
1 cruce de sfînta masă de argint sculptată și ornată cu sn^a t toț cu mărgăsupțiori și cu cîte o piatră de smarald, pe capul fiecăruia ornam
chiminir are
ritar,^ smarald și rubinuri. Crucea este foarte delicat sculptata in crrinHa • «Aceasta
pe dînsa anul 1697 iulie și vreo cîteva slove ; 1 tipsie de aramă cu m
tipsie se dau de pomană de Antonie v(oie)v(od) la Tîrgșor».
Cărți.v ia
1 Evanghelie veche în limba românească, tipărită în tipografia de la ^onstantin
anul 1697 de către smeritul între ieromonahi Antim Ivireanu în zilele ui
m,nealui
Basarab v(oie)vi(od), dată de Pană Negoescu biv vel stolnic și jupîneasa
Safta.
D.G.A.S. ms. 730 f. 10 v.

14
MANASTIREA văleni de
1 potir cu lingurița de argint cu tăblita •
și
săpat cu flori, ajur și cu smalț, pe tăvită
• CU z^urda (steluța) suflată în
în aur
au* ?*
logofătul Tudor Luca și nevasta lui doamna
<<S“au facut aceste sfinte vase de
y
toamna Nichea și Dumitru», iar pe steluță scrie
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sculptat : «Și viind Stan au stătut deasupra unde era pruncul» ; 1 candelă de argint
bun pe marginea căreia sînt sculptate în limba slavonă : «Robul lui Dumnezeu Surta
Vasilovici a dăruit această candelă cu toată sfințenia tuturor sfinților, din care se vede
mai la vale sculptate iarăși în limba slavonă : «Mare mucenic Gheorghe, pentru a ta
ostenitoare grijă» ; 1 icoană cu proorocul Ilie și sfîntul Eliseiu, foarte bune, pe mu
șama, cu polei de aur, se află lucrată și lipită mușamaua, pe scîndură de cișimir, de
senul (este) foarte admirabil. Două sfinte icoane mari ; 1 Maica Domnului, și 1 Domnul
Hristos lucrate în argint de un Moise sin Bogdan, 1 iconiță Maica Domnului mică însă
foarte veche, 1 cruce de botez de aur cu smalț și are anul 1679: «Această cruce
este dată de mitropolitul Nifon la această monastire la anul 1860» ; 1 pereche paftale
mari» de fildeșu pe care este sculptat în bazorelief Nașterea Domnului și ferecată cu
argint în mijlocul cărora la încheietoare se vede vulturul cu 2 capete; Se trece aici
c re mirare și o carte cu Viețile sfinților tipărită în Moldova, în limba românească,
îa Monastirea Neamțului în vremea lui Veniamin mitropolitul, 1807. Ciudat este ca la
-nceputul cărții se vede vulturul rusesc, țiind în ghiarele sale mareîle Țării Româ1 sti $i Moldovei, iar sub subțioarele vulturului se vede în dreapta Mitropolia Țării
£CȘ ânesti și în stînga Mitropolia Moldovei... și cu stihuri asupra stemei... s-au tălmălimba slavonească în cea rumânească spre cel de obște folos în Sfînta Monastire
Clt
întru însuși a sa tipografie, în vremea cuvioșiei sale chir Dositei, ieromonahul
Neamțu,
sf.ntei Monastiri Neamțu, în anul de la mîntuirea lumii 1807 luna iulie 4.
nG AS. ms. 730 f. 16

17.
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