< Ieromonah HECtarîE JWăigurEanu

eoitura
athena

IEROMONAH NECTARIE MĂGUREANU

MĂNĂSTIREA SINAIA

Coperta, grafica și tehnoredactarea: Ion I. Lazăr

Copyright© Nectarie Măgureanu, 2000
Editor: Editura Athena, București
Tipărită la PROTIP srl, București, România, 2000
ISBN 973-8006-27-9

Mmsw Snh

Ieromonah

Dcrtanc v\Iagur cânii

Z\M»STIIOri

Tipărită cu binecuvântarea
Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

EDITURA
ATHENA
București, 2000

PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

htennea Stw

Cuvânt înainte

BA \Wiserica Mântuitorului Hristos trăiește viața ei deplin mai ales prin slujirea și
nevoințele monahilor din mănăstiri. Monahismul a fost din totdeauna, în viața
Bisericii noastre, zidul cel tare de apărare al dreptei credințe, a Ortodoxiei.
Mănăstirile au fost oaze de viață duhovnicească, de mângâiere și de
apropiere de Dumnezeu. Mănăstirile au fost și vetre de cultură, de lumină pentru
credința Bisericii noastre, prin perpetuarea și cultivarea limbii, a identității românești
și a credinței ortodoxe a neamului nostru. Aceste așezăminte au fost leagănul de
alean și mângâiere pentru cei suferinzi, pentru cei bolnavi, pentru cei asupriți, cărora
le-au oferit nu numai acoperământ și hrană trupului, ci și adăpost sufletesc,
mângâiere și sfințenie. Pretutindeni în aceste lăcașuri adăpostitoare de Sfinte Moaște
și de cuvioși rugători, bolnavii și suferinzii au găsit tămăduirea sufletului și chiar a
trupului.
Biserica - Leagănul Sfânt al neamului nostru, neam vegheat de rugăciunile
sfinților, oferă sufletului însetat de valorile eterne, învățătura și experiența ei, tezau
rul ei de valori nepieritoare.
în acest context se înscrie și Mănăstirea Sinaia, cu peste trei veacuri de exis
tență, mănăstire ctitorită de vrednicul de pomenire spătarul Mihail Cantacuzino.
în calitate de Mitropolit al locului, cu răspundere în fața lui Dumnezeu pen
tru viața mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, pentru frățimea din acestea, ca
stareț de drept, îmi revine și sfânta îndatorire de a veghea ca cei ce au pășit pe poar
ta mănăstirii să fie ajutați și îndrumați în purtarea jugului lui Hristos, în păstrarea și
transmiterea mai departe generațiilor viitoare, a valorilor spirituale și materiale ce le
adăpostesc mănăstirile și bisericile noastre.
Mănăstirea Sinaia are un impresionant trecut, așa cum au toate lăcașurile,
mai cu seamă cele presărate la răspântie de istorie.
Așezământul monahal de aici de la Sinaia, clădit pe temeliile peșterilor
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pustnicilor și monahilor de demult, este cum bine s-a subliniat, și certificatul de
naștere al orașului Sinaia și simbolul ei deopotrivă.
Ne-am bucurat mult și am susținut străduința părintelui Nectarie, viețuitor al
acestei mănăstiri, de a uni intr-o carte veacurile de istorie a Mănăstirii Sinaia.
Lucrarea părintelui Nectarie, cu care pecetluiește anii de studii teologice,
cuprinde și aspecte ale trecutului acestui așezământ monahal, aspecte care nu au fost
surprinse în celelalte monografii ale mănăstirii.
Toate acestea conferă lucrării un caracter amplu. Este o lucrare care se iden
tifică cu trecutul Mănăstirii Sinaia - „Catedrală a Carpaților“ - Cetate a sufletului romănesc!
De aceea, binecuvântam osteneala autorului ș, pe„ creștinul dornic să-și
adape sufletul din tezaurul credinței noastre strămoșeșt
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Gândul autorului
ără îndoială, bisericile și mănăstirile constituie o părticică din istoria neamu
lui nostru trăitor pe aceste meleaguri. Dacă monahii dintru început ne-au lăsat, prin
tre altele, o geografie prin toponimele existente până astăzi (atâtea locuri care le
poartă numele), mai târziu, când domnitorii încep să zidească lăcașuri de rugăciune
celor ce viețuiau prin peșteri și bordeie, începe istoria. în aceste așezăminte și-au ales
mulți să trăiască tot restul vieții lor, simțindu-se mai aproape de Dumnezeu,
renunțând la cele lumești prin rugăciune și cugetare sufletească. Dar mănăstirile sunt
nu numai lăcașuri de credință, de evlavie, de pace și liniște, sunt și adevărate tezau
re, adevărate mărturii ale trecutului nostru istoric. Aici se oglindesc și adevăratele va
lori ale sufletului neamului nostru. Multe dintre ele adăpostesc morminte de
voievozi, de dregători, lespezi și inscripții funerare, săli de divan, tablouri votive, do
cumente scrise. în aceste așezăminte ochiul se desfată de frumusețea arhitecturilor,
sculpturilor, de frumusețea picturilor, a icoanelor și a tuturor podoabelor cu care au
fost înzestrate aceste așezăminte și care oglindesc tot atâta gust pentru adevărata
artă. Aici, în aceste așezăminte, în tinda bisericii, s-au născut și primele școli, iar
cartea de început a românului dornic să învețe a fost ceaslovul de la strana bisericii.
Dimpreună, monahi și laici, au contribuit la minunățiile pe care le privim astăzi - mănăstirile.
în patrimoniul istoric și de artă religioasă al Bisericii și al poporului român
se înscrie și "Catedrala Carpaților" - Mănăstirea Sinaia, ctitoria vrednicului de
pomenire spătarului Mihail Cantacuzino, zidită la 1695 și pe care am prezentat-o în
lucrarea de față.
Aș vrea să subliniez faptul că realizarea acestei lucrări a presupus două
etape. într-o primă etapă, istoria mănăstirii dintru începuturi și până la cea de a doua
biserică a complexului monahal din 1846, a constituit tema lucrării mele de licență,
lucrare susținută în anul 1999 la catedra de I.B.O.R. din cadrul Facultății de Teologie
Ortodoxă de la Universitatea din Pitești, având îndrumător pe părintele decan Pr.
Conf. Dr. Mânu Dănuț.
Cea de a doua etapă a început după absolvirea Facultății de Teologie, când
primesc binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru a o finaliza
și publica.
Așadar, lucrarea de față este clădită pe temeliile proiectului cu care am
pecetluit anii de facultate.
Despre Mănăstirea Sinaia s-a mai scris, s-au publicat pliante, monografii,
studii și articole, dar, oricât de meritorii acestea rămân limitate prin însăși natura lor.
O lucrare amplă ne-a lăsat arhimandritul Ghenadie Enăceanu, care va tipări
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n 1881 Istoria Sântei Monastiri Sinaea". Apoi, vrednicul stareț Nifon Popescu va
Mai rPUla blCentenarul fondăni mănăstirii (1695-1895) cu o frumoasă monografie.
Drel
’ Vfnerabilul staret Serafim Georgescu va completa și actualiza monografia
SaU’ Nlf°n Popescu’ incrarea fiind publicată în anul 1936. Când seria
Protos^fi01 de<ficate Mănăstirii Sinaia părea să se fi încheiat, în anul 1984
mănâQf $
^neu P°P’ viețuitor sinait (actualmente episcop), va scrie pentru
nianastire o alta.

in lucrare
acestea se simțea nevoia unei lucrări mai cuprinzătoare. De aceea.
Privind Iau
*ncercat sa cuPrind toate aspectele vieții Mănăstirii Sinaia
relațiilor
S^^tua^a’ iatura istorică, latura administrativă, cea culturală și cea a
ografîc de1
$iSerici' drumul a fost anevoios în ceea ce privește materialul bibliritată răbdareU^te
SaraCac*os contradictoriu în date, așa încât a necesitat o meeste o lucrar
depășește cadrul unei scrieri cu caracter monografic, ea
Cartea
° ^ucrare ^ocument despre o ctitorie voievodală.
"Ctitoricesc î*
^\Se bucura de date și texte inedite: copia originală a
Cantacuzino* la A$eZarnant ’ de la 1694 (în chirilică), lăsată de ctitorul Mihail
Române (mssH ^itr°^ia CoHea Și care astăzi se păstrează Ia Biblioteca Academiei
1752 (în chirii’
U°
^lrisov ^at de către domnitorul Grigore Ghica în anul
date de domnit^ *
COI1^irrna Pe cel amintit mai sus, precum și alte hrisoave
sub tăcere fle 0 ^5 &
vremii, care vin să lămurească multe lucruri trecute
actul ei de id
raUtate’
din vădita intenție a unora de a priva mănăstirea de
Pentru Utate
CaPitoIuI "înzestrarea Mănăstirii").
trimiteri pentru ° U$°ară ^ecturare am evitat abundența de date prisositoare, făcând
am simpliflcat Cei d°rntci de mai mult; am evitat să devină "stufoasă", dar nici nu
fi Și un doruri 5 am notat t°t ceea ce, cred, a fost necesar pentru ca lucrarea să poată
Pe ^ent aI Mănăstirii Sinaia.
veacuri de istorie"1 ^°Stam adunat în lumina ceasului de taină, cele peste trei
lumineze și Sq h,
Mănăstirii Sinaia, la un loc, într-o singură făclie care, sper, să
5153 b“we sufletul cititorului.
.
Mănăstirea Șina*
Ș1 sunt bucuros pen
aCUm ° iucrare care se identifică cu trecutul său istoric,
vorbește despre mă " aCCafta’ Bucuria este cu atât mai mare, cu cât cartea de față
ca pe un scump dar
*n care am îmbrăcat haina monahală și de aceea i-o ofer
au avut încredere în mi^^
mu^um*re Bunului Dumnezeu și tuturor acelora care
o vie recunoștință mine’ Care m'au aîutat și sprijinit, și pe care ii port în suflet cu
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Introducere
-Cm« Mai MăNbiiă wear tinc into tow
TăRIW SCMăNaW W boMNVL PW I’MW?
Cto awa se îMPOboueșw în îiww be vană ev flori
Mai FRVMoase. ev GRâNe Mai btow?"
(«Iccu Russo, "Cântarea României", •»)

a) Prahova și localitățile ei
"T’mă M»", "seMătwâ ne boMWb ine pawaw", România este situata geografic la inter
secția paralelei 45" latitudine nordică cu meridianul 25" longitudine estică. Situata în
Sud Est-ul Europei, țara noastră se caracterizează printr-o varietate a peisajului, pro.
portionalitate și dispunere simetrică în amfiteatru a terenurilor.
Ca o replică la înfățișarea geografică a țării, județul Prahova, ocupând 2% din
suprafața acesteia, desfășoară toate formele de relief importante, dar și locuri de
interes deosebit în orașele încărcate de vechime și istorie, ce intră în alcătuirea sa.
Istoric și cultural, județul Prahova desfășoară un evantai al veacurilor, de la
pierderea în negura timpurilor, la secolele XVI, XVII, XVIII, etc., propunând con
temporanilor monumente arhitectonice și vestigii istorice de excepție. Toate aceste
aspecte sunt dar de la Dumnezeu și dau impresia de rupere de timp și spațiu, de o
lume urcată spre noi, în contemporaneitate din depărtările istoriei. De aceea este
necesară o succintă incursiune în timp și un popas al gândului.
La Vălenii de Munte, cunoscut ca târg încă din secolul al XV-lea, se mai
păstrează încă ruinele Castrului roman Drajna de Sus, la 5 km de Văleni pe Dealul
Grădiștea. Tot aici s-au descoperit cărămizi și țigle cu însemnele legiunilor I Italica, a
V-a Macedonica și a Xll-a Claudia Pia Fidelia. In acest oraș în care "RăStfHă-N rinișwi cvprinsvhvi wvh CfiNWieWR be swfliâ", cum afirma Al. Vlahuță, dar și în vecinătatea lui, omul mo
dern, în căutarea lui Dumnezeu, poate poposi un moment, adunându-și gândul în
vechile biserici și mănăstiri ce străjuiesc credința neamului, cum ar fi mănăstirile
Cheia (sec XVIII) și Suzana (sec XVIII), schitul Crasna (sec XVII-XVIII) și mănăstirea
Zamfira (sec XIX), care adăpostește cele mai reușite picturi bisericești ale lui Nicolae
Grigorescu. Nu întâmplător poate, la Vălenii de Munte se află casa memorială
"Nicolae lorga", casă construită la sfârșitul secolului al XVII-lea, devenită muzeu ce
reflectă preferințele marelui savant pentru artă, printr-o minunată colecție de icoane
pe sticlă și lemn.
12
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între culmile munților Baiului și Grohotișu, două sate, Teșila și Trăisteni șiau unit existența sub numele de Valea Doftanei. Aici vorbesc despre istorie cele
șapte locuințe sătești datând de la sfârșitul secolului al IX-lea și aparținând patrimo
niului național.
Pe o terasă înaltă la cca 500 m altitudine și protejată de dealurile încon
jurătoare, se află localitatea Brebu, a cărei primă mențiune istorică datează din se
colul al XVI-lea și care în secolul al XVII-lea devine reședința domnească a lui Matei
Basarab. Localitatea se impune prin complexul arhitectural medieval Brebu, monu
ment al secolului XVIII, și care este alcătuit din trei edificii: o clopotniță de 27 m
înălțime, casa domnească cu aspectul unei case țărănești și o biserică - mănăstire,
adevărate bijuterii arhitectonice în stil brâncovenesc.
Atestată documentar la 1602-1611 de Radu Șerban, domn al Țării Românești,
comuna Secăria oferă vizitatorului senzația de izolare în timp cu acces la tradițiile
locale păstrate aici cu sfințenie, senzație creată și de peisajul mirific al celor două văi
ce-i punctează existența: Valea Florei și Valea Secăriei.
Localitatea Comu, situată în zona dealurilor subcarpatice, atestată docu
mentar din 1561 (din vremea lui Mihai Turcitul), apoi ca loc de așezare a oștenilor
de pază din vremea lui Mihai Viteazul (ca primi locuitori ai satului), adăpostește bi
serica din lemn, construită în preajma anilor 1600 de oștenii lui Mihai Viteazul, bise
rică restaurată definitiv în 1994.
Localitatea cu statut de târg în 1663, dar atestată documentar din 1503,
Câmpina, un oraș devenit municipiu în 1994, se mândrește cu pașii nenumăratelor
personalități ce s-au perindat: D. Bolintineanu, I. H. Rădulescu, Hașdeu, G. Coșbuc,
Nicolae Grigorescu, Geo Bogza. Câmpina este locul spre care își întoarce privirea în
ultima parte a existenței sale creatoare, N. Grigorescu, pictorul de suflet al
românilor, stabilindu-se definitiv aici în 1904. Locuința sa de aici, devenită muzeu,
adăpostește cca 100 de tablouri din diferite perioade ale creației. La Câmpina ridică
între 1894 - 1896 un castel pentru fiica sa dispărută timpuriu, marele savant B. P.
Hașdeu. Se spune că acest castel a fost construit în memoria fiicei, după planurile dic
tate de "spiritul" luliei, în ședințele de spiritism pe care le practica tatăl său.
Bușteni și Azuga sunt două localități ale județului Prahova, care au luat
naștere la începutul secolului al XIX-lea, pe drumul comercial care făcea legătura
între Muntenia și Transilvania. Orașul Bușteni, situat pe ambele maluri ale râului
Prahova, prezintă ca locuri de interes deosebit biserica Domnească, construită în
1889, ctitoria regelui Carol I și a reginei Elisabeta și Muzeul Cezar Petrescu. Azuga,
atestată și ea ca așezare la începutul secolului al XIX-lea, este o localitate cu un pu
ternic caracter industrial: fabrică de bere, fabrică de șampanie, fabrică de sticlă, fa
brică de postav, etc.
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"Vn mm colțișor be r^o W m i’oascue BwW, cum sublinia Al. Vlahuță, Sinaia este o
localitate unicat. Păstrând încă urme de cultură materială din epoca bronzului, dez
voltarea localității începe practic din anul 1695, când spătarul Mihail Cantacuzino a

construit aici mănăstirea Sinaia.
După 300 de ani de existență, orașul oferă vizitatorilor o variată gamă de
monumente: Mănăstirea Sinaia, Muzeul Peleș, Muzeul G. Enescu, Cazinoul, etc.
încântând ochiul, bucurând sufletul și desfătând gândul, localitățile județului
Prahova prin monumentele ce le posedă, cheamă mereu la cunoaștere, la meditație,
făcându-te să te simți tainic și pentru totdeauna legat de trecutul neamului căruia îi
aparții, ctitorind prin toată ființa viitorul.

b) Sinaia - perlă a Carpaților
Situată la poalele muntelui Furnica, pe platoul ce coboară pe Valea Praho
Sinaia este dispusă sub forma unui larg amfiteatru la marginile Bucegilor.
Frumusețea orașului a fost remarcată de către toți cei care l-au vizitat,
începutul secolului nostru, poetul și prozatorul Alexandru Vlahuță, în reportajul sau

poematic "România Pitorească" nota:
tIST&l BăTR^ND,

CăMtfȘI

IW1ITJH PWW STW Șl se VITR W

z
M SbOHVb b€ I WTRă bC SVb

»

MWl Șl PSTCă TOT Ntf b€ \W Să"ȘI (Mbă OCHUsOR. .. h HOfiTO HOeOW CdNb TOT OWȘtfb $TI 9

kwi liAwiw aecTRice. eM w, wu RVMOeisc sw parcă s-av

«w Stm m o

te iw m» m

te HA fttBF I# IWM Ml"1

,

o MINtf ITC. 1*1 elTfITfi SObOM be case. CăTeS^ITC I € M

un ccr.

« ** I ° "**

_

ca să bea

'VH
_

Marele savant N lorga consemna, nu după multă vreme, că in aprop
ctitoriei cantacuzine din Sinaia "se tete M ma n»
mmw
M*"2 Gândurile consacrate orașului relevă adevărul incontestabil că Sinaia este fara

putință de tăgadă "perlă a Carpaților".
_
,
Istoria orașului traversează o serie de momente ce marchează trepte
devenirii sale.
Primele dovezi ale prezenței oamenilor la Sinaia sunt vestigiile de bro
descoperite și datate în perioada 1800 - 1700 î.d. Hr. Viața continuă fără întrerupere
pe aceste meleaguri, oamenii îndeletnicindu-se cu creșterea animalelor, cercetătorii
considerând că pe locul unde se află astăzi orașul s-a înfiripat cu secole in urma o
așezare pastorală stabilă.
Drumul Prahovei este, începând cu secolul al XV-lea, folosit și de către
negustori, coborând cu mărfuri dinspre Brașov pentru orașele din Țara Romaneasca
și cele din sudul Dunării. Acești negustori căutau adesea adăpost la oamenii care-și
înjghebaseră gospodării, la stânele de pe aici, la pustnicii care-și duraseră lăcașuri la
14
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umbra codrilor, sub privirea ocrotitoare a lui Dumnezeu.
Nu ne-au parvenit informații sigure despre existența construcțiilor din seco
lul al XV-lea. Tradiția le amintește și astfel, și spre pildă, Mihai Haret în lucrarea "în
munții Sinaiei, Rucărului și Branului" din 1910, notează că: "aci m n fost pc vrcmvri m biN
iriâiăwiRiise pc cârc MiRccfl ccis I&M schimb-o in ceramic cfl să toc TRccăTORibc CaRPapibon" Tot el afirmă că
în 1453 a fost construit un schit la stânca "Sfânta Ana", apoi altul, prin 1665 - 1675,
la Posada.
Dezvoltarea orașului începe practic din anul 1695, când spătarul Mihail
Cantacuzino ctitorește aici Mănăstirea Sinaia, construită Wâ ascMăNflRca SiHaci cclci marl"
Mănăstirea avea înfățișarea unei adevărate fortărețe, cu ziduri înalte, având
forma unui patrulater. Ctitorul a înzestrat-o cu importante moșii, iar unii voievozi ai
Țării Românești i-au acordat privilegii și danii.
Sinaia a înregistrat o continuă dezvoltare, concomitent cu dezvoltarea dru
mului de pe Valea Prahovei, acțiune începută pe timpul domnitorilor Alexandru
Ghica și Gheorghe Bibescu, înainte de revoluția de la 1848.
O contribuție importantă la dezvoltarea localității a avut-o legea de împro
prietărire din 1871, când locuitorii au fost împroprietăriți cu terenuri.
Comuna Sinaia a luat ființă la 1 decembrie 1874, când într-un proces verbal
păstrat în arhiva orașului contemporan se scria:
"ReșebiNTfl wM¥Hei PobVk N^gvuvi. wn pw wn districwr Pr^hovh iNcepăNb cv bara be 1 bec. 1874.
s-a Mwar ba Sinaia si cvpRiNbe aceeași cârvHc. căPăm bCNVMiRca be SiHaia."-3
De la 9 mai 1880 Sinaia va avea să primească statut de comună urbană, și
dezvoltarea ei continuă. Un alt moment important în dezvoltarea orașului îl consti
tuie terminarea Castelului Peleș în 1883, localitatea devenind reședință regală.
în pragul secolului al XX-lea orașul lasă doar în amintire livrească istoria unui
început și te invită să îl cunoști ca stațiune de vilegiatură, tratament balnear, agre
ment și turism.

c) Monumente istorice și biserici în orașul Sinaia
Dincolo de această invitație prin care ți se propune un oraș modem, există,
fără îndoială, și dincolo de cuvânt, un oraș de suflet, de cultură, de spiritualitate, în
fața căruia ochiul și inima și gândul nu-și pot găsi superlativul prețuirii.
Obiectivele care materializează dimensiunea spirituală a orașului înfruntă cu
măreție timpul curgător, adresându-se generațiilor spre cunoaștere.
în anul 1873, principele Carol de Hohenzollem - Sigmaringen, venit la tronul
României în 1866, începe construirea Castelului Peleș la Sinaia, care la acea dată se
numea comuna Podul Neagului, pe locul cunoscut sub numele de Piatra Arsă. Locul
ales de principe pentru castelul său era sălbatic dar pitoresc, ceea ce probabil l-a și
atras. Carol I vine pentru prima dată la Sinaia în 5 - 6 august 1866, când este găzduit
15

htawi Sitffi------------------ ------------------ ----------------------------la mănăstirea din localitate, ctitorită de spătarul Mihail Cantacuzino. încântat de fru
musețea locurilor, Carol I va veni din nou la Sinaia în 1867 și 1870, după ce în 1869
se căsătorise, și va poposi în mănăstire cu familia regală. începând cu anul 1871 până
în 1883, când se termină construcția castelului, familia regală va locui în chiliile
mănăstirii, pe timpul verii.
Printr-un schimb de teren între casa Crețulescu și Eforie - terenul fiind al
mănăstirii - care avu loc în anul 1873, Eforia primește alte terenuri în schimbul a
1000 de pogoane de teren la Piatra Arsă și Valea Peleșului. în condițiile în care
principele Carol I obținuse terenul dorit, solicită arhitectului Wilhelm Doderer, de
școală germană, realizarea planului viitoarei reședințe.
Lucrările încep în toamna anului 1873, dar piatra fundamentală a castelului
va fi pusă abia pe 10 august 1875. După 1876 lucrările Peleșului sunt încredințate
arhitectului Johannes Schultz, asistentul lui Doderer, mai ușor de convins în modifi
carea planurilor inițiale. întrerupte în timpul războiului (1877 - 1878), lucrările suni
reluate, iar la 25 septembrie 1883 are loc inaugurarea oficiala și se încheie in fapt
prima etapă de construcție a castelului. Cu acest prilej, regele a rostit.
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,-i«i 11 fiind transformat și amplificat
Vor -începe imediat alte lucrări, dPeleșui
i
,1
forma actuală ajungându-se abia în 1914. Lucrările intre
ș
li SUn
încredințate arhitectului ceh Karel Siman care își pune o puternica amprenta asupr
castelului și care va construi și celelalte edificii din complex. Caracteristicile ext<
rioare ale Castelului Peleș sunt specifice stilului neo-renașteni germane; profilul
ascuțite, verticale, zvelte, forme neregulate, fragmentarea compoziției fațadeloi
asimetria corpurilor, abundenta lemnului sculptat și a elemente
eo native.
Pentru a avea o imagine completa a zonei rezidențiale dc la Smaia, trebui
să menționăm și Castelul Foișor. Acesta a fost inaugurat in
, anu incoronăr
regelui Carol I, ca un castel de vânătoare în stil elvețian. Din 1893 Foișorul va fi locui
de perechea princiară până la 1903, când aceasta se va muta in I e ișor. Mai târziu <
devine reședința regelui Carol II. în anul 1932 castelul este
111 Ull ÎHCCndiu •
doi ani mai târziu va fi reconstruit, regele
/'enunțând la stilul inițial în favoare;
unei arhitecturi cu element specifice românești. Pe această structură, în perioad;
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1975 - 1985, Nicolae Ceausescu amplifică și modernizează edificiul, transformându-1
în reședință prezidențială.
într-o poieniță aflată în pantă se află casa în care a lucrat marele savant
Nicolae lorga când venea la Sinaia, casă care nu a devenit încă muzeu. Clădirea este
construită din piatră și lemn, are trei niveluri și planul ei într-un autentic stil româ
nesc, a fost elaborat de arhitectul Vladimir Bartnovschi. Din această casă, în ziua de
27 noiembrie 1940 l-au smuls muncii pe marele istoric, un grup de legionari care l-au
urcat cu forța într-un automobil și l-au dus în pădurea Strejnicului de lângă Ploiești,
unde l-au ucis.
După o perdea de brazi și molizi, într-un alt cartier al orașului se află Vila
Luminiș, devenită muzeu și care este singura casă a marelui compozitor George
Enescu. Casa memorială este construită din resursele materiale proprii compozitoru
lui și executată după ideile și planurile maestrului, de arhitectul Radu Dudescu. Casa
nu a fost întâmplător construită la Sinaia, deoarece George Enescu a fost legat senti
mental și profesional de acest oraș, asta pentru că a putut să studieze și grație spri
jinului reginei Elisabeta, iar Castelul Peleș a fost pentru acesta o poartă a afirmării în
lumea culturală românească a momentului. Finalizată în 1925, Vila Luminiș se
prezintă ca o casă construită într-un autentic stil românesc, argumente în acest sens
fiind: cerdacul, intrarea monumentală încadrată în contraforți, zugrăveala exterioară
și interioară cu var în contrast cu negrul tâmplăriei. Casa a fost locuită cu inter
mitență în perioada 1926 - 1946, explicabil prin activitatea concertistică a maestru
lui. A locuit aici împreună cu soția, doamna Maria Cantacuzino, iar în 1946, din
motive întemeiate părăsesc definitiv țara, stabilindu-se la Paris. în 1947 maestrul sem
nează un act de donație a casei prin care se puneau bazele unui așezământ cultural.
Conștiință a epocii sale, G. Enescu s-a lăsat mereu sensibilizat la Sinaia de splendida
panoramă a munților Bucegi, despre care mărturisea că l-au inspirat deseori.
Mărturisea deasemeni cât de puternice erau rădăcinile sale românești și ca acoperire
avea expresia: ’’întru oia^a și aiwa Mea w esw nici vn howir", iar "Poema română" se bucură de real
succes nu numai la Paris, ci în lume, de atunci spre totdeauna.
Sinaia este și spațiul unde, de decenii, clădirile celor două biserici și ale unei
mănăstiri, mențin prin slujbe și viață creștină condiția cetățenilor orașului de creștini
botezați în religia întrupării lui Hristos. Monumente religioase cu care orașul se mân
drește, bisericile și mănăstirea reprezintă, așa cum afirma Mircea Eliade: "ca FlccaRC aisT^R
vn cciiw aii lumii. așa cvm PăMfliim a RCPRcjcNrar bc ta înccptoriec InccpvwisVi cenwii cosmic aii CRca^ici." Și dacă se
poate susține afirmația că orice biserică este o "imago mundi", o chintesență a uni
versului, se poate susține și ideea că a fî creștin înseamnă a fi contemporan cu
Hristos.
Biserica (parohia) romano-catolică din Sinaia. înființată in anul 1896. a
avut mai întâi ca locaș de rugăciune, pentru credincioșii ei, care majoritatea lucrau la
17
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complexul Castelului Peleș, o mică capelă ridicată în cinstea "Prea Sfintei Inimi a lui
lisus", în anul 1879. Această capelă avea o cameră în care se oficia sfânta slujbă, o
cameră pentru școală, în care învățau copiii enoriașilor și o altă cameră pentru preo
tul slujitor.
La începutul secolului al XX-lea, parohul Caluza a mutat capela în actuala
clădire parohială, fondată la 23 august 1936, iar cu doi ani mai târziu, în 1938 comite
tul bisericii împreună cu Msgr. Wolgner au început clădirea actualei biserici. La 15
august 1939, biserica este sființită de către Msgr. lulius Dwucet, protopop și paroh
de Ploiești.
între anii 1940 - 1943, prin strădaniile preotului Sonciu Josef s-a executat
pardoseala din mozaic și "Calea Crucii".
în prezent, parohia romano-catolică din Sinaia are ca filiale comunitățile
credincioșilor catolici din Bușteni, Azuga și Predeal, iar comunitatea credincioșilor
catolici din Sinaia se ridică la aproximativ 60 de familii. (Datele ne-au fost
încredințate de preotul paroh din Sinaia, Laurențiu Ghența).
Biserica (parohia) ortodoxă ’’Sfântul Ilie Tesviteanul” s-a înființat legal
în anul 1910. Era nevoie acum și de o biserică parohială. Aceasta s-a construit mai
târziu, între anii 1933 - 1939, prin strădania preotului paroh din acea vreme, Vasile
Hăisan și a fost sfințită la 17 decembrie 1939.
Această biserică este un adevărat monument de artă, zidită după planurile
renumitului arhitect Paul Smărăndescu în stil bizantino-românesc, din piatră
căptușită cu cărămidă, cu bolți și acoperiș din beton armat, peste care sunt așezate
olane roșii turcești.
Biserica "Sf. Ilie Tesviteanul" impresionează prin măreția, soliditatea și fru
musețea arhitecturală. Pictura al fresco este opera pictoriței Nina Arbore, o pictură
e impresionează prin originalitatea, finețea, îmbinarea armonioasă a culorilor, prin
asticitatea tablourilor și a motivelor ornamentale. Catapeteasma este de zid pictată
o dă§ r* ^co^ne^e împărătești sunt așezate în zid cu rame de stejar. O notă deosebită
sfântulParac^sul din interiorul bisericii, amvonul cu intrare directă din
a taf’ P^candnil din fier forjat, cât și lipsa de coloane a bolților.
Costinesc
,acestu* s®nt lăcaș de închinăciune sunt Emil, Adina și Nicolae
casă d A U" Ca $*tO^ Ce aU
s-au ostenît mai mult sau mai puțin ca să înalțe
e închinăciune cât mai măreață spre slava lui Dumnezeu și mântuirea lor.
&
Mănăstirea Sinaia, ridicată în 1695 de spătarul Mihail Cantacuzino, și astăzi,
upă 300 de ani de existență, continuă să vegheze orașul care-i poartă numele și al
cărui simbol spiritual este, și pe care o voi prezenta în capitolul următor.
întemeiat în jurul acestei mănăstiri, fapt ce poartă o serie de semnificații,
orașul domină de veacuri, aici la poalele Bucegilor.
Bucegii reprezintă un adevărat paradis, iar traseele din Sinaia spre zona lor
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înaltă reprezentând nu dificultăți, ci doar tentații majore pentru vizitatori.
Frumusețea monumentelor arhitecturale și cultural-spirituale se împletește la Sinaia
armonios cu frumusețea peisajului. De-a lungul timpului, Sinaia a fost vizitată fie
pasager, fie îndelungat - contribiund prin atmosfera proprie la creație - de o serie de
personalități ale timpurilor. Publicistul, poetul și omul politic, Cezar Boliac a fost
oaspetele orașului în 1843, împreună cu M. Krețulescu, Alex. Golescu, Nicolae
Bălcescu, iar în urma acestei vizite a scris reportajul "Sinaia’’ și poemul "O dimineață
pe Caraiman".
Legendarul cioban născut la Cărtișoara Sibiului, Badea Cârțan a poposit ade
seori la Sinaia în ipostaza de "propagandist al culturii românești". Transporta cărți
peste munți, vara sau iama, având convingerea că desăvârșirea unității statale
românești se va realiza. Astăzi își doarme somnul de veci în cimitirul orașului.
Un admirator constant al orașului Sinaia a fost și I. L. Caragiale, care venea
în fiecare vară la Sinaia.
Rămas cunoscut în primul rând prin cartea de reportaje "România pito
rească", Al. Vlahuță a petrecut la Sinaia lungi zile de creație și odihnă. în cartea
amintită, Sinaia e surprinsă în înfățișarea ei nocturnă: "lăR NOOTea catib w ORflȘtfb STRăWceșTC
IsVMINă LĂMPILOR

Nl€

CăNb CCIrt M3 FRUMOfiSC W

COBORăT NN CCR. Că Să b€fl FflRMW 9ăH BOCSM. SlNălă PăR€ 0 vW'
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A vizitat orașul Take Ionescu avocat și politician, ministru, revenind la Sinaia
ori de câte ori a simțit nevoia de liniște și odihnă, locuind în vila proprie.
Au locuit la Sinaia Alecu Urechia și Nestor Urechia, fiii istoricului V.A. Urechia.
N. lorga, personalitate complexă a culturii contemporane, a desfășurat la
Sinaia o remarcabilă activitate concretizată în conferințele de mare ținută, în cadrul
secțiunii din Sinaia a Ligii Culturale.
Adăugând personalităților deja enumerate, numele epigramistului Cincinat
Pavelescu, al marelui compozitor George Enescu, al poetului Nicolae Labiș, al poe
tului George Coșbuc, al academicianului C. I. Parhon, nu putem epuiza lista tuturor
acelora care au venit să admire orașul, munții Bucegi, adică să vibreze la frumusețea
peisajului.
Frumusețea peisajului și cea a monumentelor a fost prinsă în penel și în
creion de o serie de artiști plastici din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
După Michele Bonquet și Charles Doussault, care și-au publicat desenele la
Paris, în "Albumul Moldo-Valah" (1848), cele mai vechi desene în peniță reprezen
tând mănăstirea Sinaia, sunt cele ale lui K. Danielis, Al. Zane, Maria Radianu.
în creația artistică a lui N. Grigorescu, Sinaia și Bucegii au fost bine reprezentați, iar Theodor Aman a pictat la Sinaia, în 1888, două tablouri de notorietate.
Prins în cuvântul scriitorului, în cel al istoricului, în penelul pictorului sau în
imaginea fotografică, orașul de la poalele Bucegilor încântă călătorul și pe locuitorul
lui prin frumusețea peisajului ca și prin parfumul de arhaitate ce-1 degajă.
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Mănăstirea Sinaia

A.

a) începuturile mănăstirii

Așezată la poalele masivului Bucegi, către capătul de apus al tăpșanului
neted dintre Valea Peleșului și Valea Rea, Mănăstirea Sinaia a fost construită între anii
1690 - 1695 de spătarul Mihail Cantacuzino. înainte ca la poalele muntelui Furnica,
din lanțul Bucegilor, să se ridice acest edificiu, de peste 300 de ani, pe aceste locuii
se întindeau păduri de brazi seculari care străjuiau locul. Puțini călători se încumetau
să treacă pe aici, dar cu toată pustietatea locului și greutatea drumului, aici trăiau in
liniște călugări solitari, care înălțau rugi pe acest vârf de munte, ca odinioară preoții
strămoșilor noștri daci. încă din secolul al XV-lea acești călugări s-au adăpostit in
crăpăturile stâncilor și în peșterile acestor munți, mai târziu în bordeie de piatra și
schituri de lemn, pentru ca departe de lume și de zgomotul ei să trăiască în abnegație

totală pentru lisus Hristos.
Așa au fost construite și cele două schituri: schitul "Sfânta Ana", la 5 km de
mănăstire și schitul "Sfântul Nicolae", la o distanță de 1 km de mănăstire.
Schitul "Sfânta Ana", ridicat în 1453, a fost mai degrabă o mică capelă pen
tru pustnicii de prin împrejurimi, care se adunau o dată pe săptămână la rugăciunea
comună și împărtășirea cu Sfintele Taine. Primește numele "Sfânta Ana", poate și pen
tru că există o asemănare de relief cu schitul "Sfânta Ana" din Muntele Atos, și
datorită faptului că mulți călugări au părăsit muntele sfânt după căderea
Constantinopolului, purtând cu ei în suflet numele lăcașurilor sfinte în care
viețuiseră. în broșura sa intitulată "Sfânta Ana", arhimandritul Nifon ne vorbește

despre ultimul pustnic de aici, Inochentie.
Deși nu-1 cunoscuse personal, starețul Nifon venind în mănăstirea Sinaia cu
aproape doi ani după moartea lui Inochentie, întâmplată în anul 1877, i-au vorbit
despre el bătrânii care l-au cunoscut. Astfel, Inochentie a venit mai întâi în
mănăstirea Sinaia în anul 1826, în vârstă de 25 de ani, și va face aici ascultare pana în
anul 1851, timp în care va fi călugărit, apoi hirotonit diacon și preot. Din anul 1851,
cu binecuvântarea starețului va merge în pustie la "Sfânta Ana", viețuind aici pană în
anul morții sale (1877). La mănăstire cobora duminica și în sărbători la slujba, când
își lua și ceva hrană pentru restul săptămânii. Blând povățuitor, pustnicul Inochentie
cunoștea două limbi (germana si greaca), iar pentru sfaturile sale mulți din cei care
veneau la munte îl căutau. Unul dintre aceștia era și marele om de stat Barbu
Catargiu, care în vacanțele sale îl vizita foarte des, stând de vorbă cu pustnicul "re cmc
ik VCNCRfl Șl ow CV 0 PRICTCHIC NFIMH".

20

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MăNăsriRea Sma

în fiecare an îi aducea o haină nouă, pe care Inochentie o schimba după plecarea
binefăcătorului, cu alta veche, dând-o altui monah. Aici își pregătise pustnicul și mor
mântul săpat în piatră, cu inscripția: "3ccasra esrc obiHNă Mea în vcscve vcacvisvi. aicea voi locvi", iar mai
sus, tot pe peretele stâncii, a scris: "3bio bc acvM. 0! srâNcă secvbaRă. băNGă caRe pctrccvi o scvRTă viaȚă
bVbce și aMaRă."7 Numai că Dumnezeu voi ca odihna lui să fie la mănăstire, pentru că în
toamna anului 1877, coborând la obște la rugăciune, se îmbolnăvi și la puțin timp
trecu la Domnul, păstrând cu sine taina originii sale și a numelui său.
Mai sus de vechea peșteră, pe aceeași stâncă, la aproximativ 5OOm, protosinghelul loanichie Șoncuteanu - viețuitor sinait - trudește pentru înălțarea unui schit în
amintirea celui vechi.
Cel de-al doilea schit, “Sfântul Nicolae", construit în 1580, este confir
mat de două hrisoave: unul al voievodului Mihnea, dat la 1581, prin care confirma
schitului "Sfântul Nicolae" de pe Molomăț două vaduri de moară; și altul din 1626,
prin care Alexandru, fiul lui Radu Vodă, confirma acestui schit daniile făcute de un
anume lane Giormănescu, care dăruise 5 pogoane de vie la Cemătești, 10 stupi, un
potir de argint și un loc unde s-a construit o biserică de piatră, dar care s-a prăbușit
în cutremurul din timpul voievodului Mihnea.8 Totuși, existența acestui lăcaș de
rugăciune pare să fie mult mai veche decât ne arată documentele existente. Aici, la
acest lăcaș se adunau pustnicii, ca și la schitul "Sfânta Ana", la rugăciunea comună de
sâmbăta seara, duminică se împărtășeau cu Sfintele Taine, iar luni porneau din nou
în adâncul pustiei, rămânând la schit doar preotul care săvârșea Sfânta Liturghie.
Unul dintre acești slujitori s-a învrednicit de vedenia pe care a avut-o pe locul actualei
ctitorii cantacuzine (vezi legenda mănăstirii Sinaia). Construită din bârne de lemn, de
pustnicii locului, bisericuța este refăcută mai târziu de Nicolae Grozea din Breaza,
supranumit hoțul, care haiducise toată viața prin munți cu o bandă de 12 hoți și care
la bătrânețe, dobândind iertare de la domnitor, s-a retras la acest schit, călugărinduse și sfârșindu-și viața în sihăstrie.9
în anul 1788, în lupta care s-a purtat aici în mănăstire, între austrieci și oștile
lui Mavrogheni, schitul este ars de carmelitul de la Pera (călugăr catolic transformat
în ofițer de artilerie), iar pe locul unde a fost altarul, Victor monahul a așezat o cruce
cu următoarea inscripție:
"Pwrv vcciHica pomcnirc sav îNăb^ar acvn

m ta crvcc. în

bocvb Sfintci

și

bvMNc?cescii

BISCRICI CV HRflMVb SpflNWIsVI NlCOIsSC, CC $3 RVINffF ÎN RCSMIRIȚa 8NVIM 1788. ISR Is3 1858

ScPWMBRIC 1 IsVHI s'av SFINȚFF: I8R CB Să NV RăMăC ÎN VIITOR NCCVHOSCVT ăCCST SFăNT IsOCăȘ. Să ÎNăbȚăT
aci. accsT spăNT monvmcnt be

smcriwe

Victor Skimonbhv biN Monbstm SiNaia"10

După o sută de ani, în 1958, Patriarhul Justinian a așezat aici o cruce spre
păstrarea în amintire a acestui loc al sihaștrilor de demult.
Astăzi, pe acest platou (numit Furnica), pe care odinioară se adunau pust21
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nicii la rugăciune, se află un obiectiv militar.
Revenind la ctitoria cantacuzină, în "Ctitoricescul
Așezământ" din 1715, spătarul Mihail Cantacuzino va spune
că înainte de zidirea mănăstirii "se afka sinașTRi mo ba rvsTia acesra și
ne pvTflNb TRăi be wwi be vRewe ce pe acebe

vrcmi

kăcașike T&HaRikOR Mai oscbit

din

aisTe

bocvRi acobo ie enea. a n sibiRea acesra sihastrilor acekORa și akTona bvpe bftișii vmbrirc și
klMON be ObIHHă Șl bC abăl’OSTlRC..
Acest document confirmă o viață duhovnicească cu
mult înainte de înființarea mănăstirii, viață pe care
"Ctitoricescul Așezământ" o promovează.
Călugării pustnici de aici au apărut în aceste păduri
de la poalele munților, după căderea Constantinopolului
(1453), atunci când trebuiau să aleagă între lepădarea de
S credință sau tăierea capului, ei rămânând însă păstrători
evlavioși ai credinței străbune.
Deși numărul acestor pustnici a fost mare, alte
sălașe în afara celor două schituri menționate nu se cunosc.
Păzitorul schitului "Sfântul Nicolae" de pe muntele
Molomăț, la 15 august, după rugăciune, va avea vedenia
care va determina ca frumusețea locurilor și măreția
munților să fie întregită prin construirea unei mănăstiri "bin
Hg. 1

Călugăr rugându-se...

WMNOTSca RM" a spătarului Mihail Cantacuzino.
într-adevăr, "pe ara Pramwei ba i’Wie sw MVHWW Bvcwufl" a
fost înălțat "ÎNTRU SkflW Șl katfba kVI bvMH€?€V Șl ÎNTRU CINSTIRE fibORMIRCI STăPflNei

*) Din acest izvor
(făntănă), care se află
in curtea veche a
mănăstirii, a băut apă
ctitorul Mihail
Cantacuzino, înainte de
a zidi Mănăstirea Sinaia
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noasTRe Maicii Sfinția sake", "un schitișor", în jurul căruia s-a format mai
târziu orașul Sinaia, demonstrând parcă un adevăr știut din
antichitate că așezarea orașelor, ca și aceea a templelor, nu
este arbitrară, ci determinată de legi precise.
în acest loc, într-o poiană de odinioară, lângă un
izvor de apă, care a rămas până azi să confirme cu prezența
sa o tradiție venerabilă*), un călugăr s-a învrednicit să audă
într-o noapte de august a anului 1683, glasuri îngerești care
premăreau pe Maica Domnului.
Legenda construirii mănăstirii Sinaia, după "Tradiția
de știință" a protosinghelului Doroftei Bertescu (fl891),
este povestea păzitorului schitului "Sfântul Nicolae" de pe
muntele Molomăț, care obișnuia să-și facă rugăciunea de
noapte într-o poieniță din fața bisericuței:

MăNăsnRea Sma

”h BăTRăNVb prcot îNQRniTORUk avea
schit,

PocoRă biN

obicciv in privcghcrm

sac be Miejvu NOPȚei be se

pe cvbMca bcabvbvi. pe o sTRăMTă canane be porecle prin PăbVRC. b’asvpRa

VHbe a?i svb aceh Mau esre ?ibiră Sma și mvutc RvcăciVNi sevăRșca In aceu loc. h ba

Svgvst
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MVbTe RVcăciVNi. sevăRșiTe ba Micm nopțci in bocvb aceba și obosit Fim s’av
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RăPIT ÎMTRVN SOMN SUBȚ1RC Șl TOT beObaTâ Se POMCNCȘTC INTR O ARMONIC be CăNTARC Șl IN
bcștcptarca

sa.

privcscc

sos in bocvb VNbc esre

PbiNă be HăȚiș și be copaci

câjvți

Haine abbc și bVMăNăRi aPRiNse

avâHb

în

in

biscrica. In

și vcbc o bVMiNă

MâiNi In bRaPTa și

marc.

în

eaRe boc au fost

o

Mică PdCNiȚă

bovă cere be tincri iMBRăca^i In

srâNca. srRăbvciNb ca iw soaRCbvi

căNTaRe TROPaRivb și coNbacvb abORMiRd și PRiviHb eb îNSPăiMâNTar acea bVbcc

câNTaRe. pană au bvar săvăRșiRc

troiwcbc

și av lipsit acea bVMiNă."11

Așadar, la sfârșitul cântărilor minunea a pierit. A
doua zi, după ce săvârșește Sfânta Liturghie, plin de uimire
și de încântare, povestește și celorlalți pustnici adunați la
sfânta slujbă, iar aceștia l-au îndemnat să meragă la schitul
Lespezi, să mărturisească starețului vedenia avută: “Șl toți cv un
cbas av 5is că esre be ba Dvmncjcv acea aRărară vebCHie și hv

trcbuic

TăcvTă."12

Starețul, socotind vedenia ca dar de la Dumnezeu,
l-a pregătit pe bătrânul preot de drum și l-a trimis la
București, să povestească și mitropolitului cele întâmplate:
"Si aRărăNb vcbCNia MirROPowrvbvi be ama au ?is: aceasră vebenic be va

fi In

cvm'mi spui, cstc

un bocr

RoMăNiei av

pvsTNici

in

vcnit

PRovebeN^ă bvMNejeiască. că

ba

minc.

trci

?ibe esre asrăsi be căNb

abevăR.

ab

anărăNbv-Mi că esre bORiroR a Face o MonasTiRe be căbveăRi

PăMăNTVb RoMăNiei NVMiTă Sinaia, bvpe NVMCbe SiNaiei be ba snHrebe bocvRi in

MVNTCbC HoRIVV.1’1^

La rândul său, mitropolitul l-a chemat la el, să afle
din gura bătrânului, pe spătarul Mihail Cantacuzino, căruia
îi cunoștea dorința de a zidi o mănăstire undeva în munții
Țării Românești. Marele spătar Mihail Cantacuzino, frate al
domnitorului de atunci, tocmai venise dintr-o călătorie la
Locurile Sfinte. în această călătorie, boierul valah s-a oprit
cu evlavie în locurile memorabile pe unde trecuse
Mântuitorul, ajungând până la Muntele Sinai*), munte pe
care Moise primise Tablele Legii. Așezarea și înfățișarea
mănăstirii ’’Sfânta Ecaterina” din Sinai l-au impresionat
îndeosebi și gândul unui echivalent în țara sa, probabil că se
înfiripase.

*) Muntele Sinai este situat
in sudul Peninsulei Sinai,
iar locul pe care Moise a
primit Tablele Legii mai
este numit și Djebel Musa
(Muntele lui Moise), având
o înălțime de2292 m dea
supra nivelului mării.
Mănăstirea "Sf. Ecaterina"
a fost zidită în anul330 de
către împărăteasa Elena
(mama împăratului Con
stantin cel Mare), - o cape
lă la poalele muntelui
Sinai, pe locul unde Moise
a văzut Rugul Aprins
(Exod, cap. 3)Mănăstirea „Sf. Ecaterina"
a fost rectitorită in anul
530 de împăratul Justi
nian, care construiește un
zid de cetate împrejurul
capelei și al celorlalte clă
diri monastice, precum
și biserica cu hramul
"Schimbarea la Față".
De subliniat faptul că eru
un obicei al vremii, când
mulți dintre ctitorii de bi
serici și mănăstiri, din
diferite țări, numeau cti
toriile lor cu nume de
locuri și lăcașuri sfinte din
Țara Sfântă - Palestina
Biblică. Prin urmare sunt
și alte ctitorii care poarta
numele Muntelui Sfânt
Sinai (ex in Etiopia, in
România etc.). Alegerea
acestui nume pentru alte
ctitorii avea menirea să
păstreze ine in conștiința
comunităților creștine eve
nimentul care a avut loc
pe acest Munte Sfanț:
darea Legii Sfinte - Deca
logul (Exod 19, 20).
Dacă Mănăstirea "Sf
Ecaterina" de pe muntele
Horeb (un versant ăl
Muntelui Sinai), a fost
zidită pe locul minunii
Rugului Aprins, Mănăs
tirea Sinaia a fost zidită de
Spătarul Mihail Cantacu
zino pe locul revelației de
care s-a învrednicii pust
nicul rugător, la poalele
Bucegilor.
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Luând astfel, cunoștință de vedenia călugărului, marele spătar, însoțit de
vătaful plaiului și de călugăr, urcă în sus pe apa Prahovei, străbătând strâmtorile,
până sus în plai, în locul unde călugărul primise minunatul semn divin. Aici, tare s-a
bucurat spătarul de frumusețea locului, de măreția munților, de susurul apei
Peleșului, care curgea dinspre apus, din Bucegi, unindu-se cu pârâul Valea Rea, care
curgea dinspre răsărit, din Gârbova și se întâlnesc în râul Prahova, ce vine dinspre
miazănoapte, formând toate trei, în acest loc, o minunată cruce.
Gândindu-se însă la pustietatea locului, unde se aflau și la greutatea drumu
lui pe care l-au străbătut, spătarul Mihail Cantacuzino crede că nu-și va putea materi
aliza gândul de demult și că nu-și va putea îndeplini făgăduința tainică către
Dumnezeu. Vătaful plaiului, care îl însoțise (de la Câmpina), îl încurajează însă, angajându-se să aducă muncitori cu brațele și căruțele din munți, iar lemn și piatră se
găseau la fața locului.
Spătarul încurajat, începe astfel în anul 1690 construcția mănăstirii, pe care
o dorea o ctitorie "ÎN MMINTIRCM SlNMOl cehei MMR1", concretizând gândul său de mulțumire și
recunoștință adresat lui Dumnezeu.
Aceasta este legenda care încântă ca la începuturi sufletul credinciosului sau
al monahului slujitor, păstrând mereu vie, spre lumina răsăritului, inițierea în tainele
"Evangheliei", a venirii lui Dumnezeu pe pământ și a descoperirii în visul celui ce se
nevoiește a Născătoarei de Dumnezeu, spre miluirea neamurilor. Legenda tra
versează veacurile și este păstrată cu credință de monahii locului.
Din istoria Cantacuzinilor luăm însă cunoștință de adevăr, adevăr cunoscut
în parte și de protosinghelul Doroftei și redat în cronica sa.
Marele spătar Mihail Cantacuzino, ctitorul mănăstirii de la Râmnicul Sărat,
pe care o ridica împreună cu nepotul său Constantin Brâncoveanu în anul 1694, al
bisericii "Fundenii Doamnei" din București, în 1699 și al spitalului și bisericii Colțea
m 1700; al schitului Titireciu din Oltenia; începe construcția mănăstirii Sinaia în anul
1690 și o termină abia în anul 1695, din cauza greutăților drumului pentru trans
portul materialelor și al oamenilor, care "nvmmi omrm PVTOMV bvcrm ÎH MW pvsneTMTe".

Spătarul Mihail Cantacuzino
"Si ev

robvis im

bvMHo?ev ceh

mmi mic

Mihmi Spmtmr Cmntmcv5ino,

mm lvmt

pe bvMNc?ev

intrv mw-

TOR Șl bIH TOTM OIRTVTCM Șl bIH TOTM IHIMM Șl CV TOT SVFkOTVb... MM JlblT bIH TCMCIsIC Șl MM ÎNMkȚMT VH

SCHITIȘOR NVMIHbV-Se SlNMIM. bVPM MSCMMHMROM SlNMOl CCI MMRI, INTRV SkMVM Șl kMVbM kVI DvMHCJCV Șl ÎNTRV

CIHSTCM MbORMIROI STMPMNOI NOSTRO MmICII SfINȚIOI SMkO. PO MPM PrMHOVOI kM PVSTIC. SVBT MVHTOkO
Bvceeivisvr.

(din "Ctitoricescul Așezământ").
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înainte de a vedea modul cum și-a materializat cti
torul Mihail Cantacuzino gândul de demult, acela de a con
strui un echivalent al mănăstirii de pe Muntele Horeb (Sinai)
în Țara Românească, se impun câteva repere biografice pri
vitoare la ctitor și familia sa.
Descendent al binecunoscutei familii
istorice Cantacuzino, ctitorul Mihail Cantacuzino
este fiul lui Constantin Cantacuzino, primul din
această familie care vine și se stabilește în
Muntenia. Istoricul N. lorga scrie în ’’Genealogia
Cantacuzinilor"14 că acesta a venit în Muntenia
în timpul lui Matei Basarab, în 1633. Se pare că
Matei Basarab nu a pregetat prea mult și-i oferă
noului venit din Constantinopol, mâna nepoatei
sale Elena (Ilinca), fiica lui Radu Șerban Basarab
(ginerele lui Mihai Viteazu). în același timp,
Matei Basarab (1632-1654) îl ridică pe Constantin
Cantacuzino la treapta de Mare Postelnic.
Numele său, înrudirea cu familia care
conducea destinul Țării Românești, precum și
imensa bogăție, cumulată cu zestrea soției sale
Elena, îl impun în fața turcilor, iar pe de altă
parte, toate acestea vor trezi interesul și invidia
chiar și a acelora cărora Constantin Cantacuzino
le făcuse bine. Pentru a se asigura împotriva unor
eventuale încercări de deposedare de avere (cum
urmăreau turcii), Constantin Cantacuzino obține
o înțelegere - consemnată și întărită printr-un
hrisov - cu principele Transilvaniei Gheorghe
Racoczi, ca în caz de nevoie să poată trece cu
familia și cu averile sale în Transilvania.
Deși, la origine grec, postelnicul
Constantin Cantacuzino va lupta pentru interese
le poporului din care acum făcea parte,
împotrivindu-se acelora care încercau să-i
împileze pe români, chiar dacă de cele mai multe ori aceștia
erau greci (de un neam cu el).
Cinstea și corectitudinea postelnicului îl vor costa
viața. Intrigile încep să apară, iar acestea veneau chiar de la

Fig.2
Marele Spătar
Mihail Cantacuzino

Fig 3
Pecetea și semnătura
Spătarului Mihail
Cantacuzino
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cei care-i datorau funcțiile și statutul lor. Cu trecere la Constantinopol, postelnicul
Constantin Cantacuzino îl va ajuta pe Grigore Ghica să ajungă domnitor în Muntenia
(1660-1664), în schimbul liniștii de la moșia Filipești. Tot datorită postelnicului ajung
în funcții mari și vornicul Stroe Leordeanu (a cărui fiică s-a căsătorit cu Șerban
Cantacuzino, fiul postelnicului Constantin, fratele spătarului Mihail Cantacuzino și
domnitorul de mai târziu al Țării Românești), precum și Dumitru Cantacuzino (nepot
de frate, adus de postelnic de la Constantinopol).

Aceștia vor uita repede binele făcut de postelnic și nesuferind nici sraWRlbe
care era împotriva acestora de a împila poporul, vor căuta prilej
să-l piardă. Așa se face că, în timp ce domnitorul Grigore Ghica, alături de oastea
turcă, se afla într-o expediție împotriva ungurilor, cei doi miniștrii, Stroe Leordeanu
Și Dumitrașcu (Dumitru) Cantacuzino, atrăgând de partea lor și pe soția domnitoru
lui Ghica, uneltesc împotriva postelnicului Constantin Cantacuzino, acuzandu-1 în
scrisorile trimise lui Ghica, că acesta îi împiedică să strângă bani din țară, întărâtând
poporul și urmărind mazilirea domnitorului.15
întors din expediție domnitorul Grigore Ghica, fără ca să cerceteze spusele
celor doi și să țină seama de faptul că postelnicul Constantin Cantacuzino n-a dorit
tn nici un fel vreo funcție, dar l-a ajutat pe domnitor să-și păstreze funcția, ti imite
djte dorobanți la Filipești, la moșia postelnicului, care îl luară chiar din așternut,
qa ^n<^u 1
Mănăstirea Snagov. Aceste lucruri se întâmplau în noaptea de sâmbătă,
20 decembrie 1663.
WSTRVisVi be lie] FihipeșFl",
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Cu învoirea domnitorului Ghica, familia postelnicului valua trup
omorât și-1 va îngropa mănăstirea de la Mărgineni (ctitorie a poșteimcul

Postelnicul Constantin Cantacuzino și soția acestuia, e ,
urmași, dintre care șase de parte bărbătească, și anume: spătarul Dr“8h1^
irii
Constantin, Șerban Cantacuzino (domnitorul), spătarul Mihail (ctitorul <
Sinaia și al altor
mănăstiri, biserici etc.), Aga Matei și spătarul lordache
Cantacuzino.^

A?a cum ne spun istoricii, după uciderea postelnicului Constantin
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Cantacuzino, au existat mereu neînțelegeri și încercări de răzbunare între fiii poșteinicului și ucigașii tatălui lor. Fiii postelnicului dând pe față înscenarea și vina celor
care le-au ucis tatăl la Snagov, obținând scrisorile cu falsele acuzații chiar din mâna
lui Grigore Ghica, când se afla în Italia. Toate acestea erau speculate îndeosebi de
turci, care pândeau momentele de slăbiciune din conducerea țării, fie pentru a inter
veni și pedepsi pe făptași, luându-le bogățiile, fie pentru a transforma țara într-un
pașalâc, sărăcind-o. Neînțelegeri au fost atât sub conducerea domnitorilor Radu Leon
(1664-1669) și Antonie Vodă (1669-1672), cât și sub a doua domnie a lui Grigore
Ghica (1672-1674), care fugise la Viena, iar acum, dobândind iertare de la Poartă, a
fost numit iarăși domnitor.
în timpul celei de a doua domnii a lui Ghica, boierii Cantacuzini sunt închiși
în temniță, bătuți, iar doi dintre ei uciși. Acestea se întâmplau în timp ce domnitorul
Ghica era într-o expediție alături de turci, care luptau împotriva polonilor, iar cu tre
burile țării rămăseseră caimacami dușmanii vechi ai Cantacuzinilor, în frunte cu Stroe
Leordeanu. Eliberați în schimbul unor sume de bani sau scăpând cu fuga, boierii sunt
predați în final lui Cara Mustafa la Constantinopol, de către domnitorul Ghica și sunt
surghiuniți în insula Creta. între aceștia se afla și spătarul Mihail Cantacuzino.
Lucrurile nu par a fi fost mai bune nici în timpul domniei lui Gheorghe Duca
(1674-1679). Deși acesta ajunge la conducerea Munteniei cu ajutorul Cantacuzinilor,
reușind aparent să împace cele două ’’partide": Cantacuzino și Leordeanu, Duca
(aflându-se într-o luptă împotriva polonilor), este anunțat de Leordeanu și "partida"
lui că în țară Cantacuzinii pregătesc mazilirea lui.
întors din luptă, domnitorul Duca îi va urmări pe Cantacuzini, iar aceștia
scapă cu fuga. Spătarul Mihail Cantacuzino trece munții la Brașov.20 O veche tradiție
ne spune că fiind obosit de drum, spătarul Mihail a poposit pe locul de astăzi al
mănăstirii, bând apă din izvorul care și astăzi se află în curtea veche a mănăstirii
(aproape secat). Tot aici a făgăduit lui Dumnezeu și Maicii Domnului că, dacă va
scăpa cu viață de urmăritori, va zidi aici o mănăstire21 Tatăl său, postelnicul
Constantin Cantacuzino, în împrejurări asemănătoare făgăduiește și zidește Maicii
Domnului o biserică - mănăstirea Cotroceni. Ajutat și de sihaștrii din aceste locuri,
spătarul Mihail Cantacuzino ajunge mai întâi la Brașov, apoi la Constantinopol,
reușind să ridice pe tronul Țării Românești pe fratele său, Șerban Cantacuzino (16791688). Urmează o perioadă de liniște, cel puțin din partea lui Leordeanu. Stolnicul
Constantin Cantacuzino, spătarul Mihail Cantacuzino și nepotul lor, Constantin
Brâncoveanu (domnitorul de mai târziu), devin sfetnicii domnitorului Șerban.
Politica domnitorului Șerban de a se apropia de cel mai tare, respectiv de
nemți, este zădărnicită de porunca Sultanului, care silește oastea română alături de
cea turcă la împresurarea Vienei.
Astfel, în timpul celor 63 de zile de asediu, îl vedem pe spătarul Mihail în
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fruntea oștilor române (1683). încercarea domnitorului Șerban Cantacuzino de a se
alia cu nemții, scuturând jugul turcesc, îl va costa viața. La 1688, turcii, ajutați de unii
boieri din țară, îl vor otrăvi pe domnitorul Șerban Cantacuzino, care a încercat să
ridice neamul românesc și care a fost inițiatorul tipăririi primei Biblii (1688) în limba
română. Mănăstirea Sinaia datorează un exemplar din Biblia de la 1688, spătarului
Mihail Cantacuzino, fratele domnitorului Șerban Cantacuzino.
Ales după obiceiul țării, nu impus de Poartă, la cârma Țării Românești va
urma Constantin Brâncoveanu (1689-1714), nepotul spătarului Mihail (după sora),
care va avea ca sfetnici pe stolnicul Constantin Cantacuzino și pe spătarul Mihail,
amândoi fiind unchii lui Brâncoveanu. Intrigile țesute în jurul domnitorului și sfetni
cilor săi (Constantin și Mihail Cantacuzino), au dus la mari neînțelegeri și dezbinări.
C. Brâncoveanu va ajunge să încerce uciderea Cantacuzinilor, iar spătarul Mihail se
va jura la Constantinopol că Brâncoveanu va cădea viu în mâinile trimisului Porții,
Mustafa Aga.
Momente de acest fel erau foarte a^eptate și^pccscapând ocazia
1660, Mohamed al IV-lea vroia ca Țara Romaneasca .
eniț țn intențiile turci o
în schimbul tributurilor plătite de boierii munteni.
Cantacuzino șt
de secătuire a bogățiilor Țării Românești,
neatârnare. Trebuie amintit cs
Brâncoveanu, le erau o piedică prin politica lor
turcii aveau un obicei: "de a găsi motive și a tăia capul, pentru ca apoi să-și
însușească bogățiile victimei.
Turcii nu vor pierde această ocazie, mai ales că șimțiseră încă din timpul
domnitorului Șerban Cantacuzino o încercare a
1716). Astfel îl vor închide
domnitorilor de a se apropia de
nemți (lucru care îl va face și Ștefan CantacV'Zin° _Hnnnol în închisoarea cu 7turpe domnitorul Brâncoveanu și pe fiii sal la "mXmci), după grele chinuri
nuri. La 15 august 1714 (anul războiului dintre creș
Constantin și cei patru
și torturi pentru a spune unde a ascuns averea, Brancov
trei zile și
fii ai săi sunt uciși, tăindu-li-se capetele, care au os p
în mare.
așezate înaintea Porții Seraiului, iară trupurile le-au os
. ‘tinopol și domnitorul
După doi ani, la 26 mai 1716, este ucis la ons
f dusă de acesta.
Ștefan Cantacuzino (1714-1716), pentru politica favora ^anțacuzino și unchiul său,
Tot acum sunt uciși și tatăl domnitorului, Constantin
Radu Dudescu.
Mihail Cantacuzino spătarul; precum și cumnatul domnitoru ^rcat vjața farnihei
Făcând o retrospectivă a evenimentelor care '
spâtarul Mihail
Cantacuzino, din care face parte și ctitorul ManaSt*”arului Mihail a fost foarte
Cantacuzino, putem observa, printre altele, ca farm ia sp fieca^.a. bunicul spătaruîncercată, uneori chiar crunt, dacă avem în vedere s arși t
. Constantinopol în

CantaCUZinO eSte UC1S in trapeza
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mănăstirii Snagov, în anul 1663, din porunca domnitorului Ghica Grigore; fratele
spătarului, domnitorul Șerban Cantacuzino este otrăvit de turci în anul 1688; alți frați
sunt uciși cam în același mod și pentru aceleași „motive"; un alt frate al spătarului,
stolnicul Constantin Cantacuzino, fiul acestuia, domnitorul Ștefan Cantacuzino, pre
cum și însuși spătarul Mihail Cantacuzino își găsesc sfârșitul la Constantinopol, în
anul 1716, prin tăierea capetelor.
Născut în anul 1650, rămas orfan de tată la vârsta de 13 ani, spătarul Mihail
Cantacuzino, de mic credincios lui Dumnezeu, va avea totuși o tinerețe zbuciumată,
fiind adesea ținta de atac a dușmanilor familiei sale. Mama sa, Elena Cantacuzino va
avea grijă să primească o creștere bună și să dobândească deprinderi alese. Ea însăși
avea un suflet bun, scăpând de la pedeapsa cu moartea chiar pe Stroe Leordeanu,
unul dintre complotiștii soțului ei, postelnicul Constantin Cantacuzino.
împreună cu mama și cu sora sa, Stanca, Mihail Cantacuzino va face călătorii
la Locurile Sfinte din Palestina, neocolind nici Muntele Sinai. Aici, pe Muntele Sfânt
se va gândi la zidirea unei mănăstiri în țara sa, care să poarte numele Muntelui Sinai,
munte pe care profetul Moise a primit Tablele Legii.
Cu studii în Italia, preocupat de geografie și arhitectură, spătarul Mihail va fi
și comandant al oștilor române, atât în timpul domniei fratelui său, Șerban
Cantacuzino, cât și în timpul domnitorului C. Brâncoveanu (nepot de soră al spătaru
lui).
în anul 1682, înainte de a pleca în pelerinaj la Ierusalim, Elena Cantacuzino
împarte averea fiilor ei. Spătarul Mihail va primi și el o impresionantă parte din
moștenirea și averile părinților săi. Primul gând al spătarului a fost acela de a-i urma
pe părinți în fapta cea creștinească a milosteniei și iubirii aproapelui, gând care se va
și materializa, așa cum reiese din faptele sale. în acest sens îl vedem pe spătar înfund
mai mulți copii. Se știe că spătarul a avut șase fii,22 iar în tabloul votiv din biserica
veche a mănăstirii Sinaia, ctitorul Mihail Cantacuzino este înconjurat de cele două
soții ale sale, Teodora și Maria, însoțiți de 18 copii (12 copii fiind înfîați). Spătarul
Mihail Cantacuzino a avut un singur fiu de parte bărbătească, este vorba de comisul
Mihail Cantacuzino, care a murit la scurt timp după moartea tatălui său, în 1722.
Și dacă domnitorul Șerban Cantacuzino, fratele spătarului
Mihail, s-a dovedit a fi un ctitor al culturii românești, tipărind „Biblia de la
București" (1688), apoi ctitor de numeroase monumente și promotor al artei
muntenești, care va atinge apogeul în vremea domnitorului C. Brâncoveanu, numindu-se "stil brâncovenesc"; iar dacă un alt frate al spătarului, Constantin Cantacuzino
stolnicul, cu studii la Adrianopol, Constantinopol și Padova, priceput diplomat, mare
cărturar, istoric și geograf, va fi un reprezentant de prestigiu al culturii românești de
la sfârșitul seco-lului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea, sprijinind pe
C. Brâncoveanu la crearea primei instituții de învățământ superior din Tara
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htawa Srcia------------------------------------------Românească, și anume Academia "Sfântul Sava" (1694); întocmind și tipărind la
Padova o hartă a Țării Românești, în 1700; și în lucrarea sa rămasă neterminată
"Istoria Țării Românești dintru început", susținând originea latină, unitatea și conti
nuitatea poporului român pe teritoriul fostei Dacii; numele spătarului Mihail
Cantacuzino va rămâne și el nemuritor în amintirea poporului peste veacuri. întors
din pelerinajul la Locurile Sfinte (la 26 aprilie 1682 se afla la Ierusalim), și aducanduși aminte și de surghiunul din Creta, de chinurile și torturile îndurate în timpul
domni-torilor Grigore Ghica (1672-1674) și Gheorghe Duca (1674-1679), spătarul
Mihail Cantacuzino va materializa gândul și făgăduința făcută lui Dumnezeu. As e ,
în 1690 va începe construcția mănăstirii Sinaia, chiar pe locul unde băuse apă în fuga
spre Brașov, numind-o Sinaia, "b«Pă asewflNSea Swaei cm wai", realizandu-și dorința avută mea
de când vizitase Muntele Sinai.
De asemeni, în 1695 va întemeia mănăstirea și spitalul Colțea din București,
înzestrându-le cu moșii. Până în 1699 spătarul Mihail va zidi și alte mănăstiri, cum am
arătat, iar în pomelnicul mănăstirii Dealu (Târgoviște) este trecut în rândul ctitori or
donatori. Tot spătarul Mihail Cantacuzino a dăruit și o catapeteasma pentru para
clisul "Sfinții Apostoli" din mănăstirea "Sfânta Ecaterina" (Muntele SInai).
Ridicate pentru slava lui Dumnezeu, pentru desfătarea sufletului ori penmi
odihna trupului, când cumpăna vremii îi va trece pe ctitorii lor peste apele Sty w ui,
minunățiile din piatră sau cărămidă străbat veacurile deodată și împreună cu nume e
ctitorilor risipiți în pământul devenit leagăn și liniște.

*

*

*

Actele prin care spătarul Mihail Cantacuzino întemeia așezămintele, precum
Colțea și Sinaia, sunt pline de învățăturile apostolilor și oglindesc iubirea pentru
proapele și mila pentru cei -n suferjnță.
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SșCftMĂNWk SpăTSRVIsVI MlHSI CaHTACUJINO CTITORUk ȘI FuNbATORVk

MăNăsmei Sinaia bin uvbCȚUk PRanova

- 15 OCTOMBRIC 1694
Manac și

prca

inakTUb buMNc?eu ca

în

Troiță Sisăvit ca fără bc

înccput și hc cuprins

ca

minunat Intru lucruri

Șl ÎNFRICOȘAT ÎNTRU PUTCRL IjVORUb bARUbUI Ca NC ÎNCCTAT Șl AbĂNCIMCA IUBIRI bC OAMCNI CCA NC bCȘCRTATĂ. COMOARA BUNĂTĂȚILOR CCA

NC FURATĂ. bC LA CÂRC TOATĂ BARCA CCA BUNĂ Șl TOT bARUb bCSCVĂRȘIT POGOARĂ. BoMNUk BoMNIkOR PRIN SOARaC ÎMPĂRĂTCSC. ÎMPĂRĂȚII
Șl boMNII STĂPĂNCSC PĂMÂNTUL Ca CC ÎNSUȘI CSTC BUNCTATCA Șl ÎNSUȘI ÎNȚaCPCIUNCA Șl ÎNSUȘI PUTCRCA CU A SA NC MĂRGINITĂ luBIRC
bC OAMCNI ÎN MUbTC CHIPURI MlbOSTlVINbU-SC Șl ÎNTRU MikĂ CCRCCTĂNb MĂNTUIRCA NCAMUbUl OMCNCSC. Șl MUbTC Șl HCCURMATC MKWC

NC AU ARCTAT Șl NOUC. SPRC LUCRARCA FAPTaOR CaOR BUNC Șl MĂNTUITOARC bC SUFbCT. Șl PRC TOȚI îl ÎNbCAMNĂ Șl FĂGĂbUCȘTC MĂNTUINȚA CaOR CC OOR CRCA SĂ O MOȘTCNCASCĂ PRC bĂNSA. Șl MUbTĂ Șl MARC CINSTC AU AFbAT TOATC FAPTaC CCbC BUNC bĂNGĂ CCRCSCUb

buMNCbCU Șl $TĂPĂNUb CĂTRC bUCRĂTORII bOR AbICĂ: Al FAPTaOR CaOR BUNC îl PRICTCNCȘTC CU bĂNSUb Șl bC FĂGĂbUCȘTC bOR RCSPbĂTIRC

VCȘNICĂ: Iar OSCBIT MAI ÎNAbTĂ Șl MAI PRCSUS CSTC MlbOSTCNlA. CĂ MUbTCI SUNT bARURIbC. PRCA PUTCRNICAI CSTC PUTCRCA Șl MARII SUNT
SCVĂRȘIRIbC. bUPC CUM ÎN SCRIPTURlbC CaC SF1NTC Șl BuMNCbCCȘTl ÎNTRU CUvWaC Șl PROOROCIIbC AbC CUOĂNTĂTORIbOR bC buMNCbCU. PRO
ROCI Șl ÎNTRU ÎN90ȚĂTVRIBC CaC bATC bC buMNCbCU PRIN PURTĂTORI bC buHUb SfANT APOSTObL Șl ÎNTRU buMNCJCȘTlbC CĂRȚI AbC

PURTĂTORIbOR bC buMNCbCU PĂRINTC SC VCSTCȘTC PCNTRU CĂ MlbOSTCNlA ACCASTA AU RUGAT PC A TOT ȚlITORUb b“bCU Șl bAU ÎNbCMNAT

CU PORNIRC SPRC MlbOSTIVIRC PCNTRU NOI. CCI CĂbVȚl PCNTRU NC ASCUbTARC: CI bAR bC VRCMC CC MlbOSTCNlA RCSBATC TĂRIA CcRURIbOR Șl

RCSBCȘTC bC ARUNGC TOCMAI bA ^HIONUb MĂRIRCI bUI buMNCbCU. MlbOSTCNlA CU CÂRC SC HRĂNCSC blPSI^I Șl STRCIN1. CĂRCA ÎNSUȘI ACCIA SC
FACC POOCȚĂ CCbOR CC O bUCRCASĂ Șl’l bUCC TOCMAI bA CCRURI ÎNA1NTCA bUI buMNCbCU: MlbOSTCNlA bCSbCAGĂ bCGĂTURIbC PĂCATCbOR Șl
GONCȘTC ÎNTUNCRICUL STINGC MATCA FOCUbUI Șl ÎNVRCbNICCȘTC PC CCI CC-0 FAC PC bĂNSA bC SC ASCAMĂNĂ CU buMNCbCU. PCNTRU CĂ 51CC
Hristos faccțh>c

ascmcnca

PĂRîNraui

vostru

caui

ccrcsc. rupă cum accasta

o

îicc și

ca cu

gura

bc aur

spăntur Ioan.

bA

cuvăn-

TUb CC FACC PCNTRU MlbOSTCNIC Șl IARĂȘI bA ACCbAȘI CUVĂNT Ab MlbOSTCNICI. ?ICC SFĂNTUb loN JbATAOS bA ItHICA CĂ 5ICC. buMNCbCU CĂ
l’OȚI Șl FĂRĂ bC MlbOSTCNIC SĂ TC ÎNCUNUNAI Cl bAR VOI SĂ-ȚI FIU bATOR CA SĂ bOBĂNbCȘTI Șl MAI MARC PbATĂ Șl CU ÎNbRĂJNlRC SĂ F1C

ÎNCUNUNARCA Ta. CĂ ÎNT1N? MĂNA MCA ȘI-MI CSTC bRAG SĂ IAU HRANA bC bA TlNC. Șl NU-MI CSTC RUȘINC A ?ICC CĂ AM FOST FbĂMĂNb Șl

M’AȚl HRĂNIT. SAU SCTOS Șl MÂȚI AbĂPAT. SAU BObNAV Șl STRCIN Șl MÂȚI CĂUTAT. ȘIMI PARC BINC PCNTRU ACCSTC BUNĂTĂȚI CA SĂ FIȚI Șl
VOI MOȘTCNI ImPCRĂȚII CCRUbUL ^CCST Fa bC bARURI Șl ATĂTA bC ȚARC PUTCRC. ARC MlbOSTCNlA Șl luBIRCA bC STRCINL CUM NU Șl MAI MUbT

TRCBUC A FI CINSTITĂ. PCNTRU CĂ ÎN bCGCA CCA SCRISĂ bC BcMNCbCU PORUNCA bC A bOUA Șl ASCMCNCA CCA ÎHTĂIU CÂRC 5ICC: $Ă IUBCȘTI

1*0 bC Al’ROAIW TCU CA ÎNSUȚI PC T1NC. Șl ACCASTĂ IERUNCĂ PRIN MlbOSTCNIC SC SCVĂRȘCȘTC Șl ÎNTRU bĂNSA SC ARATĂ. bUPĂ CUM Șl
PROOROCUb IsAIA 5ICC: PC NCMCRNIC1I CCI FĂRĂ bC CASĂ. PRIMCSCC-I ÎN CASA TA (aCCSTCA bAR Șl AbTCbC ASCMCNCA bOMNUb buMNCbCU CA
un Iubitor

bc oamcni prin Snnrac

scripturi

ARCTĂNbu-nc). $i cu ROBUb bui buMHCbcu ca mai

mic

Mihai Spătar Cantacujino.

am

bUAT PC buMNCbCU ÎNTRU AJUTOR, Șl blN TOATĂ VIRTUTCA Șl bIN TOATĂ INIMA Șl CU TOT SUFbCTUL Șl CĂT NC-AU FOST PUTINȚĂ NCV01N-

bU-MC NU bIN CCVA Ab MCU. CI bIN CaC CC MAU MlbUIT IARĂȘI PRCA BUNUb buMNCbCU Șl StĂPĂN. AM 5lblT bIN TCMaiC Șl AM ÎNĂbȚAT

31

Mmm Sira------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

VN SCH1T1Ș0R NVMlNbV-SC SlNaca. bVPă aSCMCNaRCa $IN3A CA MM ÎNTRV Skava Șl băVbă LsVI bvMNCbCV Șl ÎNTRV CINSTCa ăbORMIRCI

sTăPânci noasTRc Maici

sfinția

sake, pe apa Prbhovci ba

pvstic. svb

MVNTCke Bvcecivkvi. (vNbe Mai NaiNTea JibiRci acesria sc aFbav

SiHașTRn. acobo ba pvsria aceasra și NcpvrâNb TRăi bc răkHaRi bc vrcmc cc to accbc

vrcmi

kăcașvRike t^eh^riuor. Mai

oscbit

bc aure

kocvRi acobo bc eRa). a n sibiRca aceasra sinașTRihOR accbORa și a akTORa bvpc băNșn. vmbrirc și biMaii bc obiHNă și bc abăPOSTiRC.
ca să SC RCRFCaSCă MlCkVȘCkVk IsVI bvMNCbCV CCb CVRaT aCObO ba accb bOC VNbC FVSCSC CVIBVb Șl kOCăȘVb TăbHaRIbOR Mai HaiNTC. Șl
sprc

Ma abcccRara pasă a SiHașTRibOR acekORa. cc pvRVRea

și pasă. avăNb acesr

obicci ci întrc

smcwkvt ca aceea bc

prin

bâNșu bc

obștc. vnii

ivbcsc

pvsna. aM Făcvr și CnikioaRe cv sib

a bocvi prin PăbVRC în pvstic araRă. abții

PăbVRC să vie sc-și ia HRaaa

bor

în

împraivr tontrv

a lor ObiHNă

MonasnoaRă sprc pasa și TOSbvșama

biN bocașvb acesr bvMNebccsc cc s’av Făcvr. și RăNbviNbv-se și

obi-

CCIVk MoNaSTIOaRA aCCSTia SlHăSTRCSTC. TOSTC TOT elNVb a NV MăNCa bVbCC. ăVăNb bCSbCCaRC NVMăl ba PRaSNICIbC CCbC IMTORăTCȘTI Șl
abC SFINȚILOR CCkOR MMRI Șl SăMBCTCbOR Șl bVMINICIbOR. laR CCI CC bOCVCSC ÎN PVSTIC ÎN Viața bOR SăNT ÎN TOST: Șl CăNb SC Va ÎNTăM-

Pba a

mvri

SraRițvb caRc va n. akwb din

să

strcini

nv sc

pve, FăRă bc car biN obștc din cci biN MoNasTioaRă. pc caRCbc’b va aRera

bvMNCbCV ca să aFbC SORȚULs bc a FI VRCbNlC. Șl aceaSTa a SC PăSI TOT așa sav FăCVT Șl BbCSTCM. bVPă CVM aiiaTă Șl HRISOVVb PRCa

FCRICIWb Papii Șl PaTRiaRH SbCCSaNbRIl. CHIR SaMOlb. Șl ab PRCa FCRICITVbVI PăRiaRH CHIR HfilSaNT ab IcRVSabIMVbVI. Șl CăNb va FI accasTă
ÎNTăMPbaRC a MORȚ1. ca să SC akcacă biN CCI bIH OBȘTCa SCHITVkVI C1NC să FIC. să SC Facă ȘT1RC Șl ^PITROPVbVI SFINTCI MoNaSTIRI TRC-

sFcrircbc. VNbc cstc și spirabVh cv scRaci caRc și accasTă SFăNTă MonasTiRC și spirabv bin bvMNcbecasca

pronic. cv

Miba și cv

baRVb sfinția sake cck MaRc. laRăși noi kc-aw Făcvr. VNbc baR Până nv sc va Face știrc. i^a sisa și NVMira sFăNTa MoNasriRea aceas-

Ta be svs a NoasTRă. să srea ros kvcRVk,
bvarvk seMb-STaRiȚvuvi și abe

schitvrvi

nici

be

ce va n.

cvm

tontrv

HOTăRăRe
ca să

nv

tontrv

a se pvne Swiriț în boc. abWb să

poară aisȚii a iNTRa

strcini.

nv

poară Face: și ba

aM oRăNbvir caNONcșre și aM norăRăr

să ne pvRTăTOR be cRiyă. ^iTROpvb snNTei MoNasTiRi CouȚca. și aceasra oRăNbveaisă să se pășească ror b'avNa: și ORăNbviaba cc
aM Făcvr și aM oRâNbvir bc ba sFăNTa MonasriRe CouȚea a NoasTRă să aiBă Tor-bavna SraRPpvb a bva: rabCRe o svră ca să bc

Fie bc cHivcRNiseabă. ca să se aRvre ka skăBicivHike și ka HepvnN^eke păRiNȚikOR CăkvcăRașt bc vrcmc cc sranea Scnirvkvi esrc
SIHăSTRCȘTC. FIIND SlblT ka kOC CRCV Șl bC PVSTIC. baR Să FIC SVB baTORIC Șl CakVCăRaȘH ÎMPRCVNă CV SraRIȚVk. aTăT CCI biN kăVNTRV

biN Schit,

cvm și

cei bvpc aFaRă biN pvsne. a se Rvca boMNVhvi Hristos

a MiTROTObi^ibOR ai scavNVkvi reRii accșna și tontrv roară rana aceasra și

nc

cvRMar.

tontrv

căr și cebOR vii și tontrv tot NcaMVb și cck bc aiWTO și ceh beiwe și tontrv

pcntrv bvnh

sraRe BbacoRObNicikOR I^mhi

eRraRca păcarekOR ctitoriror arar
toți

și

cotor rctos^i

FăceroRii be binc ai MoNasnoaRii, RvcăNb $|

ev Pkccarvk Skvca MăRIIkOR VOaSTRC bc OBȘTC ba TO^I BVMINelȚII boMNI Șl CăȚI va Mai RâNbVl boMNVk bvMNCbCV a FI boMNI S| SrăPănitori

ȚăRi accșna. ca

tontrv

bRacosrca PRea

cinstita și

sbăvirei Maicii kvi bvMNCbev întrv ab căRvia nvmc sc cinstcștc acesr

bocas bvMNCbeesc. ca cv srapăNeasca Mibă să'k VMBRcască și se’b Pălească

svbt

bvMNCbcescvh acopcRCMăNT.

tontrv

ca să aveți și

MăRIIBC VOaSTRC VCȘNICă TOMCNIRC Șl baRVb MălCII bVI bvMNCbCV ăMIN: Șl ăCCST aȘCJCMâNT Șl aceaSTă ORâNbVlăbă Să STCă Șl să SC

pălească nc clintit

în

veșnică pomcnirc.
Octombric 15. 7202.

(ss). CoNSTăNTIN 9cb VoRNIC.
CoNsraNTiN BRâNcoveanv.

Vcb LOGOFăr. bvMITRaȘ Racoviră VCb CbVCCR.

laNăAIC BIV VCb SCRbăR.

32

_______________________________ lîtaw Sm
Patriarhul ecumenic Gavriil, prin cartea sa din 18
octombrie 1702, arată că marele spătar Mihail Cantacuzino,
întâmpinându-1 la Adrianopol, i-a mărturisit în plin sobor că:
"wn buMNWiscĂ

răonă ău

RĂbicar bin tcmolio în Țana RoM£N€ascâ

pcntru spășchiă

SUFLA

TULUI bUMNOLUI Șl POMONIRAĂ NAÎNCATĂTĂ LUI Șl PăRINTlUOR b"LUI. 0 SFĂNTĂ Șl CINSTITĂ MoNĂSTIRC.
CC se NUMCȘTC a PRCĂ SFIHTCI STĂPĂNCI HOăSTRC Șl bC buMNCbCU NĂSCĂTORC IN MUNTCLC bC
ăcolo

ce să

chiămă

Buccgiu. prc

mărgincă răului

Prăhom

prc cărc

și SiNaia au numit'o.

binc

FĂCĂNb ÎNbCMNĂNbU-SC bC MULTĂ bRĂGOSTC Șl CUCCRNIClĂ LUI. CC ĂOCĂ CĂTRC SFĂNTUL Șl bC

buMNebeu

umblat

Muntclc Sinăi."23

Pentru confirmarea aceleiași construcții, Patriarhul
Dositei al Ierusalimului va afirma: "Prc lăngă acesTea și PRea onorabilul
și

be

bunu

ascMCHea

Ne[iMu

scmhu.

bocru marclc

abecă o

be b-beu. in muntclc. ce se

și aceasTa s'a

Spătăru, b. Michăil Căntăcu5in. a Răbicaru

monăstirc. cu numclc

numcscc

wn tcmclic unu

PRea onorata Stăpăhci noăstrc. Născătoarci

Bucecii. Ijăngă răul Prahova. prc caRea a numit’o Sinaca.

făcutu nu i*cntru întăia

bara și ca unu ce

nou. ci duprc latina

\>€Ke și

în documentul său, patriarhul enumeră mai
departe bisericile din Constantinopol care au primit nume
după numele unor biserici din Palestina, adăugând: "Pcntru

STRĂBUNĂ."24

acesTe beci, și prca nobilu

bocru. amintitu măi sus.

a

numitu

MonasTiRca aceasTa SiNaea. fiinl

CĂ CSTC SITUATĂ ÎN MUNȚI. bUPRC CUM SA bISU. Șl ARC NCCCSITATC bC A3UT0RU Șl AbMINISTRAȚIUNC.
PCNTRU SUSîțlHCRCa CI. PCNTRU AUTORUL Șl IWA CI bC CHOȚIILC. CC SC FĂCU AICI TOMC-UNA."25

într-adevăr, ținând seama că ctitoria sa era izolată în
munți, spătarul Mihail Cantacuzino a pus-o sub veghea
epitropiei mănăstirii Colțea, ctitorită tot de el, care va avea
îndatorirea ca Sinaia "să se CHiveRNiseascĂ binc și să nu i se înstrăihcjc aocRca"
cu care a fost înzestrată de ctitor și familia
sa, precum și de către alți binefăcători.
Cu timpul, construindu-se Castelul
Peleș, hoteluri, vile, etc., în jurul mănăstirii
ia ființă localitatea Sinaia, fiind declarată în
1880 comună urbană. în acest fel
mănăstirea Sinaia poate fi considerată, pe
drept cuvânt, certificatul de naștere în
piatră al orașului Sinaia.
Intrând pe poarta de astăzi a
mănăstirii, neavizat, nu bănuiești existența unui monument
autentic din secolul al XVII-lea. Orașul din jur este nou, iar

Fig. 4
Gravură Mănăstirea
Sinaia (1795)
Maria Radianu
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btereea Șira

Fig- 5
Izvorul din care a băut
Mihail Cantacuzino,
înainte de a ctitori
Mănăstirea Sinaia

biserica cea nouă a mănăstirii, te copleșește nu numai cu
dimensiunile, ci și cu aspectul ei exterior policrom bine
conservat. Te atrage și dacă reziști acestei chemări, te
apropii de intrarea în vechea incintă și descoperi o altă
lume, unde timpul curge după alte legi.

c) Biserica voievodală etapele construirii

6
Crucea
„constantiniană" de la
tămosirea mănăstirii
la 1695
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Ctitoria cantacuzină, biserica mică cu
zidurile ce o înconjoară, care păstrează și acum
aspectul unei cetăți destinată a fi "de pază",
cum spunea o însemnare din secolul trecut, a
început a fi construită în anul 1690 și a fost ter
minată în anul 1695. După cum se poate con
stata, lucrările au durat mult din cauza difi
cultăților impuse de acest loc greu accesibil.
Transportul materialelor de construcție, al alimentelor și al
apei, în locuri atât de sălbatice și de izolate, trebuie să fî fost,
desigur, foarte anevoios.
La 15 august 1695 avea loc târnosirea ctitoriei cantacuzine, la sfințire luând parte însuși voievodul Constantin
Brâncoveanu și mitropolitul Țării Românești, Teodosie.
Noua ctitorie din munții Bucegi avea, potrivit
dorinței ctitorului, înfățișarea unei adevărate fortărețe, de
forma unui patrulater, cu ziduri puternice, groase și înalte.
Pe fiecare latură a incintei au fost ridicate chiliile, iar la
mijloc biserica. La construcția zidurilor de incintă, a chili
ilor, cât și a bisericii, zidarii, aduși de spătar de la Colțea, au
folosit piatră de râu și de stâncă, iar lemnul era adus din
pădurile apropiate, de locuitorii satelor Teșila, Trestieni și
Comarnic, care i-au ajutat pe meșterii zidari din București,
fie cu brațele sau cu carele, acolo unde puteau fi folosite.
Desigur, la construcția mănăstirii au contribuit și pustnicii
care se aflau prin pădurile acestor locuri, pustnici care au
rămas apoi în mănăstire, în viață de obște, conduși de
Nicodim, primul stareț al mănăstirii.

taro S™
Dar, dacă unele materiale se găseau la fața locului și anume piatra, lemnul de
brad și varul, care era făcut din calcarul extras din munții Piatra Arsă și Furnica, ceea
ce constituia cu adevărat o problemă în desfășurarea lucrărilor de construcție, era
drumul, care îngreuna foarte mult transportul materialelor. Erau necesare și alte
materiale, în afară de cele ce erau la îndemână, la fața locului. Astfel, cărămida, care
era făcută la Breaza, era transportată cu carele până la Posada, iar de aici era pusă în
coșuri pe cai și transportată până la locul zidirii mănăstirii.
De asemeni, erau necesare grinzi de stejar pentru clopotnița - turn și care
erau făcute în pădurile de la Filipești, aduse până la Posada și de aici legate și trase
de mai multe perechi de boi. La fel s-a procedat și cu celelalte lucruri necesare: ușile
și ferestrele de fier, crucile pentru turlele bisericii, clopotul, etc. în ce privește starea
drumului ea a rămas aceeași, o simplă potecă, până în anul 1739, când, înainte de
războiul cu rușii și turcii, austriecii trimit salahori pentru a face drumul. Abia de acum
se poate vorbi despre accesul cu carul pe vechea potecuță spre Sinaia, dar de cele
mai multe ori și acesta era foarte periculos. Astfel, istoricul Dionisie Fotino descrie,
(ca martor ocular al evenimentelor),26 fuga locuitorilor din București, din fața lui
Pasvan Oglu (în 1802) și greutatea drumului pe valea Prahovei până la Sinaia:
"bRVMVbv acesta insă

w singurv. str^mw. stmosv. HeRe^vbsw. PRăPăwiostf și pe vrie-locuri îHSPăiMMTORiy $i pc-

Rimosu. Pe aseMiNe caise mcrgW poporul be obarâ se Ihchisc brumvuv: spăRMHbv-se M caRere si trăsuri crcu
iHcaRcare.., loculu eRa awa be pcriculosu. in eaw unu pasv grcșffu aw unui animau aR fi PRăPăbiw o trăsură unu pasv
crcșiw

abv vmvi omu

mr fi custciw

vW'.27

Dacă așa se prezenta drumul până la Sinaia în anul 1802, înțelegem mai ușor
câte greutăți au întâmpinat în transportul materialelor cu un secol în urmă, în 1690,
când nu era decât o potecă. Dar "ce nu race omul pcntru o ibee. Mai cu seaMă cflMb acea ibee e FăcăroaRe be
Bine?", conchide starețul Nifon.28

d) Biserica voievodala - arhitectură

Intrarea în curtea vechii mănăstiri se face printr-un gang boltit în semicilindru, lung de cca 6 m și înalt de 2 m, deschis la jumătatea laturii de răsărit a patru
laterului incintei. Deasupra acestui gang era construit un turn de pază, servind și de
clopotniță în același timp, și care a ars în războiul din 1788, când mănăstirea a fost
distrusă și arsă de către austrieci și apoi de turci. în acest turn făceau cu rândul de
pază pușcașii rânduiți de spătar și domnitor (domnitorul îi confirma). Mănăstirea se
afla în calea oștilor, dar și în calea hoților de codru, fapt care îl va determina pe spătar
să construiască mănăstirea cu zid de cetate, reușind să obțină și un număr de 40 de
pușcași pentru paza mănăstirii. Aflată sub acest tum-clopotniță, intrarea nu permitea
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decât un spațiu cât ar încăpea și ar trece omul cu un cal împovărat, de car nu putea
fi vorba, așa cum am văzut.
Impresionează de la prima vedere dispunerea armonioasă a clădirilor pe cele
patru laturi ale incintei (cu o suprafață de 30 x 40 m), la egală distanță de punctul
central pe care se ridică biserica. Aceste clădiri fac, spre exterior, corp comun cu
zidurile înalte. Prin masivitatea lor (au o înălțime de 5 - 7 metri și o grosime de apro
ximativ 1 metru) și păstrarea a încă 10 metereze și a turnului-clopotniță pe latura de
nord, zidurile de incintă dovedesc pe deplin faptul că, de la început, ctitoria lui
Mihail Cantacuzino avusese și rosturi de apărare, scurgerea timpului nereușind să
schimbe cât de puțin această infățișare.
Biserica voievodală, o construcție modestă cu o lungime de 15 metri și o
lățime de 6 metri, cu pridvor deschis pe arcade susținute de coloane, prevăzută cu
un turn clopotniță, este una din primele construcții din țară la care apar elemente
noi, ce se vor integra stilului muntenesc din secolul al XVIII-lea. Este adevărat că
tivitatea edilitară desfășurată de familia Cantacuzino și de Constantin Brâncoveanu
aduce o denote*- *
i
acoita înflorire arhitecturii si sculpturii în care formele tradiționale se
împletesc cu m
~
.
înnoirii
moclele străine, dar selecționate și prelucrate în spiritul artei romanești,
voare 1 C adUSe *n arhitectură constau în acea căutare a formelor elegante, cu pridicoane^^^ Co^Oane
piatră și care au găsit corespondent în pictura murală și de
nuri » i SC Știe că atat Cantacuzino, cât și Constantin Brâncoveanu erau nu numai
Hian iubitori de
la stud-C artă’ ci ziditori de biserici și palate. Mihail Cantacuzino, întors de
din Tt r
'
•
Brâncov
ualla, va sprijini înnoirea artei arhitectonice românești, iar C.
"Hurez" "r
CtitOrul importantelor biserici și mănăstiri: "Sfântul Gheorghe",
Cei cp
ancoveni", va fi creatorul unui nou stil arhitectural: stilul brâncovenesc.
'^,V1au stnH*
varietatea
ar^tectura clădirilor din epoca lui Brâncoveanu, au găsit, cu toată
covenesc a<-CSt°r cladiri, "tm armonios stil original", pe care l-au numit stilul brâncial a stilulu*ln
lU surPrins> Pe vechiul fond bizantin, o influență italiană, în speîn^f karoc’ caracterizat prin mulțimea ornamentelor.
lui Șerban C ’ e^°Ca
Brâncoveanu este în multe privințe o continuare a epocii
vechi rom"
acuzino și cele două epoci reprezintă culmea cea mai înaltă a culturii
™aneȘti în Muntenia.

enind la biserica voievodală, trebuie menționat dintru început că ea
. Stil brancovenesc. Biserica este construită din piatră și cărămidă și este
situata m incinta
i •
mia vechii cetăți. Planul bisericii, având forma dreptunghiulară,
urmărește m evtpriA
, . . _ ,
^’-enor conturul unei cruci latine, neobișnuit la noi, rămânând singura
biserică de acest
w •
.
.
». e.
reL Biserica voievodala din Sinaia, devine prin această dispoziție o
biserică singulară în epocă, în Muntenia. Dacă la exterior biserica prezintă cele trei
abside în formă dreptunghiulară, dând aspectul de cruce latină, rămânând prin aceas-

reflectă
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ta, un unicat, în interior absidele laterale au o formă extrem de turtită, asemănătoare
cu cele de la Turbați (1698), o altă ctitorie cantacuzină.
Toate cornișele exterioare, atât la corpul bisericii, cât și la turle și la bazele
lor, precum și în interiorul bisericii la arcuri și bolți, au forma profîlelor trase la
șablon, înlocuind tradiționala cornișă cu zimți de cărămidă, de origine bizantină.
O altă particularitate a bisericii voievodale sunt chenarele profilate, drep
tunghiulare de pe fațade, cu flori zugrăvite al fresco de-a lungul lor (în forma origi
nală mai târziu nu s-au mai păstrat) și lipsa tradiționalului brâu orizontal, care apare
la celelalte ctitorii cantacuzine , Sinaia fiind singura excepție. Cornișa, supraînălțată
ulterior, probabil la reparațiile făcute de starețul Isidor, dă o notă de disproporționalitate între profile și dimensiunile reduse ale monumentului. La această disproporție
în formele exterioare ale bisericii contribuie și soclu care are un profil complicat și
greoi.
De precizat că prin efortul fostului stareț al mănăstirii, arhimandritul
Clement Popescu, cât și prin străduința ucenicului său, actualul stareț, arhiman
dritul Macarie Bogus, s-au început și continuat lucrările de restaurare a ctitoriei can
tacuzine, aceste lucrări extinzându-se și la partea exterioară a bisericii, având în plan
readucerea lăcașului la forma sa inițială, prin coborârea comișei și eliminarea ele
mentelor adăugate, care au dat ctitoriei cantacuzine disproporția formelor profilate.
Revenind la arhitectura bisericii, observăm acoperișul în pantă lină, străjuit
de două turle. Turla de pe naos, înălțată pe o bază prismatică, cu cornișa profilată,
este de secțiune octogonală. Tamburul este străbătut de opt ferestre înguste și deco
rat cu zimți de cărămidă, care subliniază muchiile și baza comișei, asemănătoare cu
cele care decorează fațadele paraclisului Patriarhiei din București.
Turla-clopotniță este mai joasă și de formă cubică. Fiecare dintre laturile
clopotniței este mărginită de un chenar dreptunghiular, iar în partea superioară sunt
așezați aceiași zimți de cărămidă ca și la turla naosului. în centrul fiecărui chenar se
află o arcadă dublă ce încadrează, la rândul ei, o fereastră largă.
Planul bisericii, atât de original ca formă exterioară, este tot atât de original
și ca dispoziție interioară.
în interior biserica are obișnuitele încăperi: pridvorul, pronaosul, naosul și
altarul.
Pridvorul, element nou în arhitectura bisericească, ocupă un spațiu larg în
cadrul întregului edificiu, având aceeași lărgime spre exterior ca și pronaosul și
altarul. Bolta pridvorului, originală, se sprijină pe șapte arcade semicirculare, spriji
nite la rândul lor pe opt coloane de piatră de proporții relativ scunde, frumos deco
rate cu vrejuri și foi de viță, frunze de stejar, spice de grâu, dispuse în mlădițe ce se
înlănțuie în spirală. Capitelele au volute în foi de acant, așezate în colțuri. Bolta prid
vorului este elipsoidală și se reazimă la colțuri pe mici trompe. Trei din laturile
3

clopotniței stau direct pe această boltă, iar a patra pe zidul pronaosului, care are o
grosime de un metru, păstrând în interior scara care urcă în clopotniță (formă
aproape identică cu cea de la biserica "Fundenii Doamnei").
Ușa de la intrare în pronaos este încadrată de o ramă de piatră, bogat sculp
tată cu elemente inspirate din repertoriul arhitecturii Renașterii, caracteristice cti
toriilor lui Mihail Cantacuzino (îndeosebi cele de la Colțea și Râmnicul-Sărat prezintă
asemănări in acest sens). Pisania, așezată deasupra ușii, care poartă inscripția cu data
1795 (anul reparației efectuate după războiul din 1788), este încadrată de
reprezentarea sculptată a profetului Aaron cu toiagul înfrunzit, și a lui Moise, cu
Tablele Legii. Prin imaginea sculptată în piatră a celor două mari personalități ale
poporului biblic, se concretizează de fapt legătura mănăstirii Sinaia cu Muntele Sinai.
Sub panou este sculptat vulturul bicefal încoronat, purtând crucea și sceptrul, stema
familiei Cantacuzinilor. Ușorii, în formă de coloane angajate, sunt și ei decorați cu

motive vegetale sculptate, iar deasupra capitelelor se văd chipurile a doi îngeri cu
ramuri de finic în mână.
lătur
^ronaosu^ dreptunghiular, de mici proporții, este boltit în semicilindru. Pe
turla"1 Zi<^U^U^
nord, cu o grosime de peste un metru, se află scara ce urcă în
patni c^°^°tni'ă Arcurile bilobate, care separă pronaosul de naos, se sprijină pe
c°l°ane de piatră, solide, așezate pe socluri înalte, de formă cubică, roase de
vreme.
bogat î Capitelurile celor patru coloane ce susțin zidul dintre pronaos și naos sunt
înaripat)^^°^ite CU scu^Pturi» stilizând frunze și chipuri de animale (grifon și taur
constă" landurile fusurilor coloanelor se răsucesc în spirală, iar frumusețea lor
aceea că nici unul din stâlpi nu seamănă în ornamentație unul cu altul.
adânci de^811^ ^iSericii este de formă aproape circulară, absidele laterale fiind puțin
ment Patru^^^ turtită, ceea ce constituie una din particularitățile acestui monuturln "Pn
drCe’ sPriiinite pe console, susțin la rândul lor alte arce, pe care se ridică
i autocratorului".
se obișnuiește11
<^esPăr^it
naos pnntr-o catapeteasmă de zid, cu trei uși, cum

executată g^tUra dintre altar și bolta lui cu arcul mare dinspre răsărit al naosului este
(2a /frecare stângăcie. în pereții altarului sunt săpate trei nișe.
stalpii pridvorului și chenarul ușii, chenarele ferestrelor au primit o
bogata decorație senina
.
i
’
uulPlata in piatră, caracteristică tuturor monumentelor vremii și
totodată element mrr»,
lui al XVII 1
omun genului de artă din Țara Românească, de la sfârșitul secoluBordest*
Asernanătoare cu cele de la biserica din Râmnicul-Sărat, de la Colțea și
or ești, chenaiele ferestrelor prezintă la partea superioară arc trilob și cornișă proi ată. Biserica voievodală are patru ferestre înalte și înguste, care lasă să pătrundă în
interior o lumina difuză. Una este așezată în peretele de miazăzi al pronaosului, câte
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una pe fiecare din pereții naosului, iar cea de a patra în axul
absidei altarului.
în pridvor, deasupra intrării în biserică, se găsește,
așa cum s-a amintit, pisania conținând următoarele date:
awpă sfântă bi$«ă în Jiueue iwevminawim Bomnv Io

âiCCSANblW CoSTANblNV MtffW VoOVObK FUNbV MlTROPOWW PRCAOSniNțlWls boSFFHCI. Șl S’flV
SĂVĂRȘIW PRINV TOATĂ OSTONCAlsA Șl CHWM PĂRINTClstfl OOVMCHV BaMASCHIHV: ANO 1795.
SOPTOM» 16."

în fapt este vorba despre reparațiile care s-au făcut
bisericii mici, ca și întregului așezământ, după luptele dintre
Mavrogheni și austrieci (1788), când mănăstirea a fost arsă
și distrusă. Dar, așa cum vom vedea mai departe (cap. "Pa
raclis" și "Stareții"), nu Damaschin a fost cel ce s-a ostenit în
calitate de stareț, ci bătrânul stareț Isidor, care a stărețit

Fig. 7 Mănăstirea

până în 1805, când a murit de bătrânețe. De precizat că în
Sinaia. Planul
această perioadă de refacere a așezământului mănăstiresc, bisericii vechi
după războiul din 1788, Damaschin era în funcția de
econom al mănăstirii rânduit de Isidor, așa cum ne arată și
documentele existente.
Biserica voievodală, construită în stil brâncovenesc,
stil de influență barocă, are drept caracteristici, după cum
reiese din prezentarea ce am făcut-o, coloanele sculptate în
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piatră și ornate cu motive florale și vegetale, adăugând pronaosului, naosului și altaru
lui o a patra încăpere sub forma unei camere deschise susținută de coloane: pridvorul.

e) Biserica voievodală - pictura
Ca și celelalte ctitorii ale spătarului Mihail Cantacuzino, biserica mănăstirii
Sinaia, inclusiv paraclisul, au fost zugrăvite de la început de cunoscutul zugrav Pârvu
Mutu. Pictorul favorit al familiei Cantacuzinilor, artistul a cărui operă a exprimat în
cel mai înalt grad spiritul înnoitor al epocii sale, are drept merit, în zugrăvirea
mănăstirii Sinaia, asocierea cu dibăcie a picturii laice la manierismul tradiției bizan
tine. Cu un spirit narativ dezvoltat, el a practicat o artă plină de conținut omenesc in
vederea ilustrării textelor biblice până la cele mai mici detalii.
De remarcat încă un fapt: pictorul Pârvu Mutu în măiestria lui a reușit sa
transmită cu multă fidelitate mesajul fondatorului, acela al "milei creștine", căci așa
cum reiese din aproape toate scenele iconografice, personajele sunt pictate cu mâna
întinsă. Mihail Cantacuzino consemna în testamentul său: "heșw și mii» Pe
W.
pe ca

roi» și

ste. și abăPosTqTe în casa Ta

pc

ca

oropsit."

.

. fond

în pictura bisericii cantacuzine predomina trei culori- roșu’ ga en $
.
albastru. Din pictura ce acoperă zidurile interioare ale bisericii se consi .
originale și aparținând lui Pârvu Mutu scenele ce decorează pridvorul biserici , P
tura din pronaos și din naos, "Pantocratorul".
fierării
în pridvorul deschis, Pârvu Mutu a pictat pe fronton
Obștești, tablou caracteristic
prin originalitatea ilustrării capitolului XXV din
Evanghelia după Matei, în care
își fac loc nenumărate elemente locale, costume de
epocă.

Pe boltă, în medalion, pe fondul albastru este reprezentat Emanuel .binecu. țn
vântând cu amândouă mâinile. Medalionul este înscris într-o stea cu opt co«un’in
jurul căreia, pe două re-gistre sunt zugrăvite scene din martiriul Sfanțului M. Mt
Dimitrie (patronul Țării Românești) și al Sfântului M. Mc. Gheorghe (patronul
Moldovei și al militarilor), inovație datorată zugravului, care a vrut să su-blinieze
ideea de unitate a poporului român. Desigur, nu lipsește de aici nici Sfânta M. Mc.
Ecaterina, ocrotitoarea așezământului monahal de la poalele Muntelui Sinai, și care
este reprezentată în câteva tablouri ce evidențiază martiriul său.
Sub aceste două registre sunt reprezentate scene din Noul Testament (cap.
XXV, Matei): Mântuitorul - Judecător, însoțit de ierarhia îngerească și de sfinții apos
toli, iar în continuare, în șapte tablouri sunt înfățișate faptele milei trupești, posibil
salvatoare la înfricoșata Judecată a Mântuitorului lisus Hristos. De observat un
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aspect: dacă în șase tablouri zugravul Pârvu Mutu ilustrează cuvintele Mântuitorului:
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(Matei XXV, 35, 36), al
șaptelea tablou este o adăugire a pictorului și anume: ”re morți să-i îngropăm", reliefând și
aici mesajul picturii sale și îndemnul ctitorului, acela de "milă creștină", de care a fost
preocupat în viața sa, dar și după moarte, prin testament.
în continuare, pe peretele pridvorului, este zugrăvită "Judecata de Apoi",
unde sunt prezenți strămoșii Adam și Eva, iar la judecată sunt înfățișați creștinii, dar
și evreii și musulmanii, toți oamenii, potrivit cuvântului Mântuitorului, și pe care
Pârvu Mutu i-a surprins în costume de epocă. Nu lipsește din acest tablou nici raiul,
locul celor care au făptuit binele și nici iadul, reușind, în ciuda spațiului mic, să
păstreze indicațiile iconografiei. Deasupra ușii de la intrare în pronaos este zugrăvită
icoana hramului acestei biserici "Adormirea Maicii Domnului".
Interiorul bisericii, în parte repictat, culoare peste culoare, păstrează totuși
unele trăsături specifice artei lui Părvu Mutu. Pe peretele pronaosului sunt zugrăvite
portretele familiei ctitorului. Amploarea neobișnuită a tabloului ctitoricesc, numărul
mare al personajelor reprezentate, accentul pus asupra portretului laic, toate
datorate zugravului Pârvu Mutu, vor constitui de aici înainte una din caracteristicile
picturii muntenești până la sfârșitul epocii feudale. Se remarcă pe peretele de apus
spătarul Mihail Cantacuzino, ctitorul așezământului, Maria și Teodora, soțiile sale, 18
copii (9 băieți și 9 fete), deși se știe că spătarul a avut numai 6 copii, ceilalți fiind
înfiați. Pe peretele de nord sunt reprezentați Constantin Cantacuzino stolnicul și
soția sa Maria (fratele și cumnata ctitorului), Șerban Canatacuzino voievodul, cu
coroană și cruce în mână (simbolizând martiriul său), care este și fratele spătarului;
Mihail comisul, fiul ctitorului mănăstirii Sinaia și Ștefan Cantacuzino voievodul (fiul
lui Constantin stolnicul), care a domnit în Țara Românească între anii 1714-1716.
Continuând tradiția inaugurată de Neagoe Basarab la ctitoria sa din Curtea de Argeș
(1512-1521), de a figura în biserică și pe cei mai de seamă voievozi care îi preceda
seră în scaunul Țării Românești, pe peretele dinspre sud sunt zugrăviți: Neagoe
Basarab (1512-1521), Radu Șerban (1602-1610) și Constantin Șerban (1654-1658).
Tot în pronaos se mai păstrează din pictura lui Pârvu Mutu, pe boltă, Maica
Domnului înconjurată de profeții: David, Solomon, Ieremia și lezechiel (cei care au
profețit despre Fecioara Maria). De asemeni, două registre reprezentând praznice
împărătești, pe profeții Moise și Aaron, precum și chipuri de cuvioși.
în naos (pe boltă), se păstrează lisus Hristos "Pantocratorul", datorat tot
zugravului Pârvu Mutu. Mai departe, în naos și altar, se observă un alt gen de pictură,
executată de zugravi necunoscuți - probabil sunt aceiași zugravi care au zugrăvit pa
raclisul mănăstirii la 1792 - dar care au respectat indicațiile manualelor de pictură
bisericească și iconografiei răsăritene.
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în prezent, pictura bisericii se află în restaurare, lucrare începută în 1993 și
condusă de pictorul restaurator Ion Chiriac.
Frescele lui Pârvu Mutu, pe lângă valoarea lor artistică au și valoare documentar-istorică. Mâna sigură a zugravului trece dincolo de limitele convenționalului
indicat de manualele de pictură bisericească, punând în redarea personajelor o anu
mită căldură și un sentiment, manifestate mai ales în coloritul totdeauna armonios al
scenelor. Compozițiile cu personaje numeroase uimesc prin amploare. Figurativul
este completat cu o bogată decorație pictată în spiritul acelor vremi. Nu lipsesc ele
mentele vegetale stilizate măiestrit: florile de trandafir, vița ce unduiește, apoi pan
glicile șerpuitoare sau motivele geometrice, care nu o dată se întâlnesc pe fron
tispiciile și pe vignetele manuscriselor vechi.
Putem remarca astfel echilibrul artei brâncovenești în pictură, păstrat de
Pârvu Mutu, echilibru caracteristic între universul spiritual-simbolic, specific Evului
Mediu și caracterul decorativ, renascentist, anunțând timpurile moderne. Analiza
iconografică și stilistică aplicată picturilor din altar, naos, pronaos și pridvor, vădește
un întreg și permanent proces de interferență între tradiție și inovație, proces ce con
stituie în realitate, în epoca lui Pârvu Mutu, ca și în arta contemporanilor săi,
trăsătura de bază a unei noi orientări.

f) Paraclisul
"3m fot și chtorc CV ?lb ÎMPRC3VR", nota ctitorul mănăstirii în "Ctitoricescul
Așezământ".
Chiliile ce împrejmuiesc biserica, având aceeași vechime cu aceasta, fac spre
exterior corp comun cu zidurile întărite ale incintei. Ridicate din piatră și cărămidă,
de proporții reduse, chiliile au ferestre și uși mici, iar în interior, bolțile joase cu pe
netrații, sunt similare cu cele de la mănăstirile Cotroceni și Hurez.
Pe latura de vest a incintei se află vechea stăreție. Sprijinită pe stâlpi masivi
de piatră, aceasta prezintă o verandă la nivelul solului, supraetajată cu un foișor pe
stâlpi de lemn. Pentru o clipă, timpul pare că se oprește, gândind că acum mai bine
de 300 de ani în urmă, la 15 august 1695, cu prilejul sfințirii bisericii și a întregii cti
torii cantacuzine, aici au luat masa împreună Teodosie, Mitropolitul Ungrovlahiei,
spătarul Mihail Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu și alți membrii de la curtea
voievodală.
în șirul chiliilor mănăstirești, pe latura de miazănoapte a incintei se află pa
raclisul. Deși actul de fundație al spătarului Mihail Cantacuzino nu vorbește direct
despre acest paraclis, el face parte din clădirile care au fost zidite la întemeierea
mănăstirii (1695). Acest lucru este atestat, printre altele, de faptul că la 12 mai 1792,
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Din acest document al mitropolitului mai reiese că cel care îl anunțase pe
mitropolit a fost "FRarebe Sichion Kir bmilb", iar când se referă la faptul că paraclisul mănăstirii
Sinaia "saR fi curățit", are în vedere lucrările de restaurare făcute la paraclis după dis
trugerile suferite de tot complexul mănăstiresc, în timpul războiului dintre domni
torul Mavrogheni și austriecii, care ocupaseră mănăstirea în 1787 cu 400 de ostași, și
pe care oștile lui Mavrogheni îi învinge, eliberând mănăstirea.
Din punct de vedere arhitectonic paraclisul este de plan dreptunghiular,
având încăperile obișnuite: pronaos, naos și altar, deosebindu-se puțin de corpul
chiliilor din care face parte integrantă.
De remarcat că se intră mai întâi într-o tindă, apoi în pronaosul foarte alun
git, care păstrează boltirea originală în leagăn cu penetrații, dar nu și pictura origi
nală. Ceea ce se vede acum pe pereții pronaosului nu mai este pictura lui Pârvu
Mutu, ci o lucrare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, reprezentând evenimente din
"Săptămâna Patimilor" - "Via dolorosa" - începând cu "Trădarea lui lisus" în
Ghetsimani de către Iuda, "lisus la arhiereii Ana și Caiafa", "lisus la Pilat" (care-și spală
mâinile), "lisus biciut și încoronat cu spini", "Calea Crucii" și "Răstignirea
Mântuitorului". Pe bolta pronaosului este zugrăvită Maica Domnului - Orantă, încon
jurată de sfinți melozi (Cosma, Iosif, Ioan Damaschin și Teofan monahul). Pe peretele
care desparte pronaosul de naos, de-a dreapta și de-a stânga intrării în naos sunt
zugrăvite două tablouri ce reprezintă minunea săvârșită de Mântuitorul la "Nunta din
Cana Galileii" (în stânga) și Maica Domnului cu aripi acoperind mulțime de credin
cioși (în dreapta), cu inscripția: "3copcră-nc pc noi cu acopeRĂMĂNWb ĂRiPibOR W. De remarcat că
acest gen de reprezentare - Maica Domnului cu aripi - mai este întâlnită doar la cti
toria brâncovenească de la mănăstirea Hurez. Acest lucru, ne arată strânsa influență
între zugravii paraclisului mănăstirii Sinaia și cei ai renumitului atelier de pictură de
la Hurez, întemeiat de "talentatul emisar al picturii post-bizantine", la sfârșit de secol
XVII, Constantinos, lângă care Pronia divină a așezat un alt înzestrat pictor, Pârvu
Mutu, reprezentativi pentru pictura ctitoriilor brâncovenești, respectiv cantacuzine.
Deasupra intrării în naos, ca și la intrare în paraclis, se poate observa icoana
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hramului paraclisului "Schimbarea la Față", hram preferat de mulți pustnici care își
durau lăcașuri de rugăciune în munți.
Naosul mic și altarul foarte mic, cu sfânta masă montată într-o nișă, cu tâm
pla de zid străpunsă doar de două uși, oferă posibilitatea admirării elementelor ori
ginale de artă brâncovenească, spre deosebire de arhitectura pridvorului și
pronaosului, care la reparațiile efectuate în 1972, își modifică oarecum forma origi
nală, rezultând o combinație dintre stilul vechi românesc și stilul gotic popular.
Cupola fără turlă, ușor de privit, cuprinde reprezentarea tradițională a lui
lisus Hristos "Pantocrator", înconjurat de ierarhia îngerească. Cei patru evangheliști
sunt pictați ca de obicei în pandantivi. Absida sudică păstrează scena înălțării
Domnului, iar cea nordică a învierii. De remarcat felul cum este pictată învierea
Domnului. Sunt trei scene, trei posibilități iconografice alăturate: una de sorginte
occidentală, care se va generaliza și în pictura ortodoxă, cu Mântuitorul înviind, aflat
deasupra mormântului, cu păzitorii orbiți de lumină și prăbușiți în lături; în centru
cunoscuta "Anastasia", tradițional ortodoxă, cu Mântuitorul eliberând din temnița
iadului neamul omenesc; iar alături o a treia reprezentare iconografică, absolut
neobișnuită, în care Mântuitorul înviat, cu steagul biruinței în mână, se află în frun
tea cetelor cerești. Nu este exclus să fie ideea și opera zugravului Părvu Mutu.
Registrul inferior cuprinde mai multe chipuri ale sfinților militari, icoana
Deisis" (în absida din dreapta) și Sfinții împărați Constantin și Elena (în absida din
stanga). De remarcat aureolele sfinților din acest registru realizate în stucatură, speci
fice lui Pârvu Mutu. Sunt chipuri frumoase, impresionante, elocvente pentru măies
tria de portretist și pentru gustul renascentist al pictorului.
Pe peretele dinspre apus al naosului, sub tabloul care înfățișează "Adormirea
Maicii Domnului", înconjurată de profeții David și Solomon și de alți sfinți, se văd
zugrăviți doi îngeri ținând un pergament în mâini, pe care stă scris: "Întărire wr ce
NMlbVICSC SPRC TINC. IHWIRCȘTC iMdHC &ISCRIC3 Ta C8RC 0 CflȘTIG3T CV SCVMP SMCIsC TăV" - "1792, Meii 7".
Anul 1792 reprezintă perioada celor mai mari refaceri ale mănăstirii, rea
lizate în timpurile vechi, sub stăreția bătrânului stareț Isidor, ajutat în lucrările sale
de monahul Damaschin.

Tâmpla de zid a paraclisului, incomparabil mai valoroasă decât cea a bisericii
din curte, este cea originală, din secolul al XVlI-lea. Structura, atât de larg folosită în
această epocă, încearcă aici să înlocuiască tradiționala sculptură în lemn. Pictura de
pe tâmplă cuprinde în câteva registre icoanele praznicelor împărătești, iar pe partea
din altar sunt zugrăvite chipuri de ierarhilor, de cuvioșilor și ale stâlpnicilor (Simeon
și Daniil). Pe peretele de răsărit al altarului, deasupra sfintei mese montată în nișă, se
află zugrăvită Sfânta Treime înconjurată de îngeri, de sfinții ierarhi Vasile cel Mare,
Ioan Gură de Aur și Grigore Dialogul (alcătuitorii slujbelor celor trei Sfinte Liturghii),
iar la proscomidiar se remarcă lisus Hristos cu cămașa sfâșiată în două și ierarhul
44

------------------------------------------- Mms-tc Sn®

Petru, care îl întreabă: "bwm w tmi iwpt rcșMNm?", iar Pruncul lisus îi răspunde: "fe m
HW (vedenia Sf. Ierarh Petru). Acestor chipuri de sfinți se mai adaugă și altele,
respectând în linii mari locul fiecăruia și, în același timp, iconografia răsăriteană.
Tot în altar, la proscomidiar, se păstrează cu litere chirilice numele zugra
vilor care s-au ostenit la zugrăvirea pronaosului și tindei (1792) precum și la retușarea
unor chipuri de sfinți din naos și altar: "IWwe iwfc CWCRNICC $1
biacoN Mmobc
lom
VmacHc ml. Sranciv. Hristo 3pril 30. 1792."
Dincolo de tradiția consemnată și de diferența evidentă, care susțin origina
litatea frescelor lui Pârvu Mutu din naos și altar (cu unele retușări) și apartenența pic
turii în tempera din pronaos și tindă, zugravilor pomeniți mai sus, specialiștii în
domeniul restaurării picturilor, ne vor ajuta să determinăm mai clar pictura originală
a lui Pârvu Mutu (din 1695), de cea a meșterilor zugravi de la 1792.
Revenind la lucrările de reparație și pictură executate la 1792, după războiul
ruso-austro-turc (1787-1788), este de remarcat faptul că aceiași zugravi care au exe
cutat pictura în tempera din pronaos și tindă, au zugrăvit și chipul lui Damaschin din
naos, imediat în dreapta, în dreptul stranei starețului, vrând să arate funcția de stareț
și, în același timp, osteneala de ctitor a acestuia.
Dar, această încercare a lui Damaschin de a falsifica adevărul istoriei
mănăstirii și de a se considera stareț și ctitor al lucrărilor de reparație efectuate cti
toriei cantacuzine este infirmată la proba contrarie a documentelor care au rămas
nedistruse.
Rămas în rândul stareților mănăstirii Sinaia ca unul care ar fi stărețit de la
1791 până la 1802, în fapt nu este vorba decât de o încercare a lui Damaschin de a
se substitui bătrânului stareț Isidor, care a stărețit până la moartea sa, întâmplată în
anul 1805 (vezi cap. "Stareții").
într-adevăr, Damaschin contribuie la lucrările de restaurare, dar în calitate
de econom al mănăstirii, funcție pe care tot starețul Isidor i-o încredințează. însă,
Damaschin a profitat din plin de bătrânețea starețului Isidor - care era interesat mai
mult de bunăstarea și refacerea ctitoriei cantacuzine și mai puțin de ambiția
nestăpânită a grecului Damaschin de a-1 înlocui cu orice chip din stăreție - și în
același timp și de conjunctura politică a vremii, când mitropolitul și domnitorul erau
de același neam cu Damaschin, în calitate de stareț.
Așa se explică și acceptarea tacită a pretențiilor lui nejustificate. Totuși, do
cumentele vremii vin să-i restituie bătrânului Isidor numele meritat, acela de ctitor al
lucrărilor de refacere a așezământului cantacuzinesc (zidul cetății, bisericii mici și
paraclisului, 1792-1796).
în ce privește chipul lui Damaschin zugrăvit în naosul paraclisului, cu
inscripția: "bMSCHlM mo. simit", documentele spun: "Voimw să bicew că MăNăSTiRca Sinto niMbV RVlMWă b€
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In acest context, Damaschin rămâne în istoria mănăstirii nu ca unul care a
rectitorit mănăstirea în calitate de stareț al ei, ci ca econom (și simplu monah), care
a contribuit la repararea mănăstirii, ajutându-1 pe starețul Isidor.
Damaschin va stăreți foarte puțin, după moartea starețului Isidor, căci, din
cauza comportamentului său, va fi destituit.
Până la acest an va încerca mereu să se impună stareț, iar în 1802, când
mitropolitul va hotârî ca în locul lui Isidor să păstorească mănăstirea Iustin, un
ucenic al sfântului Paisie de la Neamț, îl vedem pe Damaschin opunându-se ferm
hotărârii mitropolitului, acesta din urmă fiind nevoit să renunțe la decizie pentru un
timp. De altfel, Damaschin va crea probleme mănăstirii din această cauză, ca și
celălalt grec, Dionisie Ferloghis, până la moartea sa, în 1822.
In afară de lăcaș de rugăciune, paraclisul, construit de spătarul Mihail
raclisulUZin0,
SerV* Pentru început drept trapeză, iar mai târziu, în pronaosul pastuirea (2
^UnC^ona Pr*ma școală din Sinaia, pentru copiii celor ce lucrau la conastelului Peleș, învățătoare fiind celebra Smaranda Gheorghiu.
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in
care au înnobilat dintotdeauna sufletul cald al românului a
.
c pentru semenul său, faptele caritabile. Persoane pioase, apoi familii de
. .
onmitori, au dăruit în parte sau toată averea lor în scopuri caritabile. Nu
puțini au ost aceia care s-au dăruit cu totul slujirii binelui obștesc, zidind biserici,
intemein mănăstiri și spitale, îngrijindu-se de bunul lor mers atât cât au fost în viață,
dar și după moarte, prin testament. Printre aceștia se numără și spătarul Mihail
Cantacuzino, care, la sfârșitul secolului al XVII-lea, va întemeia în Țara Românească
r
, .
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"Epitropia Sfintei Mănăstiri Colțea" și a spitalului cu același nume, epitropie care va
avea datoria de a se îngriji și de bunul mers al mănăstirii Sinaia, ctitorită tot de spătar,
la 1695.
Exemplul spătarului va fi urmat și de domnitorul Grigore Ghica, care în anul
1735 întemeiază "Epitropia Spitalului Sfanțul Pantelimon", iar în Moldova, puțin mai
târziu, în anul 1785 domnitorul Alexandru Ion Mavrocordat va întemeia "Epitropia
Sfântul Spiridon". Aceste epitropii, care aveau să se unescă mai târziu sub numele de
"Eforia Spitalelor Civile", aveau datoria de a se îngriji de bunul mers al ctitoriilor, fie
spitale, biserici sau mănăstiri, chivernisind averea lăsată de ctitori prin testament sau
dobândită prin donații de la diferiți domnitori și boieri de-a lungul vremii.
Revenind la mănăstirea Sinaia, constatăm din "Ctitoricescul Așezământ" că
spătarul Mihail Cantacuzino leagă noua sa ctitorie de societate printr-un mijloc ce
învinge toate obstacolele, prin legături spirituale cu o mănăstire de referință din ca
pitala țării, cu mănăstirea Colțea, care avea datoria "s-o îwwiscă cv w ce r® fi fost Necesane".
In același timp, ctitorul înzestrează mănăstirea Sinaia cu moșii, obținând diferite scu
tiri și privilegii de la domnitorul Constantin Brâncoveanu și de la alți domnitori, asi
gurând mănăstirii existența peste veacuri.
Referindu-se la averile mănăstirii Sinaia, Eforia Spitalelor Civile din București,
cea care a administrat aceste averi, va consemna:
spăTflRtfk. btfpă ce eiv sâoșiT scHiTișoRVb be
JlblT. Ki INJCSTRMT CV MOSll".3i în "Catalogul" Eforiei sunt puse pe seama mănăstirii Sinaia (ca
aparținând mănăstirii), următoarele proprietăți:
° Moșia Măneciu cu satul și cu munții ei din plaiul Teleajenu (11190 hectare teren
din care 10208 hectare forestier);
• Moșia Schiulești din Plaiul lui Șerban, existente în județul Prahova și confirmate
prin hrisovul lui Mihai Racoviță, din anul 1742, 21 martie;
• Moșia Trestieni cu munții din apa Doftanei;
0 Moșia Sărasca de la Podeni cu puțuri de păcură (însumând ca suprafață, împreună
cu proprietățile Matița și Delnița, 936 hectare din care 50 hectare forestier);
Tot în județul Prahova mănăstirea a mai primit și moșiile Matița și Delnița, confirmate
de "Hotărnicia a 12 boieri cu letul 7252 (1744), aprilie 8" și "Cartea de hotărnicie cu
letul 1767, august 10"; apoi, de la ctitor și de la familia acestuia, mănăstirea a mai
primit munții Negrașul și Fundurile, proprietăți confirmate de "Zapisul cu letul 1684
și 1685"; de asemeni a primit și proprietatea Slănicul-Verbilau, confirmată de hrisovul
lui Alexandru Constantin, dat la 22 august 1792; și muntele Colții lui Balbeș, tot în
Prahova, proprietate confirmată de "Contractul cu letul 1824, ianuarie 1".
în județul Buzău mănăstirea a primit de la ctitor moșia Amaru (300 hectare
teren arabil), confirmată de un hrisov dat de Constantin Brâncoveanu la 1 decembrie
1695.
în județul Brăila a primit de la ctitor moșia de la Batogu (aproximativ 4000

MtWlWI Siti®-------------- --------------------

hectare teren arabil), confirmata de "Zapisnl cu letul 1721, Iulie 3" 5ii-Za^ulI de U
1758 iulie 1, ale lui Cerniră Sin Daneiu Paharnic ,1 Mihai Qp.tanu eu Ira e seuZou ,
precum si mosla Scheau Dolcesti 5i parte din Liscoteanca
de *
«
Crețulescu), confirmate de hrisovul lui Nicolae Mavrocordat. dat la -

în județul Ialomița mănăstirea a primit proprietatea Calarasi-Lichirești, con
Brmată de hrisovul lui Grigore Ghlca, dat la 3 mai 1748; de asemeni.
Dudeștii de Baltă (11670 hectare teren arabil), confirmata de hnsovu ui r g
Ghica, din 10 aprilie 1733.
.
•
în județul Argeș mănăstirea primește de la comisul Mihail Cantacuzino
Lunca Marghia, confirmată de "Hotărnicia Pleșoianu din 1842, decembrie 30.
Iar în județul Râmnicu-Sărat ctitoria cantacuzina primește propri .
Stamomirești - Codrești, Tigoiu-Olăreni și Coțatcu (donate de Șerban Cantacuzin ș
Pârvu Măgureanu - aprox. 329 hectare din care 100 hectare forestiei), con ir^te
prin "Cartea de alegere cu letul 7254, martie 6" și "Cartea de alegere cu letul 7
,
decembrie 20."
în afara acestor moșii, ctitorul Mihail Cantacuzino hotăra prin testament ca
mănăstirea Sinaia să primească în fiecare an de la Ocna Slănicului cate 100 de talere,
obținând în același timp confirmarea domnitorului Brâncoveanu pentru averile Lisate
mănăstirii, precum și un număr de scutelnici (40 de pușcași), angajați în slujba și
paza mănăstirii (vezi "Ctitoricescul Așezământul").
De-a lungul vremii, acestor averi ale mănăstirii primite de la spătar sau de la
familia acestuia, li s-au mai adăugat și altele, provenite, fie din donații, fie prin
cumpărare, cum ar fi: munții Valea Rea, Gagu Mare, Negrașul, Fundurile, Zihștea,
Sorească, Trestieni, Valea Babei și muntele Furnica. (Toate însumând o suprafață de
aprox. 5200 hectare din care 2325 hectare forestier.)
Astfel, primul stareț al mănăstirii Sinaia, Nicodim, a cumpărat pentru
mănăstire trei munți: Piscul Câinelui, Șețul și Găguțul. în timpul celui de-al doilea
stareț, Dionisie, mănăstirea a cumpărat muntele Doamnele din Ialomița; iar Nifon, al
treilea stareț al mănăstirii, obține pentru mănăstire trei moșioare: Izvorul, Poiana
Lupului și moșia de lângă mănăstirea Poiana.
Popa Preda "Fagen ot Câmpina" și Postelnicul Pătrașcu (tatal acestuia) au
donat mănăstirii moșia Slobozia-Vrăjitoarea (288 hectare teren din care 90 hectare
pădure), unde se afla metocul mănăstirii Sinaia (actualmente biserică parohiala).
Jupâneasa Ana dăruiește mănăstirii proprietățile Urlați, Fantanelele, Via
Boului și Fântânelele Găiseni.
Monahul Atanasie Bornazu donează moșia Groșeni, de pe Valea Teancului,
din Buzău.
Ilie Orbu donează "zece stânjeni de moșie de la Podeni-Sărasci .
48

-------------------------- - ----------------------------------------- MffWKI SlNffl
Stanciu Boboc dăruiește mănăstirii o parte din moșia de la Urlați, locul unde
se făcea târgul, iar Stroe donează o vie la Filipeștii de Pădure (Kikirez) cu pământul
ei.
între donatori se mai înscriu: Grigore Ploieșteanu, care donează o vie la
Cernătești pe Valea Zidului, pe pământul Glavaciocului; Ion Hangiu donează
mănăstirii o vie la Bălțați, în dealul Măgurenilor; Smaranda donează casele de Ia
Foișor "ot. Cămpina"; Calița donează mănăstirii o moară, lângă Cămpina, pe apa
Prahovei și Misail Bătrânul dăruiește mănăstirii două odăi în mănăstirea Colțea din
București.
în lista donatorilor se înscriu și cei care au dăruit mănăstirii Sinaia diferite
obiecte de cult, cărți, veșminte, icoane etc., care, pe lângă cele date de ctitorul
mănăstirii, spătarul Mihail, au constituit tezaurul muzeului mănăstirii Sinaia, înființat
în 1895 de starețul Nifon II Popescu.32
După cum reiese din testamentul ctitorului, averile mănăstirii erau adminis
trate de Epitropia de la Colțea, fără ca epitropul să se amestece în atribuțiile
starețului, ci numai administrativ și, sigur, nu fără justificare față de instituția pe care
o administra.
Pentru a statornici modul de existență al ctitoriei sale, ctitorul va pecetlui
aceste averi ale mănăstirii, mai întâi prin însuși "Ctitoricescul Așezământ", apoi prin
hrisoavele obținute de la domnitorul Constantin Brâncoveanu și de la alți domnitori,
cât și prin "cărțile" date de patriarhii Constantinopolului, Ierusalimului și Alexandriei,
prin care erau puși sub anatemă și blestem toți cei care ar încerca să își însușească
din averea mănăstirii spătarului Mihail Cantacuzino.33
în schimbul acestor averi și scutiri spătarul stabilește în același timp și înda
toririle monahilor față de societate și-i obligă ca: "...să ne sub bATORio și călvoărașii împrovnă cv
StaRIȚVL. ATĂT cei bIN LĂVNTRV bIN SCHIT. CVM Șl COI be PC AFARĂ bIM PVSTIO. A Se RVCA boMNVlsVI HfilSTOS Ne CURMAT. PONTRV BUNĂ
STARC BLAGORObNICILOR boMMI Șl A MiTROI^WȚIBOR Al SCAUNULUI ȚĂRII AOOȘTIA Șl PONTRV TOATĂ ȚARA ACOASTA Șl PONTRV CRTAROA PĂOATOLOR

CTITORILOR ATĂT COLOR RCPOSAȚI. CĂT Șl COLOR OII Șl l’ONTRU TOT NOAMVL Șl COL bC AI’ROAI’O Șl COL bC bOPARTO Șl PCNTRU TOȚI FĂCĂTORII
bC BINC Al MoNASTIRCL"34

Pentru că mănăstirea Sinaia se afla la loc pustiu și putea fi ușor atacată de tâl
harii ce își aveau lăcașurile aici, dar mai cu seamă putea fi atacată de năvălitorii
diferitelor armate (nemți, unguri, turci, muscali, etc.), care treceau pe Valea
Prahovei, fie spre Transilvania, fie din Transilvania spre Țara Românească, transfor
mând mănăstirea în cetate de operațiuni militare, distrugând-o; de aceea spătarul
Mihail Cantacuzino, ctitorul, va cere domnitorului C. Brâncoveanu confirmarea unui
număr de 40 de pușcași străini, conduși de un vătaf, fiind scutiți de dări și având dato
ria de a păzi ctitoria cantacuzină.
Când mănăstirea era atacată, cei care erau de strajă în turnul- clopotniță,
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situat deasupra intrării în cetate, aprindeau o torță și o ridicau deasupra turnului. De
îndată ce zăreau ciobanii de pe muntele învecinat (Pieptul Văii Rele), aprindeau și ei
o torță, care putea fi observată din Trestieni (sat pe apa Doftanei de unde erau
pușcașii rânduiți în paza mănăstirii). Până ce soseau pușcașii din Trestieni țineau
piept dușmanului (hoților) pușcașii și călugării prezenți în cetate.
Așa cum reiese din documente, averea mănăstirii Sinaia a fost administrată
de Epitropia Spitalului Colțea, începând cu anul 1695 până în anul 1832, când
epitropiile se unesc sub conducerea "Eforiei Spitalelor Pământene", în scopul cen
tralizării administrației acestora și a Spitalului Filantropia. Conducătorii Eforiei erau
descended ai familiilor ctitorilor și verificau fiecare epitropie.^
La 29 iulie 1847, domnitorul Gheorghe D. Bibescu desființează "Eforia
Spitalelor Pământene" înființată la 1832. Ca și pentru celelalte instituții (ctitorii), pen
tru mănăstirea Sinaia începe o nouă etapă în administrarea averilor ei, etapa caie va
avea efecte negative asupra bunurilor mănăstirii și administrării lor. Legile date de
către domnitor hotărăsc ca proprietățile acestor ctitorii să se arendeze prin licitații,
iar veniturile să intre în bugetul statului, care va stabili la rândul său un buget de chel
tuieli, aprobat și de domnitor.36 Prin urmare mănăstirea încetează de a-și mai admi
nistra liber averile sale, fiind clasată de Barbu Știrbei, la 8 aprilie 1850, ca mănăstire
de clasa a IlI-a.
în aceste condiții situația materială a spitalelor, dar și a mănăstirilor, dintre
care și mănăstirea Sinaia, se degradează simțitor. Modul în care erau administrate
acum aceste instituții cu averile lor, i-a determinat pe mulți să se orienteze către alte
forme de binefacere. Această stare de fapt îl va determina pe Mihail Kogălniceanu să
propună în 1864 (după secularizare), domnitorului Alexandru Ioan Cuza, redarea
averilor vechii Eforii și totodată înființarea așezământului Eforiei Spitalelor Civile,
care să administreze aceste averi separat de cele ale statului. Astfel, prin legea din 16
octombrie 1864 se înfința așezământul "Eforia Spitalelor Civile", înființare confirmata
și de Legile Sanitare din 1885, 1893 și 1898.37 De la data înființării acestui așezământ,
acesta va administra averile mănăstirii separat de cele ale statului, dar sub controlul
Adunării Deputaților. Această situație va dura 85 de ani, adică până în anul 1948,
când are loc naționalizarea și exproprierea pământurilor, trecându-le în patrimoniul
statului "IWRV imesaRe și miwwe monctM" Conform deciziei nr. 202/1544, în temeiul Legii
nr. 248/1947, mănăstirea Sinaia trece sub oblăduirea Arhiepiscopiei Bucureștilor.58
Sigur că averea mănăstirii Sinaia este știrbită cu mult înainte de acest decret.
Deși mănăstirea era, printre altele, și proprietara suprafeței de teren pe care astăzi se află
construit orașul, la 1871 Eforia Spitalelor Civile este autorizată să parceleze locuri pentru
case pe terenul din jurul mănăstirii. Legile prin care regele Carol 1 hotăra vinderea terenu
lui din "vatra mănăstirii", pentru construirea de case etc., au fost precedate de o hotărâre
a Eforiei pe care a luat-o în acest sens și care este cuprinsă în următorul document:
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districtur
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ă PUTea ba OSPITaklTaTC TUTUROR CăkăTORIkOR. CC SC OPRCSC W ÎN TIMPUk CCRCI. TRCCâNb ka BălkC blN TfiaNSIkCaNia
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PC SOSCa. UN OTCk. CaRC FIINb bCUa ÎNCCPUT. C3 Șl PUTea FUNCȚIONA IN ăNUk 1871.
Pe kăNGă acesrca. v^bîNbv-se că in accasră kocakirare. arar be FacoRa&ikă prin posppiuNca sa MUNroasă. a aeRu-
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acoko. pcntru cuna ce aR coi a Face, si pe kăNGă acesrea. FiiNb imposibil Cforici a iNFUNȚa akre noi construcțiuni.
a becis a se kăsa accasra. ka iNiȚianca PRicară. băNb bORiroRikOR kocuRike NecesaRe pcntru FaceRc be case.
3șa baR. peRsoaNCke caRe cor bori a acea locuri. in PRe?isa kocakirare. din ceke beseMNare pe PkaNUk ropoGRafic, ce posebă fam au a se coHFORMa RecukikOR URMăroaRC:
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ca PkăTi casei spirakekOR pcntru prisos. suMa bc bece ori Mai murt bupă RCGUkaRca be Mai sus.
3. 3 construi case în tcrmcn be CCk MUkT bOI aNI.
4. Nu cor acea bRCPTUk be a Face crc-o specukă. îNTReȚiNăNb MâNcăRi și BăuruRi sau ccri-cc obicctc be căN?aRe.
Cpoiiia bORcșTe cu acesT chip, a cnea în aceasTă kocakirare un ccntru. UNbe cisiraroRii. cor acea ceke Nece
saRe. pcntru căuraRea săNFirării kOR. aspiRâNb în acekași timp ka Rcsukrawk că peRsoaNCke ce nu au Mcikoaceke be
a căkăTORi în sTReiNărare. sași poară îNbepkiNi aceasră trcbuin^ în ȚaRă.
flceasra se puBkică sprc cvNoșriNȚa GCNeim ca PeRsoaNCke caRe cor bORi a acea aseMCNea rocuri să BiNecoiască
ași îNbRepra ceRCRike ka Cforic. Bucurcști swaba CokȚea No. 38.
tornici

€fori. Citric CniKa.
Gr. C. CaNracujiNo. bacika.

(din documentele E.S.C.)
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La 5 august 1866, regele Carol I vizitează Sinaia și rămânând încântat de
frumesețea locului, hotărăște să construiască aici un castel (Peleșul). Această
hotărâre va schimba mult situația mănăstirii de până acum, zona devenind din ce în
ce mai populată, iar până la terminarea castelului, în 1883, chiliile mănăstirii vor seni
ca reședință de vară a familiei regale.
Astfel, în 1870 se pun bazele înființării la Sinaia a unei stațiuni balneoclima
terice (pe muntele Furnica). în 1871 începe construcția Castelului Peleș, regele
locuind, cum am arătat, la mănăstire, începând cu vara anului 1871 și până în 1883.
Ca urmare a legii dată de Carol I la 8 februarie 1872, prin care autoriza Eforia să vândă
teren de veci (70 de pogoane) din "vatra mănăstirii Sinaia",39 apare astfel, primul sat
în apropierea mănăstirii numit "Cătunul Izvor", alcătuit din scutelnicii mănăstirii.
In 1873, Eforia face schimb de teren cu casa Crețulescu, primind pentru
Piatra Arsă și Valea Peleșului muntele Pietricica - Pâraiele Cazacu, pentru că aici avea
sa se construiască Castelul Peleș.40 Acest schimb de terenuri este atestat și de însuși
regele Carol I:
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O altă lege, dată tot de regele Carol I la 11 aprilie 1880, autoriza Eforia
Spitalelor Civile să vândă încă 100 de pogoane prin licitație, iar 50 de pogoane să le
dea fără plată la sătenii care vor să se stabilească la Sinaia;41 iar articolul 3 din această
lege declara comuna Sinaia comună urbană. Acestor legi, prin care pământul
mănăstirii era parcelat și vândut, urmează o altă lege, promulgată la 12 februarie
1912, când alte 50 de hectare de teren sunt vândute.
In aceste condiții localitatea se dezvoltă rapid. Se construiesc case, vile,
hoteluri, drumurile se modernizează (în 1846 se pietruiește șoseaua de pe Valea
Prahovei, în timpul lui G. Bibescu). De asemeni, se amenajează parcul, se constru
iește o hidrocentrală, se fac canalizări pentru apa potabilă, iar în 1897 era dat în
funcție spitalul orașului, fondat în 1894. Toate aceste realizări sau făcut prin efortul
și cheltuiala Eforiei Spitalelor Civile, cât și prin contribuția regelui.
Odată cu începerea construcției la Castelul Peleș în 1875, începe și con
struirea liniei ferate, finalizată în 1879, după războiul de independență. Cu această
ocazie se organizează primul "Tren de plăcere", care va lega Țara Românească de
Transilvania (Brașov), pe Valea Prahovei.
Treptat, munții altă dată greu accesibili devin brăzdați de șosele, drumuri
pietruite și poteci.
în prezent mănăstirea Sinaia este proprietara "de facto", doar a terenului pe
care se găsește cu cele două biserici și chiliile călugărilor. Conform dispozițiilor Legii
nr. 18/1991 - modificată și următoarelor legi, privind retrocedarea pământurilor, și
prin eforturile conducerii mănăstirii se caută "o împăcare" a situației averilor (pămân
tului) moștenite de la ctitor, dar și a acelora moștenite pe parcursul vremii de la
diferiți binefăcători. Același lucru se vrea și cu cele aproximativ 300 ha de pădure (la
Verbila), pe care mănăstirea Ie-a primit în baza Legii nr. 851/1942 și care au trecut
odată cu toate averile mănăstirii, în patrimoniul statului, la 1948.
Sigur, clarificarea situației averilor mănăstirii (a proprietăților ei) va fi
anevoioasă și va necesita un efort considerabil, întru-cât trecerea averilor
mănăstirești, administrate de Epitropie pe seama Eforiei Spitalelor și preluarea lor de
către stat, a dus la pierderea multor documente (cum am văzut), care ne-ar ajuta să
lămurim situația proprietăților mănăstirii. Hrisoavele care atestă averea mănăstirii
donată de ctitor, familia acestuia și alți donatori, și care s-au păstrat in mare parte,
constituie un punct de sprijin în rezolvarea acestei situații.
Dar, reglementarea acestei situații nu se poate face fără un cadru legal co
respunzător.
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h) Mănăstirea Sinaia - loc de refugiu și cetate de apărare

Din 1695, ctitoria cantacuzină a fost martoră a nemeroase evenimente prin
care în fapt monumentul își leagă existența de istoria Țării Românești.
în 1711, însuși ctitorul Mihail Cantacuzino împreună cu familia sa găsesc
adăpost în acest loc, fugind din cauza războiului ruso-turc, al cărui teatru de
operațiuni era Țara Românească. în acest timp, ne mărturisește istoricul Dionisie
Fotino, domnitorul Constantin Brâncoveanu, retras la Urlați, urmarea desfășurarea
evenimentelor.42
între 1716 -1718, în timpul războiului austro-turc, o serie de boieri, banuiți
de a fi partizanii Austriei, se refugiază între zidurile mănăstirii. Aici poposesc, în fuga
lor spre Brașov, stolnicul Dudescu, nepot de soră al spătarului Mihail Cantacuzino,
mama acestuia, Maria Dudescu împreună cu familia, fugind din calea lui Nicolae I
Mavrocordat, care tăiase capul vornicului Pătrașcu Brezoianu, bănuindu-1 de con
spirator austriac. De aici vor porni spre Brașov, întorcându-se în țară după încheierea
păcii de la 12 iulie 1718, dintre Austria și Poartă.43
în anul 1735, în timpul domniei a IlI-a a lui Constantin Mavrocordat, se
declara din nou război între Austria și Poartă. Cu această ocazie C. Mavrocordat, aju
tat de turci, bate pe austrieci la Pitești, luându-le cele cinci județe ale Banatului
Olteniei pe care Austria le stăpânea de aproape 19 ani, adică din 1716. în acest timp
mănăstirea Sinaia devine loc de refugiu pentru cei ce căutau scăpare în munți.“
Același rol l-a avut mănăstirea și în anul 1768, când Turcia declara război
Rusiei, iar trecătorile munților din Prahova erau păzite de volintirii conduși de rusul
Nazarie Karezinul.45 La fel se întâmplă și în anul 1770, când, la plecarea rușilor din
București, boierii pornesc spre Brașov, temându-se de răzbunarea turcilor pentru fap
tul că simpatizaseră cu rușii. în drum spre Brașov poposesc la mănăstirea Sinaia, unde
li se oferă hrană și adăpost.46
Mănăstirea Sinaia nu a fost numai loc de refugiu, ci și cetate de apărare și
țintă de atac. Astfel, în februarie 1786, Nicolae Mavrogheni devine domnitorul Țării
Românești. La mai bine de un an, la 3 august 1787, se declară din nou război între
Poarta Otomană și imperiile Rusiei și Austriei (după 6 luni).47
Țara Românească devine iarăși câmpul de desfășurare al trupelor.
Mănăstirea Sinaia își deschide din nou porțile pentru a-i primi pe refugiați, oferindule hrană și adăpost. Starețul mănăstirii, Visarion, văzând primejdia războiului a luat
clopotul mănăstirii, odoarele și banii de aur (2000 monede turcești), le-a îngropat în
pământ lângă apa Peleșului (zona NE a mănăstirii), și împreună cu câțiva călugări s-a
refugiat în Transilvania. în același timp, călugării rămași în mănăstire se refugiază pe
la moșiile și metocurile mănăstirii, fugind din calea războiului. Domnitorul Nicolae
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Mavrogheni, în fruntea oștilor române și otomane, își așează tabăra la Câmpina. Din
Transilvania, ne mărturisește istoricul Dionisie Fotino, austriecii, coborând prin
munții Carpați, atacă cu 400 de ostași mănăstirea Sinaia (erau aici pușcașii mănăstirii,
inferiori numeric) și o ocupă. în lupta care s-a purtat aici, între austrieci și
Mavrogheni, după puțină rezistență austriecii sunt învinși de oștile lui Mavrogheni,
iar mănăstirea este eliberată. Același istoric ne spune că Mavrogheni avu grijă să se
laude către turci că a câștigat bătălii mari, luând cetăți întărite (este vorba de Sinaia
și Cozia), numind mănăstirea Sinaia "Sinaia Kalezi", adică cetatea Sinaia.48
De remarcat faptul că în lupta care s-a purtat aici, mănăstirea Sinaia a sufe
rit mari distrugeri. Subliniind acest fapt, N. D. Popescu, în nuvela intitulată "Nicolae
Mavrogheni", mărturisește: "JibVRike w tori și «Roase. web că RCJism ba o BOMBaRbanc be trci « baR
WRbCbC BISCRICII Șl INOChlTOelRCa CHIbllbOR. FIINb bC ȘINbRIhă SC aPRINSCSCRă ÎHbaTă Șl aRSCRă PăNă ba Cai’ăWb PCRCȚIbOR. SsCMCHI Șl FOIȘORVb
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Este vorba de bisericuța de lemn a pustnicilor, construită înainte de zidi
rea mănăstirii, și care se afla în vecinătatea ctitoriei cantacuzine.
După această grea încercare pentru mănăstire și încheierea păcii de la 1
octombrie 1791, călugării risipiți se întorc în mănăstire, și sub conducerea starețului
Isidor (starețul Visarion moare în Transilvania), s-au făcut reparațiile necesare
mănăstirii: repararea bisericii mici și paraclisului, restaurarea picturii, repararea zidu
lui cetății, a acoperișului; tot acum este adăugat și rândul de chilii (de la etaj) din
partea de răsărit a vechii cetăți. Cum clopotul și odoarele ascunse de starețul Visarion
înainte de război, nu au mai fost găsite, au fost făcute altele.
Unele evenimente de la începutul secolului al XIX-lea vin să vorbească
despre rostul ce revenea mănăstirii Sinaia de a oferi adăpost pe timpul răzmerițelor
și băjeniilor: băjenia locuitorilor Țării Românești din calea cetelor lui Pasvan Oglu
(pașa de Vidin), din 1802, ca și băjenia din 1821, după înăbușirea revoluției lui Tudor
Vladimirescu, când trupele turcești se dedau la jafuri și distrugeri cumplite.
Cea mai groaznică băjenie provocată de oștile lui Pasvan Oglu, are loc în
1802, în timpul celei de a IlI-a domnii a lui Mihai Șuțu, când locuitorii Bucureștiului
pornesc în trei direcții: unii spre Focșani, alții spre munții Buzăului, iai o altă parte
pe Valea Prahovei spre Brașov.
Ca martor al acestor evenimente, istoricul Dionisie Fotino ne mărturisește
despre fuga locuitorilor din București din fața oștilor lui Pasvan Oglu, descriind și
greutatea drumului prăpăstios ce au întâmpinat până ce au ajuns la mănăstirea Sinaia,
unde au poposit. Aici, la mănăstire au fost primiți cu căldură de bătrânul stareț Isidor,
care i-a ospătat cum se cuvine.50 De aici, locuitorii trec în Transilvania la Brașov și
Sibiu, fiind ocrotiți prin ordinul împăratului de la Viena, Francisc.51
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în august 1806, după aproape patru ani de domnie, însoțită de multe
încercări pentru țară (neînțelegeri cu Pasvan Oglu, incendiul Bucureștiului, inun
dații, etc.), domnitorul Constantin Ipsilante este destituit. Una din cauze a fost și
refuzul acestuia de a face jocul politicii lui Napoleon Bonaparte. Trimisul acestuia din
urmă la Constantinopol, generalul Sebastiani, nereușind să-l convingă pe Ipsilante, îl
denunță la Poartă ca fiind partizan al Rusiei, împotriva căreia Napoleon vroia să ridice
Poarta Otomană.52
In condițiile în care Constantin Ipsilante este destituit și urmărit pentru a i
se tăia capul, împreună cu familia sa și cu boierii greci de la curte părăsesc
Bucureștiul, îndreptându-se spre Afumați, iar a doua zi, pe 17 august (1806) sunt
găzduiți în mănăstirea Sinaia, de unde vor pleca spre Brașov cu destinația Petersburg
și Kiev (familia).
In timpul revoluției de la 1821, dar și după asasinarea lui Tudor Vladimirescu
de către Ipsilante, mulți dintre boierii din capitală care se simțeau amenințați se
grăbesc să treacă peste hotar. în fuga lor, o parte din boieri și alți oameni au apucat
drumul Brașovului pentru a trece granița. După un drum foarte anevoios, însoțit de
o vreme rece, cu zăpadă și ploaie, băjenarii găsesc adăpost la mănăstirea Sinaia, iar
^an turcii sosesc pe urmele lor, aceștia sunt ascunși de călugări prin locuri numai
$ ei știute, prin pădurile din împrejurimi. După ce poposesc aici o zi și o noapte,
primiți și ospătați de călugări, turcii sunt conduși de călugărul Roman peste
nțu Bucegiului la vama Brașovului si apoi la Câmpulung, scăpând astfel și
manastirea de primejdia focului.
Mănăstirea Sinaia nu a fost ocolită nici de evenimentele de la 1848. Dar,
z _ . e a ve(^ea în ce mod, se cuvine a aminti un lucru important atât pentru
celor
5 Cat-Ș1 ^entru tara> înlesnind, în același timp, o înțelegere mai profundă a
spuse până acum. Este vorba despre drumul comercial, care avea să lege, pe
a ea Prahovei, Țara Românească de Transilvania.
treia ’
domnitorul Gheorghe Bibescu vizitează mănăstirea Sinaia, iar cu
mai târziu, în 1846, hotărăște construirea șoselei de piatră, care avea să lege
ama Campina de Predeal și Brașov. Importanța deosebită a acestui lucru este dată și
aptul că pană la această dată, pe Valea Prahovei, Țara Românească și Transilvania
erau legate geografic de un drum foarte anevoios, greu accesibil chiar și pentru car,
matei ialele erau transportate pe cai sau târâte de boi pe apa Prahovei în sus, până la
mănăstire, așa cum s-a procedat și la zidirea ctitoriei cantacuzine. La începutul se
colului al XIX-lea (1802), deși circulau carele, drumul rămânea destul de periculos și
riscant, așa cum ni-1 descriu și istoricii Dionisie Fotino și Al. Xenopol în istoriile lor5*
și cum am arătat mai sus. (vezi cap. Biserica voievodală).
Cam în aceeași perioadă, între 1842-1846, în partea de răsărit a mănăstirii
Sinaia, din inițiativa stareților loasaf și Paisie a fost ridicată o biserică impunătoare și
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s-au zidit chiliile care formează cel de-al doilea patrulater, numit și incinta nouă.
La aproape doi ani după acestea, din septembrie 1848 și până în 1850,
mănăstirea va suferi o altă încercare grea. Fiind în calea armatelor rusești și turcești,
venite să înăbușe revoluția în cele trei țări românești, mănăstirea va adăposti mai întâi
pe cei care fugeau din calea trupelor, iar mai apoi, ea însăși va fi transformată în
cazarmă și depozit de muniții. Protosinghelul Doroftei Bertescu, martor ocular al
evenimentelor de la 1848-1850 și 1854 și viețuitor al mănăstirii Sinaia,ne istorisește
că în acest timp (1848) mănăstirea întâmpina pe toți care fugeau din Transilvania în
Tara Românească, de furia ungurilor răsculați, dar și pe cei care treceau din Țara
Românească în Transilvania, asigurându-le adăpost și hrană. Aici s-au adăpost și
românii negustori din Sibiu și Brașov, care au venit în Țara Romanească să ceară aju
tor armatei ruse contra ungurilor. în drum spre Transilvania armata rusă poposește
în mănăstirea Sinaia (ianuarie 1849), transformând chiliile călugărilor în cazarmă și
depozit de muniții, iar călugării împrăștiindu-se pe la metocurile și moșiile mănăstirii,
rămânând doar câțiva pentru oficierea slujbelor. De aici, din mănăstirea Sinaia,
devenită cartierul prinicipal al armatei ruse și al trupelor austriece, după o înfrângere
suferită din partea ungurilor, generalii ruși Lieders și Paskevici, rânduind ostași de
strajă la mănăstire și oprind și drumul spre Brașov, înaintează din nou în Transilvania,
unde îi bat pe unguri, care capitulează.
Mănăstirea va fi în continuare afectată de armata rusă și de trupele austriece,
până în 1850, când călugării se pot întoarce în mănăstire, reluându-și activitatea proprie vieții lor și reparând stricăciunile cauzate de trupele militare. De subliniat faptul
că, deși în timpul evenimentelor de la 1848 se aflau doar patru călugări slujitori î
mănăstire , doi dintre ei s-au implicat efectiv în evenimentele care au marcat re
voluția. Este vorba despre ieromonahul Varlaam, pe care Al. G. Golescu îl numea
unul dintre "cei mhi ficrbini’I «i’ostoiii a BtwSfl Si tu hotionhiiIWTII ROMâNCșn", fiind numit și comisar
extraordinar al guvernului provizoriu. Al doilea este arhimandritul Ghenadie
Pârvulescu (strănepotul zugravului Pârvu Mutu) « socotit între capii mișcării din
județul Prahova și care îi scria lui Nicolae Bălcescu la 27 iunie 1848, că în urma
îndemnurilor sale, un însemnat număr de călugări de prin mănăstiri și schituri
cm li muri pcnwu IWRIH IsOR șl li sc Face MliRTlRl". Cu altă ocazie arhimandritul Ghenadie va mărtu
risi: "i-lbCOÎIRUTVI, 1’RIHfll’ % MiCR1®llll Șl CCWFifFII S-H W’ÎIRIT
iii liCSI’Cae INIMII MCIiC. INClfF N«MHI MOHRTCS IsC 03 ȘIPCRCC.
O ultimă și grea încercare pentru mănăstire are loc în timpul războiului
Crimeii (1853-1858). în anul 1854 mănăstirea Sinaia este din nou transformată în
cazarmă și depozit de muniții și provizii, de armata austriacă, condusă de generalul
Coronini, care ocupase teritoriul Țării Românești aproape un an în trecerea și
înapoierea oștilor. Acest lucru s-a făcut în virtutea plenipotenței ce i se acordase
împăratului Austriei de către puterile Europei, care se aflau în război cu Turcia. Până
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în 1855 va ființa pe Valea Prahovei o divizie alcătuită din ostași de toate armele, care
vegheau trecătorile.
După fiecare ocupare a mănăstirii și transformarea ei în cetate de apărare și
punct strategic militar, fie de trupele austriece, fie de cele otomane sau de cele
rusești, s-au făcut reparațiile necesare mănăstirii și chiar s-au adăugat alte noi clădiri,
care au schimbat oarecum forma inițială a complexului monahal.
”S™ IW' sau cetatea Sinia, înfruntă greutățile vremii și, astăzi, ni se
înfățișează ca o cetate a sufletului românesc.

i) Stareții și obștea monahală
în 1695 dorința spătarului Mihail Cantacuzino i se împlini, căci pe
vedeniei monahului truditor întru Dumnezeu, biserica cu hramul "Adormirea Maicii
Domnului", cu chiliile din jur și paraclisul cu hramul "Schimbarea la Față", au fost
construite. Apoi, peste mai bine de un veac, spre răsăritul ctitoriei cantacuzine se
înălța biserica mare prin stăruința arhimandritului loasaf, starețul mănăstirii, con
strucția bisericii și chiliile fiind terminate "PRIN STăRVlNța osAM Șl oswieM" arhimandritului
Paisie, starețul succesor. Noua biserică va avea hramul "Sfânta Treime" și după cum
atestă documentele: "iHWMWtâ iii atwii MANWM MbCCCXEIII" (1843), reclădită și împodobită
prin munca stăruitoare a mai multor ani, biserica redeschizându-se credincioșilor

spre rugăciune la 26 mai 1903, după restaurare și resfințire.
Mănăstirea Sinaia devine lăcaș de rugăciune, de credință, evlavie, pace și
prin care vizitatorul simte nulitatea ființei omenești în raport cu infinitul, iar în miro
sul de tămâie din timpul slujbelor, în plină rugăciune, comunicarea lui cu Dumnezeu
devine absolută
în decursul timpului de la zidirea primei biserici până în prezent, mănăstirea
Sinaia a ființat cu un număr de călugări ce a variat după împrejurările timpului și a
fazelot prin care a trecut mănăstirea.
Prosperitatea mănăstirii este condiționată în mare măsură și de pastorul ei,
de stareț. Având ca punct de plecare pomelnicul ctitorilor care se află în biserica,
prezentarea stareților, în succesiunea lor, este facilitată.
l .Nicodim ieromonahul a fost cel dintâi stareț al mănăstirii Sinaia.
Contemporan cu spătarul Mihail Cantacuzino, a conlucrat cu acesta la construirea
lăcașului de cult, contribuind în acest fel la formularea și organizarea așezământului
monahal de aici. După moartea fondatorului, starețul a lucrat singur la prosperitatea
morală și materială a mănăstirii.
Rămas în tradiție ca un om 'Wos 1H ime w și «V w® kUI buhmev", vrednic de toată
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lauda, starețul Nicodim a înmulțit averile mănăstirii
prin donații obținute de la diferite persoane pioase,
întărindu-le prin hrisoavele de confirmare obținute de
la domnitorii vremii (Constantin Brâncoveanu, Ștefan
Cantacuzino și Nicolae Mavrocordat). Deși nu se
cunoaște sigur din ce parte a țării se trăgea starețul
Nicodim, în timpul stăreției sale, în ctitoria cantacuzină se adăposteau: "MOisbom vncvrcni.
Gwhc?i) și
sW, așa cum reiese dintr-un hrisov dat de domnitorul
Ștefan Cantacuzino la 23 iulie 1714.57
Demn păstor și bun administrator, starețul
Nicodim a stărețit, așa cum reiese din documente, din
1695 până la 30 mai 1721, când "sălnicește" a fost
înlocuit de către Dionisie Ferloghis.

2. Așadar, al doilea stareț al mănăstirii este
Dionisie Ferloghis. De origine grec, a fost episcop
în Grecia, de unde fiind destituit sau demisionând,
Fig. 8
vine în Țara Românească în timpul celei de-a doua domnii a Nicodim, întâiul stareț
lui Nicolae Mavrocordat (1710-1730) și încurajat de acesta al Mănăstirii Sinaia
se stabilește la mănăstirea Sinaia. Dintr-un hrisov dat de
Grigore Ghica la 11 mai 1752, reiese modul în care Dionisie
a ajuns stareț al mănăstirii: ”... băR bVPă vrcmc iNTăMPbălibV-sc bc nv MCRS
bel NVMITă MoNMSTIOURU SPRC bOCVlti^. VN blONISIC FcRbOCHIS. CpISCOPVIs SCnVNVlsVI. CtlRCLC S&-

Acest lucru
făcându-se împotriva voinței ctitorului și a testamentului
său, care opresc pe un străin de mănăstire de a deveni
stareț. Atras fiind la Sinaia, nu de frumusețea locurilor, ci de
frumusețea averii pe care o poseda mănăstirea, și interesat
mai puțin de prosperitatea materială a mănăstirii. Pentru
faptele sale, Dionisie a rămas în istoria mănăstirii "OM NăPRflSNic și
bc bvMNCJCv nctcmmtor", după cum îl numește și domnitorul
Grigore Ghica în același hrisov: "Nv liVMăi că ăV STRlCăT TOăTC

hiccștc

uvâHD și MoNăsTioma asvpfia

lvi

ca s-o cconoMiscăscă..."58

ăȘCJăMINTCbC Șl TOCMCbCkC CC FăCVSC RCI’OSăWk MlHălV SPăTMR CTITORVb MoNăSTIOăRCI. CI ăV
Șl PRăPăbIT W1TC elhC MoilăSTIOăRCI. ORHCC flV ăOVT 1HTRV 9TăT CăT li’fltf FOST RCMMS

Dionisie nu a păstorit mănăstirea în mod
părintesc, neli-mitându-se la atribuțiile pe care le are un
stareț după cum o cerea uzul și scopul moral al instituției

MoiiasTiooRH cv

nimic."
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bisericești, ci a stăpânit-o ca un de sine stătător, folosind-o în profitul său, dorind să
distrugă trecutul și să șteargă chiar urma fondatorului și faptele lui pioase. A mers atât
de departe cu faptele sale rele, încât a avut cutezanța de a scoate, în timpul unei mici
reparații, pisania adevărată, înlocuind-o cu alta, în care se pomenește numai de el și
de reparațiile făcute.
Este vorba de pisania așezată de Dionisie la intrarea în vechea cetate cantacuzină, pe frontalul gangului, pisanie înlocuită cu alta la îndemnul Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian, cu ocazia reparațiilor făcute între anii 1951-1957.
"Pe isftftă &W, Mwre ce Fâcvse ew și HRisoavete și awe scrisori sec Monastiroi. Mai vârtos ceue ce au fost
be asesMNWk Monaswei și întrv arar ti’av
pvwt

pvwt

HiMONca șn în foc ke-a rtt sav ce ke-a Făcw că NicibecvM

nv

s’av Mfl

aFka."59
”3ke căRtfi raPTe lHțekecăNbV-ke b-sa Reposawk întru fcricirc bomnitor Nicokae SkenaNbRV Voievob.

nici într’vh chip

consemnează domnitorul Grigore
Ghica în același hrisov din 1752 (vezi anexa cu hrisoavele mănăstirii).
Așadar, dacă domnitorul Nicolae Mavrocordat l-a ajutat pe Dionisie să ajungă
stareț în 1721, înlăturând pe starețul Nicodim, tot domnitorul se vede nevoit, potri
vit faptelor lui Dionisie și plângerilor monahilor, al destitui în 1723, după ce stărețise
doi ani.

N'av

pvwt

svFCRi FaPTe ca acesTea. ci cv

mhro

MăHie k’av

wpsit

be acoko”,

3. Mitrofan este al treilea stareț, despre care nu se face nici o mențiune în
pomelnicul mănăstirii, dar care a stărețit după Dionisie, din anul 1723 până la 15 mai
1731, când se retrage la schitul Poiana pe care îl condusese paralel cu mănăstirea
Sinaia. Starețul Mitrofan restabilește și repară multe din greșelile lui Dionisie,
răscumpărând averile înstrăinate de acesta și îngrijindu-se și pentru documentele dis
truse, așa cum reiese din hrisovul lui Grigore Ghica, de la 11 mai 1752: "BaR PeiRlNȚl
CăkVCăRSȘI ÎNCă PăNă a NV SC kIPSI ^PlSCOPVk bc HCOkO. OVNOSCMV-SO FelPTOkO IN CC FCk SVNT Șl SPRC CC MCRC Șl bORINb bC ÎNVăTăTVRIkC
Rcposawkvi Minai CanraovjiNo ctitorul Sf. Monmstiri accsrci ca să

bvpc caRTca cc av

fost

nv

$c rcpvc și să sc oiștc av fost

scos

isvob ncschimbbt

FăcvTă bc așcsâMăNWk Sfintci MonăsnoaRc."60

Este vorba despre efortul starețului Mitrofan de a obține o copie după
Ctitoricescul Așezământ", păstrat la Colțea. Se știe că spătarul Mihail Cantacuzino a
întocmit doua exemplare ale "Ctitoricescul Așezământului", lăsând unul la ctitoria sa,
mănăstirea Sinaia și altul la mănăstirea Colțea (Epitropiei), o altă ctitorie a spătarului,
care avea datoria de a se îngriji de bunul mers al mănăstirii Sinaia.
Deși, se pare că starețul Mitrofan nu a fost călugărit în mănăstirea pe care o
condusese, meritul lui este acela de a restabili multe din daunele provocate de pre
decesorul său, Dionisie, recuperând și "Ctitoricescul Așezământ", distrus de acesta
pentru că interzicea unui călugăr străin să fie stareț al mănăstirii Sinaia (cum era cazul
lui).
60
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4. Partenie este starețul despre care nu se face mențiune în pomelnicul
mănăstirii, dar a cărui existența în mănăstirea Sinaia este confirmată de un document
datat 15 mai 1731, al dimnitorului Mihai Racoviță, în care stabilea ca administrația
mănăstirii Sinaia să se separe de cea a mănăstirii Poiana, iar starețul Mitrofan, care
până la acea dată le condusese pe amândouă, să se retragă la mănăstirea Poiana. în
mănăstirea Sinaia va fî ales un stareț dintre călugării mănăstirii și anume Partenie.61
De aici reiese că starețul Partenie a stărețit după Mitrofan, începând cu data
de 15 mai 1731, pana în anul 1737, când este ales stareț Nifon I, așa cum arată și
pomelnicul mănăstirii. în timpul cât a stărețit s-a ocupat, ca și Mitrofan, de repararea
răutăților lui Dionisie. Astfel, un document de la 1 septembrie 1744, care arată că la
acea dată Partenie era la mănăstirea Poiana, vorbește de efortul starețului de a clari
fica situația muntelui Doamnele, pe care Dionisie îl vânduse unui anume Coman pen
tru o sută de talere și pe care fostul stareț Mitrofan îl luase în virtutea dreptului de
veche proprietate a mănăstirii.62

5. Ieromonahul Nifon I este considerat unul dintre stareții cei mai de
frunte ai mănăstirii Sinaia, un stareț întocmai ca Nicodim, un bun și demn păstor. Așa
cum reiese din documente, starețul Nifon a stărețit timp de 36 de ani, începând cu
anul 1737 pană anul 1773, înmulțind averea mănăstirii și obținând de la domnitori,
pentru mai mult timp, privilegii și scutiri, neuitând nici de restabilirea
"Ctitoricescului Așezământ", lăsat mănăstirii de ctitorul ei, Mihail Cantacuzino și dis
trus, așa cum am văzut, de fostul stareț Dionisie Ferloghis.
în privința starețului Nifon, găsim în documentele mănăstirii: "IcROMONăHVb Nipon.
FIINb CăbVGăRMȘ TăNăR. bC FCb bCSPRC CăMPV-kvHG. ă PRIMIT STăRC^fl MOHăSTIRII SlNălă bVPă PflRTCNIC. €b S“ă OCVPfTF TOT TlMPVb
stârcii

» cv oiNbecaRca imiwrieor mvsc mcntorci bc cănic bioNisie și cv RcsravRM monmrci in vrma bCvWăRibOR

W?8TC bC ^RMelTChC TVRCCSCI. INTCNTăNb PROCCSC TVTVROR PCRSOăNCbOR CăRC iMPRCSVRflSCRă MOSIIbC MONăSTIRCI. OBȚINăNb blFCRITC SCV“

TIRI Șl PRIOlbCGH. băR Șl CONFIRMĂRI bC NOI bONăTIL"63
"fovMCNVb Nipon

n)i vitht nici

ReswibiRca 3șe?ăMăNWbvi, băsaT

monhstirii

be căTRc FONbaroRVis Mim CăNWftiNO

Șl NIMICITV bC CăTRC blOHISIC. boRINb Că Să ăFbC ObOăRCbC B1SCRICII Șl bOCVMCNTCbC PCHTRV JCSTRCă MONăSTIRCI băTă bC CTITOR. Șl
NCPVTăNbV-LC bOVCbl. 8V FOST SILIT ă bC FăCC TOăTC ObOăRCbC bC aii bOlbCă bIN NOV.

laR Căr PCNTRV feăMăNTVk CTITORICCSC Șl aiiTC HăRTII ariNGăroaRC be bRCPTVRIbC MONăSTIRCI. s-av Găsir ăbTCbC IN ăRHI”
oa spiTaiiVkvi bc ba Cohrea. pvsc

in

PăsTRăiic bc Răposarvb ctitor, bvpă caRe s-av și scos copii oRăNb sraRcrvb Nifon a bc avea

IN MONăSTIRC."

Meritul său mare este și acela că obține un hrisov de la domnitorul Grigore
Ghica II, prin care acesta întărește dispozițiile "Ctitoricescului Așezământ", distrus
de Dionisie și pe care starețul Nifon îl avea în copie după exemplarul lăsat de spătar
la mănăsirea Colțea. (este vorba de copia obținută de Mitrofan.)
După ce domnitorul vorbește despre ctitoria spătarului - mănăstirea Sinaia,
61
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arătând și rânduielile testamentului lăsat de ctitor, dar care testament aflat în
mănăstire a fost distrus de starețul Dionisie Ferloghis, dimpreună cu alte acte și do
cumente, vrând să șteargă urma fondatorului, și după ce confruntă copia
"Ctitoricescului Așezământ", prezentată de starețul Nifon cu al doilea exemplar al
"Ctitoricescului Așezământ", lăsat de spătar la mănăstirea Colțea spre păstrare,
conchide: "beci cvNoscANb și lomnia mca că toatc căre sunt scrisc în iwbVL acosta. ce mi l’av Abvs starcțvl NVMirei
WoHĂsnoARei Sm.

svnt cv bună

oRANbviALĂ și toatc tocmitc

binc.

.. și

pcntrv

ca să

avcm

și

lomnia

Mea ix>MeHiRe la acesT

sf.

am întărit și lomnia Mea Mai svs numitul im cu acesr cinstit lomncsc ah nostru chrisov." Este vorba de
hrisovul dat de domnitor la 11 mai 1752, amintit mai sus. Pentru fapta sa și potrivit
dorinței sale, monahii vremii l-au trecut cu recunoștință în pomelnicul ctitorilor,
pomenindu-1 mereu în smerita lor rugăciune, alături de ceilalți ctitori ai mănăstirii.

Locaș.

6. Visarion este al șaselea stareț al mănăstirii și, așa cum reiese din docu
mente, a stărețit de la 1773 până în anul 1781, deși în pomelnicul mănăstirii figurează
de la 1773 până la 1779. Situația devine mai clară dacă avem în vedere că în aceasta
perioadă mănăstirea este greu încercată din cauza războiului, călugării fiind nevoiți a
se retrage pe la metocurile mănăstirii și pe la moșii. în aceste condiții este greu să
determinăm exact anul când succesorul său, Isidor, vine la conducerea mănăstirii.
Din datele privitoare la această perioadă a mănăstirii reiese că Visarion a stărețit
totuși până în 1781, dar în condiții de război. El este nevoit să se retragă pentru un
timp în Transilvania, unde se pare că avea rude și unde a și murit. Din scrisoarea care
s-a găsit asupra starețului Visarion la moartea sa, aflăm despre condițiile în care aces
ta a fost nevoit să părăsească mănăstirea:
' iNCCPĂNbtf-se RĂ5BOIVL ÎNTRC SvSTRIA Șl TtfRCIA Șl MAINA1NTC PRCVĂJĂNbV-SC PRIMCSblA, CC ORA SĂ VIO ASUPRA ACCSTCI
MONdSTIRI. AM LUAT CLOPOTCLC Șl ARGINTĂRIILC bIN BlSCRICĂ Șl ALTO AbOARC Șl bOVĂ MII LCI TVRCCSCV Șl RCGVLĂNbV-be TOATC ÎN CLOI’O-

TVb CCLV MARC. LC-AM ÎNGROPAW ÎN PĂMĂNTV ÎN APROPICRC be MONASTIRC. LĂNGĂ bRVMVb BrAȘOVVLVL bCSPRC APA PchCȘU. bC bel

be

făntănita.

ce

cstc lăngă lrvmv.

pviNbv-sc o Lespebe be piatră i’cstc bANscbc și bĂHbv-se

cvrgcrca apoi

pe bCASVPRA

lor.

Iar

ev MAM RCTRASV ÎN TRANSILVANIA LA RVbCLC MCLC. ÎNSOȚITV bC bOI CĂLUGĂRI CÂRC MHAV FOSTV be ARVTORV LA PVNCRCA OBICCTCLOR ÎN

PĂMĂNTV. IARĂ ACCȘTI bOI CĂLUGĂRI SC bOVCbCSC. CĂ SAU bUSU LA SfĂNTUL MvNTC."64

7. Isidor este al șaptelea stareț, care a stărețit de la 1781 până la 1805,
reparând biserica, paraclisul și chiliile. El este cel care a căutat și odoarele ascunse
de Visarion din cauza războiului și care n-au mai fost găsite. Din documente reiese că
meritul de a fi reparat totul în urma războiului care a devastat mănăstirea (în 1788),
îi revine starețului Isidor, care a făcut acest lucru prin economul său Damaschin.
Deși Isidor este trecut ca stareț până în anul 1791, el va veghea în conti
nuare asupra mănăstirii, ca și până la această dată, chiar dacă prin căi nedrepte un alt
grec, Damaschin, se va impune stareț, având aceleași rele intenții ca și Dionisie
62
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Ferloghis.
în timpul stăreției lui Isidor, în luptele care s-au dat aici între Mavrogheni și
austrieci, mănăstirea a fost arsă. Zidul de sud al cetății spart, iar călugării împrăștiați.
Tot în aceste lupte care s-au purtat aici este incendiată și biserica schitului "Sf.
Nicolae" de pe Molomăț.
Dar, "IsibOR cv bORV be momsw a pvsv be sa RepaRaw BiseRiea eea MaRe ka 1795. pwnsvb ta 1792 și a
pvsv be sa Făem aoiwb ceisv micv au MOHaswei ba 1796. Toare acesre rapw se baroResc uvi IsibOR. ban baMascen. beși
bvcRa in liVMebe și ev Banii svpeRioRuisVi său. nv iHceroâ be ași pviie HVMebe săv PRe toți i’eReȚii Monaswei PRonwiNbv se vebe
be BăTRane^ea bvi IsibOR (f 1805). și aswaw niNbv și be eiRCVMSTâRibe pacoRai^e abe TiMPVbvi. caw boMiinwb și MeTROPObiwb
eiiav be aceiași NawabiTare ev baMaseeH."65
Deși starețul Isidor îl pune econom pe Damaschin, acesta va încearcă prin
orice cale să-l înlăture pe Isidor, profitând de bătrânețea lui. Cu toate acestea, starețul
Isidor rămâne credincios chemării sale până în clipa morții, care s-a întâmplat în anul
1805.
Isidor este cel care, în timpul băjeniei din 1802, când locuitorii capitalei fug,
căutând scăpare în munți de frica oștilor lui Pasvan Oglu, îi primește cu căldură,
ospătându-i, iar la încercarea călugărilor de a se refugia și ei în Transilvania, bătrânul
Isidor îi îndeamnă în consiliu să rămână în mănăstire, slujind celor care sunt în mare
necaz, arătând că zilele sunt în mâna lui Dumnezeu, indiferent de hotărârea ce o vor
lua. Așadar, la cuvântul starețului Isidor, călugării rămân în mănăstire îngrijind de cei
ce n-au avut puterea să plece în Transilvania, punând la dispoziția lor proviziile lor
de hrană și făcându-le un acoperiș provizoriu prin poienile din jurul mănăstirii. Aici
și-au găsit mângâiere mai bine de două săptămâni (până la liniștirea lucrurilor) mu ț
din locuitorii Bucureștiului, iar acest lucru îl datorau starețului Isidor și obștii
aici.66
8. Damaschin este al optulea stareț al mănăstirii. Rămas în tradiție (pomel
nicul mănăstirii) ca unul care a stărețit începând cu anul 1791, după starețul Isi or,
_totuși
, . documentele
,
. infirmă
. ~
acest lucru, arătând
araianu că Damaschin a fost economul
........
...
.
.
a
mănăstirii din vremea starețului Isidor, care stăretit
a siaicupână
p în anul 1805, când a murit
i ibătrânețe.
- ai
„î icidnr este confirmat oficial în funcția de stareț
de
Abia
după- moartea ilui
isiuor este c
ide către mitropolituli Dositei,
-a. •
iar ia
la cmrt
scurt timo
timp, pentru
p^*“
ipurtările sale este destituit,
r-i
•
..
r
.•
।
lactin
care
mai
fusese
numit
în funcție în 1802, dar
fund investit cu funcția de stareț Iustin, caic hmi iuoc
neputând să si-o exercite din cauza lui Damaschin.
Starețul Damaschin a fost grec de origine, ca și Dionisie Ferloghis, de care-1
leagă nu numai originea, ci și faptul că se lasă atras la Sinaia de starea înfloritoare a
mănăstirii. Așa cum atestă documentele, el a venit în mănăstirea Sinaia în timpul
starețului Isidor, reușind prin diferite căi să-i câștige încrederea bătrânului stareț.
i
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Mmto S™-------------------------------------Astfel, din simplu monah ajunge economul mănăstirii, funcție pe care o va avea până
la 15 martie 1805, când este confirmat egumen al mănăstirii Sinaia de către
mitropolitul Dositei.67
Aceleași documente atestă că întoarcerea călugărilor în mănăstire după
războiul austro-turc (1787-1891), care a devastat mănăstirea și a ars schitul de pe
muntele Molomăț, precum și efectuarea reparațiilor așezământului monahal, au fost
coordonate de starețul Isidor, ajutat de economul Damaschin.
Despre acest "oaspcre ăb ORiCNTVbvr, un contemporan al lui Damaschin și al

faptelor sale, starețul loasaf consemna:

"In VRMă. bvpă ăCCăSTă. lăRăși săv Meii iNTăMPbărv o VRMăRC ca aceas

ta. Căci FHNbV STăRIȚV IsibOR. CăbVGCRV TOT ah K1N0V1C1 SlNăCI. Șl l’CNTRV Că SăV elFbăTV OMV BăTRăHV. ăV ORăNbVITV VNV ICOHO-

și biuiv. pc

mv

vnv

bawasiM ce-bv avea ăFăRă ba Sboiwiă be băNcă CăMPm a fi ăbcucăroRV ba TRCBVRibc MoșiibOR. și ăV fostv

VRCO CăȚl-Ca ăNI 1C0H0MV. Șl bCSKBăMbV-SC RăSBOIVb CV licMTIl. ÎN JlbCbC bVI MăVROGHCNC. SăV iMPRăȘTIăTV PăRINTII CăbVGăRăȘI. FUNb
că sav ăRsv skitv Sinaia. Și îNTăMPbăNbv-sc be av mvrjtv PăRiHTCbe IsibOR sraRi^Vb. ev ce mmociri nv scimv, că Nc-ăM pomcnitv

a ne n srăRe^v acebv iconomv. PăRiHTCbe bawasKin

grccvl

căRCbc. niNb căȚivă am sTaniȚV. bvpă VRMăRibc sabe bVăNbV puro-

(lămurire). Răposarvb PăRiHTCbe MiTROPObiWb Bositci. și vă?ăNbV. că cstc sTăRiȚV și iMPOTRiva TesTawcHTVbVi. av Făcvrv
băvăȚibăcv (mijlocire) ba RcposăTVb Ihtrv fcricirc biv. vcl Ban. bvMiTRăcnc RăcoviȚă. TăTăb b-bOR rocriror RăcoviȚăsci cei

FORie

be acvw și bav bipsirv. oRăNbviNbv sTăRiȚV bvpă TcsTăMCHW. laRăși vnv căbvccRv ab rinovici. anvMe Ivstin."68

în continuare, starețul loasaf arată îndârjirea cu care Damaschin a luptat
pentru a se impune stareț, luptă care a durat până la moartea sa, întâmplată în 1822,
creând astfel probleme grave starețului Iustin și obștii monahale. Astfel, după ce
toate daunele și rănile cauzate mănăstirii de către starețul Dionisie fuseseră reparate
și vindecate de către starețul Nifon, despre starețul Damaschin, documentele afirmă:
Nv TRCBVI MVhTV T1MPV. PCNTRV Că ăPVCăWRIbC bVI BăMăSCCN Să F1C CVNOSCVTC Șl MlTROPOblTVbVI boSITCI. Cb IN MăNăSTIRCă SlNăCă
ăCVM CRă BINC CVNOSCVTV bC CăTRC PăRINȚl CăRC îl ÎNbVRăSC ăbMINISTRă^VNCă TIMP bC TRC~SPRC“5CCC ăNI. ÎN CăbITăTC bC CCONOMV Șl

blRIV ăb MONăSTIRCI. PVSV bC CăTRC STăRCȚVb IsibOR. €b ă TRCBV1TV Să bCVINă Șl CGVMCNV. PCNTRV Că ăSTV-FCbIV. ăVăNbV băTORIă “bC
ă SC ÎNGRUll bC CCbC bIN băVNTRV Șl bIN ăFăRă ăbC MONăSTIRCI’. Să FIC CVNOSCVTV Șl bC CăTRC McTROIWVb boSITCI. Că ăCCSTV OMV

NV NVMăl Că C CV INIMă Să bCPăRTC bC MONăSTIRCă SlNăCă. ÎN CăRC SC ăbăPOSTISC Șl TRălSC ăCVM Măi MVbȚI ăNI. băR Că Cb CSTC INTCRCSăTV Șl CăVTă KlăR ă RCbVCC MONăSTIRCă bă ăCCIăȘI STăRC. bă CăRC O RCbVSCSC Șl 510N1S1C. Șl ălCI 5ăCC CVVăNTVb, PCNTRV CăRC TOT

MITROI’ObITVb boSlTCI îbV bCSTITVC Șl băSă PăRINȚIbOR MONăSTIRCI SlNăCă FăCVbTăTCă. Că. ăPblCăNbV SșCJăMăNTVb. Să ăbCăCă bC STăRC^
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Faptul că Damaschin și-a trecut numele în pisania bisericii mici și la paraclis,
unde a pus de i s-a zugrăvit chiar chipul său în naos, cu inscripția: "BăMăSCHiN mo SiNăiT", nu
reprezintă decât una din metodele nedrepte pe care Damaschin le-a folosit pentru a
se impune stareț, falsificând adevărul, fiind ajutat și de conjunctura favorabilă a tim
pului, când domnitorul și mitropolitul erau de aceeași naționalitate cu Damaschin.
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9. Arhimandritul Iustin este al nouălea stareț, ucenic al sfanțului Paisie
Velicicovski, venit în mănăstirea Sinaia de la mănăstirea Neamț în timpul starețului
Isidor. Cu consimțământul epitropului de la mănăstirea Colțea, Dimitrie Racoviță, la
13 septembrie 1802, mitropolitul Dositei îl numește stareț la mănăstirea Sinaia,
ridicându-1 la rangul de arhimandrit. Iustin este primul stareț cu rangul de arhiman
drit: ”3u stărcțitu Iustin mi 27 și bupă wrăw cu cârc natura îbu intcstrasc, îhtaiu au bătu cinstc Sinaci cu rangul
bc arhimanbritic."70 Totuși, după cum era de așteptat, perioada stăreției lui Iustin este mar
cată de o continuă luptă între interesele mănăstirii, reprezentate de Iustin, și pre
tențiile venite mai întâi din partea lui Damaschin și apoi, din partea epitropilor fa
miliei Racoviță.
Numit oficial la 13 septembrie 1802, starețul Iustin este tulburat de
Damaschin și chiar întrerupt, neputând să-și exercite funcția: "Cu toatc accstca tot bosiTei csre
ncwtu. ca pRc tâcutc să anulcsc cgumcnia lui Iustin și să confirms bc cgumchu pro bAMAsccN."71 Ținând cont de poli
tica vremii, este lesne de înțeles de ce mitropolitul Dositei cedează în fața presiunilor
lui Damaschin, apropând tacit egumenia lui. Când, prin faptele sale, Damaschin
pierde încrederea mitropolitului, aleargă, folosind o altă metodă, aceea de a da
mănăstirea în judecată, cerând despăgubiri. în acest fel, obține o casă la metocul
Slobozia (din Câmpina) și devine stăpânul până la moarte al moșiei Măneciu. Acest
lucru s-a întâmplat în anul 1812, an ce coincide cu demisia mitropolitului Dositei din
funcția de mitropolit al Ungrovlahiei, iar pentru starețul Iustin, cel puțin din acest
punct de vedere (al pretențiilor lui Damaschin), vine o perioadă de liniște.
Al doilea factor care a îngreunat activitatea starețului Iustin reprezintă tul
burările create de văduva Smaranda Racoviță și fiii acesteia, Dumitrache și Mihalache
Racoviță, deveniți epitropi ai mănăstirilor Colțea și Sinaia, potrivit dreptului de suc
cesiune. în fapt este vorba despre împrumuturile de bani succesive, pretinse
starețului Iustin, amenințându-1 cu îndepărtarea din stăreție în caz că se opune,
împrumuturi pe care apoi, refuzau să le recunoască, rupând dovezile (nu și copiile).
Răutatea faptelor acestor epitropi culminează cu obligarea lui Iustin de a semna, la
metocul Slobozia - Câmpina, alte două acte pentru arenda munților și a moșiei
Măneciu, iar banii proveniți din arendă să le revină tot lor: "Șl PĂRlHTCirc 3rhimanbritu Iustin, staritul cum

au

scăpatu bin maniitc
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Moartea starețului s-a întâmplat la 14 septembrie 1829.
Datele istorice ni-1 prezintă pe Iustin ca pe un păstor blând și înțelept,
păstorind cu duhul blândeții, de la 1802 până în anul 1829, când a răposat. Martor al
evenimentelor de la 1821, starețul Iustin cu obștea oferă hrană și adăpost mulțimii
care căuta scăpare în munți ori la Brașov, iar datorită înțelepciunii sale și a modului
în care i-a primit pe turci, oferindu-le hrană și adăpost (pentru o zi și o noapte),
reușește să scape mulțimea de furia turcilor și mănăstirea de foc.
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Numărul călugărilor ajunge în timpul lui Iustin la 70-80 de viețuitori, motiv
pentru care starețul loasaf va purcede la construirea bisericii mari și a altor chilii.

10. Arhimandritul loasaf este al zecelea stareț, ales de soborul mănăstirii
la 14 septembrie 1829. Contestat la început de epitropul de la Colțea, care dorea să
pună stareț pe un altul, străin de mănăstire, loasaf este acceptat și confirmat apoi de
către conducerea de la Colțea, ca urmare a stăruințelor călugărilor făcute în temeiul
"Ctitoricescului Așezământ”, lăsat de ctitor: "Cvm W mvritv IvsTiM HM flhCRGflW NOI PĂRINȚII CV o scrisohr€
wh

rama wwRORa căwe P. $. Ta. wRflHbv

m

ha eiwpvb Colții TesraweHWh cwforieor și \Wibv WRiHbma

hi

s’av și

«bVITV."73

într-adevăr, episcopul de Râmnic, Neofit, fiind și locțiitor de mitropolit în
același timp, îl confirmă stareț pe loasaf, potrivit testamentului ctitorului. Astfel,
starețul loasaf va stăreți din 1829 și până la 24 septembrie 1843, când a murit, fiind
urmat de Paisie.
In cei 14 ani cât a stărețit, starețul loasaf s-a remarcat ca fiind un bun orga
nizator, reușind să clarifice problema hotarelor moșiilor mănăstirii Sinaia. După
fiecare război sau răscoală apăreau probleme de acest fel, legate de moșii și hotarele
acestora. Acest lucru s-a întâmplat și în urma revoluției de la 1821. Astfel, docu
mentele atestă că la 10 decembrie 1838, mănăstirea Sinaia se afla în proces cu
Episcopia de Argeș pentru hotarele moșiei Dudești, iar procesul avut cu postelnicul
George Bibescu se termină printr-un schimb de terenuri: pentru niște livezi de la
poalele muntelui Păduchiosu, mănăstirea primește muntele Gagu și Valea Rea.
Starețul loasaf a construit și restaurat multe biserici: la moșia Mâneciu, apoi
la Țigoiu, Valea Largă și Măneciu Ungureni, a rânduit de s-au zidit biserici parohiale.
Cu acordul Eforiei și al logofeției bisericești (conform Regulamentului), starețul va
restaura clădirile metocului Slobozia, care se ruinaseră, reparând și biserica și con
struind și o moară pe apa Doftanei. Sigur că s-a ocupat îndeaproape și de starea
mănăstirii Sinaia. Astfel, în 1840 începe construcția chiliilor ce formează al doilea
patrulater (curtea nouă), având în vedere și numărul monahilor care crescuse, încă
de pe vremea starețului Iustin, la peste 70 de viețuitori. Iar în primăvara anului 1842
începe corespondența cu Eforia pentru construirea bisericii mari din al doilea patru
later, biserica fiind terminată de starețul Paisie în anul 1846.
Activitatea starețului loasaf se completează și se întregește subliniind o vir
tute a sa care îl reprezintă ca pe un om caritabil. Atât de sensibil pentru orice fel de
suferință și atât de darnic era, încât i s-a impus ca milostenia sa să nu mai depășească
50-100 lei, pentru o sumă mai mare trebuia să ceară învoirea Logofeției și epitropilor. Dealtfel, totul se făcea cu aprobarea acestora și după un buget dinainte stabilit
(conform Regulamentului).™
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11. Arhimandritul Paisie este al unsprezecelea stareț al mănăstirii. în tim
pul starețului loasaf a îndeplinit funcția de econom, iar după moartea acestuia,
părinții mănăstirii îl aleg stareț, la data de 20 septembrie 1843, alegere confirmată și
de Eforia Spitalelor, la 27 septembrie, același an. Paisie a stărețit până în anul 1859
și, așa cum reiese din documente: "SîmTVk Paisie a scivw să racâ rață i^i bovă iNoasiVNi bc mtc strcinc.
să se mre bCMNV be pRwcccsoRVk și PăRiNWkc scv spiRiwakv. swppvk loasar. și sa ȚiNă cu bCMNiwc mniswivnca monasTiRei pană în vltimcrc momcntc aue vieței sake, ceia ce sa îhwimiwv în auvu 1859. uvna lanvaRie 30. căNb abMiNisroarivNea
MONasTiRei a trccvtv ka svaRlȚVk Onvfric."’5 Este vorba despre invaziile din anii 1848 și 1853, când
mănăstirea este transformată în cazarmă, iar chiliile călugărilor în depozit de muniții.
în timpul stăreției lui Paisie s-au finalizat lucrările la biserica mare a mă
năstirii, începute de starețul loasaf, biserica fiind sfințită în anul 1846. De asemeni, sau terminat chiliile din partea de nord începute de același stareț, și s-au construit cele
din latura sudică a patrulaterului, chilii care aveau să devină mai târziu reședința de
vară a familiei regelui Carol I.
în ciuda faptului că evenimentele din 1848 au făcut ca monahii să părăsească
mănăstirea, retrăgându-se la metocurile și moșiile mănăstirii, în 1850 numărul vie

țuitorilor se ridica la 64 de persoane.
Ca urmare a votării Regulamentului Organic, la 8 aprilie 1850, prin Decretul
130, domnitorul Barbu Știrbei trece mănăstirea Sinaia în rândul mănăstirilor de clasa
a IlI-a. Această decizie, prin care mănăstirea Sinaia nu mai avea dreptul să-și
chivernisească liber averile sale, atât de mult l-a întristat pe starețul Paisie că acesta
s-a îmbolnăvit foarte grav: "0! cc Mm îNTRisTm se Făcv în sonom câkVCCRikOR. în săPTăMăNfl cea Mm a i’oswkvi. în car sTeiRiȚVk Paisie av căbVTv intr-o imă be aracv be cm nv s’av Mai pvwtv TăMăbVi. iaR vni biN eăkveeRi. biN eei ai
Biscricci. av eșiw biN MONasTiRe. Deși i-av veNirv, bitePT MăNcăieRe. în aNVk acesTa. beeoRa^ii be ka ÎMPăRam Rvsiei și iMPanawk
SvsTRiei. bvpă a kvi mbNicie. pcntrv îNTăMPiNaRea oșTiRikOR. trccvtc printrc munții aeeșTia. ascMiNea si MONacnvkVi Onvfric i sau
baw aresTawRi be pe ka MUkȚi ceNCRaki ai Rvșiror și MeMȚikOR. ka vRCbNiciike ce av îNTRCBUNȚarv în TReccRca oșwikOR. ban

îNTRis^aRea și svpăRanea av RăMasv ncștcrsc nn iNiMike MONacHikOR, aFkăroi in NVMăRV be 60.""6
Astfel, în 1859 starețul Paisie trece la cele veșnice, fiind înmormântat lângă
ctitoria sa, biserica mare, la căpătâiul căruia arhimandritul Onufrie a așezat o cruce
de fier cu inscripția: "SceasTă Sf. Crvcc sa Ribicaw în MeMORia bepvNCRii aici a oseMiNTekOR RORVkVi kvi bvMNCbiev
Paisie aRCHiMaNbRiT, cane ca sviwr a câRMViw MONaswiea SiNaia 16 aNi. Și prin jekvkv săv a ckăbiw aceasTă biseRică ev obăike
biN HVRVk ei. ba 1859 a Repavsaw in ewe be 55 aNi. Respecw și RecvHOșwpă țcrcnci Sake. Srchim. Onvfric 1866."

Din același respect pentru înaintașul său, starețul Calinic Argatu (1977-1981)
i-a așezat piatra de pe mormânt și i-a făcut și gărduț metalic împrejurul mormântului,
după cum se poate observa și astăzi.
12. Arhimandritul Onufrie este al doisprezecelea stareț al mănăstirii.
După ce mai întâi luase parte la încercările care au trecut peste mănăstire, alături de
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starețul Paisie, la 30 ianuarie 1859, Ministerul Cultelor îl numește în funcția de stareț.
La această dată mănăstirea nu mai era administrată de Eforia Spitalelor Pământene, ci
cel care avea dreptul suprem de control asupra tuturor mănăstirilor din țară era
Ministerul Cultelor. Onufrie va stăreți până în anul 1877, când, din motive de boală,
se va retrage la Câmpina, unde va și muri, în locul său fiind ales stareț Ghermano.
După multe încercări, starețul Onufrie reușește, în decursul anului 1864,
prin două rapoarte (nr. 15 și 31), din 30 martie și 31 iulie, să obțină de la Ministerul
Cultelor scoaterea din licitație a "vetrei mănăstirii Sinaia", iar pe de altă parte obține
acordarea sumelor necesare pentru cumpărarea de veșminte.
în plus, Mihail Kogălniceanu, văzând starea de degradare în care se aflau spi
talele și mănăstirile administrate de Eforia Spitalelor, până la preluarea administrației
și averilor de către Ministerul Cultelor, va propune în 1864 domnitorului Al. Cuza
redarea averilor vechii Eforii și înființarea Eforiei Spitalelor Civile, ale cărei averi să
fie administrate separat de cele ale statului, dar sub controlul Adunării Deputaților.
Astfel, mănăstirea Sinaia va fi administrată de Eforia Spitalelor Civile din București. în
aceste condiții starețul Onufrie va executa lucrări de reparații la biserica veche și
chilii, schimbând și acoperișul clădirilor din incinta veche. Tot el va repara și clădirile
de la metocul Slobozia-Câmpina, pe care l-a înzestrat cu o moară pe apa Doftanei.
De asemeni, a construit și un fierăstrău sistematic pe apa Prahovei, primul
în județ. Și pentru că arhondaricul și chiliile mănăstirii deveniseră neîncăpătoare pen
tru vizitatori, la inițiativa lui Onufrie și cu cheltuiala Eforiei va fi construit primul
hotel din Sinaia, pentru a întâmpina pe vizitatori, cu toate cele necesare. (Hotelul
Sinaia este prima construcție după mănăstire).
Starețul Onufrie a fost nu numai un preot inteligent, ci și un adevărat cărtu
rar, mărturie stând diplomele starețului de la diferite asociații filantropice și literare.
Prin activitățile sale, starețul "a Făww ca Mfflaswtea SiHaca să iNTKcacă în waw pricina prc moNăSTIRIhC ÎNTRqWFC bC SwW."77

13. Arhimandritul Ghermano este al treisprezecelea stareț al mănăstirii.
Tuns în monahism la mănăstirea Ghighiu de lângă Ploiești, Ghermano se va transfera
la mănăstirea Sinaia. Aici primește ascultarea de econom al mănăstirii, iar din august
1877, ieromonahul Ghermano este numit în funcția de stareț, fiind hirotesit arhi
mandrit. De precizat că numirea în funcție nu a fost făcută de Ministerul Cultelor,
cum s-a întâmplat cu Onufrie, ci de Mitropolia Ungrovlahiei și de Eforia Spitalelor
Civile din București, care, din 1864 preia administrarea ctitoriei cantacuzine. Starețul
Ghermano va stăreți până în anul 1888 când, la 12 iulie demisionează, retrăgându-se
la mănăstirea Ciolanu din Buzău.
Ca și în timpul starețului Onufrie, pe timpul stăreției lui Ghermano, mănăstirea
Sinaia a fost gazda și reședința de vară a regelui Carol I și a familiei regale (până în 1883).
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14. Arhimandritul mitrofor Nifon II Popescu.

A urmat la conducerea mănăstirii Sinaia, după Ghermano,
fiind confirmat la 12 iulie 1888. Starețul Nifon a stărețit
până în anul 1909, când, plecând în pelerinaj la Locurile
Sfinte din Palestina, moare subit la Marea Tiberiadei, unde
a și fost înmormântat. Arhimandritul Nifon completează
numărul de paisprezece stareți ai mănăstirii Sinaia în decur
sul celor 200 de ani de la înființarea mănăstirii, căci la 15
august 1895 a avut loc aniversarea sfințirii și hramul
mănăstirii.
Fiu de preot, născut în județul Ilfov, comuna
Căciulați, la 21 mai 1855, starețul Nifon Popescu a fost tuns
în monahism în anul 1877 în mănăstirea Căldărușani. Apoi a
slujit ca diacon la catedrala mitropolitană din
București, în timpul mitropolitului Calinic
Miclescu. La 1 iulie 1879 se va retrage la
mănăstirea Sinaia, unde, în 1883, va fi hirotonit
preot, apoi ales stareț al acestei mănăstiri de către
soborul călugărilor. în septembrie același an, a
fost onorat cu rangul de arhimandrit de către
Î.P.S. Mitropolit Primat Iosif Gheorghian, fiind
însărcinat și cu răspunderea de exarh al mănăsti
rilor din eparhia Ungrovlahiei. Starețul Nifon este
și preotul care a botezat pe auguștii copii ai casei
regale (în afară de principesa Maria, care a fost
botezată la Coburg). Una din îndeletnicirile sale a
fost și stația meteorologică din mănăstire, de unde
a furnizat date despre "starea vremii", timp de 20
de ani (stația meteorologică a funcționat până
spre jumătatea secolului XX). De asemeni, a fost
și președintele "Societății Carpatine Sinaia", soci
etate care se ocupa cu construirea de pavilioane
și adăposturi în munți. De numele arhimandritului Nifon se Fig. 9. Arhimandritul
mitrofor Nifon II
leagă și înființarea muzeului și bibliotecii mănăstirii Sinaia
Popescu
(1895). în ultimii ani ai vieții sale va efectua mai multe
călătorii în străinătate, mai ales în Orient. A vizitat Austria,
Germania, Franța, Italia, Grecia, Epirul, Arabia, Palestina și
Rusia (scriind cartea "Călătorie în Rusia"). Tot în timpul lui
a fost construită clopotnița-turn (1892).
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Starețul Nifon era o persoană distinsă, iar realizările din timpul stăreției sale
vin să contureze personalitatea sa. De la starețul Nifon ne-au rămas lucrări privitoare
la istoria mănăstirii Sinaia (monografia Mănăstirii Sinaia), schitul "Sfânta Ana" și altele.
Deși nu avea studii superioare, el a reprezentat în chip deosebit mănăstirea la curtea
regală. Inima părintelui stareț Nifon îmbătrânise devreme, căci la numai 54 de ani
trece la Domnul (fl909), fiind înmormântat în Țara Sfântă, la Marea Tiberiadei, locul
unde murise. în același an episcopul Dunării de Jos va consemna în "Condica
Mănăstirii":
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15. Arhimandritul mitrofor Dionisie Simionescu este al cincisprezecelea stareț
al mănăstirii. A fost mai întâi paroh la biserica din Bușteni, apoi stareț al mănăstirii
din Predeal, iar în 1909 este numit stareț la mănăstirea Sinaia. Aici va stăreți până la
încetarea sa din viață, care s-a întâmplat în anul 1929- Bun administrator și cu un
deosebit simț patriotic, va contribui la realizarea idealului nostru național, fiind:
PheșebiNTeue kieei pchtru unitatoa tuturor românilor. scoția pRObOAL", așa cum atestă și "Condica
Mănăstirii".

In timpul stăreției sale, arhimandritul Dionisie a tuns în schima monahală doi
viitori episcopi, așa cum reiese tot din "Condica Mănăstirii":
3stM 4/17 Sprilic 1923. prin Parintolo Staroț Srhim. Mitrofor bionisic am fost tuns în schima monahală prh
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Iar Ieromonahul Grigore Comșa va consemna în condică:
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Ca și predecesorul său, starețul Dionisie cunoștea o limbă străină, reprezen
tând mănăstirea la curtea regală.
Pentru meritele sale, dar și "spro poboaiui Sfintci mănăstiri", Dionisie "a fost cinstit cu rangul
bO ARHIMANDRIT MITROFOR", de Către "^TANASIO MITROPOLITUL VnGROOLAHICI Șl PRIMAT Ah I10MĂNI0I" ("Condica
Mănăstirii").
Nu putem trece cu vederea un fapt important care s-a petrecut în timpul
stăreției lui Dionisie, când mănăstirea Sinaia a fost gazda unei consfătuiri, privind
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unificarea organizării bisericești. Acest lucru s-a întâmplat la
numai câteva luni de la Marea Unire de la 1918, când
românii de pretutindeni doreau și unirea intr-o singură
Biserică. Astfel, reprezentanții Bisericilor provinciale s-au
întrunit aici la mănăstire sub președenția Î.P.S. Mitropolitul
Pimen, unde: "sa bvar SwiTVTVb Organic ab MaRCbVi Mitroiw ȘawHa ca pvnct
bc Phecane în scopvb îNbRVMăRii VNincăRii
mit

biscricii. iar participant!! accstci consfAtviri

av pri

iNsăRcinaRca bc a coNbvce bcsiWRibc in ficcarc BiseRică ai’aRTc asvpRa accstvi

STATVT."78

Acest eveniment este consem
nat și în "Condica Mănăstirii", unde
citim:
"3btfNaw-Nc-aM

în

aceasTă sfanta mănăstirc bc

ba SlNaia ARHIPĂSTORII B1SCRICCI Ol'iTObOKC RoMĂNC Mai ROS ISCĂblȚI

bIN PROCINCIIbC ROMANO bIMPRCVNÂ CV Ab^l FRVNTAȘI ai ACCSTCI BIS
ERICI - CbCRICI Șl MIRENI - SPRE a NC CONSFĂTVI ASVPRA UNIRII

INTR-O BISCRICĂ VNITARA a SINGVRATICIbOR BISERICI PROVINCiabC Șl

ASVPRA INTRObVCERII ÎN INTRCĂCA ROMANIA MaRC a VNEI ORCaNIJăRI

BISERICEȘTI aVTONOMC PC BAft CONSTITVȚIONARC Șl CV AbMITCRCel Șl
a MIRENILOR ÎN Mai MVbTC CORI'OI^IVNI AbMINISTRATIOE. CVbTVR-

AbC. VMANITARC. ECONOMICE. CTC. AbE BlSERICEI. - FIINb GĂftVlț CV
o RâBbaRe și ospiTabiTarc căbVGâRească bc PRcacvviosvb stareț
-

arhimandrit mitrofor

bioNisic. Sinaia

12-25

ivNie

1919

t

PlMEN MlTROPOblTVb MobbOOCI Șl SvCCVCI ."

La consfătuire au mai luat parte
și alți ierarhi, miniștrii și profesori uni
versitari de teologie așa cum reiese din document.
Fig. 10. Actul
Memorabilele consfătuiri (precum aceasta de la consfătuirii din
Sinaia) și sesiuni sinodale s-au încheiat cu alegerea P.S.Sale 12-15 iunie 1919
Episcopului Miron Cristea în funcția de Mitropolit - Primat
al României întregite.
înscrisă încă de la începutul secolului XX în pro
movarea Mișcării Ecumenice, mănăstirea Sinaia va fi gazda
unei alte întruniri în 1924, când va avea loc aici Ședința de
Lucru a Comitetului Național al Alianței Mondiale pentru
Promovarea Prieteniei Internaționale între Biserici, condusă
de arhimandritul I. Scriban și Prof. V. Ispir.
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Fig. 11. Arhimandritul
Ilarion Marin

16.
Arhimandritul
mitrofor
Serafim
Georgescu este al șaisprezecelea stareț al mănăstirii Sinaia.
Mai întâi slujind ca diacon (avea rangul de arhidiacon al ca
tedralei din București, în timpul mitropoliților Iosif
Gheorghian și Atanasie Mironescu), apoi ca preot paroh la
Bușteni și stareț la mănăstirea din Predeal, iar la 27 iulie
1929, în prezența primului patriarh al României Miron
Cristea, este instalat stareț al mănăstirii Sinaia.
în timpul stăreției lui Serafim, Eforia Spitalelor
Civile din București va restaura și repara chiliile călugărilor,
ridicând un nou apartament patriarhal.
Ca și starețul Nifon II și Dionisie, Serafim a
reprezentat mănăstirea la curtea regală, cunoscând două
limbi străine.
Starețul Serafim ne-a lăsat și o monografie despre
mănăstirea Sinaia, tipărită în 1936. Pentru eforturile sale
este și el cinstit cu rangul de arhimandrit mitrofor, fiind al
treilea și ultimul mitrofor al mănăstirii Sinaia, stărețind până
în anul 1950 (el va rămâne stareț onorific până la moarte).
Fiind unul dintre foarte puținii stareți ai mănăstirii (aproxi
mativ 2) înmormântați la mănăstirea Sinaia, mormântul său
străjuiește în cimitirul mănăstirii, pe care a slujit-o cu
dăruire mai bine de 20 de ani.

17.
Arhimandritul Valerie a urmat la condu
mănăstirii după Serafim, stărețind numai doi ani, adică
din 1950 până în anul 1952.
18.
Arhimandritul Ilarion Marin este cel
optsprezecelea stareț. Mai întâi a fost stareț la
mănăstirea Ghighiu de lângă Ploiești, mănăstire de
călugări atunci, apoi stareț la mănăstirea Căldărușani
și director al școlii de cântăreți de aici, precum și
exarh al mănăstirilor din zona Olteniei, la Craiova. La
1 octombrie 1952 este numit stareț al mănăstirii
Sinaia.
A stărețit până în august 1977, când se retrage din
această funcție din cauza bolii, iar la 7 aprilie 1978
trece la cele veșnice, fiind înmormântat la mănăstirea
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Ghighiu, unde se afla în convalescență. Acest lucru este atestat și de inscripția de pe crucea mormântului său, aflat în
cimititrul mănăstirii Ghighiu, de lângă Ploiești:
"Sici

odihncștc

^RHiMmbRiwh Imrion Marin, st>t & MăNăs™ Sim be ba 1 octombrie

1952 și pană ba bara be 1

hvgvst

1977. Născw In mvk 1898, beceMBRie 17 și bece-

bar în siva be 7 bVNa aPRiwe. aNVk 1978."

în timpul stăreției sale s-au efectuat importante
lucrări de restaurare a complexului monahal, așa cum ne
arată și pisania de la intrarea în incinta veche a mănăstirii:
"laR

în

aHVb 1948 SraNTa MăNăsTiRe SiHaia ev Toară așe?aRea sa a rcocnit be ta froRia

SpirakeisOR Civiue svb oBbăbviRea ftwiscopiei BvevReswR. Pfiea Fenieiwis PăRiNTe SvsTiNiaN

ParRiaRHtfis lioMaNiei. \WaNb swiRea be STRicăeiVNe în eane se arkav

biscrkm

și cHiuiue

MăNăsTiRii a pvs be s-av ResTavnar in aNii 1951 - 1957 ev cnwiaka ^RHiepiscopiei

BvevReșTikOR: cHikiike. sTăROȚia. casa aRHicRească. PicwRike be ka awaabovă BiseRicike și s-a
iNjesTRar întrccvr așe^ăMANT MăNăsTiResc ev iNSTakarii noi be kVMiNâ. ară si ea?e.
1958, kVNa ivHie. siva 2."

Tot în timpul stăreției sale, la 8 septembrie 1962, a
fost tuns în monahism Visarion Aștileanu, ales episcop vicar patriarhal cu titlul de Ploieșteanu. Ceremonia tunderii
în monahism a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată de
către episcopul Antim Târgoviștenul - vicar patriarhal, Fig. 12.
însoțit de starețul și soborul mănăstirii.
Arhimandritul
Calin ic Argata
19. Arhimandritul Calinic Argatu - al
nouăsprezecelea stareț al mănăstirii Sinaia, născut în
județul Neamț, părintele Calinic va sluji mai întâi ca
preot celibatar în Transilvania. La 31 decembrie 1972
este tuns în monahism de către mitropolitul Antonie
Plămădeală, care îi pune numele sfântului ierarh
Calinic de la Cernica.
De la 1 noiembrie 1971 până la 1 ianuarie
1974 va avea ascultarea de muzeograf al mănăstirii
Căldărușani, iar la 1 ianuarie 1974 se transferă la
mănăstirea Cernica, unde va îndeplini ascultările de
muzeograf, secretar și econom al mănăstirii, până la 1
august 1977. De la această dată părintele Calinic este
numit stareț al mănăstirii Sinaia - Prahova, unde va
stăreți până la 1 martie 1981, când se va întoarce la
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mănăstirea Cernica, ca stareț al acestei mănăstiri. La 17
noiembrie 1985 este hirotonit arhiereu vicar al Episcopiei
Râmnicului și Argeșului, cu reședința la Curtea de Argeș, iar
de la 27 septembrie 1990 este ales episcop de Argeș, slujire
în care se află și astăzi.
De numele arhiman
dritului Calinic, din perioa
da când a fost stareț al
mănăstirii Sinaia (19771981), se leagă multe rea
lizări și lucrări foarte im
portante pentru mănăstire
și obștea monahilor de aici.
Dacă avem în vedere faptul
-fam
că la data venirii ca stareț al
mănăstirii, numărul călu
a &<n 4& <a^t< <tlC4 Zfatr&tT&far
gărilor era într-o continuă
scădere, poate și ca o con
• ^<7 AA6’
: /ywrwe &rvec<<secință
a
Decretului
<r/„ z> in dă^t ^-e "w
—
410/1959, când monahii
sunt nevoiți să părăsească
mănăstirile), din care cauză
și programul de rugăciune
^‘.t
Vi car a-t
(cel obștesc) nu se putea
respecta, fiind călugări
puțini, ne putem da seama
Fi& 13.
ușor de realizările starețului Calinic pe plan spiritual.
Gânduri ale celui care
Așadar, conștient de importanța și necesitatea unor
l-a hirotonit
monahi pregătiți potrivit cerințelor vremii, însuși sfinția sa
având studii teologice superioare, va strânge în jurul său o
tânără obște, majoritatea cu pregătire teologică. Aici se va
forma și tot de aici va pleca la studii de doctorat viitorul
episcop Irineu Pop Bistrițeanu. De asemeni, succesorul la
conducerea mănăstirii, Lavrentie Gâță (actualul stareț al
mănăstirii Căldărușani), s-a format și și-a desăvârșit studiile
teologice tot aici. Tot în această perioadă a fost călugărit aici
și tânărul teolog Ciprian Otorovski, care a devenit apoi
stareț la mănăstirea Trivale din Pitești (f 1997). în acest sens
un lucru este cert, dacă până acum se putea vorbi mai puțin

__ __________ _
sau deloc de o pregătire teologică a monahilor de aici,
începând cu starețul Calinic situația se schimbă mult,
reușind să dea un nou suflu de viață monahilor, suflu ce se
va păstra până astăzi.
Mărindu-se
obștea
monahală, starețul Calinic va
stabili ca programul obștesc
de rugăciune să fie după rân
duielile vieții monahale. Din
cauza numărului scăzut de
monahi el nu mai putea fi
respectat, dar odată cu creș
terea numărului de viețuitori
se impunea revenirea la pro
gramul normal de rugăciune
(cele "Șapte Laude").
Pe plan administrativ,
starețul Calinic va spăla pic
tura din biserica mare, restau
rând și pictura din trapeza
mănăstirii.
Mărindu-se număru 1
monahilor și pentru că chiliile
erau ocupate, starețul Calinic
se vede nevoit să ceară desfi
ințarea "Casei de odihnă" din
mănăstire și eliberarea chili
ilor ocupate de Departametul
Cultelor, redând monahilor liniștea și posibilitatea unui
adăpost meritat.
Un alt lucru deosebit a fost acela al reamenajării
muzeului mănăstirii - a cărui colecție a avut de suferit pier
deri în timpul primului război mondial, cât și din cauza
incendiului din 1961 - apoi zugrăvirea muzeului, a bisericii
mari (în exterior) și a întregului complex monahal.
Nu putem trece cu vederea un fapt foarte impor
tant pentru mănăstire și anume amenajarea cimitirului
mănăstirii. Se știe că până la această dată existau doar două
morminte: al starețului Paisie, în curtea nouă, lângă biserica

Fig. 14.
Episcopul Emilian
despre starețul
Calinic
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mare și al starețului Serafim, în curtea veche a mănăstirii.
Ceilalți viețuitori ai mănăstirii erau înmormântați în cimiti
rul orașului Sinaia.
Starea în care ajunseseră aceste morminte din cauza
concesionării succesive a terenului (fie că erau îngropați
alții peste cei existenți, fie că se săpa pentru a fi îngropat
altcineva, aruncând osemintele monahilor), a impus
strămutarea osemintelor. Astfel, săpând și descoperind
osemintele monahilor și numele fiecăruia după inscripția de
pe cărămida de la căpătâi, starețul Calinic le așează în mici
sicriașe și cu slujba cerută de acest moment le reînhumează
în actualul cimitir al mănăstirii, care se află în curtea veche.
Aceste fapte, privite în contextul vremii ni-1 arată
pe starețul Calinic ca fiind un bun organizator, om energic
și cu inițiativă, un reorganizator al vieții monahale de aici,
un devotat slujitor al lui Dumnezeu. Așa consemna și
Arhiepiscopul de Tomis: "3m aw beos«a BVCVRie să Rwăb MăNăSTM
SlNălă IN bCSFăStfRM CFORWRIIsOR €1 bO ÎNNOIRC Șl be iMPObOBIRO ă BăCăȘVRIkOR SF1NT0. PRCCVM

și be îNMRERe ă

obștii

căkVGăRibOR și acriviTăȚii spiRiWăhe. prin ostcnci® eNWWTe ăhe

P.

C. Swt CakiNic și svb veeHeneă și iNbeMNVk continuu m Prcii PeRiciwkui Patriarh Bustin.
t Srhicpiscop 3ntim ăb VoMisukUi și bvNăRii be 3os. 7 becewBRie. 1979." (din
"Condica Mănăstirii")
Fig- 15Protosing belul
Lavrentie Gâță

76

20. Protosinghelul Lavrentie Gâță este al
douăzecelea stareț al mănăstirii și succesorul
starețului Calinic. Născut în județul Galați, va absolvi
mai întâi Seminarul Teologic din Buzău, iar după sa
tisfacerea serviciului militar își îndreaptă pașii către
mănăstirea Sinaia.
După un an de noviciat, în 1978, starețul Calinic îl
tunde în monahism, încredințându-i ascultarea de
secretar al mănăstirii. Pe lângă această ascultare va
absolvi Facultatea de Teologie din București, fiind
hirotonit diacon și apoi preot. La 1 martie 1981 este
numit stareț al mănăstirii și este hirotesit protosinghel. Va stăreți până la 5 noiembrie 1987, când va
fi numit stareț la mănăstirea Căldărușani, ascultare în
care se află și astăzi, fiind în același timp și directorul

Seminarului monahal de aici, înființat la inițiativa sfinției
sale.
Fig. 16.
Instalarea
Protosii ighelalu i
Lavrentie Gâță

în perioada de început a stăreției sale, în 1981 a
fost înființat în mănăstirea Sinaia "Centrul de Concentrare
a obiectelor de valoare și cărților vechi" din județul
Prahova,în vederea conservării patrimoniului bisericesc.
21. Pentru câteva luni va urma la stăreție
Arhimandritul Emilian Poenaru. Născut la Săliștea
Sibiului, va frecventa cursurile Facultății de Teologie din
Sibiu și București, apoi își va îndrepta pașii către viața mon
ahală. în decembrie 1977 este numit stareț la schitul
Peștera lalomicioarei, stărețind până în februarie 1982. De

Fig. 17.
Arhimandritul
Emilian Poenaru
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Fig. 18. Instalarea
Arhim a ndritulu i
Emilian Poenaru

la această dată va fi stareț la mănăstirea Snagov, tinde se află
și astăzi.
Pe lăngă această din urmă ascultare, pentru câteva
luni va stăreți și mănăstirea Sinaia, de la 5 noimbrie 1987
până la 15 iulie 1988.
De remarcat că starețul Emilian a fost închinoviat în
mănăstirea Sinaia, în timpul starețului Calinic.

22. Arhimandritul Clement Popescu este
următorul stareț al mănăstirii Sinaia. Născut în județul
Neamț, va absolvi Seminarul Teologic de la Neamț, iar după
satisfacerea stagiului militar și absolvirea Facultății de
Teologie din București, își îndreaptă pașii către mănăstirea
Cernica, unde este închinoviat. în octombrie 1983 este tuns
în monahism de către starețul Calinic Argatu (se afla stareț
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aici din 1981), apoi este hirotonit diacon și preot,
având ascultarea de muzeograf.
La 15 august 1988 este numit stareț al
mănăstirii Sinaia, stărețind până la 28 martie 1994.
De la această dată va primi răspunderea stăreției de
la mănăstirea Cernica - București, fiind și directorul
Seminarului Teologic de aici, reînființat la inițiativa
sfinției sale.
în mănăstirea Sinaia, starețul Clement va
continua firul tradiției inițiat de înaintașul său,
starețul Calinic, strângând în jurul său și formând o
obște tânără, pregătită să facă față cerințelor vremii.
Pe lângă activitățile desfășurate, specifice funcției
de stareț, se mai înscriu și cele de ordin
gospodăresc: reparațiile efectuate chiliilor și
mănăstirii, schimbarea acoperișului din incinta nouă
(chiliile din parte nordică), zugrăvirea complexului mona Fig. 19.
Arhimandritul Clement
hal, construirea unor anexe în curtea veche, etc. Pe lângă
Popescu
atelierul de lumânări (existent și astăzi), a mai funcționat și
un atelier pentru confecționarea veșmintelor preoțești. Este
de remarcat faptul că a făcut toate demersurile necesare
pentru începerea lucrărilor de restaurare la ctitoria cantacuzină, lucrare care se află în desfășurare și astăzi.
Printre cei care au admirat Mănăstirea Sinaia și pre
ocupările viețuitorilor de aici se numără și președintele
Academiei, care consemna:
"bvi’A Meii MVbTC \¥ITC lu-l MflNUSTIK^I SlNeiia CĂTCCA blMTKC CEC CV PRCȘOblNȚI bC ^CAbCMII
bin Cvropa. mărtvriscsc nbMiiuiTi^ mca pcntrv tot sfanț lăcaș be spiRiTVALiTATe

ROMANCASCĂ. O ANCORĂ AbĂNCĂ IN PĂMĂNTVIi Șl SVFLCTVb PATRICI Șl 0 ASPIRA^ CĂTRC CTCRNITATC
CÂRC NC ANIMĂ ÎN ACCASTĂ MĂNĂSTIRC.

29

AVC.

1993.

MlHAI BrĂCĂNCSCV, PfieseblNW

(din "Condica Mănăstirii").
Aș aminti aici, nu din lipsă de modestie, că starețul
Clement a fost cel care l-a primit în mănăstire și l-a tuns în
monahism pe cel care a scris acestea.

3cAb€Ml€i Romano."
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Actualul stareț al Mănăstirii Sinaia

23. Arhimandritul Macarie Bogus este cel de al douăzeci
și treilea stareț al mănăstirii. Născut în județul Neamț, va
absolvi Seminarul Teologic de la Neamț, iar la 10 februarie
1989, după satisfacerea serviciului militar, își îndreaptă pașii
către mănăstirea pe care astăzi o conduce.
După câteva luni de noviciat, la 16
septembrie 1989 va fi tuns în monahism,
primind ascultarea de eclesiarh.
La 14 ianuarie 1990 este hirotonit
diacon, iar la 26 iulie 1992 preot. în
1993 este absolvent al Facultății de
Teologie din București, iar de la 1 aprilie
1994 este numit în funcția de stareț,
fiind hirotesit protosinghel, apoi arhi
mandrit în 1999.
Din anul 1996 părintele stareț este și
profesor de Tipic și Liturgică la Semi
narul Monahal-Liceal "Chesarie Păunescu" de la mănăstirea Cernica.
Pe lângă activitățile impuse de
această funcție, printre cele de ordin
administrativ se remarcă în mod
deosebit continuarea lucrărilor de
Fig. 20.
Arhimandritul Macarie restaurare a picturii din biserica veche, lucrare începută de
Bogus
predecesorul său, starețul Clement Popescu și extinderea
lucrărilor de restaurare și la exteriorul bisericii, având în
plan readucerea bisericii cantacuzine la forma inițială, bi
serica suferind unele modificări (acoperișul supraînălțat) la
reparațiile anterioare. Tot aici amintit și înnoirea aco
perișului din incinta veche, când, în loc de șiță cetatea va fi
acoperită cu tablă zincată, bătută într-un stil nou pentru
această zonă a țării. Stilul fiind frecvent întâlnit la mănăsti
rile din Moldova. De asemeni, la aceste activități se mai
adaugă și delimitarea suprafeței cimitirului mănăstirii printr-un gard de zid și lemn, precum și zugrăvirea în exterior a
bisericii mari, a muzeului și întregului complex monahal.
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Adevărate bijuterii ale creștinismului ortodox,
mănăstirile sunt și lăcașuri de credință, evlavie, pace, dar și
de muncă colectivă cu călugări care s-au dedicat lui
Dumnezeu. în prezent obștea mănăstirii Sinaia numără
aproximativ 18 viețuitori și fie
care, în funcție de chemarea și
ascultarea pe care o are de
jf) /vwaw/
fan0/WU^
îndeplinit, contribuie la ceea ce
SLv
twvHkwa/ xw 'S.vasvC la, Si
este specific vieții monahale: "ora
M', Zl
CiUvf -UW /$
et labora" (rugăciune și slujire).
Slujirea lui Dumnezeu, preocu
parea de bază a călugărilor, este și
parte componentă a creștinismu
lui ortodox, este conviețuirea cu
. -<.h/
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Dumnezeu, având drept țel mul
wiaA/Ctv
xa/
,
țumirea sfântă, recunoștința.
LwutaJ va
surest foc/
Viața călugărului se desfășoară în
jurul mănăstirii. Aici, întâlnirea
omului cu Dumnezeu este necon
tenită. Cele două împărății
cerești, cea care este în noi și cea
care trebuie să vină, se caută
reciproc și aleargă una către alta.
Fig. 21.
Slujbele sfinte și cele "Șapte Laude", având în cen „Zi de lumină cu soare
tru Sfânta Liturghie, se săvârșesc zilnic, după rânduielile la Sinaia"
mănăstirești respectate cu evlavie, păstrând și transmițând
mai departe tradiția ortodoxă neschimbată. Continuând
vechea tradiție monastică aceea a împletirii rugăciunii cu
munca, pe lângă slujirea lui Dumnezeu și a credinciosului
care îl caută, viața mănăstirească de aici mai prezintă și alte
preocupări de ordin administrativ - gospodăresc, cum ar fi:
lucrări de restaurare, reparare și întreținere a întregului
complex mănăstiresc și a valorilor istorice și de artă ce le
adăpostește.
Toată slujirea monahului devine o liturghie, însuși
așezământul monahal este un cântec arhitectural, o liturghie
cântată în piatră. Aici, în acest spațiu sacru, obștea mowUuu-
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nahilor truditori întru cele sfinte au ca scop nu numai progresul spiritual individual,
ci mai cu seamă slujirea tainei mântuirii, netrăind pentru sine, ci pentru Cel care a
murit și a înviat pentru noi, și, deci și pentru frații săi, familia de pe celălalt versant
al "Taborului duhovnicesc".
De la primirea funcției de către actualul stareț și până în prezent, obștea
mănăstirii Sinaia era alcătuită din următorii viețuitori:
1. Arhim. Macarie Bogus
stareț
2. Arhim. Neofit Nica
(t 30.04.1999)
3. Pro tos. Arcadie Stratulat
(t 12.06.1994)
4. Protos. loanichie Șoncuteanu
5. Ierom. Nil Ursu
(t 03-06.1996)
6. Ierom. Nectarie Măgureanu eclesiarh
7. Ierom. Calinic Uța
chelar
8. Ierodiacon Mina Cuciureanu
9. Ierodiacon Mihail Harbuzaru ghid
gestionar cărți și obiecte bisericești
10. Monah Veniamin Eftimie
11 • Monah Daniel Cuibar
paraclisier
12. Monah Pimen Motrescu
la atelierul de lumânări
13. Monah Spiridon Gojgar
bucătar
14. Monah Mihail Cramă
(t 19-01.1999)
Și novicii:
15.
16.
17.
18.
!9.
2°.
21

Mihail Măgureanu
Cristian-Ion Radu
Ionuț Bărăscu
Laurențiu-Nicolae Potop
Frunză Costel
Contraș Dan Aurelian
• Cristian Iftime

gestionar pangar
tâmplar

1973 s
a*c* amintim pe monahia Cipriana Cuciureanu, care de la 15 noiembrie
la 1 SC află CU S^U^a ^a serviciul de protocol și pe Nicolae Botezatu (laic), care de
Sinaia^118*
până în prezent, îndeplinește funcția de contabil al mănăstirii

Fie că unii din slujitorii de aici au plecat la Domnul, trecând la cele veșnice,
’ , cu modestie, duc mai departe flacăra credinței și a slujirii lui Dumnezeu și
semenilor, cu toții au învățat că prin trudă și chemare se îmbracă chipul îngeresc.
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B. Mausoleul lui Take Ionescu

"NeDRei’T^ibe pc cane mi bc-w f&w wi Mie nv ccr nimInvi
să be iieem eăei ev be vw acebea pe eane ke-aM Flew ev
wom NV ceiî NiMăNvi să be iewe, eăci ev be mw."
în curtea veche a mănăstirii Sinaia, lângă paraclis, într-un mic gang, ce
străpunge latura de nord a cetății pe sub clopotnița-turn, dând spre cimitirul
mănăstirii, se află cavoul celui care în perioada primului război mondial a fost primministru și care a avut un important rol în unirea țărilor române imediat după război:
Take Ionescu. Cu o bogată activitate politică, publicistică și literară, Take Ionescu a
fost un purtător de mesaj al generației sale, fiind un politician și un orator recunos
cut în epocă.
Take Ionescu s-a născut la Ploiești, la 25 octombrie 1859, în familia comer
ciantului Ghiță loan. Cursurile primare și gimnaziale le-a urmat în orașul natal, pe
cele liceale la București, iar după terminarea acestora se va înscrie la Facultatea de
Drept din Paris, cunoscând o ascensiune politică rapidă.
Take Ionescu a desfășurat o bogată activitate publicistică, colaborând la
diferite publicații ale timpului, precum "Românul", "Timpul", preluând conducerea
ziarului "La liberte roumaine" și fondând ziarul "Ordinea", un oficios al propriului par
tid.
în perioada studiilor liceale Take Ionescu s-a simțit atras de literatură, pu
blicând versuri, poeme în proză și nuvele.
Creația poetică a lui Take Ionescu este lipsită de personalitate, așa cum o
dovedesc poeziile "Contemplare", "Refren de toamnă" sau "La lună", iar nuvelele sale
"O lacrimă", "Roze albe și roșie", pun în discuție cu o insistență specific adoles
centină, fie statornicia iubirii, fie incompatibilitatea în dragoste. Dincolo de nerealizările majore, inerente oricărui început literar, unele teme sau motive literare pre
cum misterele, iubirea, trandafirul, au fost considerate de critica literară ca anticipa
tive ale poeziei și prozei macedonskiene. Take Ionescu a ironizat "Junimea" și pe
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membrii acestei importante societăți literare și culturale românești.
La activitatea literară, Take Ionescu va renunța mai târziu, atras simțindu-se
de domeniul incitant al politicii. Astfel, la vârsta de 26 de ani îl aflăm pentru prima
dată în parlament, făcând parte din guvernul liberal al lui I. C. Brătianu. Apoi, îi va
părăsi pe liberali și între 1891-1895 îl aflăm ministru al Cultelor, pentru ca în 1900 sâ
dețină funcția de ministru de finanțe în guvernul condus de G.Gr. Cantacuzino și
Ministru Instrucținilor Publice, în guvernul conservator. în 1908 Take Ionescu înte
meiază Partidul Conservator Democrat.
Activitatea publică a lui Take Ionescu a fost axată în perioada primului
război mondial pe o idee centrală, aceea a reîntregirii naționale, iar după război pe o
altă idee, aceea a alinței defensive a statelor din Răsăritul Europei.
In calitate de ministru de externe, Take Ionescu a fost acela care a semnat
m 1921, tratatele de alianță prin care lua naștere Mica înțelegere, iar după scurta
perioadă, decembrie 1921 - ianuariel922, când se afla în fruntea unui guvern de
tradiție, Take Ionescu se va retrage din viața politică.
In 1922, în luna iunie, Take Ionescu, departe de țară, la Neapole, în Italia, va
trece la cele veșnice, iar rămășițele pământești, prin grija celei de a doua soții, Adina
Olmazu, se vor odihni în mausoleul său de la mănăstirea Sinaia. Aici, la mănăstirea
Sinaia, își petrecuse marele om politic, în vara anului 1864, convalescența, după
grava îmbolnăvire de holeră și tot aici, rămășițele sale pământești își vor găsi odihna
veșnică. Mausoleul are în alcătuirea sa două încăperi, pe pereții cărora sunt săpate în
piatră fraze din discursurile celebre rostite de Take Ionescu și vegheate în eternitate
e două fresce, opera lui Costin Petrescu: Sfântul M. Mc. Dimitrie, sfântul patron al
Ce Ui disPărut și Maica Domnului - Orantă.
ce •
Candela mereu aprinsă, duce lumină celui plecat și cheamă la respect pe cel
polit'ZlteaZă mauso^eu^’ aflând date despre Take Ionescu oratorul, avocatul și omul
piatr- 5 CarC a
Pentru unitatea politică și socială a românilor. Textele săpate în
sunt o adevărată confesiune a unui cărturar patriot, care s-a simțit chemat să
P1* $ească ° misiune, așa cum mărturisea la Iași în 1916: "ba GCNCRaȚia NoasTRă sVFCRă și ane
svpeRe pcnw că îi ca fi HăRăJiT ei să scric epopeea ue^wvisvi ROMăNesc." Generația din care făcea
e Și al cărei reprezentant devenise, era generația despre care declara în 1915, că:
e NVMai sanciNa oireaiei be a SMVbce ev sama

hommc

Nawim ane și saRcma cumințcnici be a se TRaNSFORMa ea însăși, ca

nv Nvwai o abTă Rowanie mwică. ban să iasă și o aiMi RoMâNie smerească. Nv e beswb să ne nvMai
cav^a NaȚionabă. mvie să ne și

în

în

sTansra

smew."

Generația aceasta despre care vorbește oratorul este o generație conștientă

ca există o lege morală care ordonează în fapt tot universul:
Păcame săcâRșire în
vnipcrs nv

84

cohwi

MORabei. pcntrv unii. pebeapsa cinc iMebiar:
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ab^ii. pebeapsa așwapyă: căci
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cum afirma Take Ionescu în Camera Deputaților la 15 decembrie 1915.
Fiecare fragment de discurs săpat în piatră, materializează o idee, fie ea
politică, fie ea de suflet și face astfel posibilă cunoașterea istoriei, a idealurilor unui
neam, a neamului românesc cu o existență aparte și despre care, la 17 decembrie
1915, în Adunarea Deputaților, Take Ionescu afirma: "^KlsrcHȚa NoasTRă MV aRC aw rcMCi bccâr
svvwmrca NaȚionabă ieșiră bin uni?™ naw’bă bin oMOccHirarea noasrRă eroică. biH virarea Noaswă smerească."

Frumoasa sculptură și pietrăria mausoleului au fost executate de Emil W.
Becker, sculptor și medalist bucureștean din perioada 1881-1952. Se poate afirma că
această sculptură atrage pe vizitator îndemnându-1 la un mic răgaz, moment în care
încercând să descifreze textele de pe pereți își va bucura sufletul cu marile idei
politice ale oratorului trecut Ia cele eterne și care te provoacă ca om mereu la medi
tație prin a afirma: "NcbRCPrăribc i’c caRC mi bc-av Făcvr HisȚii mic nv ccr NiMăHVi să bc rccrctc. căci cu bc vir acebca
pc cane bc-aM Făcvr cv abTORa. nv ccr NiMâHVi să bc iCRre. căci cv bc RCCRer." (din inscripțiile de pe pereții
mausoleului)
în incinta mausoleului, lângă sarcofag, se află urna cu cenușă și bustul celei
de a doua soții a lui Take Ionescu, Adina Olmazu, bust sculptat în marmură albă de
sculptorul italian, Roscitano, la Roma, în septembrie 1926.
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C. Muzeul și Biblioteca Mănăstirii
Clădirea actualului muzeu, aflată la sud, alături de biserica mare a mănăstirii,
a fost ridicată în anul 1847, și începând cu anul 1870 până în anul 1883, perioada
construirii Castelului Peleș, aici a fost găzduită familia regală, devenind astfel
reședința lor de vară. Mai târziu, în 1895, în cadrul serbărilor care au marcat
împlinirea a 200 de ani de la târnosirea bisericii vechi, în această clădire a fost
deschis muzeul mănăstirii Sinaia, cel dintâi muzeu religios din țara noastră,

funcționând neîntrerupt până astăzi.
Muzeul a fost organizat de Eforia Spitalelor Civile din București, la inițiativa
starețului Nifon II Popescu, și prezintă un grupaj de piese reprezentative pentru dez
voltarea artei vechi românești; pentru urmărirea moștenirii post-bizantine în arta
țărilor române până mai târziu în secolul al XVIII-lea, precum și a legăturilor acesteia
cu orientul sau occidentul eurpean, legături ce au condus la sinteze locale originale.
Domnia lui Șerban Cantacuzino deschide in Țara Românească începutul
unei epoci noi de cultură, care culminează în domnia lui Constantin Brancoveanu.
Monumentul cantacuzinesc, din care face parte și această colecție muzeală nu este
izolat, el făcând parte dintr-o rețea de edificii laice sau de cult, ctitorite de familia
Cantacuzino pe meleaguri prahovene.
Aceste ctitorii cantacuzine sunt sinteze artistice ale epocii respective, sin
teze care anunță marele moment de echilibru și înflorire pe care arta îl cunoaște sub
domnia lui Constantin Brâncoveanu. Reînviind vechile tradiții ale artei bizantine,
familia Cantacuzino a dat la iveală monumente pe cât de numeroase pe atat de intere
sante din punct de vedere arhitectural, artistic. Mărturie a afirmației sunt biserica
Doamnei, mănăstirea Colțea, mănăstirea Cotroceni. Epoca încadrată între sfârșitul
secolului al XVII-ea și până la sfârșitul domniei lui Constantin Brâncoveanu, este o
epocă de maximă înflorire culturală. Adevărat este că puține personalități, de la noi
ori de aiurea, au rămas în amintirea popoarelor lor peste veacuri, precum Constantin
Brâncoveanu. Acest domnitor muntean și-a imprimat prin viața sa semnele trecerii
deopotrivă în piatră, în lemn ori în fila îngălbenită și colbuită de timp a cărții, fiind
un adevărat și temeinic ctitor de cultură românească.
Despre el cronicarii Radu și Șerban Greceanu afirmau:

și CVNOSȘWM câ Toară

Șl GflNbtfls MăRiei WM esw C3 ÎN POMCNIRe WȘNICĂ BMNâ FflPTâ Să-^ LAȘI Șl NCMOIIT NVM€ Să-ȚI cașm" La data
urcării pe tron a lui Constantin Brâncoveanu, arhitectura românească, aflată într-o
strânsă interdependență cu sculptura și pictura, se găseau pe o înaltă treaptă a
evoluției lor. Importante ctitorii durate în piatră și cărămidă, aparținând unor meșteri
iscusiți, se născuseră cu sute de ani înaintea Potlogilor, a Mogoșoaiei ori a
Doiceștilor. La Suceava bunăoară, petru I Mușat ridica ziduri înalte cetății sale de
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scaun, încă de la sfârșitul secolului al XLV-lea. La Bran, în Transilvania, vestitul castel
înfrunta înălțimile cam tot de pe atunci,iar peste altă sută de ani, la 1488, exact cu
doua secole înaintea urcării pe tron a lui Constantin Brâncoveanu, Ștefan cel Mare
construia minunea de la Voroneț. C. Brancoveanu a fost și el într-o astfel de tradiție
românească, un mare iubitor de artă și un ziditor de biserici și palate, dintre care se
pot menționa, mănăstirea Hurez, biserica Sfântul Gheorghe, palatul Potlogi, cel de la
Mogoșoaia, de la mănăstirea Brâncoveni și cel de la Doicești.
Cei ce au studiat arhitectura clădirilor din epoca lui Brancoveanu au găsit,
cu toată varietatea acestor clădiri, un "armonios stil original", denumit stilul brâncovenesc, și în care au surprins, pe vechiul fond bizantin, o influență italiană, în spe
cial a stilului baroc, caracterizat prin mulțimea ornamentelor. Clădirile lui
Brâncoveanu nu mai sunt, ca cele vechi, niște adevărate fortărețe cu ziduri greoaie și
înalte, cu ferestre mici și strâmte, ci sunt clădiri spațioase, cu ferestre largi care aduc
lumină și aei proaspăt și care deschid ochilor perspectiva unui peisaj sau a unei
grădini de încântare și de liniște odihnitoare. Clădirile lui, mănăstiri și palate, se dis
ting prin frumusețea și eleganța ornamentelor: sub streașină de șindrilă, brâie
înflorite, ferestre încadrate în podoabe (frunze, flori și fructe).
In ceea ce privește pictura pe lemn sau frescă, ea va atinge culmi nebănuite.
Artistul care a jucat un rol de frunte în dezvoltarea picturii din Țara Românească la
acest sfârșit de secol XVII, este grecul Constantinos, cel care a pictat pentru început,
împreună cu Ioan, biserica Doamnei din București, în 1683, operă care îl recomandă
ca pe un talentat emisar al picturii post-bizantine din Levant.
Excelent desenator, preferând acordurile cromatice luminoase,
Constantinos era un artist în a cărui artă, tradiția elenistică transmisă prin interme
diul picturii cretano - atonite se întâlnea cu inovațiile picturii baroce italiene, ample
și tumultoase. Constantinos a fost șeful marelui atelier de pictură de la Hurez,
elaborând pentru mănăstirea de aici un program iconografic special.
Două sunt temele pe care s-au bazat artiștii pentru a exprima conținutul de idei
impus de marele voievod și cărturar, Constantin Brâncoveanu: iconografia Sfântului
Constantin, patronul ctitorului și tabloul votiv. Compoziția principală a tabloului
votiv, în care apar: domnitorul C. Brâncoveanu cu cei 4 feciori și doamna Maria cu
cele 7 fete, este impresionantă atât prin măreția ansamblului, cât și prin frumusețea
detaliilor. Alături de operele pictorului Constantinos se cuvine să le așezăm pe cele
ale lui Pârvu Mutu, artistul a cărui operă exprimă în cel mai înalt grad spiritul înnoitor
al epocii, relizând în fapt că prin cei doi pictori se punctează strălucit preocupările
artistice ale vremii.
O nouă rezolvare cunoaște acum și sculptura în piatră datorată renașterii
târzii europene, ilustrată în arta veche românească prin reprezentările antropomorfe
sculptate (îngeri sau evangheliști).
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complet al vieții artistice din această perioadă.
întorcându-ne la muzeul mănăstirii Sinaia, trebuie menționat că este organi
zat după criterii modeme de expunere și că are în componență două săli destinate
expoziției și unde pot fi admirate obiecte bisericești de certă valoare, care prileju
iesc cunoașterea altor aspecte ale artei brâncovenești.
Prima sală debutează cu o hartă în care sunt localizate construcțiile laice și
de cult, ctitorite de Cantacuzini în județul Prahova. în imediata vecinătate a hărții
figurează o fotografie de la sfârșitul secolului al XIX-lea, după o stampă de epocă,
reprezentându-1 pe Mihail Cantacuzino, strălucitul comandant de oști și ctitorul
mănăstirii Sinaia, precum și al altor edificii laice și de cult. Printre acestea se evi
dențiază mănăstirea Colțea din București, al cărei interesant tablou votiv, reprezen
tându-1 pe Mihail Cantacuzino însoțit de familia sa, se poate observa în josul panoului
așa cum l-a transpus pe hârtie un artist anonim de la mijlocul secolului al XIX-lea. Este
expusă în continuare stema familiei Cantacuzino: vulturul bicefal, sculptat în lemn și
acoperit cu foiță de aur, având în gheare sceptrul și crucea, simboluri ale puterii
imperiale și Bisericii.
Tot în această parte a sălii este prezentat și un interesant grupaj de stampe
și fotografii de epocă, oferind diferite ipostaze ale mănăstirii Sinaia de-a lungul
vremii. Printre acestea se remarcă o litografie din colecția de reproduceri istorice a
maiorului Papasoghi, datorată lui K. Danielis, două gravuri cu acul de E. Smidt,
datând din 1882 și o frumoasă acuarelă, datorată unui artist anonim de la 1877, în
care se poate vedea actuala clădire a muzeului, așa cum arăta ea la acea dată. Aici se
află și o fotografie cu fondatorul muzeului, starețul Nifon Popescu (t 1909).
Alături de aceste fotografii și stampe figurează un tablou de mari proporții
cu "Columna lui Traian", donat mănăstirii Sinaia de generalul C. Chirițescu, director
al Departamentului Cultelor, în anul 1900. "Columna lui Traian” expusă aici reflectă
un capitol extrem de important al istoriei noastre: cucerirea romană a Daciei, care va
deveni provincie a marelui imperiu; împletirea celor două civilizații, geto-dacă și
romană în lungul proces al romanizării și formarea, în acest îndelungat proces istoric,
a poporului român și a limbii române, așa cum rezultă din metope. Tabloul oferă
imaginea certificatului de naștere în piatră al poporului român.
în continuare este prezentat un grupaj de piese de textilă, remarcabile prin
vechimea și valoarea artistică, probând legăturile țărilor române cu centrele artistice
orientale și occidentale. Sunt expuse câteva broderii în stil brâncovenesc: un epitrahil, datat 1748 și având inscripția (în grecește): "Sa ItIHW l>e
JeraR", bederniță,
mânecuțe și o mitră, toate lucrate cu fir de aur și argint pe fond de mătase naturală;
apoi, o bederniță și mânecuțe, lucrate într-un atelier autohton, datând din secolul al
XIX-lea. Se remarcă două interesante antimise, datând din 1773 și 1786, cu remarca88
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bile elemente decorative, concretizate în motive vegetale, ancadramente și
medalioane, atestând influența modelelor Renașterii târzii europene. în această parte
a sălii se află și două vitrine orizontale, unde sunt expuse câteva accesorii pentru cos
tum: cruci pectorale, cu o minuțioasă sculptură în relief plat și â jour, lucrate în atelierele românești din secolele XVIII și XIX, precum și un interesant lanț cu amulete,
unde sculptura crucii engolpion este realizată în lemn de abanos și care a fost lucrat
într-un centru oriental (Siria sau Palestina), la mijlocul secolului al XIX-lea.
Este expus apoi un frumos epitaf, datând de la 1850, lucrat în relief, brode
ria fiind executată cu fir de aur și argint pe fond de mătase naturală, ca și cele brâncovenești, iar pictura în stil neo-bizantin, reprezintă binecunoscuta scenă a "Punerii
în mormânt a Mântuitorului lisus Hristos", înconjurat de personajele biblice: Sf. Iosif,
Sf. Evanghelist Ioan, Fecioara Maria, Maria lui Cleopa, Maria Magdalena, Maria lui
lacob și Nicodim, adică cei care au îngropat trupul mort al Mântuitorului, de asemeni
la cele patru colțuri ale epitafului sunt pictați în medalion cei patru evangheliști
(Matei, Marcu, Luca și Ioan), ca păstrători ai acestui adevăr.
Sub acest epitaf, într-o vitrină orizontală se află un artofor dăruit de: Mh®
Canto» Comis. 1726 3 bec. Shntci Mănăstiri Sinăiă. ot Bvccciv". Tot aici sunt expuse un chivot și un
alt vas de cult, lucrate din argint.
Mai atrag atenția în mod deosebit un chivot din argint aurit "bărvit l# Swasta
Comscv Mănăstirii Sinăiă in 1889", reprezentând Mănăstirea Curtea de Argeș și lucrat de
Theodor Radivon. De asemeni, o Evanghelie - unicat, din argint aurit, lucrată de
același autor și dăruită mănăstirii Sinaia de Eforia Spitalelor Civile la 1911- ?e
coperțile din argint aurit sunt lucrate "Răstignirea" și "învierea" Mântuitorului, autorul
folosind cele trei culori naționale: în email roșu și albastru, iar galben de fond. In
partea de jos a coperților, tot în relief, sunt lucrate icoanele celor două
hramuri:"Adormirea Maicii Domnului" și "Sfânta Treime", ca o dovadă că aceste
coperți de evanghelie au fost lucrate special pentru mănăstirea Sinaia. Se mai observă
Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, Sf. Ap. Petru și Pavel, cei patru evangheliști cu simholurile lor și Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și loan.
Pe peretele dinspre răsărit al acestei săli, pe un panou mare sunt expuse trei
importante piese de costum: un felon, un stihar și un epitrahil, datând de la sfârșitul
secolului XIX și lucrate cu fir de aur într-un atelier kievean.
în centrul acestei săli se află o vitrină sculptată în lemn, vitrină ce face parte
din mobilierul vechi al mănăstirii adus de la Viena și care adăpostește piese din metal,
folosite ca accesorii la veșmântul de curte sau de fiecare zi al epocii. Este vorba de
un grupaj de 10 paftale, datând din secolele XVII-XIX, lucrate din diferite materiale,
argint, bronz, sidef, cormaline și probând grija pentru accesoriul de efect somptuar.
Printre aceste paftale se află una la care privirea vizitatorului insistă îndeosebi,
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deoarece ea a aparținut cândva ctitorului mănăstirii. Această pafta este rotundă și are
în mijloc o placă de fildeș galbenă, sculptată în arabescuri. La cârligul cu care se
împreună paftaua se află o altă plăcuță de fildeș, sculptată cu motive florale, iar broșa
se sfârșește într-o mică pară de argint. Lipsește cingătoarea care era țesută din mătase
rezistentă și fir de aur. Se mai remarcă o pafta a cărei ferecătură din argint aurit este
opera unui atelier românesc de la sfârșitul secolului al XVII-lea și al cărei disc din ivo
riu, lucrat în ă jour datează, după tradiție, din jurul anului 1300, discul provenind
dintr-un atelier bizantin.
în partea superioară a acestei vitrine de lemn sunt prezentate doua exponate
lucrate de Ana Roth și reprezentând acoperăminte liturgice de mare finețe și expre
sivitate, executate cu fir de mătase și aur. Tot în prima sală se mai păstrează o
cădelniță de argint, o mitră și mânecuțe, precum și icoane vechi.
Sala a doua a muzeului reunește pictura medievala românească, câteva
exemplare de sculptură veche în lemn, piese de argintărie și carte veche
românească, datând din secolele XVII-XIX.
Pentru început sunt expuse opere de pictură veche, aparținând altor școli
decât cea românească. Se poate astfel admira o icoana de dimensiuni mari, care-L
reprezintă pe "lisus Hristos - Mare Arhiereu" și o alta care o reprezintă pe "Fecioara
Maria cu Pruncul", datorate meșterului rus Ivan Tihanov și datate 1720, precum și o
altă operă aparținând aceluiași autor, înfățișând "Schimbarea la Față , datata 1731 și
în care se fac simțite ecourile picturii europene, cele ale barocului târziu.
Din aceași școală de pictură, însă de o dată mai recenta, face parte și lucrarea
"Maria Eleusa", remarcabilă prin cantitatea de afectivitate umană inclusă într-o
reprezentare nu de puține ori convențională, de către meșterul anonim al acestei
lucrări ce reprezintă în fapt o interpretare a unor modele celebre din secolul al XVlea.
Tot aici se poate admira o piesă reprezentând pe "Fecioara Maria cu
Pruncul", scene din viața sfântului Atanasie din Athos și viziunea Muntelui Athos,
provenind dintr-un atelier de pictură grecesc de la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Această piesă se impune atât prin subiectul iconografic relativ puțin abordat, cât și
prin elementele descriptive laice ale Muntelui Athos, reprezentând o adevărată încer
care de peisaj de sine stătător. Prim planul acestui medalion fiind populat de arhi
tecturi de epocă, tunuri care trag, ambarcațiuni sau animale marine.
în partea dreaptă a sălii, în prima vitrină orizontală sunt păstrate: o icoană
"Fecioara Maria cu Pruncul" anturată de sfinți și datând de la sfârșitul secolului al
XVIII-lea, fiind lucrată într-un atelier rusesc; o altă icoană care reprezintă "Adormirea
Maicii Domnului" și un triptic de dimensiuni mici, cu "Fecioara Maria" însoțită de alți
sfinți, datate din secolul al XlX-lea și lucrate într-un atelier autohton.
Seria picturilor medievale românești este deschisă de o reprezentare a
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"Fecioarei Maria cu Pruncul" anturată de profeți și care se află pe peretele dinspre
miazăzi în capăt, și alta vis-ă-vis reprezentându-L pe lisus Hristos "Pantocratorul",
lucrate într-un atelier transilvănean și datate din sec. XVII, respectiv 1736. Deși este
o realizare mai recentă decât lucrările prezentate în continuare (opera lui Pârvu
Mutu), locul acestor icoane de dimensiuni mari i-a fost ales aici, deoarece ca tip de
reprezentare, artistul a folosit modele mai vechi, modele din secolul al XVI-lea.
Pe peretele dinspre miazănoapte al sălii sunt expuse trei valoroase icoane
reprezentând scena "Deisis", "Maria Hodighitria" și "Adormirea Maicii Domnului",
relevând un meșter școlit, influențat de modelele grecești ale timpului, remarcânduse prin minuțiozitatea detaliului decorativ și prin calitatea picturală a portretelor.
Ramele bogat decorate cu motive orientale, lucrate în marchetărie de sidef și baga,
împreună cu acuzatele influențe ale școlii de pictură grecești, fac posibilă atribuirea
acestor piese epocii lui Mavrocordat și chiar mai vechi (sec. XVII).
O ultimă piesă de pictură pe lemn este icoana cu sfântul Nicodim de la
Tismana și sfântul Grigorie Decapolitul, lucrată într-un atelier muntenesc și datând
din anul 1783. Icoana este remarcabilă prin gama cromatică utilizată ca și prin
stilizările ,marcat decorative ale veșmintelor și chipurilor, care sunt o demonstrație a
modului cum tradiția picturii bizantine s-a menținut în arta veche românească până
târziu, la sfârșit de veac XVIII.
Pe ultimul panou al sălii a doua este prezentat un grupaj de piese sculpturale
(fragmente de catapeteasmă), datând de la mijlocul secolului trecut și atestând marea
măiestrie a cioplitorilor în lemn de la noi, precum și perpetuarea motivelor și
formelor artei brâncovenești pe parcursul secolelor următoare.
Tot în această sală, în fața icoanelor de pe peretele dinspre miazăzi se află
două vitrine orizontale în care sunt expuse cărți vechi românești conturând ambiția
culturală a epocii: monumentala "Biblie" a lui Șerban Cantacuzino, apărută la
București în 1688, având alături noua ediție din 1988, editată cu prilejul tricentenarului (1688-1988), (vezi detalii în continuarea capitolului); o altă vitrină oferă privitorului "Noul Testament de la Bălgrad" (1648), în ediția din 1988, iar alături este
expusă o "Evanghelie", tipărită la Neamț, în octombrie 1858 "M> Icrom. TWiisOT wogrol cv
iwviWMRCfi MitroiwvisVI Moisbcwi Sofromi€ Micitfsw". De pe pagina de referință aflăm:
« fost băRVirâ mMstirii Sinaia aRHiManbRiWb dncRMan Văbeanv în awv$T 1877. în ?iva aș^âRii sake ca stocț
ah MăHăSTIRIL"

în fața panourilor cu operele lui Pârvu Mutu (despre care voi vorbi în con
tinuarea prezentării), într-o vitrină orizontală sunt expuse două cărți de muzică bisericescă tipărite la Viena, în 1823, de Macarie Ieromonahul. Este vorba de un
"Catavasier Muzicesc" și de un "Anastasimatar Muzicesc".
O imagine vie asupra vieții liturgice a locuitorilor munteni, în secolele XVIII
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Fig. 22.
Pârvu Mutu:
„Autoportret",
biserica din Bordești
(Vrancea)
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și XIX o oferă, alături de cărțile de cult, piesele din metal
expuse în trei vitrine verticale din centrul sălii. Dintre aces
tea se remarcă o cățuie cu inscripția de apartenență a
mănăstirii Sinaia, o cădelniță, datorată unui atelier oreintal
din secolul al XVIII-lea cu frumoase motive decorative
lucrate în ă jour. Se pot remarca și alte obiecte prețioase,
lucrate în atelierele autohtone: o candelă, un potir, o cruce
de altar și alte vase de cult, datând toate din secolul al XIXlea și un potir din secolul al XVIII-lea,lucrat tot în atelier
autohton.
în partea stângă a sălii, trei vitrine orizontale conțin
cruci de mână sau de altar, lucrate în atelierele românești
ale vremi. Dintre acestea, se remarcă prin importanța lor o
cruce de mână, sculptată în lemn, dăruită bisericii la 1696
de însuși ctitorul mănăstirii, spătarul Mihail Cantacuzino și
care oferă privirii o încântătoare dantelărie ferecată în argint
si pietre scumpe, și o altă cruce de mână din 1695, lucrată
tot din lemn și îmbrăcată în argint și pietre scumpe (este
vorba de crucea de la sfințirea bisericii din 1695).
Ceea ce conferă o deosebită importanță bogatului
tezaur al acestui muzeu este opera lui Pârvu Mutu și a școlii
sale de pictură.
Această operă, alcătuită din cinci icoane mari,
așezată în partea de răsărit a sălii a doua, luminează și
încununează valorile expuse aici, mai cu seamă pe
cele picturale,opera venind din adânc de istorie (sec.
XVII), iar autorul fiind în același timp zugravul prefe
rat al familiei Cantacuzinilor.
înainte de a face o descriere a talentului zugravului,
oglindit în icoanele muzeului mănăstirii Sinaia, se
cuvin câteva date legate de autorul însuși: Pârvu Mutu
zugravul.
în biserica de la Filipeștii de Pădure, te întâmpină
prin ani un portret ale cărui trăsături fixează un
bărbat tânăr, cu un oval al feței prelungit, cu
sprâncene arcuite, cu o ondulare a liniei buzelor subțiri,
acoperite de o mustață castanie, la care se adaugă o vădită
expresie de dârzenie în privire care contrastează cu un fizic
firav. Este Pârvu Mutu, renumitul portretist și cunoscut în
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același timp pentru picturile sale murale și ca iconar, care se fixează în sufletele ge
nerațiilor prin acest "Autoportret" din 1692.
După "Izvoadele moșilor și strămoșilor", Pârvu Mutu s-a născut la 12
octombrie 1657, la Câmpulung Muscel, în casa preotului Ioan Pârvescu. La vârsta de
șase ani își pierde mama, iar tatăl său, preotul Ioan, împreună cu micul fiu se vor
retrage la mănăstirea lui Negru Vodă din localitate. în mănăstire, monahii zugravi
remarcă talentul copilului, iar părintele Evghenie își va da toată osteneala "să-l învețe
zugrăvirea".
Timpul petrecut în această mănăstire, recunoscută pentru nivelul de înaltă
cultură, a fost favorabil dezvoltării artistului. De mare ajutor i-au fost și legăturile
tatălui său cu boierii Vlădești; boierul Tudoran Vlădescu trimițându-1 spre
desăvârșirea învățăturii și familiarizarea cu mediul artistic în Bucovina. Din
însemnările păstrate, s-ar părea că boierul muntean l-a trimis în Bucovina să învețe
arta picturii de la un vestit zugrav rus. Perioada petrecută aici a fost benefică, tânărul
cunoscând mediul artistic local, venind în contact direct cu viața artistică a orașului
Suceava, cu zugravii organizați în bresle și inițiați în domeniul picturii de miniaturi,
în acești 6 ani tânărul pictor va avea răgazul să călătorească și să cunoască Moldova,
în momentul în care pictura ajunsă la culmea dezvoltării sale în secolele XVTXVII,
urma acum calea unei noi orientări, iar monumentele regiunii vor influența desigur
gustul și formația artistului.
întors din Moldova la vârsta de 24 de ani, Pârvu Mutu își va începe activi
tatea artistică la mănăstirea lui Negru Vodă din Câmpulung, de care-1 lega cu mii de
fire nevăzute copilăria și descifrarea primelor taine ale zugrăvirii, alături de părintele
Evghenie, iar mai apoi va fi pictorul de curte al boierilor Vlădești, activitate din care
nu se mai păstrează azi nimic. La Aninoasa, din Muscel, ctitoria clucerului Tudoran
Vlădescu, tabloul votiv, amintește de schema compozițională specifică tablourilor. A
fost apoi pictor de curte al familiei Cantacuzino până în primul deceniu al veacului
XVIII, răstimp în care îl întâlnim trecând, pe rând, de la o ctitorie la alta, pe propri
etățile acestui neam, atât la curțile lor boierești, cât și la schiturile și mănăstirile pe
care le ctitoreau.
Din "Catastihul"79 zugravului reies numărul și ordinea bisericilor zugrăvite.
Astfel, în frunte stă mănăstirea lui Negru Vodă, apoi biserica mănăstirii Cotroceni,
cea de la Aninoasa, de la Mărgineni - Prahova, biserica mănăstirii Poiana din Prahova
și a schitului Lespezi, tot din Prahova. A șaptea biserică pictată de Pârvu Mutu, este
biserica (și paraclisul) mănăstirii Sinaia, ctitoria cantacuzina (de care ne ocupăm),
apoi biserica mănăstirii "Adormirea Maicii Domnului" din Râmnicul Sărat, Mamul din
Vâlcea, "Sfântul Gheorghe Nou" din București, biserica mănăstirii din Filipești de
Târg și biserica de la Filipeștii de Pădure. De asemeni, pictează și biserica de la
Măgureni, biserica mănăstirii Colțea din București, biserica Fundenii Doamnei, tot
din București și biserica de la Bordești (Vrancea). Toate acestea revin artistului și
relevează prestigiul de care se bucura acesta, îndeosebi printre prietenii și rudele
familiei Cantacuzino.
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Item Sira-i--------------------------------în anul 1700 pictorul se căsătorește cu jupâneasa Tudora, alături de care va
trăi mulțumirea unei vieți împlinite, pănă în 1718, când moartea jupânesei îl va deter
mina să-și îndrepte pașii spre viața monahală.
Se va retrage astfel mai întâi la mănăstirea Mărgineni, apoi va fi tuns în mo
nahism la vechiul schit argeșean Robaia, unde va trăi până va trece la cele veșnice,
în anul 1735. Cunoscător îndeaproape al principalelor momente de pictură din Țara
Românească și din Moldova, la curent cu noile orientări ale picturii cretano-atonite,
cunoscător al inovațiilor din pictura Renașterii târzii, Pârvu Mutu este prin activitatea
sa creatoare cel mai mare dintre artiștii vremii sale. Aflat la confluența marilor
tendințe artistice ale epocii, Pârvu Mutu a știut să păstreze echilibrul expresiei și să
afirme totodată un stil propriu care să satisfacă exigențele epocii.
Ca pictor de biserici Pârvu Mutu a lăsat o importantă moștenire, importante
opere de artă, unele bine conservate se prezintă și astăzi spre a fi admirate. în rândul
acestora se înscriu și icoanele muzeului mănăstirii Sinaia, operă a zugravului Pârvu
Mutu, care vine să vorbească despre darul cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe acest
pictor de la sfârșitul veacului al XVII-lea și începutul veacului al XVIII-lea.
Revenind la cea de-a doua sală a muzeului mănăstirii, observăm pe peretele
dinspre răsărit, cinci panouri care grupează lucrări datorate lui Pârvu Mutu, meșterul
de curte al familiei Cantacuzino și căruia i se datorează, așa cum am văzut, și pictura
bisericii mici și a paraclisului mănăstirii. Cea mai frumoasă dintre lucrări este
"Treimea la Mamvri", datând de la 1694, o icoană cum puține se pot întâlni ca
execuție artistică, echilibru în compoziție, distribuție a personajelor, colorit și desen.
Deși inventarul mănăstirii Sinaia nu arată împrejurările în care această icoană
a intrat în posesia mănăstirii, totuși, vorbind despre proveniența acesteia, arată că
icoana care reprezintă "Treimea la Mamvri" provine de la schitul Lespezi - Comarnic,
o altă ctitorie cantacuzină, și care reprezintă icoana hramului acestui schit.
Din "Catastihul" lui Pârvu Mutu, în care își nota cu grijă fiecare biserică pic
tată, reiese că biserica schitului Lespezi a fost zugrăvită în 1694, iar documentele
atestă că în aceată perioadă a fost zugrăvită și icoana cu "Treimea de la Mamvri". în
același an, Pârvu Mutu avea să mai noteze o altă biserică pictată de el, cea a mănăstirii
Sinaia, care avea să fie păstrătoarea acestei mari valori artistice. Icoana înfățișează
vizita celor trei îngeri la Avraam și Saara la stejarul din Mamvri (cf. Geneza XVIII,
1-15), fiind cunoscută în terminologia iconografică sub denumirea de "Filoxenia lui
Avraam", adică primirea de străini sau oaspeți, și are ca model pe una dintre cele mai
reușite înfățișări ale acestei teme, opera vestitului rus Andrei Rubliov.
De dimensiuni mari (80 cm înălțime/62 cm lățime), icoana face dovada unei
mari măiestrii în execuție și o înaltă concepție compozițională. Icoana a fost foarte
mult gândită înainte de execuție și este expresia unei preocupări pentru gândirea
abstractă în plastica iconografică.
Fundalul acestei scene atrage, în mod deosebit, prin bogata arhitectură de
case și prin minunata perspectivă pe care o dau; lângă zidul gospodăriei lui Avraam
și al Saarei, soția lui, se vede silueta stilizată a stejarului de la Mamvri. Patriarhul
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Avraam are o barbă creionată de artist într-o superbă răsucitură, arătând - după o veche tradiție de zugravi - greutatea
unei bărbi încercate; Saara ascunde sub învelitoarea capului
un gingaș chip. Amândoi stau într-o atitudine de umilință
cerută de o atare împrejurare, gata de a-I sluji pe cei trei
oaspeți distinși și exprimând bucuria cea mare, a unor vre
muri de mult apuse, pentru binecuvântarea unei case.
Aripile celor trei îngeri, veșmintele lor, care
îmbracă forme corecte și, mai ales, chipurile lor dulci și
mâinile frumos creionate, care binecuvintează un popor
dumnezeiesc, în gospodăria unor suflete atât de credin
cioase, atrag pe privitor, câștigându-1 pentru totdeauna.
Pe masa ospățului este înstinsă o draperie, care
cade în falduri, ornată cu dungi ondulate și diseminate într-o
ordine estetică frumos organizată, care nu obosește ochiul
privitorului și care la prima vedere face impresia că este
jocul hazardului.
Privind cu atenție această icoană poți constata că
toate elementele ce o compun, liniile concepute cu multă
chibzuință, caligrafia interesantă a desenului în detalii
prețioase și foarte armonioase din punct de vedere estetic,
sunt concepute cu multă chibzuință după un studiu serios.
Meșterul se dovedește un mare cunoscător al com
poziției iconografice, un desăvârșit desenator al mișcării, al
grației și al amănuntului. Momentul pe care îl reprezintă
această icoană este foarte solemn; mâinile celor trei perso
naje sunt într-un concert psihologic bine susținut. Figurile
sunt interiorizate, dar mai puțin expresive decât mâinile.
Mișcarea degetelor demonstrează din partea zugravului,
multă înțelegere anatomică și putere de sugerare. Lucrarea
aceasta se prezintă ca o mare realizare în iconografia
românească. Impresionat foarte mult de frumusețea acestei
icoane, marele istoric Nicolae lorga spunea: "Cea Mai rccHe și besigvr cea Mai FRVMoasă icoană ROMâNească. RCPResiNTă i’e cei trci îngcri vcniți na SvnaaM. C
FăRă iHboiaiiă bin oeacvb aii XVIkea bin PRiMa :iVMărare*>. In cakiTarea și RVNa oRăNbviRc

*> Am văzut că data la
care este fixată
svnt Însușiri cane nv se Mai pot săsi ORiVNbe.... ȚesăWRa be pe Masă e căbiT ROMăNească.
execuția acestei icoane
Vn Mane pictor a isVCRar aici și ca trcbvi ca oiw kvi. binc RCPRObvsă să se săsească în
aparține nu primei
Toare caseke NoasTRe."80
jumătăți a sec. XVII,
O altă icoană, atribuită de specialiști tot lui Pârvu ci aparține sfărșitului
Mutu și care datează tot de la sfârșitul secolului al XVII-lea de sec. XVII (1694)
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este icoana care îl reprezintă pe Sfântul Evanghelist Matei.
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htewa Sin®----------------------------------------De dimensiuni mai mici decât "Treimea la Mamvri" - TI cm înălțime / 47 cm lățime icoana îl înfățișează pe sfântul evanghelist, cu barbă răsucită frumos, iar
îmbrăcămintea cu formele corecte, toate duc cu gândul la măiestria zugravului oglin
dită în icoana "Treimea la Mamvri", prezentată mai sus.
Deși icoana sfântului evanghelist nu poate fi admirată alături de celelalte
icoane ale lui Pârvu Mutu expuse aici, din motive de conservare a picturii, merită su
bliniat încă un lucru în legătură cu aceasta și anume: Pârvu Mutu surprinde în slovele
de pe cartea evanghelistului un fragment din istoria limbii române; folosirea slovelor
cu caractere românești vine ca o dovadă că această icoană aparține sfârșitului de veac
XVII, când avea loc introducerea limbii române ca limbă oficială în biserică și în cult,
în cancelarie, și care însemna biruința scrisului românesc asupra celui slavon.
Celelalte icoane expuse aici, în rând cu "Treimea la Mamvri" relevă, dacă nu
măiestria lui Pârvu Mutu însuși, pe cea a școlii sale de pictură, a ucenicilor pe care și
i-a format, dar care nu l-au egalat pe "dascălul" lor. Se observă oarecare diferență între
icoanele pictate de Pârvu Mutu și cele pictate de ucenicii săi. Este vorba de cele patru
panouri care încadrează icoana "Treimea la Stejarul din Mamvri" și care prezintă alte
patru icoane și anume: "Adormirea Maicii Domnului" (icoana hramului bisericii
vechi), "Deisis", "Fecioara Maria cu Pruncul" și "Duminica Tuturor Sfinților", toate
datând tot din a doua jumătate a secolului XVII (1693 - 1694).
In aceste icoane, aparținând școlii lui Pârvu Mutu și îndeosebi în cele
zugrăvite de însuși "dascălul": "Treimea la Stejarul din Mamvri" și "Sf. Ev. Matei", sunt
împlinite tipuri iconografice de veche tradiție cu o factură nouă, realizând sinteze
artistice noi, care vor deveni trăsăturile caracteristice de mâine ale icoanelor brâncovenești (ex. icoanele care împodobesc tâmpla bisericii din Filipeștii de Pădure).
Icoanele expuse mai sus pun în valoare complexa personalitate a artistului
Pârvu Mutu zugravu, care a împodobit veacul cu operele sale.
Sala a treia, fiind și sala de depozit a muzeului, modestă ca dimensiuni, a
servit odinioară ca sufragerie domnească. Era perioada în care mănăstirea Sinaia
devenise, temporar, reședința de vară a principelui Carol I și a soției sale Elisabeta.
Este cunoscut faptul că în iunie 1866, domnitorul Carol I, plecând într-un periplu
prin noua sa țară, a fost condus de suită la conacele moșiilor de pe Valea Prahovei și
la mănăstirea ctitorită de spătarul Mihail Cantacuzino la sfârșitul secolului al XVII-lea.
Impresionat de frumusețea și sălbăticia locului, dar și de asemănarea izbitoare cu
Sigmaringen-ul natal, de câte ori puținul timp liber le-o va permite, Domnitorul Carol
I și tânăra sa soție, Elisabeta de Wied, vor reveni la mănăstirea cantacuzină, fiind
găzduiți în chiliile așezământului monahal. Masa le era servită suveranilor în trapeză
(actualul muzeu), alături de călugări.
Vrând să îmblânzească austeritatea sălii, Elisabeta va contura cu cărbune o
serie de portrete, în vara anului 1873 și în 1874. Sunt reprezentați oameni de cultură,
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militari, personaje din administrația țării, doamnele de onoare ale viitoarei regine,
oaspeți ai familiei domnitoare. Toți sunt surprinși cu talent și vervă umoristică în
diverse ipostaze. Dintre aceste portrete rețin atenția: portretul din profil al soțului
său, regele Carol I, fiind scris lângă el anul 1870, dar, din păcate, din cauza proastei
conservări portretul este aproape pierdut; profiluri ale primelor doamne de onoare;
Zulnia Sturdza și Elena Cornescu. întâlnim apoi portretul lui Ion Brătianu, surprins
într-o poziție ce nu se cădea unui așezământ monahal, respectiv cu țigara în gură,
fapt ce poate reprezenta o dovadă a antipatiei Elisabetei pentru el. Printre personaje
identificăm și pe Dimitrie Ghica, eforul Eforiei Spitalelor Civile din București, cel
care va concesiona loturile din proprietatea mănăstirii (ca administrator al acesteia),
pe care se vor ridica mai târziu case și vile ce vor pune bazele orașului. Doamnele de
onoare sunt prezente și ele în galeria portretistică: Zoe Bengescu, confidenta și doam
na de oanoare, care i-a stat cel mai mult în preajmă reginei, apare de patru ori, apoi
ultima doamnă de onoare, Maria Poenaru, ca și maestra de ceremonii a vechii curți
regale: Olga Mavrogheni. Alte personaje surprinse în creion de talentul reginei: Titu
Maiorescu cu degetul pe frunte cugetând, doctorul Carol Davila, prins într-o
înlănțuire de personaje, Teodor Rosetti, Alexandru Lahovari, pianistul Lubici, gene
ralul M. Vlădescu, colonelul Vlădoianu, Catinca Catargi, generalul Ion Em. Florescu.
Nu lipsesc din această galerie de portrete unii invitați străini ai Castelului
Peleș, precum: principesa de Saxa Maringen Josefine, ducesa de Baden, soacra sa,
Maria - ducesă de Coburg-Saxa, Maria Alexandrovna de Coburg, părinții principesei
Maria și mulți alții.
Galeria de portrete se îmbogățea pe măsură ce timpul trecea. Viitoarea
regină, nota lângă fiecare nou chip, anul în care îl lucrase. Lucrarea se continuă pe
aproximativ 1/3 din peretele de vis-ă-vis și probabil că, în proiect, ea ar fi trebuit să
acopere toată suprafața lui.
La fel de probabil este și faptul că din plictiseală regina a abandonat proiec
tul. Doritoare în a-și finaliza munca, autoarea a renunțat la calitate în detrimentul
marii suprafețe, pe care a ratat-o în întregime. Este cazul portretului călare al lui Carol
I, interesant ca izvor istoric, dar, din păcate, ratat artistic. Conștient de marea valoare
istorică documentară a lucrării, dar și pentru a răspunde dorinței comanditarului,
Dimitrie Guști o va reproduce în volumul I al lucrării "Enciclopedii românești",
lucrare publicată la porunca regelui.
După cum se poate remarca, în ansamblu, desenele vădesc talentul remar
cabil al reginei Elisabeta. Regina era un adevărat om de cultură, cunoștea șapte limbi
moderne, greaca și latina, era inițiată în fizică, matematică și gramatică, iar în tinerețe
luase lecții de pian cu Clara Schumann și Arthur Rubinstein; lecții de pictură cu
maeștrii de la Academia de Arte Frumoase din Berlin. Regina era și o înzestrată poetă,
o "tumultoasă fiică a Rhinului", care nu a uitat niciodată imaginile care i s-au înregis97
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trat în copilărie și anume, că s-a născut acolo unde Dunărea izvorăște, imagini pe care
le regăsim transpuse la modul liric în volumele de versuri de mai târziu.
Din creația literară a reginei, rețin atenția următoarele volume de poezii.
"Poveștile Peleșului", "Pe Dunăre", iar în dramaturgie volumul "Vârful cu Dor".
Elisabeta a fost regina a cărei viață s-a scurs între arte și care lasă la Mănăstirea Curtea
de Argeș, un alt semn, unul de nemărturisită prețuire a Evangheliei, un alt semn
mărturie a simțului artistic rafinat, a talentului marei doamne: această Evanghelie,
conține textul "Patimilor", "Răstignirii" și "învierii Mântuitorului", după cei patru
evangheliști (Matei, Marcu, Luca și Ioan).
Lucrarea este alcătuită din 58 de file de pergament, prinse în rame de argint,
ce sunt decorate în tehnici mixte: acuarelă, tempera și ulei. Textul Evangheliei este
anturat în maniera vechilor manuscrise, de vignete, majuscule ornate, figuri și scene.
O caracteristică interesantă este aceea că în multe dintre scene, sub identitatea unor
sfinți, îngeri sau diavoli, apar personaje apropiate reginei: regele Carol I, Ion Brătianu
(sub formă de diavol), D. Strurdza și aproape pe fiecare pagină, fiica sa, principesa
Maria, moartă timpuriu (1874). Evanghelia de aici, s-a vrut și un semn al legăturii
între mama și fiica moartă, căci dacă în timpul vieții ele au fost despărțite, în moarte
s-au regăsit.

Coperta Evangheliei este fereca» în .rghuși aur 5Î este orna» cu entalitui
albastre și pietre semiprețioase, după dorința re81^mânești regina poetă și-a trait
Protectoare și încurajatoare a cu tuni
0„:bffrora
întreaga viață având drept ideal un motto se
bW o hm»:
Hv ewă uecar o bvcW: frvmosvl .
_ Mănăstirea Sinaia - regina
Rămasă vie în suflet amintirea gazdei fam i
Pioasa
Elisabeta va consemna:
sW 3b» S *
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Fig- 23.
Gând de recunoștință
Regina Elisabeta
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27.

28.
29.
30.
31.
32.
3335.
36.

D-na Olga Duca
D-na Zoe Bengescu
Marie Sutzu
D-na Eufrosina Bciicoianu
D-na Catargi (?)
D-na Moscu
lorgu Lahovari
Dl. Doctor Davila
D-na Elena Poliza

23- D-na Zoe Bengescu
24. D-na Eufrosina Bciicoianu
25. Dl. General Greceanu
26. D-ra Catinca Catargi
27. D-na Olga Duca
32. D-na Moscu

Fig. 24-27.
Desenele
Reginei Elisabeta
20.
21.
22.
23.
24.

Dl. Constantin Blaremberg
Dl. Dr. Sacbe Ștefiănescu
D-na Maria Poenaru
D-na Zoe Bengescu
D-na Eufrosina Bciicoianu
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5. Dl. Costică Mânu
7. Dl. Nicu Negri
8. D-na Baronesă Visleb

Fig. 28-31.
Desenele
Reginei Elisabeta

13- Dl. Alexandru Cantacuzino
15. Dl. Mareșal Teodor Văcareseu
16. Dl. Titu Maiorescu
17. Dl. Colonel Filiti
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9. Dl. General Haralatnbie
10. D-na Maria Sutzu
11. D-na Zoe Bengescu

38. Dl. Colonel Pleșoianu
40. D-na Vidrașcu Cantacuzino
46. D-na Marie Sutzu
48. D-na Zoe Bengescu
49. Dl. Rodâmbaon
50. Dl. Teodor Rosetti

29. Marie Sutzu
30. D-na Eufrosina Băicoianu
31. D-na Catargi (?)
35. Dl. Doctor Davila
36. D-na Elena Poliza
3 7. Dl. Alexandru S... na
Fig. 32-35.
38. Dl. Colonel Pleșoianu

Desenele
Reginei Elisabeta

32.
3334.
35.

D-na Moscu
lorgu Lahovari
Doderer Arhitectul Palatului
Dl. Doctor Davila

40. D-na Vidrașcu Cantacuzino
42. Dl. General Teodori (?)
43. D-ra Visle (b)
45. M. S. Regina Elisabeta
46. D-na Marie Sutzu
48. D-na Zoe Bengescu
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frfew Snaa---------------------------------------------------------------Revenind la colecția de obiecte ale muzeului mănăstirii, este de remarcat
faptul că în afară de obiectele expuse în cele două săli ale muzeului și de cele care
s-au pierdut din cauza vicisitudinilor vremii (în primul război mondial, incendii - cel
din 1961 - și chiar furturi), colecția muzeului mai păstrează, în vederea conservării și
restaurării, broderii, veșminte, antimise și alte țesături de o certă valoare artistică,
unele datând din timpul voievodului Matei Basarab (un epitrahil din anul 1649);
altele datând de la întemeierea mănăstirii (1695), lucrate în fir de aur și argint, fiind
donate de însuși ctitorul Mihail Cantacuzino.
Ca o mărturie a artei românești în sculptura lemnului stau două sfeșnice
împărătești și o cruce de catapeteasmă, împodobite cu diferite ornamente florale, de
o rară valoare și frumusețe, și care au fost aduse aici de la biserica fostului schit Cobia
din Găiești, zidit la 1608. Tot în sala de conservare a obiectelor se află și un iconos
tas sculptat în lemn, foarte interesant din punct de vedere artistic; o icoană încadrată
de o ramă înflorată în relief, adusă aici de la mănăstirea Suzana (sec. XVIII); macheta
bisericii episcopale de la Curtea de Argeș, lucrată în lemn; iconografia tuturor
sfinților ortodocși (în câteva tablouri), dăruită de fostul mitropolit primat Iosif
Gheorghian; un interesant tablou, pictură pe pânză, de dimensiuni mari, reprezen
tând "Adormirea Sfântului Efrem Șirul”; o foarte valoroasă colecție de icoane pe lemn
și sticlă, datând din secolele XVII - XIX. Amintim aici și icoana "încoronarea Maicii
Domnului", dăruită de N. lorga. De asemeni, cruci pectorale, sfeșnice și alte obiecte;
tablouri - pictură pe pânză - reprezentându-i pe Carol I și Elisabeta, ierarhi și stareți
și alte personalități.
Aici se mai păstrează și o colecție de monede vechi, medalii comemorative
Și ordine eclesiastice românești și grecești. Sunt păstrate aici monede romane din
bronz de la Traian până la Dioclețian (98 - 305 d. Hr.), ele stând mărturie peste
veacuri și arătând înflorirea vieții economice în secolele II și III în Dacia, fapt care a
dus la intensificarea legăturilor comerciale cu celelalte provincii romane ale
Imperiului Roman. De asemeni, monede din bronz bizantine din secolele V-X, bătute
la Constantinopol și câteva la Nicopole; monede italiene și turcești etc. Se mai
păstrează medaliile comemorative și jubiliare, confecționate din argint, bronz și
alamă (aprox. 100), bătute de Societatea Numismatică Română și care reprezintă
marcante personalități politice și bisericești: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Ion
Heliade Rădulescu, Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitul Iosif II Naniescu și patriarhii:
Miron, Nicodim și lustinian. Ordinele eclesiastice, conferite starețului Nifon II
Popescu (1888-1909), sunt o oglindă în bronz și alamă a legăturii dintre biserica noas
tră și aceea a Greciei, la sfârșitul secolului al XIX-lea, ca și a atitudinii ecumenice a
clerului monahal. O mare parte din medalii, în special cele dăruite de rege (aprox.
56 de medalii din aur, argint și bronz), au fost ridicate din custodia muzeului
mănăstirii odată cu arhiva și alte documente importante ale mănăstirii, în perioada
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Matei Basarab.

°bieCte re,'8loase ale muzeului mănăstirii Sinaia

(aprox. 600 obiecte)

mănăstirii (1695-1895) si cele - i inbezaurul celor două secole de existență a
de Eforie, făcea parte si o co/ USCh C Staretul Nif°n de la alte schituri dependente
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arme vechi> ° altă colecție de pietre
Bucegi; tot aici erau expuse s’Muntele Sinai> Marea Roșie și de prin munții
și stalagmite. Din păcate aces1 CFann Pietr*Pcate de prin peșterile munților, stalactite

Sinaia, incendiul din 1961 r
SC ma* ^3 astaz’ *n custodia muzeului mănăstirii
vorbească despre person
IStrugand ° mare parte din colecția muzeului, dar vin să
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“ 3 Stare« Nifon.

(1885-1948), și care renr * SUn^i^xate tablourile lucrate în mozaic de Nora Steriade
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Biblioteca

Fig-36.
Biblia lui Șerban
Cantacuzino (1688),
pagină cu stema
cantacuzină

Fig37.
Pagină clin Biblia lui
Șerban Cantacuzino
(exemplar dăruit
Mănăstirii Sinaia ele
Spătarul Mihail
Cantacuzino)
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înființată odată cu muzeul mănăstirii (1895), de
către starețul Nifon II Popescu, biblioteca se prezintă
astăzi cu un fond de carte modest, numărând aproximativ 3500 de volume, editate în diferite limbi și
aparținând secolelor XVII-XX. Moștenite de la însuși
ctitorul mănăstirii, spătarul Mihail Cantacuzino ori de
la alți iubitori de cultură, monahii și-au bucurat sufle
tul cu lecturarea lor, păstrându-le cu grijă și adăugând
la numărul lor și alte volume care apăreau în timp la
tiparnițele vremii.
Răsfoind cu grijă câte o carte din cele existente
aici, scrise în limbi diferite: română (și cu caractere
chirilice), slavonă și latină; în greacă, franceză ori ger
mană; în rusă sau engleză, și descoperind și conținu
tul lor divers: teologie pe specialități și probleme,
apoi cu conținut istoric, geografic; volume de artă,
filozofie, pedagogie și muzică; literatură religioasă și
laică; volume de medicină, agricultură și zootehnie,
precum și diverse reviste bisericești și laice; te
cuprinde un sentiment de admirație pentru acești
monahi, care, pe lângă slujirea lui Dumnezeu și alte
preocupări specifice chemării lor, au fost preocupați
și de cultură, adunând ca într-un hambar sute de vo
lume ca pe o hrană a sufletelor lor.
Varietatea posibilităților de lectură pe care ți-o oferă
biblioteca mănăstirii Sinaia, dovedește și nivelul in
telectual la care se ridicau mulți dintre cei ce se
retrăgeau din lume, dar pentru a sluji lumea prin
rugăciune, îndrumare și dragoste creștină.
Dintre aceste cărți atrag atenția în mod deosebit
monumentala Biblie a lui Șerban Cantacuzino, tipărită la
București în anul 1688 și dăruită mănăstirii Sinaia de fratele
domnitorului Șerban, ctitorul Mihail Cantacuzino, precum
și un "Molitfelnic" slavon, din 1698, dăruit tot de ctitorul
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Mihail și care poarta semnătura acestuia (în zece locuri) și
pecetea, iar pe o altă foaie inscripția: ”3cesw MouFF<^Wiicv iasT€ ahtf
sntfrei MăHăsriRi Sinan be svptv mvnw Bvceacivbvt ivwe 22 . beffP 7213 (1705).
De asemeni, un "Tetraevanghel" slavon de dimensi
uni mari (50/68 cm), tipărit la 1689 la Moscova și dăruit
mănăstirii Sinaia la 1894 de către Eforia Spitalelor Civile;
"Mineiul lunii noiembrie”, apărut la Râmnic în 1778, precum
Și câteva frumoase legături în piele, ca cele ale Noului
Testament”, tipărit la Leipzig în 1564, sau ale Noului
Testament” de la Neamț, din 1818, ori legăturile în perga
ment decorat cu bogate motive orientale, cum se poate
observa la "Noul Testa
ment" tipărit în limba
grecăla 1710.
Din seria cărților
de slujbă, păstrate de la
întemeierea mănăstirii,
mai rețin atenția: "Evan
ghelia" (bilingvă) tipărită
în anul 1694, alte două
"Molitfelnice" din 1691,
tipărite cu caractere chi
rilice; apoi "Mineiele"
(pentru cele 12 luni) și
Titurghierul", tipărite în
anul 1698, tot cu caractere chirilice. O altă carte, tipărită in
limba greacă în anul 1685, este "Mineiul pe luna aprilie ,
care poartă semnătura de apartenență a mănăstirii Sinaia,
cartea fiind donată de însuși ctitorul mănăstirii, Mihail
Cantacuzino: "3cesT minci ai> lvhii lvi flPNMC esw abv $F: Moiwiri SiNaii be svp

Fig. 38.
Evangheliarul
clin 1776. începutul
evangheliei lui Ioan

Mvm Bvceaciv: bar ne Minaiw Spăran IWacww"

Tot aici amintim și o altă carte "îndreptare a legii tipărită la
Târgoviște, în anul 1652 (Pravila lui Matei Basarab).
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Fără îndoială, cea mai valoroasă dintre cărțile existente aici este "Biblia de la
București" (1688). Primele încercări de traducere a "Bibliei" în limba româna s-au
făcut în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în Maramureș, când s-a tradus pentru
întâia dată "Evanghelia", "Faptele Apostolilor" cu "Epistolele" lor și Psaltirea
Traducerile au ajuns până la noi în copiile făcute în a doua jumătate a secolului *
XVI-lea: "Codicele Voronețean" (care cuprinde numai "Faptele Apostolilor) $l
"Psaltirea", puse sub tipar în 1560, 1563, 1570, la Brașov, de diaconul târgoviștean
Coresi. în epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu, în afară de "Psaltire", nu s-a tipânt
nimic din "Biblie" în Principate. Numai în Transilvania Mitropolitul Simion Ștefai
tipărește în 1648, la Bălgrad, "Noul Testament", lucrare care are în cultura noastra o
importanță deosebită prin strădania mitropolitului de a alcătui o limbă lite
comună pentru întreg neamul românesc și în 1652 o "Psaltire", care, pretind m
prefață, ar fi fost tradusă din ori-ginal ebraic, fiindcă "MPM TOTV-l Mai cvrmtm și Mai biMW W l?cor'
becăr în PăRMie".

După epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu până în epoca lui Șerban
Cantacuzino, exceptând "Psaltirea" Mitropolitului Dosoftei, nu se mai tipărește nimic
din textele biblice în toate țările românești. La 1688, în primele luni de domnie a lui
C. Brâncoveanu, se termină de tipărit "Biblia", pusă la cale de Șerban Cantacuzino.
între "Biblia" pusă la cale de Șerban Cantacuzino și tipăriturile amintite mai sus se
interpune însă o traducere integrală a "Bibliei", făcută de Nicolae Milescu. Din
nenorocire, manuscrisul lui Nicolae Milescu, care ne-ar ajuta să dezlegăm o problema
de istorie literară, s-a pierdut.
în predoslovia "Bibliei" lui Șerban Cantacuzino se află scris următoarele.
"Și mccmstm mm

fmcvt

kM tMcircm

mccstci srhtc scripturi, fmcmnb

MVkTM

ncvoințm și

besrvkă cHekTViMkă bcsPRc °

P3RW PVINb bMSCMkl ȘT1VȚI FOMRTC bCN klMBM CklNCMSCM. PC PRCM WkCPTVk CCk blNTRC bMSCMkl MS Șl MRHICRCV GhcRMMNONISIS. Șl. bVPM
PCTRCCeRCM kVL Pe a^l CMRC $-MV ÎNTMMPkMT: Șl bCSPRC MkTM PMRTC. Ml N0ȘTRI1 0MMCN1 Ml kOCVkVI NV NVMMI I’CbCPSH'l 1MTRV M HOflS
TRM klMBM. CC Șl be klMBM CklNCMSCM Mrâlib ȘTIIN^M CM SM 0 TMkMMCCMSCM: CMRI kVMNb kVMINM Șl bCNTR-MkTC ISVOMbC VCCHI Șl MkMTVRMli-

70 be bMSCMkl. Cv VRCRCM kVI bvMNCSCV 0 MV SMrâRȘIT prccvm se vebc."
Colaboratorii români, "Ml noștri ommcni Ml kocvkvi", sunt pomeniți în epilog:

bv-k€ CV CCk CUNOSC Mk CCkOR

"TlPMRITV-S-MV MCCMSTM SrâNTM CMRTC IN ORMȘ ÎN BvCVRCȘTL 1NSM CV CHCkTVIMkM PrCM kVMINMTVkVl. PfiCM CRCȘTINVkVI Șl P^1

SVkVI boMNVkVI Șl STMPMNVkVI NOSTRV loMH ȘcRBMN C. BmSMRMB VoCVObM. BIRVITORVk Șl OBkMbVITORVk M TOMTM UnGROWM

ÎH

NCvX)INȚM Șl INbRePTMRCM CCkOR CC S-MV ÎNTMMPkMT bMSCMkl Șl MMI MVkT bCSkVȘlNbV-SC PRO klMBM ROMMNCMSCM bC CCI MICI Șl Pb^ blt+"

2 ISOGOFCT 1 BRMT CGO RmBV koGOFMT."
După cum se poate remarca din text, traducătorii români sunt Șerban și
Radu Greceanu, ambii logofeți în cancelaria domnească și cunoscuți P™n
cunoștințele lor de limbă greacă, fiindcă au mai tradus din grecește într-o frumoasa
limbă românească: "Pravoslavnica Mărturisire a lui Petru Movilă" și "Mărgăritarele
TRV SkVBIke MmRII $MkC ȘmRBMN BIV
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Sfântului loan Hrisostom". tipărite mai târziu în epoca lui Brâncoveanm Apariția în
1688 a primei ediții românești integrale a Bibliei - cunoscută sub u Iul de Bibha
la București" - este apreciată drept monumentul biruinței depline a im i
un
limbă a cultului ortodox. încununarea eforturilor depuse pe întin er ‘
।
secol de numeroși cărturari, clerici și mireni din țările române, pentru ‘ lirnresti"
tipărirea în limba română a principalelor texte religioase, Biblia e
eni cu
Prin claritatea textului, acuratețea frazei, consecvența folosirii ace oraș
jp
aceleași înțelesuri, este considerata actul de consacrare a limbii rom
terară și limbă de cult.
deschide
Și dacă ne uităm de pildă și argument în același timp, cum
această "Biblie":
^rcc Jăcea bea"be-aeepvT a Făcw bvMaesev oeRivb și PăMăawL laRă PăMăawb ena

și aeTocMir. J Wfv

svpRa pResre eeb FăRă be Fvab. Și bvnvb bowwiM se PVRTa beaswRa apei Și sise bwaesătf să se Facă bvwiaă.

sau începutul "Evangheliei" lui Ioan: "ba incepvT eRa ewăawb și owăawb eRă ba buMNCF ,
cvvăHTVk Seesra, ba laeepw eRa ba bvMae?ăv. Toare PRiHTR-lHsvb s-av Făew și FăRă be bâasvb mimic wa

FăevT. iHTR-lNsvb eRa cia^ă. și via^a eRa bVMiNa oaweHibOR. și bVMiwa bVMiHea?ă la Ihtvhcrc . ,
evpRiHs-o. FosT-av trimcs be ba bvMae?ăv va om. avMebe eăRVia eRa loaa", constatăm că

folosită

de traducător este limba literară de astăzi.
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D. Biserica mare
a) Arhitectura
kKora be pro Răsăriw. aeca a tmea paiwimR. ce se formwA sprc
un î»vb ceTăni. sprc hteffil și Miasăhoaptc bin boc rAnlvri be rm. construita be came snwpi loasar și I asie, iar spr«
in rața răului Prnhooa. lintr-un locu tescHisv. Braptu in mirlwul aceswi patrulataru. se află construită bisewca i
o humimu cea Maae a mohastirai Sinaia"82, nota arhimandritul Ghenadie Enaceanu in lucrare
intitulată "Istoria Sântei Monastiri".
je
într-adevăr, așezată în incinta nouă și închinata Sfintei Treimi, pe^
răsărit a vechii incinte, biserica mare domină maiestuos prin dimensiuni și i a
lăsându-se admirată mai bine de un secol. Biserica mare a fost construită di P ^^2,
cărămidă între anii 1842-1846, prin stăruința călugărilor care traiau aici. In
starețul loasaf pune temelia acestei biserici, dar, murind în anul următor, o la^^e
C3ffl RIN roșu Șl iHwa-, Biserica este terminată apoi, prin strădania urmașului sau in stare
Paisie arhimandritul, care în anul 1846 o tencuiește, o zugrăvește și n a
tapeteasmă. Deteriorată de mai multe ori, biserica a fost minuțios restaura
1898-1903, cu cheltuiala Eforiei Spitalelor Civile din București, in timpul start
Nifon Popescu. Acest lucru este confirmat și de pisania veche (prima) a i
despre care vorbim:
"Ba WRSVb anilor b€ ta Mântuitorul nostru Iisus Hristos 1695 sa ?w Santa Mănastira Sinaia be farCT™1
"Sa or,swam In finc

>wr«

și partoa

pomanira ctitorul

Mihaiu Cantacuîino.

mahala Spătar. intru chwaa awrmirii te Săntai

HăsaMoara b

BuMNeseu; a ia laatul 1843 sau «ai abăuear aeeasTă Sântă Bisarică In iilala prca luminatului nostru
^HeoRLHe Bmtrk Basescu vM cu blacoslooania Praa Sfințitului Mitropolit al tarai B.B. Haofit. cu ch

« Și lin aneRosiRca faricitilor ctitori. în humclc Prca Sfintai Traimi și cinstiraa te Sfintai Hăsciitoarc
Bumncjcv. Sa Încăput îiliraa acastai bisarici be roșu 1h sTAReția cursului păRIHTA Ioasaf Hrchimandritub.

lc

' '

a Și răposat 1n Bomhul. și sa și lasăpărșit prin stăruilca. osARbia și ostcncala (be ba inccputul TeMebiei. «
^«fioșiei Saue parintw Paisie ^rchimanaritul ctitorul acesrui Sfanț locaș, și toatc poboaiseLe pe biNbAUNTRU și *r®a
țu cHiuiLe IMPRUWR cum se oăb 1846. aucusT 15."
înainte de a trece la noua formă arhitecturală a bisericii mari, se cu
spune câteva cuvinte despre arhitectul acestei opere mărețe. Mai întâi trebuie cU '
cut faptul că arhitectul care s-a ocupat direct de planul arhitectural al bisericii «
și de executarea lucrărilor de refacere a acestui lăcaș, a fost I. Gh. Pompihan Și nu
George Mandrea, cum s-a crezut până acum. Arhitectul George Mandrea a fost ar utectul Eforiei Spitalelor Civile, dar care s-a ocupat direct de alte lacașun c^
administrate de Eforie, precum și de alte lucrări de arhitectură, restaurare, etc.
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îndoim că a contribuit la planul arhitectural realizat de I. Gh. Pompilian, în calitate
de arhitect al Eforiei, dar, așa cum a consemnat și starețul de atunci, Nifon Popescu,
ln 'Condica Mănăstirii", în anul 1900 arhitectul George Mandrea venea la Sinaia
împreună cu eforii Eforiei, "sA cabă uvcRARiue csccwe", "Toți cei M3 ne svs au vctmt Sim și MONasriRea ev
<XWNea CONTROLĂRCI BVCRMRIlsOR b€ RCCl^blRC

BlSCRICII Mffîl “ VRMftib fl S€ ÎNCCPC PICTURIkC - SlWȚ SlNfliT SrCMNDRFF NlFON".

Este vorba despre vizita făcută la 30 ia-nuarie 1900, de către: "3. Sc. Gra - Cfor a Spitmor
M. G. CaNWftiNo - Cfor. bocTORVb F. TmobORescv - Cfor. Gcorgc Mandra - eiRHircOT’ și o altă semnătură:
"••• biRecTORVb froRiei SiweiiOR".

Reiese că arhitectul George Mandrea "a vwar Sinaia și MânăsTiRea", la finalizarea
lucrărilor de arhitectură ale bisericii mari și înainte de începerea picturii. Cum era și
firesc (ca arhitect al Eforiei), George Mandrea va fi prezent la Sinaia la ceremonia resfințirii (1903), când, printre altele, în cuvântul său Eforul Cantacuzino aduce
mulțumiri celor doi arhitecți: George Mandrea și I. Gh. Pompilian, care au început și
desăvârșit opera (arhitectura bisericii mari), așa cum vom vedea mai departe.
în consecință, George Mandrea va fi fost inițiatorul lucrărilor de la biserica
mare, dar cel care le-a continuat și terminat a fost I. Gh. Pompilian. Este explicabil
faptul, dacă avem în vedere că perioada marilor refaceri ale așezământului monahal
de la Sinaia (1893-1903), este și perioada de mari realizări în dezvoltarea orașului
Sinaia (lucrări de construcție) și a altor lucrări de restaurare ale altor lăcașurilor de
cult aflate sub administrarea Eforiei și al căror arhitect îl arată pe George Mandrea,

"awecwk Cfwi".
în același timp, documentele vremii83 pun lucrarea de arhitectură de la bi
serica mare a mănăstirii Sinaia, pe seama arhitectului I. Gh. Pompilian, care a mai
construit, tot în Sinaia, și hotelul Caraiman.
I. Gh. Pompilian nu a fost numai un simplu arhitect, ci a avut și funcții, cum
ar fi: președinte al "Societății Arhitecților Români", director general în Ministerul
Educației Naționale, consilier la societatea "Tinerimea Română", arhitect inspector
general, profesor și rector la Academia de Arhitectură din București. La 2 iulie 1938,
trece la cele veșnice.
Revenind la arhitectura bisericii mari a mănăstirii Sinaia, trebuie remarcat
faptul că planul arhitectonic pe care îl are biserica mare acum, este măreț, mai
impunător, față de planul arhitectonic pe care l-a avut biserica înainte de lucrările de

refacere din perioada 1898-1903.
Proporțiile generale ale bisericii au tendința de a se înălța, în special la turle,
în comparație cu arhitectura veche a bisericii mari, unde erau mai scunde și mai
masive. Cele două turle de pe naos, se înalță, se subțiază în planul arhitectonic actu
al, apropiindu-se de dimensiunile turlei "Pantocratorului", de pe naos.
Arhitectul I. Gh. Pompilian, reconstruind biserica, a realizat o interesantă
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sinteză de elemente stilistice moldovenești și muntenești, ușor de remarcat în exte
rior. Astfel, o biserică cu ziduri groase (93 -1,65 m) și contrafort! puternici, sunt ca
racteristici ale mănăstirilor din Moldova, și pe acestea, arhitectul I. Gh. Pompilian a
grafat elemente specifice stilului brâncovenesc din Țara Românească.
Biserica cea mare are un plan treflat (38,30 m lungime și 12,80 m lățime,
având o suprafață de 491 nf), iar interiorul ei este divizat în trei părți specifice
locașurilor de cult ortodoxe: pronaos, naos și altar. Pe naos deasupra, pe cele patru
arce ale sale, prin intermediul unui sistem de trompe de colț, se înalță o turlă cen
trală, de secțiune octogonală, care este străpunsă de opt ferestre. Patru coloane
rotunde din piatră frumos decorate cu motive vegetale (pictură în ulei), susțin bolta
semicilindrică a pronaosului, iar pe pridvorul închis, se înalță două turle-clopotniță,
frumos decorate și care sunt legate în interior de cafas (locul destinat corului).
Cornișa decorată încoronează și ea monumentul. Fațadele exterioare din cărămidă
aparentă, cât și chenarele ferestrelor și ușilor împodobesc lăcașul sfânt prin com
poziția lor, prin sculptura fină în piatră, prin chenarele înflorate împodobite cu
motive vegetale și geometrice. Acestea se îmbină armonios în noul plan arhitectonic
al bisericii, conferindu-i măreție, eleganță și armonie arhitecturală. Tot în partea exte
rioară a bisericii mari se află în zona superioară un șir de nișe, adăpostind chipuri de
sfinți pictați pe un fond albastru. Zona inferioară cuprinde un șir de firide înalte ale
căror arhivole sunt realizate din ceramică smălțuită, roșie, galbenă și albastră (trico’ care conferă bisericii o anumită notă de rafinament constructiv. Un brâu de
~ amică smălțuită de culoare verde, format din trei linii răsucite din loc în loc,
singu^D^ b*ser*ca poate fi interpretat ca simbolul unității Sfintei Treimi într-un
MoÎdo $Umnezeu’ ^ar ca simbol al celor trei principate românești: Transilvania,
ova șî Țara Românească, unite într-o singură țară, România.
. Ceramica policromă smălțuită, cu ajutorul căreia s-a executat brâul verde ce
l°ară biserica și chipurile sfinților montate în șirul de firide de sub cornișă, a
fost adusă de la Viena.
scul tor^ar<^°Sea^a ^isericii mari este din marmură (mozaic), realizată de cunoscutul
mos
ucureȘtean Oscar Spaethe. Vitraliile ferestrelor cu motive geometrice, fruorate, lasă să pătrundă în locașul sfânt o lumină caldă și liniștitoare.
1 ano
B1^serica mare a mănăstirii Sinaia a fost acoperită cu tablă de aramă în anul
1908, cu frumoși
,
motivele geometrice, așa cum se poate vedea și pe clopotnițaturn, acoperită în același an.
Noua biserică, construită într-un stil armonios, un stil arhitectural ce îmbină
armonios, atât în interior ca și în exterior, vechiul stil moldovenesc cu elemente arhi
tecturale ale renașterii brâncovene, devine astfel o construcție-sinteză unică arhitec
turală.

In ansamblul său arhitectural, biserica mare se impune prin dimensiunile
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sale, prin armonia planului arhitectonic, ca o adevărată "Catedrală a Carpaților", pe
care o privesc înmărmuriți nu numai Bucegii, ci și tot sufletul care vibrează în fața
adevăratelor valori.
b) Pictura

Așa cum arată Ghenadie Enăceanu în lucrarea sa "Istoria Sântei Monastiri",
pictura inițială a bisericii mari a fost executată de D. Cătulescu, care: "av combin™ fomtc
HCMCRIT STIkVk PICTURILOR BlîANTINC CV CCkV RCNĂSCVTV AkV OcCIbCNTVkVk Șl CV MObVk ACCSTA SC POffFC blCC, CĂ ÎN RCSVkTATV SA

aVVTV VNV STIkV bC PICTVRâ PROPRIO ROMĂNCASCĂ. Șl ÎN AbCVĂRV, OBSCRVĂNbV-SC ÎN MObV SPCCIAkV PICWRIkC bIN &SCRICA MMC A MONA
S'™ S1NACA. SC bISTINCC 0 VMPkCRC A FORMCkOR VMANC. CMC ÎN PICTVRA BIZANTINĂ NI SC PRCfflTĂ PRCA TR8SC, Șl bC AkTĂ PARTC NV SC

VCbC ACCA ABVNbCNȚĂ bC FORMC VMANC. CC CMACTCR15CA5Ă PICTVRA OCCIbCNTAkĂ RCNĂSCVTĂ. In CCNCRC. PICTORVk li. GăWkCSCV CAVTĂ ÎN
PICTVRIkC. CȘITC bIN PCNCkVk SĂV. CA SĂ RCbCn FORMCkC CORPORAkC MC RoMĂNVkVI CMC ORbINM CSTC PROTORȚlObUiTV. ATĂT ÎN PRIVINȚA

STATVRCL CĂT Șl A MVSCVkATVRCL"»^

Dacă pictorul D. Cătulescu, prin combinație de stiluri, reușește un nou stil
în pictura bisericii mari: "stilul românesc", după lucrările de refacere efectuate bi
sericii mari (1898-1903), când i se modifică planul arhitectonic este schimbat și stilul
picturii. Astfel, în 1903 - anul resfințirii bisericii, pictorul danez Aage Exner încheia
lucrările de pictură în ulei, în stil neobizantin.
Exner era unul dintre membrii echipei de restauratori veniți în țară în tim
pul regelui Carol I și lucra sub conducerea lui Lecompt de Nouy.
Cu studii speciale de ornamentare și pictură bizantină făcute în Orient,
Lecompt de Nouy a ținut cont în lucrările conduse de el și de modelele întâlnite la
noi, din care s-a inspirat atât el , cât și numeroși zugravi angajați.
Ucenicul de frunte al lui Lecompt, pictorul Aage Exner, cu studii la
Academia de Arte din Copenhaga, va înfrumuseța cu picturile sale și alte biserici,
cum ar fi : biserica de la Bușteni (ctitoria regală), biserica Mănăstirii Curtea de Argeș
și biserica "Sfinții Trei Ierarhi" din Iași.
Biserica mare a mănăstirii Sinaia a fost terminată de pictat în anul 1903 (o
suprafață de aprox. 2000 m2), iar în același an, cu ocazia resfințirii bisericii, Exner a
fost decorat cu "Medalia Refacerii".8*
Pictura bisericii mari, bine executată ca tehnică, stil, decorații interioare,
reliefează studiul făcut de Exner la bisericile vechi, câștigând experiență în pictura
bizantină. Cu toate acestea recunoaștea: "că ar picta în koc bc ncVRike ȚCAi’CNC și tctovatc. mai bvcvros figvri NATVRAkc. mai artisticc. chprcsivc"86 , nereușind să înțeleagă mesajul profund al picturii bizan
tine, acela de a scoate în evidență mai mult "omul transfigurat", "duhovnicesc" (vezi
chipurile asceților) și mai puțin chipul "omului trupesc" (ca în picturile renascen
tiste).
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Culorile care predomină în pictura bisericii sunt: roșu, auriu mozaicat, albas
tru și verde. Pictura lui Aage Exner se remarcă prin armonia compoziției, combinația
artistică a culorilor, prin decorația, precizia și finețea desenului, precum și prin
prospețimea coloritului. Impresia generală este mai puternică. Impresionează
bogăția veșmintelor în culori armonioase și sobre, precum și ornarea.
Pictorul s-a dovedit a fi un bun cunoscător al iconografiei, respectând locul
fiecărui registru , înscrisul numelui pe verticală. Părțile interiorului care nu admit re
gistre cu sfinți, cum ar fi: în jurul ușilor și ferestrelor, coloanele, arhivolele etc., sunt
frumos decorate de pictor cu motive geometrice și vegetale.
Pe bolta sfântului altar distingem icoana Maicii Domnului cu Pruncul pe
brațe, fiind străjuită de îngeri. Maica Domnului domină întreg spațiu bisericii și le
apare credincioșilor drept călăuză, nădejde și sprijin. Privirea ei nu o îndreaptă spre
Timonierul Hristos de pe Sfântul Prestol, ci spre cei ce pot fi bântuiri de îndoieli și
deznădejde. Este o pictură impresionantă ca dimensiuni pentru sufletul evlavios care
vine să participe la slujbele religioase.
Puțin mai jos, tot în sfântul altar, sunt reprezentări în șase registre sfinții ier
arhi care au apărat și slujit credința ortodoxă prin viața și învățăturile lor, unii
lăsându-ne rânduiala slujbei Sfintei Liturghii (Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur
Și Sfântul Grigorie).

In naos, în turla principală, construită printr-un sistem de trompe de colț și
arce suprapuse, care micșorează diametrul și dau un anumit dinamism înălțării, pe
boltă se află lisus "Pantocratorul", cu inscripția în cerc : "boaMNC. cawă din cen și ra și imecvvvt-

W 3 $^-0 Me™ Ta" (rugăciune pe care o rostește arhiereul în cadrul slujiaf1' TQt *n tur^a mare sunt pictați cei patru evangheliști (Matei, Marcu, Luca și Ioan),
absid a^Si(^e^e naosului, de mari dimensiuni,sunt zugrăvite "Nașterea lui lisus" (în
- 1 a
dreapta) și "învierea lui lisus" (în absida din partea stângă a naosului). Tot
anul A
Pictaț*
militari, sfinții care au acordat libertate creștinismului la
sfinții I ^mPăratfi Constantin și Elena, mama sa; părinții Sfintei Fecioare Maria,
- 1 Ioacbim și Ana, precum și alte registre cu scene din activitatea și minunile
sava'S'« <le Mântuitorul.
deoseb' În Pronaosul bisericii sunt pictați cuvioși și mari asceți. Atrag atenția în mod
Mit
1 tablourile votive din pronaos, care reprezintă următoarele personalități:
repreze
?r'mat
Gheorghian, care a resfințit biserica în 1903 ; regele Carol I,
- • o.
ln costum de ofițer, mâna stângă sprijinind-o pe o coloană de piatră,
areia n lipsește un colț (aluzie la regatul României, de unde lipseau Bucovina,
sara ia și Transilvania). în partea opusă este pictată regina Elisabeta, ținând de
mană pe principesa Maria, singurul copil al familiei regale, mort timpuriu,la 9 aprilie
1874, iar în mâna stângă ținând o carte (aluzie, poate, la "Evanghelia" cu miniaturi,
scrisă de regină și dăruită Mănăstirii Curtea de Argeș). Ultimul personaj pictat în acest
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registru este spătarul Mihail Cantacuzino, ctitorul mănăstirii Sinaia.
în pridvorul bisericii, pe boltă și lateral, sunt zugrăvite icoanele celor trei
hramuri ale mănăstirii Sinaia: "Sfânta Treime" (biserica mare), icoana Maicii
Domnului (hramul bisericii mici) și icoana Mântuitorului lisus Hristos (hramul para
clisului). Deși ultimile două icoane nu respectă întru totul iconografia celor două hra
muri, Exner a vrut să respecte vechiul registru din pictura lui D. Cătulescu.
De remarcat faptul ca în pridvor D. Cătulescu a surprins în vechea pictură a
bisericii mari icoanele a patru hramuri de biserici. Icoanele celor trei hramuri
amintite mai sus (este vorba despre cele trei hramuri ale lăcașurilor mănăstirii) și o
altă icoană, a Sfântului Ierarh Nicolae, patronul bisericuței schitului de pe Molomăț,
cartierul Furnica de astăzi, de unde pustnicul rugător a văzut minunea, care a stat la
baza construirii acestui așezământ monahal (vezi legenda).
în exteriorul bisericii mari, la partea superioară a zidului, cât și la turla mare
sunt nișe încadrate în ceramică policoloră, iar în nișe, pe un fond albastru, sunt
zugrăvite chipuri de martiri, drepți, cuvioși, pustnici, prooroci și patriarhi. Ușa exte
rioară a altarului este vegheată de icoana Maicii Domnului, însoțită de Arhanghelii
Mihail și Gavril. Iar la intrare în pridvor "Emanuel" binecuvântează de pe boltă sufle
tul evlavios. Tot aici este reprezentată în mozaic icoana hramului bisericii mari
("Sfânta Treime").
Revenind la partea interioară a bisericii mari, deosebit de impresionant este
și mobilierul bisericii: tâmpla (catapeteasma), cu icoanele împărătești și praznicale
(îmbrăcate în argint), unde icoana Sfintei Treimi (icoana hramului) este încadrată în
mijlocul tâmplei, înconjurată de medalioane cu cei mai de seamă profeți ai Vechiului
Testament și cu cei 12 Apostoli. Deasupra tâmplei se înalță maiestuos Sf. Cruce,
având de-a dreapta pe Maica Domnului, iar de-a stânga pe Sf. Ev. Ioan (imaginea
Golgotei). Apoi sf. cruce din altar, tetrapodul, masa "jertfelor de poame", analoagele,
stranele, tronurile regale, cel al mitropolitului (cu medalion Hristos - Arhiereu), al
starețului și amvonul, toate sunt sculptate în lemn de paltin și acoperite cu foiță de
aur. în naos se află tronurile regale, unul cu blazonul regal și emblema "Nihil sine
Deo" (Nimic fără Dumnezeu), iar celălalt, cel al reginei Elisabeta, având încrustate
inițialele E. D. (Elena Doamna). Aici se află și tronul principesei Maria (fl874),
fiica celor doi amintiți mai sus. Impresionează finețea sculpturii cu elemente vege
tale (vița de vie, spicul de grâu, strugurele) și geometrice, minuțios executate. O biju
terie artistică este și amvonul bisericii mari, o admirabilă sculptură în care este fixată
icoana Mântuitorului - Arhiereu și icoanele celor patru evangheliști (Matei, Marcu,
Luca și Ioan). Aici este locul de unde diaconul citește din Sf. Evanghelie la Sf.
Liturghie. La fel de frumos sculptate și acoperite cu foiță de aur sunt și ramele care
încadrează cele două icoane din pronaos: icoana Sf. Nicolae și cea a Sf. Serghie,
icoane dăruite în 1903 de către țarul Nicolae al Rusiei.
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Mircrawi Snaa------------------------------------------------------------------------------------------ Restul mobilierului, așezat în pronaos, este din stejar frumos sculptat.
Aceste bijuterii care alcătuiesc mobilierul bisericii mari au fost executate de
reprezentanții Școlii de Arte și Meserii din București sub directa îndrumare a sculp
torului Constantin Babic.
Interesant ca execuție sculpturală și mesajul pe care il transmite este și
"Scaunul cel de Sus" (tronul arhieresc din sfântul altar), executat din marmură de
culoare maro, probabil de același sculptor Oscar Spaethe, care a lucrat și mozaicul
de marmură din biserica mare.87 Tronul arhieresc din altar este străjuit de două cruci,
săpate în marmură, la baza tronului, de o parte și de alta, iar spătarul are formă de
timonă (cârma corăbiei). Acesta este locul unde, nevăzut, veghează Timonierul lisus
Hristos - "Capul nevăzut al Bisericii", aici stă și arhiereul - slujitor al Marelui Arhiereu
Hristos, care cârmuiește biserica ca pe o corabie pe valurile vieții către răsărit, către
eshaton, către Hristos.
Tot în biserică, pe peretele sudic, la tecerea din pronaos în naos, se află una
din cele mai remarcabile piese ale mănăstirii Sinaia: epitaful executat de Ana Roth
din București. Acest epitaf, lucrat cu acul, în fir de aur și mătase colorată, pe pânză
de bumbac, început în anul 1897 și terminat în anul 1900, este înregistrat în cata
logul UNESCO.
Candelabrele bisericii mari, cumpărate de la Viena, au fost de la bun început
instalate cu lumină electrică. De remarcat faptul că mănăstirea Sinaia a fost prima bi
serică și mănăstire din țară iluminată electric. Abia după aceea Biserica Ortodoxă
Română a aprobat introducerea iluminatului electric și-n celelalte biserici. Au existat
uidoieli în ceea ce privește iluminatul electric, dacă poate într-o biserică să
înlocuiască lumânările de ceară.

Candelabrul cel mare din naos are 48 de lumini, dispuse în patru cercuri și
are atârnat de el un ou de struț dăruit de regele Carol I.
Biserica mare a mai fost înzestrată și cu frumoase sfeșnice împărătești
aj, avand stema țării pe ele și care sunt sprijinite pe lei lucrați din bronz,
easemeni, a avut și șase sfeșnice mici (cu o singură lumină), care făceau parte din
podoabele de început ale bisericii.
Pe o scară în spirală, care pornește din pridvor se ajunge la cafas (locul des
tinat corului bisericii), iar mai sus, în turla bisericii, se află montat un clopot, având
inscripția: "3ccst chow s-sv bĂRVir be Rew, Cm I Sfintei Mănăstiri
in amintire m be 3 ocTOMBRie 1893
ÎN CĂRe S-fl NĂSCUT pRINCIPCbe C«ROk. FIUL PrINCIIWI FeRbINĂNb. MOȘTCNITORVb TRONVbVI Șl a PrINCRSCI MăRIă el RoMĂNICL (TuRNăT

be CeoRce Cocssncr. Cicnă)".

Copleșit de atmosfera sacră din interiorul bisericii, de frumusețea picturilor
și a mobilierului, vizitatorul, căruia misterul sacrului i-a zdruncinat în suflet siguranța
lumii, determinându-1 să revină cu și mai mare ardoare la pietate, va părăsi incinta cu
gândul Ia ctitor. Se va întoarce, deci, la intarea în biserică și va căuta cu privirea pisa114
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nia, din conținutul căreia aflăm că:
"Această
tuirii

sfântă biserică

cu hramul Sfănta Treime

întemeiată în anul mi

MbCCCXIII SA RECLĂbIT Șl ÎMPObOBIT PRIN MUNCĂ STĂRUITOARE A MAI MULTOR ANL

bCSCH15ĂNbU-SE CREbINCIOȘILOR SPRE RUGĂCIUNI ÎN XXVI MaI MCMIII AL TREIZCCCLEA Șl ȘAPTE ĂL
boMHICI LUI CAROL |-UL ÎNTRU POMENIREA ÎNTÂIULUI PlEGE AL llOMĂNIEI Șl A REGINEI ClISABETA. A

Principelui Moștenitor FcRbiNANb și a Principesei Maria. a Princiklui Carol și a Principeselor

Clisabcta și Măria. niNb Mitropolit Primat Iosif Gheorghian. Stareț m măhăstirei a Sinaiei
^RHIMANbRIT HlFON. pRCȘEbINTE aii CONSILIULUI bC MINIȘTRII blMITRIE StURZA. CfORI ai SPITALELOR
Cicilc 3leh. Scar. Ghicti, Ik C. Cantacuzino. General bn 3nbrei Fotino."

Toate eforturile de refacare a bisericii mari, ctitoria
stareților loasaf și Paisie, începute în 1898, se încheie în
1903, când biserica apare sub o altă formă, noul plan arhi
tectonic conferindu-i mai multă măreție, așa cum o vedem
și astăzi.
Așa cum reiese și din noua pisanie a bisericii mari,
la 26 mai 1903, biserica este redeschisă credincioșilor spre
rugăciune. La actul sfințirii bisericii au luat parte regele
Carol I, regina Ellisabeta și regele Ferdinand, pe atunci
principe moștenitor al tronului, reprezentanții Eforiei, în
frunte cu Dr. Cantacuzino (eforul E.S.C.), iar slujba de
târnosire a fost oficiată de Mitropolitul Primat Iosif
Gheorghian, însoțit de un sobor de preoți și diaconi.
Cu această ocazie regele Carol I a rostit un discurs
din care reiese atașamentul și
recunoștința sa față de acest
așezământ, care i-a fost gazdă.
Rețin atenția în mod deosebit
următoarele:
"Bisericile

și

mănăstirile

aproape singurele monumente ce
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Fig. 39.
Ceremonia resfințirii
bisericii mari 26 mai 1903

sunt

NE—AU RĂMAS
ÎNSEMNĂTATE

bEOSEBITĂ l’CNTRU ISTORIA PATRIEI. CĂCI INSCRIPȚIILE
PĂSTRATE PE ZlbURILC LOR AU FOST bE MULTE ORI

SINGURA CĂLĂUZĂ A ISTORICULUI PENTRU A bETER-

MINA bOMNIA GOSPObARILOR, OBĂRȘIA NEAMURILOR.

C^IRMUIREA VLĂbICILOR Șl FAPTELE RĂZBOINICE"...
"Scumpe și

lulci amintiri

Ne leagă
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Fig. 40.
Act comemorativ

"Voi PăsTRa o mo scumpă ne aceasTă FRVMoasă sfiim ba w cu
plăccrc

aw bvar iW.88

în continuarea ceremo
niei, eforul Eforiei Spitalelor
Civile din București, Dr.
Cantacuzino, cel care a
inițiat lucrările de restaurare
și le-a susținut material și
financiar, mulțumește fami
liei regale pentru partici
pare; amintește faptele care
au marcat istoria mănăstirii,
începând cu legenda, tre
când la persoana venerabilă
a ctitorului Mihail Canta
cuzino, la faptele mărețe
care l-au însuflețit (cum ar fi
filantropia), fapte care sunt
preluate de Eforie. După tre
cerea în revistă a realizărilor
Eforiei în orașul Sinaia și la
mănăstire, eforul Cantacu
zino aduce mulțumiri celor
doi arhitecți, G. Mandrea și
I. Gh. Pompilian, care au început și desăvârșit opera - recon
strucția bisericii mari. Tot acum îi sunt aduse mulțumiri și pic
torului danez Exner, care a fost decorat cu "Medalia
Refacerii".
De remarcat și faptul că Eforia Spitalelor Civile a
întâmpinat evenimentul de la 1903 cu o medalie, este vorba

16
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de "Medalia Refacerii”, din argint și bronz, turnată de gra
vorul G. Popescu.89 Pe aversul medaliei se observă chipul
regelui (capul întors spre stânga), deasupra fiind scris: "Cbrou
I Rece a Romanici", iar sub capul regelui se află scris pe cinci rân

ui

ui 26 mai 1903 in Ab
Fig. 41.
Pe reversul medaliei se Actul din 3 octombrie
observă biserica mare a mănăstirii Sinaia, în spate munții și 1903 cu semnăturile
soarele răsărind, iar în partea de jos având inscripția "SfAnta membrilor Sfântului
Sinod care au partici
fewe biH Sinaia", este vorba de hramul bisericii mari.
pat la botezul
în încheierea ceremoniei de resfințire a bisericii a
Principelui Nicolae
avut loc semnarea actului comemorativ, din conținutul
căruia aflăm:

duri:

"Jibiră ui ANVb 1846. rcstavrată

1902 și sniNȚiră

XXXOIUca an Mb bOMNici Rcccbvi CAROb 1".

"3cCMSTĂ SfANTĂ Șl bvMNC3C!ASCĂ UlSCRICă CV HR9-

MVIi SfINTCI TrcIMI. ClsĂblTM bC NOI PC TCMCbllbC BISCRICII bIN 1843.

SPRC bAVbA bVl bvMNC5CV~3TOTPVTCRHICVb OCROTITOR Mb RcCCbVI
Romanici. s-a snuȚir bM 26 mai. anvr mantvirii 1903 și Mb bom-

NiCI RcCChVI CMROb I Mb 38~bCA AN. bC ^RHICPISCOPVb Șl MlTROPOblT
Ah VnGR0-\)aUIHIC1. PrIMMT Mb RoMANICI IoSIF QcORGIAN. INCONAVRMT

bC 3RHIMANbRITVb HlFON STMRCTVb Șl iNTRCGVb SOBOR Mb MĂNĂSTIRII
Sinaia. fonbata in 1695 bc Spmtmrvb Mihair Cantacvjino. bc

fată

FTNb MmRCSTATCA Sa RcCCbC CuHOb I. RcGINA CbISABCTA. PRINCIPCbC
MOȘTCNITOR FcRbINANb. MINIȘTRII. CFORII SPITAbCbOR CIVIbC. 3b. GhICA.

bR. 3b. CaNTACVSINO. bR. FoTINO. 3b. CvbOGbV. bIRCCTORVb C.S.C.
Meii MVbȚI bCMNITARI Al STATVbVI Șl AbVNARC MARC bC l’OPOR bIN 3vb.
Prahova

și wn Imprciivrimi.

Brcpt cârc s-a scmnat

mccst act

bc

fvNb^IVNC SPRC OCȘNICĂ AMINTIRC."90

La câteva luni de la acest eveni
ment, mănăstirea Sinaia avea să fie gazda
unui eveniment însemnat. Aici avea să fie
botezat, la 3 octombrie 1903, principele Nicolae, slujba de
încreștinare a micuțului fiind oficiată de starețul mănăstirii,
arhimandritul mitrofor Nifon Popescu. Așa cum reiese din
"Condica Mănăstirii", la ceremonie au asistat și ierarhi ai
Sfântului Sinod, care au și semnat în "Condica Mănăstirii .
"Iosif MlTROPOblT Primat. Partcnic Mitroiwvr Morbovci și Svccvci. 3tanmsic Ab

RAMNICVbVI. ^HCRASIM Ab RoMANVbVI. blONISIC Ab liVJAVbVI. I10N0N ^PlSCOPVb HvșibOR. GhCRASIM
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fiind la NaȘU1 prin^ului Nicolae a fost țarul Nicolae al II-lea al Rusiei, reprezentat
aur ci h Ulai-a 6 ° elegație’ care a dăruit starețului mănăstirii o cruce pectorală din
rica mai°Ua 1COane a^use de la mănăstirea "Sfânta Treime" din Moscova pentru biseîn sculnti a.manast rii’ Este vorbă de cele două icoane din pronaos, frumos încadrate
finului ci ra^rită|? Care rePrezintă pe Sfântul Ierarh Nicolae, patronul nașului și
dele Fie PCf an\l| Serghie’ sfănt rus- Icoanele pot fi văzute și astăzi străjuite de cansi dăm r
-°St 3 USe
*a Moscova în timpul restaurării bisericii mari, în iulie 1898
șt darune mănăstirii cu prilejul botezului principelui Nicolae.
manast*rea Sinaia a fost locul de suflet al familiei regale o dovedesc și alte
f
care au avut loc aici. Astfel, în noiembrie 1894, starețul Nifon Popescu
° icieze slujba "Cununiei de argint" regelui Carol I și reginei Elisabeta (25 de
Drincin CAjăt°ri^ re^Șioasă- 25 ianuarie 1869 - noiembrie 1894). Cu acest prilej
esa ana e Wied dăruiește mănăstirii o cruce mare de argint, cu piedestal
Mr r $ aban°s, pentru altarul bisericii mari, având următoarea inscripție: ’’hflRVFfl
Na leal
V?l€b 1H
NVMȚII b€ 3RCINT 3 M.M.SÂ (fowl CAROL I Șl RwM €blS®em

evenirr.
avea că

f

TâRCȚitib

rhim.

IFON ah Ikea",

iar mai jos scrie: "8 scpt. 1870 NașwRea PRirmsei Maw a RomWL

9 wwe 1874 Mcwea ei".
altnoqâMtă cruce din altarul bisericii mari are următoarea inscripție: "tavmî
.. Mmi be
goths, msro bvcess be Rusia spro awimea șebeRii ta Sinaia 5 sei’T. - 31 oct. 1893.

Manb

ma be

s-a NăscvT pRiNcme Csroe. $TăRew Srhim. Nifoh".

renala
SUnt ^te mărtur^ care atestă faptul că înalții oaspeți ai familiei
locul
Sinaia 0a^Castelul Peleș), nu ocoleau niciodată mănăstirea,
mănăstir
a
re^ale- în 1896 M.S. Alexandru I, regele Serbiei, vizitează
ea, după sărbătorirea bicentenarului (1895).
în timn
ncbeierea prezentării obiectivelor din incinta nouă și restaurării acestora
de restai CUV1^e sa amintim și intervenția făcută de Eforie în reparațiile și lucrările
cer O d’ 6 3 atUrii
vest d*n Incinta nouă (corpul de clădire aparținând vechii
T118^ de Incendiu și unde citim: "Focul îHTâMPhar in ?iva Robotcjci MCM VIII sTRicSNb aceasTâ
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1909, anul morții starețului Nifon Popescu.
Lucrări de mari proporții la așezământul monahal,
Eforia nu a mai efectuat, în afara celor amintite, întrucât în

Fig. 42.
Incendiul din 1908

anul 1948, Eforia își încetează activitatea de administrare a
averilor mănăstirii Sinaia. Prin legea de expropiere a pămân
turilor și averilor, averea (proprietățile) mănăstirii Sinaia,
administrată până în 1948 de Eforie, trece în Visiteria
Statului, "pentru redresare monetară", iar mănăstirea va
trece sub oblăduirea Arhiepiscopiei Bucureștilor.
în același an (1948), avea să vină la păstorirea
Bisericii Ortodoxe Române Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian. Cercetând, printre altele, și mănăstirea Sinaia și
văzând starea de degradare în care se aflau bisericile și chili
ile mănăstirii, a hotărât restaurarea generală a întregului
așezământ monahal. Lucrările de restaurare s-au desfășurat
între anii 1951-1958, iar cheltuielile de restaurare au fost
suportate de Arhiepiscopia Bucureștilor.91 Așa reiese și din
inscripția de la intrarea pe gang, în curtea veche:
"In aNvis 1948
MmasTiRc Sinaia w Toară așesaRea sa a rww w
ba froRia Si>irai«R

svb

oi»tfiRea Arhicpiscopisi l&cwșWiOR. Pfiea Feracim PăRinw
119

M^s-w Swi
3vSTINI«N P«TRl«RHVls RoM«HI€l. V«5«Nb STORCel b€ STRIC«CIVN€ IN C«R€ S€ tlfW
SCRICIbe Șl CHIIsllbe M«N«STIRII. « PVS b€ S«V RCSTelVIUiT IN «Nil

1951—1957.

CV

CHCliWM 3rH1€PISWPI€I BvcURCȘTILOR: CHIl». ST«R€Ț1«. C«S« 3rHI€R€«SC«.
TVRIbe b€ W «M«NbOV« BISCRI® Șl S« iNftSWffl ÎNTRCGVls ^ȘC^MeiNT MeîH^TIRCSC

1958 bVN« IVNIC. ?IV« 2".
De subliniat faptul că în locul în care se află astăzi
pisania mai sus amintită, se afla o altă pisanie, cu

CV INST«ls«Țll NOI bC LVMINă «P« Șl G«5€. -

următorul conținut:

"3ce«sT« po«rt« cv to«tc iNoiWRibC cffFC se

«CI «V F«CVT P«RINTCbC BlONISIC PrOWVRON. IN JllsCkC IsVI lo«N NlCVbfll VoCVOk

- 3nvb bC b« 3b«M

Fzg. 43- Actul de sfințire
de la 1958
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7228. M«i 20 1720".

Se știe, însă, că această pretenție a grecului Dionisie
Ferloghis de a se socoti ctitor al mănăstirii Sinaia nu
are un suport real, ci este expresia intenției acestu
ia de a șterge din istoria mănăstirii Sinaia, datele și
documentele care vorbeau despre adevăratul ctitor,
spătarul Mihail Cantacuzino (vezi cap. "Stareți")Din această cauză pisania a fost luată de aici, din
îndemnul Patriarhului Justinian și se păstrează în
altă parte, ca simbol al unor vremuri de mult apuse:
epoca fanariotă.
Lucrările de curățire a picturii celor două biserici
ale mănăstirii Sinaia au fost executate de profesorul
pictor Ștefan Constantinescu, în 1952.
La 2 iunie 1958, la prăznuirea Sfintei Treimi, avea
loc ceremonia de resfințire a așezământului mona
hal. Slujba a fost oficiată de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian, însoțit de Prea Fericitul Cristofor,
Patriarh și Papă al Alexandriei și a toată Africa,
membri ai Sfanțului Sinod al B.O.R., soborul și
starețul mănăstirii Sinaia, arhimandritul Ilarion
Marin.
La Sfânta Slujbă au asistat și membrii delegației
Sfintei Patriarhii a Alexandriei, D. Dogaru, secre
tarul general al Departamentului Cultelor, consilieri arhiepiscopali și un mare număr de credin
cioși.

^cinta nouă și Clopotnița -turn
Corpul de clădire din partea de nord, dinspre pârâul Peleș a fost construit
piatra și lemn, între anii 1840-1842, de către starețul loasaf și servește ca spațiu
pentru chilii și cancelaria mănăstirii.
Corpul de clădire din partea de sud a incintei noi a fost construit în anul
1847, prin osteneala starețului Paisie. Este o construcție solidă și impunătoare, zidită
din piatra și lemn, cu terasă pe latura sudică. La inceput această clădire a servit ca loc
de odihnă pentru pelerini (arhondaric), apoi ca adăpost pentru familia regală: aici au
fost găzduiți regele Carol I și regina Elisabeta până la finalizarea lucrărilor de la
Castelul Peleș (1883). Aici au avut loc și consilii de miniștrii în probleme urgente,
când regele se afla la Sinaia. Iar sufrageria înalților oaspeți ai mănăstirii mai păstrează
Și astăzi din talentul reginei Elisabeta oglindit în portretele creionate pe pereții aces
teia.
După mutarea familiei regale la castel, spațiul acestei clădiri va căpăta o nouă
destinație. De subliniat că această perioadă coincide cu marile eforturi ale Eforiei
Spitalelor Civile de dezvoltare și modernizare a orașului. Prin urmare birourile tem
porare ale Eforiei au fost găzduite în clădirea despre care vorbim. Sărbătorirea a două
sute de ani de la fondarea acestui așezământ monastic (1695-1895), avea să fie
întâmpinată de către obștea mănăstirii și Eforie cu importante realizări pe plan
administrativ. Dacă în oraș se defâșurau ample lucrări conduse de Eforie, cum ar
fi: construirea spitalului din Sinaia, construirea de case, vile (pentru închiriat) și
hoteluri (Sinaia, Caraiman și vechiul Casino); construirea Casei Telefon-Telegraf, sta
bilimentul de băi, pavilioane, cofetării, chioșcuri pentru presă și publicații, cârciumi;
apoi lucrări pentru iluminatul public, lucrări pentru canalizarea apei potabile și alte
lucrări care se impuneau pentru realizarea unei stațiuni balneoclimaterice, cum do
reau Eforia și familia regală. în același timp erau desfășurate lucrări de restaurare în
tot așezământul monahal de aici. Sunt restaurate cele două biserici ale mănăstirii
(spălarea picturii), chiliile vor fi retencuite și parchetate, iar prin osârdia starețului
Nifon II Popescu (t 1909) și sprijinul material al Eforiei au fost înființate muzeul
mânăstirii(primul muzeu religios din țară) și biblioteca în 1895. Locul acestora din
urmă a fost stabilit în fosta reședință de vară a familiei regale, unde se află și astăzi.
Tot în cadrul marilor lucrări de restaurare a așezământului monahal în întâmpinarea
bicentenarului (1695-1895), Eforia va construi în incinta nouă un cerdac de lemn
acoperit cu tablă, care avea să lege cele două laturi ale noii incinte în partea de
răsărit. Din acest cerdac se cobora prin partea de mijloc în poienița dinspre răsăritul
bisericii mari, unde, ca o mărturie a unui loc de liniște și meditație, ce bucura sufle
tul monahului truditor aici, stau ruinele unei fântâni arteziene. Este ceea ce se mai
păstrează din ’’grădina mănăstirii", și se speră, ca în cadru legal, cei în drept să facă
121

Mmiswi Sm__________________________ _
SvSTINlflN PflTRIHRHVk RoMelNiei. vWANb STelR^I b€ STRICăCIVN€ ÎN CflRC S€ tIFW BJ"
sw și cHiisiiue mMstiril a pvs be s’av ReswRar în mu
chwim

1951-1957. cu

^RHiepiscopiei BvcvrcșwsOR: cHMke, stăruim. Casa ^RHieReasca pic-

WRike be ba awaNbovă

biscrkm și

sa 'wesTRar

înwgvr

aș^MNT mwas-tosc

1958 LVNa ivnic. ?iva 2".
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pisania mai sus amintită, se afla o altă pisanie, cu
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7228, Mai 20 1720".
Se știe, însă, că această pretenție a grecului Dionisie
Ferloghis de a se socoti ctitor al mănăstirii Sinaia nu
are un suport real, ci este expresia intenției acestu
ia de a șterge din istoria mănăstirii Sinaia, datele și
documentele care vorbeau despre adevăratul ctitor,
spătarul Mihail Cantacuzino (vezi cap. "Stareți").
Din această cauză pisania a fost luată de aici, din
îndemnul Patriarhului Justinian și se păstrează în
altă parte, ca simbol al unor vremuri de mult apuse:
epoca fanariotă.
Lucrările de curățire a picturii celor două biserici
ale mănăstirii Sinaia au fost executate de profesorul
pictor Ștefan Constantinescu, în 1952.
La 2 iunie 1958, la prăznuirea Sfintei Treimi, avea
loc ceremonia de resfințire a așezământului mona
hal. Slujba a fost oficiată de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian, însoțit de Prea Fericitul Cristofor,
Patriarh și Papă al Alexandriei și a toată Africa,
membri ai Sfanțului Sinod al B.O.R., soborul și
starețul mănăstirii Sinaia, arhimandritul Ilarion
Marin.
La Sfânta Slujbă au asistat și membrii delegației
Sfintei Patriarhii a Alexandriei, D. Dogarii, secre
tarul general al Departamentului Cultelor, consilieri arhiepiscopali și un mare număr de credin
cioși.
- 3nvb bc ka 3baM

Fig. 43. Actul de sfințire
de la 1958
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c) Incinta nouă și Clopotnița -turn
Corpul dc clădire din partea de nord, dinspre pârâul Peleș a fost construit
din piatra și lemn, intre anii 1840-1842, de către starețul loasaf și servește ca spațiu
pentru chilii și cancelaria mănăstirii.
Corpul de clădire din partea de sud a incintei noi a fost construit în anul
1847, prin osteneala starețului Paisie. Este o construcție solidă și impunătoare, zidită
din piatră și lemn, cu terasa pe latura sudică. La inceput această clădire a servit ca loc
de odihna pentru pelerini (arhondaric), apoi ca adăpost pentru familia regală: aici au
fost găzduiți regele Carol I și regina Elisabeta până la finalizarea lucrărilor de la
Castelul Peleș (1883). Aici au avut loc și consilii de miniștrii în probleme urgente,
când regele se afla la Sinaia. Iar sufrageria înalților oaspeți ai mănăstirii mai păstrează
și astăzi din talentul reginei Elisabeta oglindit în portretele creionate pe pereții aces
teia.
După mutai ea familiei regale la castel, spațiul acestei clădiri va căpăta o noua
destinație. De subliniat ca această perioadă coincide cu marile eforturi ale Eforiei
Spitalelor Civile de dezvoltare și modernizare a orașului. Prin urmare birourile tem
porare ale Eforiei au fost găzduite în clădirea despre care vorbim. Sărbătorirea a două
sute de ani de la fondarea acestui așezământ monastic (1695-1895), avea să fie
întâmpinată de către obștea mănăstirii și Eforie cu importante realizări pe plan
administrativ. Dacă în oraș se defășurau ample lucrări conduse de Eforie, cum ar
fi. construirea spitalului din Sinaia, construirea de case, vile (pentru închiriat) și
hoteluri (Sinaia, Caraiman și vechiul Casino); construirea Casei Telefon-Telegraf, sta
bilimentul de băi, pavilioane, cofetării, chioșcuri pentru presă și publicații, cârciumi;
apoi lucrări pentru iluminatul public, lucrări pentru canalizarea apei potabile și alte
lucrări care se impuneau pentru realizarea unei stațiuni balneoclimaterice, cum do
reau Eforia și familia regala. în același timp erau desfășurate lucrări de restaurare în
tot așezământul monahal de aici. Sunt restaurate cele două biserici ale mănăstirii
(spălarea picturii), chiliile vor fi retencuite și parchetate, iar prin osârdia starețului
Nifon II Popescu (f 1909) și sprijinul material al Eforiei au fost înființate muzeul
mănăstiriifprimul muzeu religios din țară) și biblioteca în 1895. Locul acestora din
urmă a fost stabilit în fosta reședință de vară a familiei regale, unde se află și astăzi.
Tot in cadrul marilor lucrări de restaurare a așezământului monahal în întâmpinarea
bicentenarului (1695-1895), Eforia va construi în incinta nouă un cerdac de lemn
acoperit cu tabla, care avea să lege cele două laturi ale noii incinte în partea de
răsărit. Din acest cerdac se cobora prin partea de mijloc în poienița dinspre răsăritul
bisericii mari, unde, ca o mărturie a unui loc de liniște și meditație, ce bucura sufle
tul monahului truditor aici, stau ruinele unei fântâni arteziene. Este ceea ce se mai
păstrează din "grădina mănăstirii", și se speră, ca în cadru legal, cei în drept să facă

frtew Sra_un gest nobil și de dreptate restituind mănăstirii acest teren, care, de altfel, face parte
din "vatra mănăstirii" Sinaia. (Demersurile au început și se speră într-o soluționare
cumsecade a situației).
Ceea ce va încununa eforturile Eforiei în întâmpinarea marii sărbători (1895)
este construirea unei Clopotnițe-turn92, a cărei lipsă se simțea de mult. Zidită din
piatră din temelie în anul 1892, în partea de miazăzi a noii incinte, clopotnița este o
construcție monumentală, în formă de turn de secțiune pătrată.
Turnul clopotniței, sprijinit pe coloane de piatră, impresionează prin
pietrăria îngrijită, realizată prin turnare de către sculptorul I. Georgescu. învelitoarea
clopotniței este din aramă, datând din 1908 și este frumos ornamentată cu motive
geometrice. Sub cornișa clopotniței sunt fixate în nișe 16 icoane, realizate în moza
ic aurit de meșterul venețian N. Candini și care reprezintă chipul Mântuitorului lisus
Hristos, al Sfintei Fecioare Maria, al celor 12 Sfinți Apostoli și al Sfinților Arhangheli
Mihail și Gavriil. Stilul și culorile vii alese pentru executarea acestor icoane oglindesc
influența picturilor renascentiste în opera meșterului venețian.
Turnul acestei clopotnițe adăpostește clopotul mănăstirii Colțea din
București, returnat de Eforie și adus la Sinaia în 1893, cântărind 1700 kg. Este vorba
de clopotul pe care spătarul Mihai Cantacuzino l-a dăruit mănăstirii Colțea, o altă cti
torie a sa. Spătarul Mihail înzestrase și ctitoria de la Sinaia cu un clopot, dar în tim
pul războiului din 1787-1788, mănăstirea a suferit grele pierderi, printre care și
clopotul donat de ctitor. Mănăstirea reușise să-și cumpere alt clopot, de dimensiuni
mai mici, dar care astăzi nu se mai păstrează. Este vorba de clopotul "Schivnicul",
turnat în anul 1796, la cererea starețului Isidor. Un alt clopot care a servit în timp la
serviciul divin, a fost "Archimandritul", turnat în 1870 și care astăzi nu se mai află în
custodia mănăstirii.
Actualul clopot care se află în clopotnița-turn, a fost turnat de Eforie în
același an în care regele Carol I dăruia un clopot bisericii mari, turnat la Viena și care
era dat mănăstirii în amintirea nașterii lui Carol II (3 oct. 1893) și a principesei Maria.
Ciobitura care se observă la clopotul din clopotnița-turn ne amintește de
perioada războiului (1916), când nemții au vrut să-l transforme în arme, dar au fost
opriți la vreme "din ordin înalt".
Ca o modestă pecete a eforturilor sale depuse aici, pe partea de miazănoapte
a clopotniței se află un medalion-pisanie cu inițialele E.S.C. (Eforia Spitalelor Civile).
De amintit și faptul că pe sub această clopotniță se afla intrarea principală în
curtea mănăstirii. Pe aici trecea și suita regală spre castel, drumul traversând curtea
mănăstirii prin fața bisericii mari.
Cu ocazia sărbătoririi bicentenarului (1695-1895), neobositul stareț, arhi
mandritul mitrofor Nifon Popescu va consemna:
"Cv 1’RlkWk iMI’klHHWI fl
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ak KoMaNiei CneNabie."
Printre semnăturile care însoțesc acest act comemorativ se
observă și semnătura lui George Gr. Cantacuzino, Efor și
Președinte al Senatului, apoi cea a lui Al. S. C. Efor,
semnătura Eforului A. Sutzu, precum și alte semnături cum
ar fi: Take Ionescu, semnătura primarului orașului Sinaia și
semnăturile starețului mănăstirii Sinaia, Nifon Popescu și ale
soborului, precum și semnături ale înaltelor oficialități.

Fig. 44
Curtea exterioară
și așezământul
mănăstiresc, după
refaceri. (1893-1903)
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încheiere.
Importanța și perspectivele Mănăstirii Sinaia
Se spune că la edificiul istoriei fiecare pune câte o cărămidă și la Judecata
Obștească nimeni nu va avea pretenția că l-a ridicat singur, ci, la rândul sau, fiecare

a contribuit
la realizarea
Cu un
trecut deedificiului.
peste trei secole, mănăstirea Sinaia și-a adus aportul sau
modest la realizarea edificiului neamului. Parte integranta a patrimoniului istoric și
de artă religioasă al Bisericii și al poporului român, mănăstirea Sinaia reprezintă de
fapt un complex monahal. Acest complex monahal cuprinde doua biserici care sunt
mărturii pentru două epoci istorice și două stiluri diferite: biserica veche (1695),
construită în stil brâncovenesc și biserica mare (1846), construita în stil bizantin. Aici
se află și primul muzeu religios din țară, în care, printre altele, pot fi admirate și
operele de pictură ale vestitului zugrav Pârvu Mutu, pictorul preferat al familiei cantacuzine și din a cărui pictură se mai păstrează încă în biserica veche și paraclisul
mănăstirii (1695).
Pentru cei pasionați de arta religioasă menționăm că la mănăstirea Sinaia se
găsesc cinci tipuri de cruci: crucea lui Ștefan cel Mare (sfânta cruce înfiptă în
semilună, simbol al biruinței creștinismului asupra islamului și care se găsește pe
turlele vechii biserici), crucea grecească (cu brațele egale, și care se găsește deasupra
intrării în biserica mare), crucea latină (cu brațele inegale, pe turlele pronaosului
marii biserici), crucea slavă (de inspirație barocă, cu mai multe brațe orizontale pe
turla centrală a bisericii mari) și soarele înscris într-o cruce latina (pe turnul-clopot-

niței și pe biserica mare).
între gândurile și planurile de viitor ale mănăstirii se numără și reînființarea
unor ateliere cu specific bisericesc, restaurarea paraclisului mănăstirii, care mai
păstrează urme din pictura lui Pârvu Mutu de la 1695, precum și extinderea spațiului
muzeal prin conservarea și restaurarea unor valori încă neexpuse vizitatorului din
motive obiective. Tot aici se înscrie și construirea pe latura de răsărit din incinta
nouă a unui imobil în care să fie amenajat spațiul pentru biblioteca mănăstirii și o sală
pentru întruniri religioase și, de ce nu, și culturale, fără a depăși cadrul vieții monas
tice. Acest lucru este posibil dacă ținem cont de rolul mănăstirilor în istoria și cultura
poporului nostru în general și în special de posibilitățile pe care le prezintă
mănăstirea Sinaia, ca mănăstire de referință în zona Munteniei cu un trecut impre
sionant.
Sunt gânduri cu care mănăstirea Sinaia se prezintă acum la sfârșit de veac și
de mileniu, gânduri, care odată materializate vin să sublinieze un fapt tot atât de
vechi, acela al strânsei legături dintre viața monahală și aceea a poporului în care s-a
născut.

Oricum, omul propune și Dumnezeu hotărăște
ce este folositor și întru zidire.

Anexe
Hrisoavele Mănăstirii Sinaia
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Notă

Mănăstirea Sinaia a fost păstrătoarea mai multor documente și acte, scrise în mai
multe limbi (greacă, latină, slavonă, rusă, polona veche, franceză, engleză, germană
etc.), care subliniau importante aspecte clin viața și istoria poporului român, precum
și aspecte din istoria mănăstirii Sinaia. Multe din aceste documente s-au pierdut în
timp ori intenționat au fost distruse, cum am arătat și in cuprinsul lucrării. O altă
parte din documentele mănăstirii a fost ridicată cu "ordin" de către Eforia Spitalelor
Civile din București (E.S.C.), în anul 1887.
La inventarierea arhivei mănăstirii Sinaia, care s-a efectuat în anul 1964, s-a precizat
că: "Arhiva cuprinde unități de păstrare în număr de 955, de la anul 1387 până la anul
1963:
1. Documente (fotografii) în limba slavă, polona veche și latină, de la anii
1387 până la 1499;
2. Acte diferite și câteva dosare originale și copii în limbile rusă, greacă,
germană sau română (cu caractere chirilice), de la anii 1702 până la 1895;
3. Dosare, registre etc. (formând partea cea mai mare din totalul unităților
de păstrare ale Arhivei), în limba și litera română, de la anii 1862 până la
1963". (v. Proces verbal din 17 oct. 1964, arhiva mănăstirii Sinaia).
La zece ani de la această inventariere, la 17 aprilie 1975, erau ridicate cu proces ver
bal, de către Arhivele Statului, 137 de documente, dintre cele mai importante exis
tente la acea dată în arhiva mănăstirii. Practic, in arhiva mănăstirii Sinaia nu au mai
rămas decât acte cu referire la administrație și corespondență (v. Proces verbal din
17.04.1975, arhiva mănăstirii Sinaia).
Hrisoavele anexate aici (în traducerea E.S.C. din București), fac parte din docu
mentele mănăstirii Sinaia ridicate de E.S.C. în anul 1887; ele se întorc acum la
obârșie, dovedind o incontestabilă valoare istorică și deopotrivă un punct de plecare
m elucidarea situației averilor mănăstirii.
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Testamentul Spătarului Mihail Cantacuzino de la 1694
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Hrisovul de la 1752 al domnitorului Grigore Ghica,
prin care confirmă „Ctitoricescul Așezământ"
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Așezemântul Spătarului Mihail Cantacuzino, ctitorul și
fondatorul Mănăstirii Sinaia din județul Prahova
-15 octombrie 1694
Marele și prea înaltul Dumnezeu cel în Troiță Slăvit cel fără de început și
necuprins cel minunat întru lucruri și înfricoșat întru puteri. Izvorul darului cel ne
înce-tat și adâncimea iubiri de oameni cea ne deșertată. Comoara bunătăților cea ne
furată, de la care toată darea cea bună și tot darul desevârșit pogoară, Domnul
Domnilor prin soarele împărătesc. împărații și Domnii stăpânesc pământul. Cel ce
însuși este bunetatea și însuși înțelepciunea și însuși puterea cu a sa ne mărginită
Iubire de oameni, în multe chipuri milostivindu-se și întru milă cercetând mântuirea
neamului omenesc, și multe și necurmate mijloce ne au aretat și noue, spre lucrarea
faptelor celor bune și mântuitoare de suflet, și pre toți ii îndeamnă și făgăduește mântuința celor ce vor vrea să o moștenească pre dânsa, și multă și mare cinste au aflat
toate faptele cele bune lângă cerescul Dumnedeu și Stăpânul către lucrătorii lor
adică: ai faptelor celor bune îi prietenește cu dânsul și le făgăduește lor resplătire
veșnică; Iar osebit mai înaltă și mai presus este milostenia, că multe'i sunt darurile,
prea puternică'i este puterea și mari'i sunt sevârșirile, dupe cum în scripturile cele
sfinte și Dumnedeești întru cuvintele și proorociile ale cuvântătorilor de Dumnedeu,
proroci și întru învețăturile cele date de Dumnedeu prin purtători de Duhul Sfânt
apostoli. Și întru Dumnezeștile cărți ale purtătorilor de Dumnedeu părinte se vestește
pentru că milostenia aceasta au rugat pe a tot țiitorul D-deu și l'au îndemnat cu
pornire spre milostivire pentru noi, cei căduți pentru ne ascultare; ci dar de vreme
ce Milostenia resbate tăria Cerurilor și resbește de ajunge tocmai la Chionul mărirei
lui Dumnedeu, Milostenia cu care se hrănesc lipsiții și streini, cărea însuși aceia se
face poveță celor ce o lucrează și'i duce tocmai la ceruri înaintea lui Dumnedeu;
Milostenia desleagă legăturile păcatelor și gonește întunericul, stinge matca focului
și învrednicește pe cei ce-o fac pe dânsa de se aseamănă cu Dumnedeu, pentru că
zice Hristos faceți-ve asemenea părintelui vostru celui ceresc, după cum aceasta o
zice și cel cu gura de aur sfântul Ioan, la cuvântul ce face pentru milostenie și iarăși
la același cuvânt al milosteniei, zice sfântul Ion Zlataos la Ithica că zice, Dumnedeu
că poți și fără de milostenie să te încununezi. Ci dar voi să-ți fiu dator ca să
dobândești și mai mare plată și cu îndrăznire să fie încununarea Ta, că întinz mâna
mea și-mi este drag să iau hrana de la Tine, și nu-mi este rușine a zice că am fost
flămând și m'ați hrănit, sau setos și m'ați adăpat, sau bolnav și strein și m'ați căutat,
și'mi pare bine pentru aceste bunătăți ca să fiți și voi moșteni împerății cerului. Acest
fel de daruri și atâta de tare putere, are milostenia și Iubirea de streini, cum nu și mai
mult trebue a fi cinstită, pentru că în legea cea scrisă de Demnedeu porunca de a
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doua și asemenea cea întâiu care zice: Să iubești pe de aproapele teu ca însuți pe tine,
și această poruncă prin milostenie se sevârșește și întru dansa se arata, după cum și
proorocul Isaia zice: pe nemernicii cei fără de casă, primesce-i în casa ta (acestea dar
și altele asemenea domnul Dumnedeu ca un Iubitor de oameni prin Sfintele scripturi
aretându-ne). Și eu robul lui Dumnedeu cel mai mic Mihai Spatar Cantacuzino, am
luat pe Dumnedeu întru ajutor, și din toată virtutea și din toata inima și cu tot sufle
tul. Și cât ne-au fost putință nevoindu-me nu din ceva al meu, ci din cele ce m au
miluit iarăși prea bunul Dumnedeu și Stăpân, am zidit din temelie și am înălțat un
schitișor numindu-se Sinaea, după asemenarea Sinaei cei mari, întru slava și lauda lui
Dumnedeu și întru cinstea adormirei stăpânei noastre Maici sfinției sale, pe apa
Prahovei la pustie, sub muntele Bucegiului, (unde mai naintea zidirei aceștia se aflau
Sihaștrii, acolo la pustia aceasta și neputând trăi de tâlhari, de vreme ce pe acele
vremi lăcașurile tâlharilor, mai osebit de alte locuri acolo le era), a fi zidirea aceasta
sihaștrilor acelora și a altora dupe dânșii, umbrire și liman de odihnă și de adăpostite,
ca să se jerfească Mielușelul lui Dumnedeu cel curat acolo la acel loc unde fusese
cuibul și locașul tâlharilor mai nainte, și spre mai adeverata pază a Sihaștrilor acelo
ra, ce pururea iubesc pustia, am făcut și Chilioare cu zid împrejur pentru a lor odihnă
și pază, având acest obicei ei între dânșii de obște, unii a locui prin pădure în pustie
afară, alții în monastioară spre paza și poslușania sufletului, ca aceea de prin pădure
să vie se-și ia hrana lor din locașul acest Dumnedeesc ce s'au făcut, și rânduindu-se și
obiceiul Monastioarei aceștia Sihăstreste, peste tot anul a nu mânca dulce, având
deslegare numai la praznicile cele împerătești și ale sfinților celor mari și sâmbetelor
și duminicilor. Iar cei ce locuesc în pustie în viața lor sânt în post; și când se va întâm
pla a muri Starițul care va fi, altul din streini să nu se pue, fără de cât din obște din
cei din Monastioară, pe carele'l va areta Dumnedeu ca să afle sorțul de a fi vrednic,
și aceasta a se păzi tot așa sau făcut și blestem, după cum arată și hrisovul prea feri
citul Papii și Patriarh Alecsandrii, chir Samoil, și al prea fericitului Pariarh chir Hrisant
al Ierusalimului, și când va fi această întâmplare a morți, ca să se aleagă din cei din
obștea schitului cine să fie, să se facă știre și Epitropului sfintei Monastiri tre-sfetitele,
unde este și spitalul cu seraci, care și această sfântă Monastire și spitalu din
Dumnedeeasca pronie, cu mila și cu darul sfinției sale cel mare, iarăși noi le-am făcut,
unde dar până nu se va face știre, la zisa și numita sfânta Monastirea aceasta de sus a
noastră, să stea jos lucrul, nici de cum hotărâre pentru a se pune Stariț în loc, altul
să nu poată face; și la luatul semi-Starițului și ale schitului ce va fi, pentru ca să nu
poată alții a intra streini, am orânduit canonește și am hotărât să fie purtător de grijă,
Epitropul sfintei Monastiri Colțea, și aceasta orândueală să se păzească tot d'auna; și
orânduiala ce am făcut și am orânduit de la sfânta Monastire Colțea a noastră, să aibă
tot-d'auna Starițul a lua: talere o sută ca să le fie de chiverniseală, ca să se ajute la
slăbiciunile și la neputințele părinților Călugărași, de vreme ce starea Schitului este
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sihăstrește, fiind zidit la loc greu și de pustie, dar să fie sub datorie și calugărașii
împreună cu Starițul, atât cei din lăuntru din Schit, cum și cei dupe afară din pustie,
a se ruga Domnului Hristos ne curmat, pentru buna stare blagorodnicilor Domni și a
Mitropoliților ai scaunului țerii aceștia și pentru toată țara aceasta și pentru ertarea
păcatelor ctitorilor atât celor reposați cât și celor vii și pentru tot neamul și cel de
aproape și cel departe și pentru toți făcetorii de bine ai Monastioarii, rugând și eu
plecatul sluga măriilor voastre de obște la toți luminății Domni și câți va mai rândul
Domnul Dumnedeu a fi Domni si Stăpâ-nitori țări aceștia, ca pentru dragostea prea
cinstitei și slăvitei Maicii lui Dumnedeu întru al căruia nume se cinstește acest locaș
Dumnedeesc, ca cu stăpâneasca milă să'l umbrească și se'l păzească subt
Dumnedeescul acoperemânt, pentru ca să aveți și măriile voastre veșnica pomenire
și darul Maicii lui Dumnedeu amin; și acest așezemânt și această orânduială să stea ș
să se păzească ne clintit în veșnică pomenire.
Octombrie 15, 7202.
(ss). Constantin Vel Vornic.
Constantin Brâncoveanu,
Vel logofăt. Dumitraș Racoviță vel clucer,
lanache biv vel serdar.
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Cartea lui Constantin Brâncoveanu Voievod
din anul 7206 /1698

Sfintei și Dumnezeeștei Monastiri ce se chiamă Sinaia după apa Prahovei,
aprope de hotaru țerei Ardealului sub muntele Bucegiului, unde se cinstește hramul
Adormirei, prea curatei stăpânei nâstre și pururea feciorei Maria, care Monăstire este
făcută și înălțată din temelia ei din Osârdia cinstitului și credincios boiarinului
domniei mele Mihai Cantacuzino vel spătar; Ca să fie Sf. Monăstiri a părinților
călugărașilor. Câți se vor afla locuitori într'acest sfănt locaș, milă talere S. (IOO) de
Ocna de la Slănic, care ocne sunt pe moșia boiarului domniei mele ce scrie mai sus,
însă din venitul d-sale ce are de ia zeciuiala, să aibă a vinde cămărași, care vor fi în
toți anii, fără de nici o opreală sare de talere IOO și se dea banii în mana
ispravnicului, care va veni de la Monăstire, ca să cumpere pe acești bani cele ce ar
trebui de hrana călugărașilor: pâine, pește, brânză ca să fie pentru mâncarea celor ce
se vor afla locuitori acolo, pentru că sus disa Monăstire este sub munte într'un loc cu
nevoe și neavend călugărașii loc de hrană, făcut’au credincioșii boiarimu domniei
mele Mihai Cancatuzino vel spătar socoteală pentru hrana călugărilor, de a mai dat la
această Monăstire această sumă de bani de mai sus s'au dis în toți anii; Domnia mea
încă m'am milostivit de am întărit această milă, cu acest hrisov al domniei mele, ca
să aibă voe cămărașul de la ocne de la Slănic, veri fie venzare de sare, veri nu fie
venzare, din care sare s'ar întempla să venză mai nainte, să se plătească acești bani
talere IOO și acești bani se va respunde în seama zeciuelii d-sale și să dea alți bani în
mena ispravnicului, care va veni de la Monăstire în toți anii la vreme la Băsnesinie,
ca să cumpare câte ce s'au dis mai sus, ca să fie pentru hrana și traiul călugărașilor.
Drept acea poruncesc domnia mea și voue, care veți fi cămărași la aceste
°cne la Slănic, voi încă în vreme ce veți vedea acest hrisov al domniei mele la mâna
paunțiior călugărași, ce se vor afla la această mănăstire, iar voi făr de nici o îndoiala
îndată să căutați, când va fi la vremea aceea ce mai sus scrie, să aveți a darea suma
aceasta de bani în mâna ispravnicului carele va trimite călugării de Ia această
Monăstire talere IOO, ca să cumpere călugării bucate de cele ce le-ar trebui pentru
hrana lor, precum s'au dis mai sus.
Și am întărit domnia mea acestă milă și cu mare blestem ca în urma domniei
nostre pe carele domnul D-zeu va alege a fi domn și biruitor acestei țeri Românești,
au din feciorii noștri au din neamul nostru, au dintr'alte seminții, ca să aibă a cinsti
și a noi și a'ntări această milă pe tot neamul, dupe cum scrie mai sus, ca și domnul
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Toma Cantacuzino.
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Cartea lui Gavriil Arhi-Episcop al Romei cei nouă și a totă
lumea Patriarh

Ne fiind lucrările vremilor pururea
tocmite și așezate
într-o stare,
ci când
1'--------- -------------v------- -----~------ într'un fel, când într'altul, și iar alte ori schimbându-se, prefacându-se, primind multe
feluri de primejdii, după curgerea vremilor, socotitau cei cu întreaga înțelepciune.
Judecând lucrurile să întemeeze și să întărească lucrurile lor cele de Dumnezeu și
substarea adeverată cu unirea să le întărească, să le întocmescă, și mai vărstos
Dumnezești și sfânte, fiind locașuri ale aduce sub chiverniselă și stăpânire măritei
nostre, adica a Sfântului Patriarhisesc apostolicesc și de t6tă lumea scaunului, ca să
se invrednicesce de a lui bună chiverniselă și iubită slobozenie după ăl canonicesc
obiceiu, care a nostră Biserică cea mare a lui Hristos au câștigat a dărui lui lucruri ca
aceștia Slobozenia fără nici o dare; Că de totă supunerea ferindu-se și păzindu-se întru
rnai multă sporire să adauge, că într'alt fel ne înbogățindu-se cu acest fel de
iverniselă și purtare de grijă, ci supuindu-se sub stricăciune vor să dea și întru
vor remănea. Deci și cei ce au ostenit întru acele bune fapte nici un folos nu
avea, Drept: aceia și prea cinstitul și de tot bun neam, Spătaru cel mare al prea
iubit;110861 D°mnii
R°mânești Chiriu Mihail Cantacuzino, al cumpătării nostre
Sobo
^U^1Ovn^cesc întâmpinând pre noi în Driu fiind, ne-a povestit prin mijlocul
t, cum că din Dumnezeasca râvnă au rădicat din Temelie în Țara
Dă * nească’ pentru spășenia sufletului dumnelui și pomenirea neîncetată lui și
nostre
$ s^ntă și cinstită Monăstire, ce se numește a Prea Sfintei Stăpânei
margine1
^Umnezeu născătore, în numele de acolo ce să chiamă Bucegiu, pre
T nu^ui Prahova, pre care și Sinaia au numit’o, bine făcând îndemnându-se de
Muntel &
’1 cucernicia lui, ce avea către sfanțul și de Dumnezeu umblat
Chiv 6
P°ftind a nu fi numai zidirea singură, ci și bine se-i facă ei și
domnes . .a C1 cu înțelepciune socotind-o, grăbindu-se au întărit-o, cu cărți
temător 1 C° ^Umin^se ^ris^ve a prea luminatului prea înălțatului și de Dumnezeu
Ro ~ r
a ^^uitoru^ui Domn lo. Constandin Basarab Voevod a totei Țării
acești*10^1
cumPătărî nostre, cel dupe Sfântul Duh iubit, purtând grije pentru
cinstită Monăstire, pre cum Dumnezeu iubește și cu multe domnești daruri și
gate ărueli împodobind'o pre ea a fi tot slobodă și fără nici o dajdie, precum și
minose aceleași Domnești cărți cu amănuntul scriu. încă acest boer ce sau dis mai
sus a zidit Precum am dis, a zidit și alta Monăstire Modrinion și Biserica ce să numește
a Sânților Ierarhi în Bucuresci ce să chemă Colțea, iară pentru spășenia sufletului lui
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dobitoac C °F Caștiguri și moșii
C P‘Uar Chir*u Mihail Cantacuzino, dinpreună
««XpZi,6redaI ,or-atât *

dajdie
^a’ Sa
Și sâ se
X U^d ace*a cu
lui Dumnezeu să vor face
nimica săr SUpuse
de către tot
de CatFe toti sa se cun<5scă slobode fără
cui-va d
datbre a da, nici u h razul necălcate, până în vecii vecilor nemului,
obicei.i eStUl nuniai Arhiereul °
m*C’ nici MitroPolitului celui de loc, nici altui
ndstră
a^tn^nieni să nu ce z
^oc’ sa^ pomenesca dupe canonicesc
Sinaea '
d
^rist°s Biseri
CUm’ av‘^nd tărirea și puterea și de către a
ohlan .lntru lucrare ne m;
’ scr*sorile cele domnesci ce sau dat sfintei Monastiri
îndra Un°r SaU Al^iereu, sau l <at<l
^re^cută» ^ar cine dintr'aceste tote, sau
ale cr ni °r *n Ce
de chin - °er’ SaU CU stăP^lnirea sau altcineva, mic, sau mare, ar
s u rte,Or Oștiri ce n
săclătene slobozirea cea fără de dajde
si va ln Ce,e tdte Cate scriu e-- SU.S SaU ZiS ?i Va reP’ Pe e^e on în ce ^e' le Va suP>ara’
iubit6StnCa Ceva și va năm.hX d°mnesci Pentru ele până la o simțea le va călca
Dumne de Fapire’ îmP°trivl lui d °năStiriIe acestea cu gând lăcomesc și cu mână
sub hl ZeU At6teditorul si blest Umnedeu. Luptându-se. Afurisit să fie de la Domnul
întru e^temul Parintilor celor sob1
?i întreg dupa m6rte’
n. adeverință a aceștii sloh
°ni,Cești $ vinovat focului celui veșnic; Drept acera
' n Ș1. acest Patriarhicesc S r
Sfinte,or ace«or Monăstiri sau scris și sau dat
Cozmcă scrisă.
Sobormcesc și adeverată scrisore în membrane adică în
Octombre 18-1707

lil

S™-- ---------Cartea lui Constantin Basarab Voevod prin care da
Mănăstiri Sinaia 40 omeni cu armele și cu vătafu lor ca să
păzescă de tâlhari Monastirea Sinaia și drupurile de acolo

Io Constantin Basarab Voevod și Gospodar Sfintei și Dumnedeeștii Monăstiri
ce să cheamă Sinaea, care este subt polele Muntelui Buceagiului, pre apa Prahovii,
unde să prăznuește sfântul hram Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de
Dumnezeu născătore și pururea feciorei Marii; Care Monăstire este făcută și ridicată
din temelia ei, cu osteneala și cheltueala cinstitului și credinciosului Boei inului
Domnii mele Pan Mihai Cantacuzino vel Spătar, care fiind dara acesta sfentă
Monăstire la un loc de munte și greu în laturea Plaiului, aprope de hotaru Ardealului,
pre unde pururea fiind pustietate. Oameni rei hoți tâlhari, se află ungureni de fura și
jefuesc, pradă și de multe ori țin drumurile și ucidere de negustori și de alți omeni
se fac, cât și părinți Călugărași acei sfintei Monăstiri în mare grija și primejdie dacă
acei omeni răi să află și trăesc aici, având putere și prilej ca să se apere de reutatea
lor, nici fiind, nici acolea, nici împrejur și pe aprope sat ca să-l păzescă și să-l ajute la
vreme de grijă și de nevoe; Drept aceia Domnia mea am socotit și pentru paza și
starea mai fără primejdie de omeni răi, acestă Dumnezeiască Mănăstire de am miluit
și am dat sfintei Mănăstiri ca să ție 40 de omeni streini pușcași cu vătaful fără bir și
fără gâlceva și cu șezământul lor să se afle........ Ot sud Prahova, ca să fie numai de
pază Mănăstiri cum mai sus sau dis, iară de către Domnia mea sa fie ertati și în pace
de tote dările și nevoile câte es pre țară, de bir mărunt de țară, de miere și de ceară,
de galeată și de fân, de zaherele, de sursaturi, de cara de Oaste, de birul ostei și al
lefiilor, de birul untului, de rânduela vacilor și a oilor, de ploconii hanului și al
Sultanului de haraciu, de lipsa haraciului de 2. Semă, de semă a doa și a treia, de
cheltueala Vistierii, de rânduelile și sataralele, ce să pun pre siliști, de podvode, de
mertice, de conace, de cai de Olac, și de altele de tote dăjdiile și rânduelile, ori câte
ar eși de la Vistieria Domnii mele preste an în țară, de nici unile nimic val sau
bântuelă să n'aibă; Așișderea și de oerit, ale lor drepte bucate până la oi, (IOOO) O
mie și de dijmărit, și cu râmători 400 patru sute să fie ertați, nici o-dată de nimeni
bântuiți sau trași să nu fie, măcar și când s' ar întâmpla să dea alți ertați cu cărți
iscălite, și fără de cărți, aceștia tot să nu dea, pentru ca să fie cu acesta milă și scutelă
ce Domnia mea fac acestor omeni mai sus diși de paza Monăstiri; Iar de s'ar întâmpla
vre-o primejdie sfiintei Monăstiri, sau ori ce pagubă de omeni rei și tâlhari, nu numai
pagubile acelea cu bucatele lor se plătescă, ci și cu capetele lor, dirept că Domnia
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mea pentru acele paze, ce mai sus de multe ori sau pomenit, și pentru ca să fie
priveghetori în slujba lor pururea, le-am făcut acestă milă și pace de către toți alți să
aibă, însă și când, ar avea niscai gâlcevi între dânșii să nu fie volnici, nici boeri, nici
vameși nici vătafi de Plain, nici alt nimeni, fără de vătaful lor a-i judeca, iar când s'ar
întâmpla a face vre-unul dintre dânșii vre o vina mare, atunci vătaful lor să-1 bage în
butuci și să-l trimete la pușcăria Domnescă; Așișderea și pre vătaful lor să nu fie
volnic al scote, sau al pune nimeni, fără de cât numai ctitorii sfintei Monăstiri, pre
care va socoti că este vrednic de slujbă, și ori ce bucate ar duce de vendare în Țara
Ungurescă sau la Câmpina să aiba a da și ei vamă, precum dau plăeașii, dupre tocmela
și așezământul ce sau făcut; Am dat și acest hrisov al domnii mele sfiintei Monăstiri.
Drept aceia poruncesc Domnia mea și Dumnea vostra boerilor, care veți fi Cislasiver
de ce dajde într'acest Județ al Prahovei și tuturor slugilor domnesci și boeresci, care
veți fi biruri și strângători de bani dacă veți vedea acest Hrisov al Domnii mele, iara
voi toți să aveți a vă ferea de casele și de bucatele acestor omeni pușcași ai sfiintei
Monăstiri ce scrie mai sus, că ori carii dintre voi le ar face vre un val peste porunca
Domnii mele, unii ca aceia rea scârbă și mare certare vor petrece de către domnia
mea ; Dupre acesta așișderea poftind, și vrând Domnia mea acesta mila ce o fac și
pentru buna pomenire și răpausul sufletelor părinților și moșilor strămoșilor Domnii
mele, pururea nemișcată și nestricată să stea și în urma domniei mele, de vreme ce
ca omenii dupe orânduela veșnicii înțelepciune! lui Dumnedeu toți ne petrecem;
poftim și rugăm și pre carele'l va alege Domnul Dumnedeu în urma nostră a fi Domn
și biruitorul țării aceștia, ca în vremea stăpânirii sale, încă să înoescă și să cinstescă
mila acesta și să o întărescă a sfiintei Monăstiri pre tocmela ce s'au făcut și sau scris
mai sus, ca și Dreptul și Milosârdul Dumnedeu să-l cinstescă și să-I miluescă întru a
sa stăpânire cu norocire și cu belșugul tutulor bunelor; Iar carele nu va cinsti nici nu
va înoi și întări acestă milă, ci va călca, strica și sparge, pre acela urgia lui Dumnedeu
să-l afle și dupe fața pământului cu totă casa și agonisita lui să se stingă și cu sunet
dupe glasul prorocului pomenirea lui să piarză; Și am întărit hrisovul acesta cu tot
sfatul și credincioși boeri Divanului Domnii mele, Pan Cornea Brăiloiu vel Ban, i Pan
Stroe Leordeanu vel Vornic, i Pan Dicu Rudeanu vel Logofăt, i pan...... i Pan Șerban
Greceanu vel Vistier, i Pan vergo vel Clucer, i Pan Dumitrașco Caramanlău vel
Postelnic, i Pan Șerban Cantacuzino vel Paharnic, i Pan Radu Izvoranu vel Stolnic, i
Pan Bunea Grădișteanu vel Comis, i Pan Toma Cantacuzino vel Slugear, i Pan
Costantin Corbeanu vel Pitar, și Ispravnic Ștefan Cantacuzino vel Logofăt. Și sau scris
hrisovul acesta în Orașul Scaunului Domnii mele în București întru al treisprezecilea
an din Domnia Domnii mele de Șerban Logofetelu.
Sem. Io Constantin Basarab Voevod
Luna Martie 9. leat 7209 - 1701.
(Io Constantin Voevod Semnătura olografă).
Ștefan Cantacuzino vel Logofăt procit
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Cartea lui Ștefan Cantacuzino Voevod
din anul 7222 / 1714

Sfintei și Dumnedeeștii Mănăstiri ce se chemă Sinaia, care este p
Prahovii subt Muntele Bucegiului, unde să cinstește și se prăznuiește Adormirea
Sfintei de Dumnedeu Născătorei și pururea Fecioră Marii Maica Domnului no
care mănăstire este făcută și înnăltață din temelia ei cu cheltueala cinstitului D°
sale Unchiul Domnii mele Mihai Cantacuzino biv vel Spătar, și Părintelui ••

Egumenul și tutulor părinților Călugări, câți să vor afla locuitori la acesta s
Mănăstire, ca să aibă aținerea părinții călugări la acestă sfântă Mănăstire, zece cas
omeni streini adică Scheai, Ungureni, Moldoveni, Arbânași, Sârbi fără de bir și
gâlceavă, pre moșia Sfintei Mănăstiri de la Câmpina ot sud Prahova, care moșie
dată și închinată la acestă sfântă Mănăstire de Părintele Popa Preda, fecioru
Pătrașcu Postelnicu din Câmpina; pentru că cu multă osârdie și cheltueală au ne
*
D-lui Cinstitul Unchiul Domnii mele, Mihai Cantacuzino biv vel spătar de au ra
acestă sfântă Mănăstire la acel loc în partea muntelui, și neavend loc de hrana *
acei călugărași, și avend și hrisovul mării sale Costantin Vodă Brâncoveanu, pe aces
zece case de omeni, cari să fîe în pace și ei și cu bucatele lor de tote dăjdiile cate
eși peste an; Domnia mea încă m'am milostivit de am înoit și am întărit mila
cu acest hrisov al Domnii mele, ca să fie aceste zece case de omeni în pace și erta
de haraciu, de lipsa haraciului și de adaosul haraciului, de vama, și de sema a do
a treia, de zaherele, de podvadă, de mertice, de conace, de cai de olac și de a țe ,
de dijmărit, de vinăriciu, de oerit, însă ale lor drepte bucate să fie, iar să nu bage niscai
bucate dajnice în bucatele lor să le scutescă, că apoi să știe căi voi strica Domnia mea
mila acesta ce am făcut; De nici unile nimic val sau bântuelă să naibă, ca sa pot
numai de treabă și poslușania Sfintei Monăstiri de cele ce le-ar porunci Pan1^
călugări pentru ce ar fi trebile sfintei Monăstiri, ce este mai sus disa, și ca sa i
Domnii mele și părinților Domnii mele veșnică pomenire; drept aceia poruncesc
Domnia mea și Dumneavostră boeri care veți fi cislași și zapcii întră cea parte de oc,
și voă altor slugi Domnești boerești care veți fi strângători de bani, toți să aveți a
feri de aceste zece case de omeni ce scriu mai sus, nimeni de nimic se nu'i bentuesca
nici pe ei nici bucatele lor, căci cine să va ispiti ca să le facă vre un val peste hrisovu
Domnii mele, au din boerii care vor fi cislași, au de alte slugi Domnești au ^oere^'
unii ca aceia să știe că rea scârbă și mare pedepsă vor petrece de către Domnia mea,
Așișderea și în urma Domnii mele, pre care va alege Domnul Dumnedeu a fi Domn
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Și Stapânitor acestui cinstit scaun al Țări Românești, au din nemul nostru, au dintr alt
nem strein, încă îl poftim și'l rugăm în numele Domnului și Mântuitorului nostru lisus
Hristos, ca să înoescă și să întărescă acesta milă, precum scrie mai sus, ca și în urma
Domnii sale ale Domnii lui mile și dise să fie cinstite și în semă ținute și în cela veac
viitor, să fie sufletul lui la răpaos cu drepții cei ce văd fața Domnului și Mântuitorului
nostru lisus Hristos ce este întru Troiță slăvit; Iar care din Domni nu va înoi, nici va
întări mila acesta, ci o va călca și o va strica. Unul ca acela la a doua înviere să-i fie
Pârâș și înpotrivnic Domnul Dumnedeu și să'l înghită pământul de viu, pre cum a
înghițit pe Datan și pe Aviron, proclet și anatema și afurisit să fie de Domnul nostru
lisus Hristos și de 318 Sfinți Părinți dela Niceea și de alte sobore de tote lemnele,
hierul, pietrile să putrezească, iar trupul aceluea se stea negru și

netopit în veac amin; și am întărit hrisovul acesta cu tot sfatul și cu credincioși boean
cei mari ai divanului Domnii mele. Pan Constandin Știrbei vel Ban, i Pan Bunea
Grădișteanu vel Vornic, i Pan Radu Dudescu vel Logofăt, i Pan Șerban Bujoreanu vel
Vistier, i Pan Șerban Prisiceanu vel Clucer, i Pan Pătrașcu Brezoianu vel Postelnic, i
Pan Stroe Leordeanu vel Paharnic, i Pan Neagoe Topliceanu vel Stolnic, i Pan
ai
Cantacuzino vel Comis, i Pan Chirea Rudeanu vel Sluger, i Pan Șerban ^rece^nU
Pitar și Ispravnic Constantin Contescu vel Logofăt. Și s-au scris hrisovul acesta in <■
dintâi al Domnii mele, în orașul scaunului Domnii mele în București de Ang
sin Mihai Logofătu ot Târgoviște.
Luna Iunie 25. Leat 7222 - 1714
(ss)
Io. Ștefan Cantacuzino Voevod
(Io. Ștefan Cantacuzino Voevod semnătură olografă)
Contantin Contescu
vel Logofăt procit
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Cartea lui Ștefan Cantacuzino Voevod din anul 7222

Sfintei și Dumnezeești monastiri ce se chiamă Sinaia, dupe apa Prahovei
aprope de hotarul Țârei Ardealului, subt muntele Bucegiului, unde se cinstește și se
prăznuiește hramul Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de D-zeu Născatore și
pururea Fecioră Măriei, care mănăstire este făcută și înălțata din temelia ei, in
osârdia cinstitului Domnii sale unchiului Domnii mele Mihai Cantacuzino bi
Spătar, ca să fie sfintei mănăstiri și părinților călugarașilor, câți se vor afla locuitori
întracest sfanț lăcaș mila talere 100, de la Ocnă de la Slanic, care ocne sunt pre ș
unchiului Domnii mele ce scrie mai sus, însă din venitul D-sale ce aie din zeciui a
să le aibă a vinde cămărași care vor fi în toți ani, fără de nici o opreală, sare de t
100 și să dea bani în mâna ispravnicului, care va veni de la mănăstire ca să cumpere
pe acești bani, cele ce ar trebui de hrana călugărașilor, pâine, pește, brânză și să
mâncarea celor ce se vor afla lăcuitori acolo, pentru că fiind o monăstire sub munte
într'un loc cu nevoe și neavând călugărașii loc de hrană, făcutau D-lui unchiu
Domnii mele Mihai Cantacuzino biv vel Spătar, socotela pentru hrana călugărașilor,
de au mai dat și au mai adaos pre lângă altele și acesta milă din zeciuiala d-sale, ca să
ia călugărașii de la acestă monăstire, acestă mila din zeciuiala D-sale, ca să ia
calugărașii de la acestă monăstire, acestă sumă de bani ce scrie mai sus în toți anii,
dupe cum am vezut și Domnia mea hrisovul Măriei sale Constantin Vodă Brânco\ enu
de întărirea acestei mili ce este mai sus zisă; drept acea și Domnia mea încă m am
milostivit de am întărit acestă milă și cu acest hrisov al Domnii mele ca să aibă voe
călugărașii să ia de la Ocnă de la Slănic, veri fie vînzare de sară, veri nu fie, din care
s'ar întâmpla să se vândă mai'nainte, să împlinescă acești bani talere 100 și acești bani
se vor coprinde în seama zeciuelei de mai sus și să se dea acești bani în mâna
ispravnicului, care va veni de la monăstire în toți anii la vreme la vârsmisenie, ca s
cumpere cele ce scriu mai sus, să fie pentru hrana și traiului călugărașilor; așișderea
poruncesc Domnia mea și vouă care veți fi cămărași la aceste ocne la Slanic, voi încă
în vreme ce veți vedea acest hrisov al Domnii mele la mâna părinților călugărași, ce
se vor afla la acestă sfântă monăstire și voi fără de nici o îndoială, îndată să căutați
când va fi la vreme acea ce scrie mai sus, să aveți adare suma acesta de bani în mana
ispravnicului, care'l va trimite călugărașii de la acestă monăstire talere una sută, ca să
cumpere călugării bucate cele ce le-ar trebui pentru hrana lor, precum sau dis pre
nume mai sus, și am întărit Domnia mea acesta milă cu mare blestem, ca în urma
Domnii nostre, pe carele Domnul D-deu, va alege a fi domn și obladuitor Tarei
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Românești, au din nemul nostru au dintralt nem străin încă îl poftim și îl rugăm m
numele D-lui și Mântuitorului nostru Christos, ca să aibă înoi și a cinsti acesta mila,
precum scrie mai sus, ca și D-l D-deu să cinstescă și să întărescă întru Domnia lui
pașnică stare și îndelungată viață și sufletul lui în cela veac să fie la repaos cu ^reP .
cei ce ved fața lui D-deu și ale Domnii lui mile și daniile, încă se fie de alți
cinstite și în semă ținute, iar care se va ispiti a călca și a strica mila acesta, se i
blestemul celor 318 Sfinți Părinți de la Niceea, proclet și anatima și afurisit să .
Domnul nostru lisus Christos și lăcașul lui în cela veac, să fie la un loc cu Iu a ș
afuristul Arie și să'l înghită pământii de viu, precum au înghițit pre
Aviron. Amin. Și am întărit hrisovul acesta cu tot sfatul și cu credincioșii

Domnii mele. Pan Constantin Știrbei vel Ban, I. Pan Bunea Grădișteanu ve_ ^erban
Pan Radu Dudescu vel Logofăt, I. Pan Radu Cantacuzino vel Postelnic, I. ^ezoianU
Bujureanu vel Vistier, I. Pan Șerban Prisiceanu vel Clucer, I. Pan Pătrașcu
vej
vel Postelnic, I. Pan Stroe Leordeanu vel Paharnic, I. Pan Neagoe Top
pan
Stolnic, I. Pan Mihai Cantacuzino vel Comis, I. Pan Anton Urdarenu vel
$sau scris
Șerban Greceanu vel Pitar și Ispravnic Constantin Contescu vel Logofăt, ș
hrisovul acesta în anul I al Domnii mele, în orașul scaunului Domn
București de Anghelache Sin Mihai Logofăt ot Târgoviște.
1714
Luna Iunie 26 leat 7222- 171
(ss)
Io. Ștefan Cantacuzino Voevod
(Io. Ștefan Cantacuzino Voevod semnătură olografă)

Contantin Contescu
vel Logofăt procit
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Cartea reposatului Mihai Spătaru Cantacuzino
din anul 1715

Marele și Prea înălțatul D-deu cel in Troița
cel
necoprins, cel minunat întru lucruri și incom6ra bunătăților cea
neîncetat, adâncimea iubirei de omeni ce
‘’
nogoră Domnul dornnefurată, de la carele totă darea cea bună și tot darul desevarși.el
nilor prin carele împărățesc împărații și domnii stăpânesc
nemărginită iubire de
este bunătatea și însuși înțelepciunea și însuși puterea, c
mântuirea nemtih»
omeni, în multe chipuri milostivindu-se și întru mila cerce endfeptelor
omenesc și multe și nenumărate mijloce ne au ar^tat și nou ’
mântuinț'ă,
celor bune și mântuitore de suflet, și pre toți n îndemna și fagaiduesce
celor ce vor vrea să o moștenescă pre dansa, și multa și mar
_ faptelor
faptele cele bune lângă cerescul D-deu și Stăpân, ca pe lucratorii
veșnică; iar
celor bune, îi împrietenesce cu densul și le fagaduesce or r
prea puternică
osebit mai înaltă și mai presus este milostenia ca multe i sunt a
,
sfinte Și
este pururea și mari'i sunt săvârșirile, dupre cum in scrip u
nroroci și
dumnedeesci într’u cuvintele și prorocirile ale cuvântători or e
țntr'u
întru învățăturile cele date de D-deu, prin purtători de Duhul S^nt apostoli
dumnedeescile cărți ale purtătorilor de D-deu părinți se vestesce,
milostivire
nia acesta au rugat pre Atotțiitorul D-deu și l'au îndemnat cu porm
fesbate târia
pentru noi cei căzuți pentru neascultarea; ci dar e vreme c
milostenia cu care
cerurilor și răsbesce de ajunge tocma la scaunul Măriei lui - eu,
lucreaZă și’i
se hrănesc lipsiții și streinii, carea însăși acea se face povața ce °
n..catelor și
duce tocma la ceruri înaintea lui D-deu, milostenia deslega ega
edința de
gonesc întunericul, stinge matca focului și învredmcesce pe cei ce o>ic,
celui
se asemănă cu D-deu, pentru că zice Christos, faceți asemenea
‘ nentru
ceresc, precum acesta o zice cel cu gura de aur Sf. Ion la cuventu ce
a Că
milostenie și iarăși la aceasta-și cuvent al milosteniei zice Sf. Ion
,
dator ca
zice D-deu că poci și fără de milostenie să te încununezi, ci dar voi sa .1
mana
să dobăndesci și mai mare plată și cu îndrăznite să fie încununarea a
mea și’mi este drag să iau hrana de la tine, și nu mi este rușine a ice
flămând și m’ați hrănit sau setos și m'ați adapat, sau bolnav și strein ș
rerului;
îmi pare bine pentru aceste bunătăți, ca să fiți și voi moșnean
1
streini
Acest fel de daruri și atâta și atâta de mare putere are milostenia și iubirea
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cum nu și mai mult trebue a fi cinstită, pentru că în legea cea scrisă de D-deu porunca
de a doua și asemenea cei I și mare care dice : Să iubesci pe apropele tău ca însuți
Pe tine, și acesta poruncă prin milostenie să săvârsasce și într'u densa se arată, dupre
cum și prorocul Isaia dice: Pe nemernicii cei fără de casă primeste'i în casa ta.
(Acestea dar și altele asemenea D-nul D-deu ca un iubitor de omeni prin sfintele
scripturi aratandu-ne). Și eu robul lui D-deu cel mai mic Mihai Spătaru Cantacuzino,
am luat pe D-deu într'u ajutor și din totă virtutea și din totă inima și cu tot sufletul și
cât ne-au fost putința nevoindu-mă nu din ceva al meu, ci din cele ce m'a miluit iar
prea Bunul D-deu și Stapan; am zidit din temelie și am înălțat un schitișor numindu-se
Sinaia, dupre asemănarea Sinai cei mari, într'u slava și lauda lui D-deu și într'u cinstea
și adormirea Stăpânei Nostre maici sființii sale, pe apa Prahovei la pustie sub muntele
Bucegiului, unde mai înaintea ziditei aceștia, se afla sihaștrii acolo la pustia acesta și
neputând trăi de tâlhari de vreme ce pe acele vremi lăcașile tâlharilor mai osebit din
alte locuri acolo le erea, a fi zidirea acesta sihastrilor acelora și altora dupe dânșii
umbrire și liman de odihnă și de adăpostite, ca să se jertfescă Mielușelul lui D-deu cel
curat acolo la acel loc, unde fusese cuibul și lăcașul tâlharilor mai'nainte și spre mai
adeverată pază a sihastrilor acelora, ce pururea iubesc pustia, am făcut și chiliore cu
zid împrejur pentru a lor odihnă și pază, avend acest obicei ei între dânșii de obște,
unii a lăcui prin păduri în pustii afară, alți în mănăstioră spre paza și poslușania schi
tului, că acei după'n păduri să vie să'și ea hrana lor din lăcașul acest dumnedeesc ce
s au făcut, rânduindu-se și obiceiul mănăstiori aceștia sihăstresce, peste tot anul a nu
manca dulce, avend deslegare numai la praznicile cele împărătesei și ale sfinților
celor mari și sâmbetelor și duminicilor, iar cei ce lăcuesc în pustie în viața lor sunt
tot in post; Și când se va întâmpla a muri, starițul care va fi, altul din streini să nu se
pue fără de cât din obște din cei din mănăstioră, pe carele îl va arăta D-deu ca să'l afle
sorțul de a fi vrenic și acesta a se păzi tot așa făcut și blestem, dupe cum arată
hrisovul prea fericitului Papă și Patriarh al Alexandriei Chir Samoil, și al prea
fericitului Patriarh al Ierusalimului Chir Hrisand, și când va fi acesta întâmplare a
morții ca să se alegă din cei din obștea schitului cine să fie să se facă știre și epitropului Sf. Monăstiri trei sfetitele, unde este făcut și spital cu săraci, care și acesta Sf.
monâstire și spitalul din dumnedească pronie cu mila și cu darul sf. sale cel mare,
iarăși noi le am făcut, unde dar până nu se va face știre la zisa și numita sf. monâstire
acesta de sus a nostră să stea jos lucrurile, nici de cum hotărâre pentru a se pune
stariț în loc altul să nu se p6tă face și la altul semi starițului și la ale schitului ce vor
fi, pentru ca să nu potă alți a intra streini, am rânduit canonesce și am hotărât sâ fie
purtător de grije epitropul Sf. Monăstiri Colței să ia sema, de vreme ce pe aceste
amândoe case dumnedeesci pe noi ne-au învrednicit D-deu de le-am făcut, fâcendu-se
doue catastiste, unu să rămâe la schit iscălit și altul să se aducă la Sf. Monâstire Colțea,
și acestă orânduială tot-d'a-una să se păzescă, și orânduiala ce am făcut'o și am
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Mârâra S™----------------------------------------------------------------------------------orânduit'o de la Sf. Monăstire Colțea a nostră, să aibă tot-d'a-una a o lua starițul să le
fie de chiverniselă, ca să ajute la slăbiciunile și la neputințele părinților călugărași; de
vreme ce starea schitului este sihăstrescă, fiind zidit la loc greu și de pustie, dar să fie
sub datorie și călugărașii cu starițu dinpreună, atât cei din lăuntru de schit cum și cei
de prin afară din pustie a se ruga Domnului Christos necurmat pentru buna stare blogorodnicilor domni și a mitropoliților ai scaunului țerei aceștia, și pentru totă țara
acesta, și pentru ertarea păcatelor ctitorilor atât a celor reposați cât și a celor vii și
pentru tot nemul și cel de aprope și cel de departe, și pentru toți făcători de bine ai
monăstiori; rugându-me și eu plecatul sluga măriilor vostre de obște la toți luminății
domni și pre câți-va mai rândui domnul D-deu a fi domni și stăpanitori țărei aceștia
ca, pentru dragostea prea cinstitei și slăvitei Maicei lui D-deu într'u a căreia nume se
cinstește acest lăcaș dumnedeesc ca cu stăpănescă milă să'l umbrescă și sa I pazescă
sub domnescul acoperământ, pentru ca să aveți și măriile vostre veșnica pomenire și
darul Maicei lui D-deu amin, și acest așezământ și acestă orânduiala sa stea și sa se
păzescă neclintită în veșnică pomenire.
Octombre 15 leat 7223 / 1715.

(ss) C. vel Vornic
Constantin Brâncoveanu vel Logofăt
Dumitrache vel Clucer
lanache biv vel Serdar
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Cartea lui Nicolae Alexandru Voevod
din anul 7224 / 1716

Sfintei și Dumnezesci Monăstiri ce să chiamă Sinaia, care este sub polele
muntelui Bucegiului pe apa Prahovei, unde se cinstesce și se prăsnuiesce sf. hram
Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de D-deu Născătorea și pururea Feciorei, care
Monăstire este făcută și ridicată din temelia ei, cu osteneala și cheltuiala cinstitului
boiarului Domnii mele Pan Mihai Cantacuzino, biv vel Spătar, care fiind dară acestă
sf. Monăstire la un loc de munte și greu în laturea plaiului, aprope de hotarul
Ardealului, pre unde pururea fiind pustietate, omenii rei, hoți, tâlhari se află ungureni
de fură și jefuiesc și pradă și de multe ori țin drumurile și ucideri de negustori și de
alți omeni fac, cât și părinți călugărași ai acelei sf. Monăstiri în mare grije și primejdie,
dacă acei omeni rei se află și trăesc, nici având putere și prilegiu ca să se apere de
reutatea lor, nici fiind, nici acolo, nici înprejur și pe aprope sat ca să-i păzescă și să’i
ajute la vreme de griji și de nevoe; Drept acea Domnia mea am socotit și pentru paza
și starea mai fără de primejdie de omeni rei, acestă Dumnedeească Monăstire de am
miluit și am dat sf. Monăstiri ca să ție patru-zeci (40) omeni streini pușcași, cu vătafii
lor, fără bir și fără gâlceavă și cu așezementul lor să se afle...... ot sud Prahova, ca să
fie numai de paza Monăstiri cum mai sus s’au dis, și de către Domnia mea să fie ertați
și în pace de tote dăjdiile și nevoile câte’s pe țară, de bir mărunt, de tara de miere și
de ceară, de găleată și de fân, de zacherele, de sursături, de cară de oste, de biruri de
oști și al lefurilor, de birul untului, de rânduiala vacilor și a oilor, de ploconul hanu
lui și al Sultanului, de haraciu, de lipsa haraciului, de vamă, de seama II-a și III-a, de
cheltuiala visteriei, de rânduelile și sataralele ce se pun pe siliști, de podvodă, de mertice, de olace și de caii de olac și de altele de tote dăjdiile și
rânduelile ori câte ar eși de la visteria Domnii mele, peste an în țară, de nici unele
nimic val sau bântuială să naibe; așișderea și de oerit ale lor drepte bucate până la oi
1000 una mie și de dijmărit stupi 300, râmetori 400, să fie iertați, nici odată de
nimeni bântuiți sau trași să nu fie, măcar și când s'ar întâmpla să dea alți ertați cu cărți
iscălite și fără de cărți, aceștia tot să nu dea, pentru ca să fie acestă milă și scutela ce
Domnia mea fac acestor omeni mai sus ziși de paza Monăstiri; iar de s’ar întâmpla vre-o
primejdie sf. Monăstiri, sau ori ce pagubă de omeni rei și tâlhari nu numai păgubite
acelea cu bucatele lor să plătescă ci și cu capetele lor drept că Domnia mea pentru
acele paze ce mai sus de multe ori s’au pomenit și pentru ca să fie priveghetori în
slujba lor pururea, le-am făcut acestă milă și pace de către toți alți să aibă, însă și când
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oranduit'o de laSf. Monăstire Colțea a nostra, să aibă tot-d'a-una a o lua starițul să le
e chivemiselă, ca să ajute la slăbiciunile și la neputințele părinților călugărași; de
vreme ce starea schitului este sihăstrescă, fiind zidit la loc greu și de pustie, dar să fie
datorie și călugărașii cu starițu dinpreună, atât cei din lăuntru de schit cum și cel
prin afară din pustie a se ruga Domnului Christos necurmat pentru bună stare blo
g
nicilor domni și a mitropoliților ai scaunului țerei aceștia, și pentru totă țara
ta, și pentru ertarea păcatelor ctitorilor atât a celor reposați cât și a celor vii și
P
,t?t.nămul ce^
aPr6pe Și cel de departe, și pentru toți făcători de bine ai
monăstiori, rugându-me și eu plecatul sluga măriilor vostre de obște la toți luminății
i și pre câți-va mai rândui domnul D-deu a fi domni și stăpânitori țărei aceștia
, pentru dragostea prea cinstitei și slăvitei Maicei lui D-deu într'u a căreia nume se
ște acest lăcaș dumnedeesc ca cu stăpănescă milă să'l umbrescă și să'I pazescă
d
mnescul acoperământ, pentru ca să aveți și măriile vostre veșnică pomenire și
z , aicei lui D-deu amin, și acest așezământ și acestă orânduiala să stea și să se
pazesca neclintită în veșnică pomenire.
Octombre 15 leat 7223 / 1715-

(ss) C. vel Vornic
Constantin Brâncoveanu vel Logofăt
Dumitrache vel Clucer
lanache biv vel Serdar

.WâNâswi SiNsi

Cartea lui Nicolae Alexandru Voevocl
din anul 7224 / 1716

Sfintei și Dumnezesci Monăstiri ce să chiamă Sinaia, care este sub polele
muntelui Bucegiului pe apa Prahovei, unde se cinstesce și se prăsnuiesce sf. hram
Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de D-deu Născătorea și pururea Feciorei, care
Monăstire este făcută și ridicată din temelia ei, cu osteneala și cheltuiala cinstitului
boiarului Domnii mele Pan Mihai Cantacuzino, biv vel Spătar, care fiind dară acesta
sf. Monăstire la un loc de munte și greu în laturea plaiului, aprope de hotarul
Ardealului, pre unde pururea fiind pustietate, omenii rei, hoți, tâlhari se află ungureni
de fură și jefuiesc și pradă și de multe ori țin drumurile și ucideri de negustori și de
alți omeni fac, cât și părinți călugărași ai acelei sf. Monăstiri în mare grije și primejdie,
dacă acei omeni rei se află și trăesc, nici avend putere și prilegiu ca să se apere de
reutatea lor, nici fiind, nici acolo, nici înprejur și pe aprope sat ca să-i păzescă și să'i
ajute la vreme de griji și de nevoe; Drept acea Domnia mea am socotit și pentru paza
și starea mai fără de primejdie de omeni rei, acestă Dumnedeească Monăstire de am
miluit și am dat sf. Monăstiri ca să ție patruzeci (40) omeni streini pușcași, cu vătafii
lor, fără bir și fără gâlceavă și cu așezementul lor să se afle...... ot sud Prahova, ca să
fie numai de paza Monăstiri cum mai sus s'au dis, și de către Domnia mea să fie ertați
și în pace de tote dăjdiile și nevoile câte's pe țară, de bir mărunt, de tara de miere și
de ceară, de găleată și de fân, de zacherele, de sursături, de cară de oste, de biruri de
oști și al lefurilor, de birul untului, de rânduiala vacilor și a oilor, de ploconul hanu
lui și al Sultanului, de haraciu, de lipsa haraciului, de vamă, de seama Il-a și IlI-a, de
cheltuiala visteriei, de rânduelile și sataralele ce se pun pe siliști, de podvodă, de mettice, de olace și de caii de olac și de altele de tote dăjdiile și
rânduelile ori-câte ar eși de la visteria Domnii mele, peste an în țară, de nici unele
nimic val sau bântuială să naibe; așișderea și de oerit ale lor drepte bucate până la oi
1000 una mie și de dijmărit stupi 300, râmetori 400, să fie iertați, nici odată de
nimeni bântuiți sau trași să nu fie, măcar și când s'ar întempla să dea alți ertați cu cărți
iscălite și fără de cărți, aceștia tot să nu dea, pentru ca să fie acestă milă și scutela ce
Domnia mea fac acestor omeni mai sus ziși de paza Monăstiri; iar de s'ar întempla vre-o
primejdie sf. Monăstiri, sau ori-ce pagubă de omeni rei și tâlhari nu numai păgubite
acelea cu bucatele lor să plătescă ci și cu capetele lor drept că Domnia mea pentru
acele paze ce mai sus de multe ori s'au pomenit și pentru ca să fie priveghetori în
slujba lor pururea, le-am făcut acestă milă și pace de către toți alți să aibă, însă și când
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Mmw;i Sim------------------------------------------------------------------------------- —------------------ ar avea niscai gâlcevi între dânșii să nu fie volnici nici boeari nici vămași, nici vătafi
de plaiu, nici alt nimeni fără de vătafu lor ai judeca, iar când s'ar întâmpla a face
vreunul dintre denșii vre-o vina mare atuncia vătafu lor să-l bage în butuci și să-l trimită
la pușcăria domnescă; Așișderea pe vătaful lor să nu fie volnic a'l scote sau a'l pune
nimeni, fără de cât numai ctitorii sf. Monastiri pe care va socoti că este vrednic de
slujba și ori ce bucate ar duce de vânzare în țara ungurescă sau la Câmpina, să aibe
ași da și ei vama, precum dau plăiașii după tocmela și așezemântul ce s'au făcut. Am
dat și acest hrisov al Domnii mele sf. Monastiri, după cum am vedut domnia mea și
hrisovul reposatului Constantin Vodă Brâncoveanu și a lui Ștefan Vodă, făcute și
întărite pe acestă milă; Drept acea poruncesc Domnia mea și dv. Boearilor care veți
fi ceslași, veri de ce dajdie într'acel județ al Prahovei și tuturor slugilor domnesci și
boeresci, care veți fi birari și strângetori de bani, dacă veți vedea acest hrisov al
Domnii mele iar voi toți să aveți a ve ferirea de casele și de bucatele acestor omeni
pușcași ai sf. Monăstiri ce scrie mai sus, că veri-care dintre voi le-ar face vre-un val
peste porunca Domnii mele, unii ca acea rea scârbă și mare ce tare vor petrece de
către Domnia mea; După acesta așișderea poftind și vrând Domnia mea acestă mila
ce o fac și pentru buna pomenire și repaosul sufletelor părinților și moșilor
strămoșilor Domnii mele, pururea nemișcat și nestricată să stea, în urma Domnii
mele, de vreme ce ca omeni după orânduiala veșniciei înțelepciune! lui D-deu, toți
petrecem, poftim și rugăm și pe carele va alege Domnul Dumnedeu în urma nostră,
a fi domn și biruitor țerei aceștia, ca în vremea stăpănirei sale încă să învoiască și să
cinstescă mila acesta și să o întărescă a sf. Monăstiri pe tocmela ce s'au făcut și s'au
scris mai sus, ca și dreptul și milostivul D-deu să'l cinstescă și să'l miluiescă întru a
sa stăpânire cu norocire și cu belșugul tutulor bunurilor și după petrecanie sufletul
lui la repaos să fie cu drepți ce ved fața Domnului: Și am întărit hrisovul acesta cu tot
sfatul și credincioși boiari cei mari ai divanului Domnii mele: Pan Șerban Bujoreanu
vel Ban, Pan Radu Tinchriski Vistieru vel Vornic, Pan Grigore Băleanu vel Logofăt,
Pan Radu Goles spătar, Pan Istrate Fălcoianu vel Vistier, Pan Neagoe Topliceanu vel
Clucer, Pan Dumitrașcu vel Postelnic, Pan vel Paharnic, Pan Constantin vel Stolnic,
Pan Tudorache vel Comis, I. Pan lordache vel Sluger, 1. Pan Șerban Greceanu vel
Pitar și Ispravnic Grigore Băleanu vel Logofăt. Și s'au scris hrisovul acesta în anul I al
Domnii mele în orașul scaunul Domnii mele în București de Badea logofătul sin popi
Volis de la Brâncoveni luna Aprilie 20 leat 7224 / 1716.
(ss). Nicolae Alexandru Voevod.
Io Nicolae Voevod (semnătură olografică).

Grigore Băleanu
Vel Logofăt procit.
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Cartea lui Nicolae Alexandru Voevod
din anul 7224 / 1716 Aprilie 22

Sfintei și Dumnezeesci Monăstiri ce se chiamă Sinaia, care este pe apa
Prahovei sub muntele Bucegiului, unde se cinstesce și se prăznuesce Adormirea Prea
Sfintei Stăpânei nostre de Dumnedeu Născătore și pururea Fecioră Maria, care
Monăstire este făcută și înălțată din temelie cu cheltuiala cinstitului dumnealui Mihai
Cantacuzino biv vel Spătar și părintelui care este egumenul și tutulor părinților
călugări, câți se vor afla locuitori, la acesta Monăstire, ca să aibă a ținea părinții
călugări la acesta Monăstire zece case de omeni streini adică și chiar Ungureni
Moldoveni, Albanași, Sârbi, far de bir și făr de gâlcevă, pe moșia sfintei Monăstiri de
la Câmpina ot sud Prahova, care moșie este dată și închinată la acestă sfântă
Monăstire de părintele Popa Preda feciorul lui Pătrașcu Postelnicu din Câmpina
pentru multă oslușbie și cheltuelă au nevoit d-lui Mihai Cantacuzino biv vel Spătar,
de au remas acestă sfântă Monăstire la acel loc în partea muntelui, și neavend loc de
hrană acolo acei călugărași și avend și hrisovul reposatului Constantin Vodă
Brâncoveanu și a lui Ștefan Vodă pe acele 10 case de omeni, scriind să fie în pace și
ei și bucatele lor de tote dâjdiile câte vor eși peste an, domnia mea încă rn'arn
milostivit de am înoit și am întărit mila acesta cu acest hrisov al Domnii mele, ca să
fie aceste 10 case de omeni în pace și ertați cu haraci, de lipsa haraciului și de adaosul
haraciului, de vel seamă, de sema a Il-a și a IlI-a, de zaherele, de podvode, de mertice,
de conace, de cai de olac și de alte dăjdii și orendueli, câte ar mai eși de la visteria
Domnii mele în țară, iar dijmăritul, vinăriciu și oeritu să aibe a și-l da la sf. Monăstire
după obiceiu, și dijmari, vinăriceni și ocări domnesci să n'aibă trebă cu denșii, fără
cât numai sfânta Monăstire, ca să potă fi numai de treba și poslușania sfintei
Monăstiri, de cele ce le-ar porunci părinții călugări, pentru ce ar fi trebile sfintei
Monăstiri ce este mai sus disă; Și ca să fie Domnii mele și părinților Domnii mele
veșnică pomenire. Drept acea poruncesc Domnia mea și d-vostră boeari cari veți fi
ceslași și zapcii într'acea parte de loc și voe altor slugi domnesci și boieresci, care
veți fi strângetori de bani, toți să aveți a ve feri de aceste 10 case de omeni ce scriu
mai sus, nimeni de nimic să nu'i bântuiască nici bucatele lor, că cine se va ispiti a le
face vreun val peste hrisovul Domnii mele au din boeari, care vor fi ceslași au de alte
slugi domnesci au boeresci, unii ca aceia să scie că iar scârbă și mare pedepsă vor
petrece de către Domnia mea. Și iar să fie sfintei Monăstiri milă de la Domnia mea, 2
băcani omeni streini fără de gâlceavă, iar de către Domnia mea să fie în pace și ertați
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hteffi® Sra--------------------------------------------------------- —----------de haraciu de lipsa hameiului și de adaosul hameiului, de vel semă, de seina Il-a și IlI-a
de podvodă, de mertice, de conace, de cai de olac, de riși, de corvodă, de schimbu
banilor și de alte dăjdi și orândueli câte vor eși de la visteria Domnii mele peste anin
țară, de nici unele val sau bântuielă să nu aibe, numai să aibă adarea untu de lemn la
sfânta Monăstire ce este mai sus disă, după cum le va fi tocmela cu egumenii de acolo
și cu ședementu lor să fie slobozi să șeza veri la târg, veri la sate în țara Domnii mele,
să-și vendă marfa ce ar avea și să-și facă neguțătorie și de către nimenea val sau
bântuială să naibă; Și iar să fie sfintei Monăstiri milă de la Domnia mea, 2 măjari care
se hrănesc cu pește sărat prospet în țara Domnii mele, prin târguri și prin orașe, ca
să fie în pace de măjerit și de fumărit și de vame și pe unde a-i merge ori la ce oraș
să sară peste au să cumpere și prospăt să vânză ori la ce terg, tot să fie în pace de
către măjari și de către fumari, de către nimeni nici un val și nici o bântuială să nu
aibă, pentru că m'am milostivit și Domnia mea de i'am ertat de acestea și de altele de
tote dăjdile și orânduielile, ori câte ar eși de la visteria Domnii mele, de către nime
nea nici o superare să n'aibă, numai să aibă adarea la sfânta Monăstire pește sărat,
după cum va fi tocmela cu egumenul de acolo, ca să fie pentru hrana părinților
călugări ce se află locuitori acolo; Așișderea și în urma Domnii mele pe care va alege
domnu D-deu a fi domn și stăpânitor acestui cinstit scaun al Țerei Românesci încă îl
poftim și îl rugăm în numele D-lui și Mântuitorului nostru lisus Christos, ca să
inoiască și să întărescă acestă milă pe tocmela și așezementul ce scrie mai sus ca și
in urma d-niei sale ale domnii lui și drept să fie cinstite și în semă ținute și în cela vec
viitor, sufletul lui la repaos să fie cu drepți cei ce văd fața Domnului și Mântuitorului
nostru lisus Christos ce este întru Troiță slăvit. Și am întărit hrisovul acesta cu tot sfat
ul și credincioși boeari cei mari ai divanului Domnii mele: Pan Șerban Bujoreanu vel
Ban, Pan Radu Tinchriza Vistierul vel Vornic, Pan Grigore Băleanu vel Logofăt, Pan
Radu Golescu vel Postelnic Pan Matei Fălcoianu vel Vistier, Pan Neagoe Topliceanu
vel Clucer, Pan Dumitrașcu vel Postelnic, Pan vel Paharnic, Pan Constantin Vistiar,
Pan Tudorache vel Comis, Pan lordache vel Sluger, Pan Șerban Greceanu vel Pitar, și
Ispravnic Constantin Colțescu vel Logofăt. Și s'au scris hrisovul acesta în anul înteiu
al Domnii mele în orașul scaunului Domnii mele în București, de Badea Logofătul sin
Popi Voi de la Brâncoveni luna Aprilie 22 leat 7224 / 1716.
(ss). Nicolae Alexandru Voevod
Nicolae Voevod (semnătuta olografă).

Grigore Băleanu.
Vel Logofăt procit.
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Cartea lui Ion Voevod din anul 7225

Sfintei și Dumnezeesci Monăstiri ce se chiamă Sinaia, care este sub polele
muntelui Bucegiului pe apa Prahovei, unde se cinstesce și se prăznuiesce sf. hram,
Adormirea Prea Cinstitei nostre de D-deu Născătore și pururea Fecidră Măriei, care
Mănăstire este făcută și înălțată din temelia ei cu cheltuiela cinstitului reposatului
dumnelui Mihai Cantacuzino biv vel Spătar și părintelui Nicodem Egumenului și
tutulor părinților Călugări, câți se vor afla lăcuitori la acestă sfântă Monăstire, care
fiind dar acestă sfânta Monăstire la un loc de munte și greu în laturea plaiului, aprope
de hotaru Ardeiului, pe unde pururea fiind pustietate, omeni rei, hoți, tâlhari se află,
ungureni de fură și jefuesc, pradă și de multe ori țin drumurile și ucid neguțători și
de alți omeni se fac, cât și părinți călugărași ai acestei sfintei Monăstiri în mari griji și
primejdii de acei omeni se află și trăesc nici avend putere și prilegiu, ca să apere de
reutatea lor, nici fiind nici acolea, nici împrejur, nici pe aprope sat ca să'i păzescă la
vreme de grije și de nevoe; Drept acea Domnia mea am socotit și pentru paza și
starea mea fără de primejdie de omneni rei, de am miluit și am dat la acestă sfântă și
dumnedească Monăstire, ca să ție 40 omeni streini cum și cu vătaful lor fără de bir și
fără de gâlceva și cu șezămentul lor să se afle la sat la Trestieni ot sud Prahova, să fie
numai de paza Monăstirei cum mai sus s'a zis și de către Domnia mea să fie în pace
și ertați de tote dăjdiile și nevoile cât es pe țară, de bir mânat, de miere, de ceră, și
cu șezămentu de găleată și de fân, de zachereale, de sursaturi, de cară de 6ste, de
birul oști și al lefilor, de birul untului, de rânduiala vacilor și a oilor, de ploconu
hanului și al Sultanului, de haraciu, de lipsa haraciului și de adaosul haraciului, de vel
semă, de sema a Il-a și a IlI-a de cheltuiala vesterii, de orânduelile și de sataralele ce
se pun pe siliști, de podvodă, de mertice, de conace, de cai de olac, și de altele de
tote dăjdiile și orânduelile, ori câte ar mai eși peste an de la visteria Domnii mele în
țară, de nici unele nici un val și nici o băntuelă să naibă: Așișderea și de oeritul ale
lor drepte bucate, până Ia oi 1000 și dijmărit stupi 300 și râmători 400 să fie ertați,
nici odata de nimeni bântuiri sau trași să nu fie, măcar și când s' ar întâmpla să dea
alți ertați cu cărți iscălite și fără cărți, iar aceștia tot să nu dea, pentru ca să fie cu
acestă milă și scutelă, ce Domnia mea fac acestor omeni mai sus diși de paza
Monăstiri, iar de s'ar întâmpla vre-o primejdie sf. Monăstiri sau ori ce pagubă de
omeni rei și tâlhari, nu numai pagubele acelea cu bucatele lor să plătescă, ci și cu
capetele lor (drept), ca Domnia mea pentru acele paze ce mai sus de multe ori s'au
pomenit și pentru ca să fie prevezători în slujba lor pururea, le-am făcut acestă milă
155

Mîkisto

----------------------------------- —------

și pace de către toți alți să aibă, însă și când ar avea niscai gâlceve între dânși, să nu
fie volnici, nici boeari, nici vameși de plain, nici alt nimeni fără de vătafii lor aiă judeca;
Iar când s'ar întâmpla a face vre-unul dintre denși vre-o vină mare, atunci vătaful lor
să'l bage în butuce și să'l aducă la pușcăria domnescă. Așișderea și pe vătaful lor să
nu fie volnic al scote s'au al pune nimeni, fără de cât numai ctitori sfintei Monăstiri,
pe care va socoti că este vrednic de slujbă, și ori-ce bucate aduce de vendare în țara
ungurescă sau la Câmpina să aibă a da și ei vamă dupe cum dau plăieși; și iar să fie
sfintei Monăstiri Sinaia milă de la Domnia mea, 10 case de omeni streini adică
secuieni, ungureni, moldoveni, albănași, sârbi, fără de bir și fără de gâlcevă, să'i ție
pe moșia Sf. Monăstiri ce are la Câmpina ot sud Prahova, care milă este dată și închi
nată la acestă sfântă Monăstire de părintele Popa Preda, feciorul lui Pătrașcu din
Câmpina, iar de către Domnia mea să fie și aceste 6 case de omeni în pace și ertați
de haraciu, de lipsa haraciului și de adaosul haraciului de vel semă, de sema a Il-a și
a IlI-a, de podvode, de mertice, de chiace, de cai de olac, de zacherele de care de
6ste și de alte dăjdii și orânduele câte ar mai eși peste an, de la visteria Domnii mele
în țară, de nici unele nici un val și nici o bântuielă să nu aibă, iar dijmăritul, vinăriciu,
și oerit să aibă a și'l da la sfânta Monăstire după obiceiu și dijmări, vinăriceri, domnesci
să naibă trebă cu denși, fără de cât numai sfânta Monăstire, ca să potă fi numai de
treba și poslușania sf. Monăstiri, de cele ce le-ar porunci călugării, pentru ce-ar fî trebile și lucrurile sf. Monăstiri ce este mai sus disă; și iar să fie sf. Monăstiri milă de la
Domnia mea, ca să ție 2 băcani omeni streinîi fără de gâlcevă, iar de către Domnia
mea să fie în pace și ertați de harciu, de lipsa haraciului se de adaosul haraciului, de
vel sema, de sema a Il-a și IlI-a, de podvooe, de mertice, de conace, de caii de olac,
de ris și de povară, de schimbul banilor și de alte dăjdi și de orânduieli, câte-ar mai
eși peste an de la visteria Domnii mele în țară, de nici unele nimic val s'au bântuelă
să naibă, numai să aibe adarea untdelemn la sfânta Monăstire ce este mai sus disă,
dupe cum va fi tocmela cu egumenul de acolo și cu șezămentul lor să fie slobod să
șeză, veri la târguri, veri la sate în țara Domnii mele să'și vânză marfa ce-ar avea și să'și
facă neguțătorie și de către nimeni nici un val și nici o supărare să naibă; și iar să fie
sfintei Monăstiri milă de la domnia mea a 2 măjari care se hrănesc cu pește sărat și
prospăt în țara Domnii mele, pân târguri și prin orașe și să fie în pace de măjerit și
de fumărit și de vamă și pe unde ar merge ori la ce văd să sară, au să cumpere pește
și prospăt să vândă ori la acel târg, tot să fie în pace de către toți măjari și de către
fumari de către nimeni nici un val și nici o bântuielă să naibă, că le-am ertat Domnia
mea de tote dăjdiile, numai să aibă adarea la sf. Monăstire pe an pește sărat, dupe
cum va fi tocmela cu egumenul de acolo, ca să fie pentru hrana părinților călugări ce
se vor afla lăcuitori la acestă sfântă Monăstire; pentru că acestă sf. Monăstire Sinaia,
avend hrisove pe aceste mili și de la alți reposați domni, ce-au fost mai dinainte
vreme, hrisovele repaosatului Constantin Vodă Brâncoveanu Basarb și hrisovele lui
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Ștefan Vodă și hrisovele mai marelui nostru frate Nicolae Vodă, întărite unul pe altul
pe aceste mill ce scriu mai sus; Domnia mea încă m'am milostivit de am înoit și am
întărit aceste mili și cu acest hrisov al Domnii mele, pe tocmela și asezamentul ce mai
sus arată, ca să fie neclintite și nemișcate în zilele vieței Domnii mele. Drept acea
poruncesc Domnia mea și d-vostră boeari care veți fî ceslași și zapcii, ori de ce dăjdi,
întracest județ al Prahovei și voue altor slugi domnesci și boeresci, ori-care cu ce slu
jbe și orânduele veți umbla într'acea parte de loc și vouă dijmarilor, vinăricerilor,
ocărilor care ați umbla pe unde ar fi bucatele acestor omeni, dacă veți vedea acest
hrisov al Domnii mele, iar voi toți să aveți a ve feri de acești 40 omeni pușcași și de
aceste 10 case de omeni streini, și de acești 2 băcani și 2 măjari și de bucatele lor,
nimeni de nimic și nu'i bântuescă, că cine se va ispiti ca să le faca vre-un val peste
hrisovul Domnii mele măcar veri de ce al lor, au bucatelor lor, unii ca acea bine să
scie că, au boeari să fie au slugă domnescă, boerescă, va petrece cu scârbă și urgie
de către Domnia mea. Așișderea și în urma Domnii mele, pe care va alege domnul
D-deu a fi domn și stăpânitor acestui cinstit scaun al Țerei Românesci, înca'l poftim
și rugăm cu numele D-lui și Mântuitorului nostru lisus Christos, ca să înoiesca și să
întărescă aceste mili, pe tocmela și așezementul ce scrie mai sus, ca și în urma
Domnii sale ale domnii lui milă și dresă să fie cinstite și în semă ținute și în cela veac
viitor sufletul lui, la repaos veșnic să fie cu drepți, cei ce văd fața Domnului și
Mântuitorului nostru lisus Christos ce este în Troița slăvit. Și am întărit hrisonvul
acesta, cu tot sfatul cinstiților și credincioșilor boeari cei mari ai divanului Domnii
mele: jupan Panu Negoescu vel Ban, Ban Cravelebschi, I. Pan Constantin Greceanu
vel Vornic, I. Pan lordache Crețulescu vel Logofăt, I. Pan Șerban Greceanu vel Spătar,
I. Pan Matei Fălcoianu vel Vistier, I. Pan Șerban Herăscu vel Clucer, L Pan
Dumitrache Vlasto vel Postelnic, I. Pan Nicolae Roset vel Paharnic, I. Pan Șerban
Greceanu vel Stolnic, I. Pan Constantin Bălenu vel Comis, I. Pan Asan vel Slujer, L
Pan Barbu Merișanu vel Pitar și Ispravnic Constantin Văcărescu, ftori Logofăt. Și s'au
scris hrisovul acesta în anul cel I al Domnii mele, aici în orașul scaunului Domnii
mele în Bucuresci de Lefter sin Negru Logofăt, în cursul anului de la facerea lumei
7225 și de la Domnul și Stăpânitorul nostru lisus Christos 1717 Aprilie 28.
(ss) Io Ion Voevod.
Io Ion Voevod (semnătura olografă)

lordache Crețulescu
Vel Logofăt procit.

157

Mnrăswi Sira_________________________________

Cartea lui Hrisant Patriarhul Ierusalimului
și a totă Palestina

Milostenia cum că este lucru trebuincios și folositor la tote Bisericile de
obște, Proorocii, Apostolii, părinții cei sfinți și tote cetele sfinților sunt mărturii și mai
mult despre puitorul și dătătorul de lege Domnul nostru lisus Christos cu gals în
sfânta Evanghelia grăind, vestesce și tare poruncesce că, a înoi și a zidi locașuri sfinte,
totă milostenia covârsesce precum mărturisesce Dumnezeescul Zlataost, de vreme
ce în sfintele locașuri săvârșindu-se sfintele taine și totă învețătura ce sfânta a
cuventului milostenia să face și să socotește și trupește și duhovnicesce și cei
chemați la cina tainii cei sfinte pururea întru limanul nestricăciunei petrec; Drept
aceia și cinstitul și de bun neam răposatul Mihai Cantacuzino vel Spătar, au rădicat și
au zidit din temelie locaș sfânt, adică Monăstire în numele Prea Sfintei Născătorei de
Dumnedeu, în Muntele ce se chiamă Bucegiu, lângă apa Prahovei pre care o au numit
Sinaia și căci au numit'o Sinaia, n'au făcut vre-un lucru nou, sau neobișnuit, ci este
bătrân și vechiu, că precum Codinoi la istoria lui zice: Sfânta Elena a zidit Monăstirea
sfinților Mucenici Carp și Papii întru cinstea Sfântului Mormânt, și au fost și în Țarigrad
iar Monăstiri ce s'au chemat Vihleim și Verina împărătesa lui Leon cel mare, a zidit
Biserică iar dupe asemănarea Sfântului Mormânt; Iar acest istoric la cuvântul ce face
pentru punerea cinstitului veșmânt al Prea Sfintei zice: că marele împărat Leon,
îmblânzind pre Dumnezeu, pentru seceta ce era atunci, în chip de om prost, au căzut
jos în Biserica Născătorei de Dumnedeu, ce se chema Ierusalim, care era în launtru
porții cei de aur; Și în Biserica sfântului Nicolae să pomenesce că în părțile Lichii, au
fost Monăstire ce se chema Vitleem. Drept aceia dar acest de bun neam boer, după
asemănarea sfântului Munte Sinai, întru care văzătorul de Dumnedeu Moisi a vezut
lumina Marii și negrăitei Dumnedeiri, a vrut și a poftit cu voe și sfat Bisericesc, de a
numit acestă mai sus pomenită Monăstire cu acestă numire a acestui sfânt Munte,
puindui numele Sinaia, care de vreme ce se află acestă sfântă Monăstire într'acel
munte pustiu și pietros, pentru greul strâmători căilor, căci umblet și trecerea de
care n1 are să se folosescă cu aducerea de povară mare, ci totă hrana ei în greu și în
necaz pre mâini o trage și o sue, ajutorul ei ce i-să cuvine pentru hrana vieții
cuviosilor părinți de acolo, trebuie se aibă de peste alte părți pentru chivernisirea și
starea ei; deci răposatul Constantin Vodă Basarab, văzând tote acestea păsuri ale
acestui sfânt locaș, ca un bun ce era cu inima și pururea de cele plăcute lui
Dumnedeu aflător și știind că mai înainte într'acest loc, era cuibul și locașul tâlhar158
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ilor, unde își făcea ei uciderile și vărsările de sânge a celor ce să călătorea, iar acum
este zidire de adăpostire a scăpării de uciderea drumașilor și jertfire Fiului celui curat
a Marelui Dumnedeu de care se sfiesc și se cutremură cetele și puterile cerești ca un
fiu iubit în Duhul Sfânt al cumpătării nostre, care aveau inimă de a fântâni și a isvorî
cele bune, a hotărât cu luminate hrisove ale mării sale, să aibă acesta mai sus numită
Monăstire întâi zece case de omeni în Câmpina pe locul sfintei Monăstiri, ertați de
tot felul de dăjdii, de haraciu, de vel semă, de sema a Il-a și a IlI-a, de plocone, de
zăhărele, de potvode, de mertice, de dijmărit, de vinăriciu de oerit, de cai de olac, de
cară de oste, de conace, de sursat, de satarale și de tot felul de dajdii ori mică or mare,
câte ies peste an, obișnuită ori neobișnuită. A doa să aibă sfânta Monăstire 40 de martalogi, carii să fie locuitori la satul Traisteni, ca să fie pentru ajutorul și paza acestei
sfinte Monăstiri, de vreme ce este într'acel loc primejdios, precum s'au dis mai sus
plin de omeni răi, hoți și ucigași. Și să fie acești omeni ertați de bir mărunt, de miere,
de ceră, de găleată, de fân, de mertice, de cai de olac, de zahera, de sursat, de cară
de oste, de lefi, de unt, de oerit, de vinăriciu, de dijmărit căci oeritul și vinăriciu și
dijmăritul este să'l dea sfintei Monăstiri, de ploconul hanului și al Sultanului, de
haraciu, de lipsa haraciului, de vel sema, și de sema Il-a și a IlI-a, de cheltuela
Vistieriei și de tote orânduielile câte ies și se pun pe siliști; care aceste case și acești
martalogi și când ar da... ertați cu cărți și fără cărți pentru vre'un greu și mare păs,
iar nici decum și nici o-data să nu dea nimic; a treia să aibă sfânta Monăstire, doi
băcani ședători ori în ce târg ar vrea, neavend nici o bântuelă de dare la nimic, de
tote câte scrie mai sus și slobozi de tote alte obiceiuri ce au a da băcanii, fără cât să
dea unt-de-lemn la sfânta Monăstire, precum vor avea tocmela cu egumenul pre an
și acesta să fie dajdea lor iar nu alt nimic; A patra să aibă sfânta Monăstire doi măjari,
care se hrănesc cu pește sărat și prospăt prin târguri și orașe, neavend nici aceștia
nici o bântuială de dare la nimic de tote câte scrie mai sus și slobozi de tote alte obi
ceiuri ce au a da măjarii, fără cât să dea pește la sfânta Monăstire, precum vor avea
tocmelă cu egumenul pre an și acesta să fie dajdea lor iar nu alt nimic; care acestea
tote ce s'au dis mai sus, vazându-le și reposatul Ștefan Vodă Cantacuzino, că sunt de
cinste la omeni și plăcute lui Dumnedeu, așișderea și înălțatul Nicolae Alexandru
Voevod Mavrocordat și în urma lui cel întru Christos fiu iubit al cumpătării nostre,
D-nuI și stăpânitorul a totă Ungrovalahia Io Ion Alexandru Voevod, asemenea unul
dupe altul cu râvnă inimi cu pofta sufletului a înoit și tare a întărit aceste tote, cu
luminatele lor hrisove, pentru ca să fie tâte cestea spre paza sfintei Monăstiri și
schimnicilor, ce sunt prin pustia acelui munte, ce și-au hrana lor de la sfânta
Monăstire, iar acestor luminați domni și fericirilor părinților ai măriilor lor înaintea
veșnicului D-deu, veșnică pomenire.
Drept aceia cunoscând și smerenia nostră că acesta facere de bine a acestor
luminați domni, ce se coprind în hrisove, este milostenia duhovnicescă și plină de
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lege și lui D-deu celu ceresc bine primită, pentru dragostea D-lui nostru lisus
ce a pătimit și s'au restignit pentru noi și pentru cinstea Prea Curatei Născătdrei
D-deu, care se cinstesce întru acest sfanț locaș, pre care va alege de pe vremi Prea
întelepta și sfânta pronie cea Dumnedeasca a fi domn și oblânduitor a tota Ungro"
valahia, îl poftim ca pre un fiu duhovnicesc al cumpătării nost re, ca să le adaoge S1
să le întarescă și să le înoiescă tote disele acestea, iar cu luminate hrisove ca și di
anilor lor să se sporescă cu viață îndelungată și cu stare pașnică și fericită; Iar cine nu
ar ținea în semă și ar călca și ar strica aceste mili, ori din fiesce ce obraz ar fi, ori nuc
ori mare, ori bisericesc ori mirenesc, au măcar ori-ce fel de dregătorie ar fi Ș1
îndrăzni cu obrăznicia a nefricei și a netemerei de D-deu, puind în inima lui cea
neprimitore de sănătate puterea acesta deșartă acestui peritor vechiu și fiindu-i tatăl
reutății satana, pricină de reutate ca să strice, au măcar cât de ceva, să se atingă, Pre
unii ca aceia prin lucrarea darului Duhului Sfânt celui mare și putincios îl numirn Și
îl chemăm fiu perdărei, și procopsela lor să fie pierdută cu sunet de pre fața părnan
tului și sfârșitul veței lui să fie ca al Iudei și ca al urâtului Arie despărțitor Troiți și de
la Prea Sfântul și Dătătorul de viața Duhul Sfânt și de la nedespărțita și de o ființă
Sfânta Troiță și de la Tatăl și Fiul ce este într'o fire dimpreună cu Duhul Sfânt sa fie
neertați și blestemați și afurisiți, și trupurile lor în veci, nesfârșite, netopite și tota
viața lor s'o aibă pre pământ cu cutremurul lui Cain, urgia marelui D-deu să fie Pe
capete lor și în casele lor ca o sabie cu doue ascuțite, parte să aibă la un loc cu jidovi
cei urâți, ce au restignit pre Mântuitorul Domnul nostru lisus Christos. Averile și
ostenelile lor să nu se alegă ca praful și de cei streini jefuite să fie; îngerul Domnului
să-i gonescă de pre fața pământului în tote dilele vieței lor și diavolul să stea la dreaptă
lor și când se vor judeca ei să iasă osândiți; dilele anilor lor scurte, pline de amar și
de necaz, înghită-i și sorbă-i pământul de vii cum pre Datan și Aviron între blestemul
a tutror sfintelor sobore ca untuldelemn prin osele lor, și să fie moșteni și locuitori
la un loc cu urâții draci în Ghena, unde sunt muncile cele amare și cumplite și
nesfârșite; acesta le hotărâm lor și caselor lor și feciorilor si nepoților și strănepoților
lor prin puterea lucrătorului și dătătorului de viață Sfanțul Duh; s'au dat în orașul
Bucuresci.

(Sem.) Hrisant Patriarhul Ierusalimului
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Cartea lui Mihai Racoviță Voevod 7239 -1731

Sfintei și Dumnezeescii Monăstiri ce se chiamă Sinaia care este sub polele
muntelui Buceagiului pre apa Prahovei, aprope, hotarul Țerei Ardealului, de unde se
cinstesce și se prăznuesce sf. hram Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de
umnedeu Născătore și pururea Feciora Maria. Care Monăstire este făcută și înălțată
m temelia ei, cu cheltuiala D-lui reposatului Mihai Cantacuzino biv vel Spătar, în
ele d sale reposatului Io Constandin Basarab Voevod și părintelui Nicodem
gumenul și tutulor părinților călugări, câți se vor afla locuitori la acestă sfântă
onăstire, ca să fie antăi sf. acestă Monăstire în pace și ertată de tote dăjdile și orânuelile câte vor eși peste an de la Visteria Domnii mele în țară și pre la alte sf.
onăstiri, însă de haraciu, de lipsa haraciului, și de adaosul haraciului, de vel semă,
e sema Il-a și III-a, de cheltuiala visteriei și a Jignirii, de împrumutări și calul domnesc
ce este la alte sf. Monăstiri, de birul oștii și al lefilor, de untu (de lemn) domnesc și
împărătesc, de rânduiala vacilor și a oilor de ploconele baeramului și de ploconul
hanului și al Sultanului, de zacharale, de cară de oste, de podvode, de mertrice de
conace, de caii de olac, de dijmărit, de vinărici, de oprit, însă să le fie Monăstiri
drepte bucate, Așișderea să aibă a se scuti sf. Monăstire și de pogonărit 64 și de
văcărit vite Coni 100, nici o supărare sf. Monăstire și bucatele sf. Monăstiri de către
nimeni să naibă; și pentru că acestă sf. Monăstire fiind la loc de munte cu nevoe de
hrană și fără de nici un venit despre nici o parte și fiind ertată și de alți reposați
domni mai din nainte vreme, care ertăciune este întărită cu cărți patriarchicești,
scriind cu mare legătură și blestem ca să nu fie sf. Monăstire din nici un fel de dăjdi
supărate, măcar și când ar da alți cu cărțile și hrisove domnesci iscălite, iar acestă sf.
Monăstire tot să nu dea, la care și Domnia mea încă m'am milostivit de o am ertat de
tote acestea, precum scrie mai sus, ca să fie sf. Monăstiri întru întărire și Domniei
mele veșnică pomenire; și iar să fie sfintei Monăstiri Sinaia, milă de la Domnia mea,
ca să fie 40 de omeni pușcași cu vătaful lor, însă să fie omeni streini fără de bir și fără
dc gâlcevă și cu șezămentul lor să se afle la satul Trestieni ot sud Prahova, să fie
numai de paza Monăstiri, iar de către Domnia mea să fie și omenii aceștia în pace și
crtați precum și sf. Monăstire de tote dările și orânduelile, câte vor eși peste an de la
visteria Domniei mele în țară pre siliști, de nici unele nimic val sau bântuielă să naibă;
Așișderea să fie ertată de oeritul ale lor drepte bucate până la opt o mie și de dijmărit
stupi și râmători, nici odata de nimeni bântuiți sau trași să nu fie, măcar cănd s'ar
întâmpla ca să dea alți ertați cu cărți iscălite și fără de cărți, iar aceștia tot să nu dea,
---------- -
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nici pentru ei nici pentru bucatele lor, pentru ca să fie cu acesta mila și setiteala ce
fac Domnia mea acestor omeni mai sus diși de paza Monastirii, fiind aC^otafUi
Monăstire la un loc de munte și cu greu în lăturea plaiului aprope de
Ardeiului, pre unde pururea fiind pustietate omeni rei hoți, tâlhari se afla,
6inenj
de fură și jefuesc și de multe ori țin drumurile și ucideri de negustori și de a ți
se fac, cât și părinții călugărași acestei sf. Monăstiri, în mare grije și primejdie
omeni rei se află și trăesc, nici avend putere și prilej ca să se apere de reti *
nici fiind nici acolea nici împrejur pe aprope sat, ca să păzească la vreme e
de nevoe. Drept acea Domnia mea am socotit și pentru paza și starea mai
eșțj
primejdie de omeni rei de am miluit și am dat la acestă sf. Monăstire ca să ți
40 omeni streini pușcași cu vătafu lor și să fie toți datori pe cum scrie mai
nu
s'ar întâmpla vre-o primejdie sf. Monăstiri sau orice pagubă de omeni rei și ta 1
numai pagubele acelea cu bucatele lor sa plătescă ci și cu capetele lor ( re
Domnia mea pentru acelea paze ce mai sus sunt pomenite și pentru ca^e to$
priveghetori în slujba lor pururea le-am făcut acestă milă ca sa aibă pace de ca^nieși
alți, încă și când ar avea niscai gâlcevi dânșii să nu fie volnici, nici boeari, nici
nici vătafi de plaiu, nici alt nimeni fără de vătafu lor a'i judeca și a'i îndrepta
jor
iatr când s'ar întâmpla a face vreunul dintre dânși vre-o vină mare, atunci va
$.
pe vinovatul acela să'l bage în butuci și să'l aducă la pușcăria domnescă, așiȘ
pe vătafu lor să nu fie volnic al scote s'au al pune nimeni, fără de cât numa^uce je
sf. Monăstiri pe care va socoti că este vrednic de slujbă; și ori-ce bucate ar
^au
venzare în țara ungurescă sau la Câmpina, să aibă a da și ei vama dupe c
plăeșii; și iar să fie Sf. Monăstiri Sinaia milă de la Domnia mea zece case de o
streini adică: secui, ungureni, moldoveni, albănași și sârbi fără de bir și fără
cevă să ție pe moșia sf. Monăstiri ce are la Câmpina ot sud Prahova, care moș
dată și închinată la acesta sf. Monăstire de un părinte ce l'au chemat pe nu^sț.e jq
Preda feciorul lui Pătrașcu din Câmpina, iar de către Domnia mea sa fie și ac
case de omeni în pace și ertați de tote dăjdiile și orânduelile, câte vor eși
jar
la visteria Domniei mele în țară, de nici unele nimic val s'au bantuiela sa neștire
dijmăritul vinăriciul, oeritul acestor 10 case de omeni să aibe a și 1 da la s .
dupe obiceiu și dijmari, vinăriceri, ocări domnesci să naiba trebă cu danși, ara
numai sf. Monăstirie să ia, ca sâ pota fi numai de trebă și poslușania s
°âstjfe ce
de chivernisela părinților călugări ce se vor afla lăcuitori la acestă s^ °^_ ^menj
este mai sus disă; Și iar să fie sf. Monăstiri milă de la domnia mea să ție
ac
^men|
streini, fără de bir și fără de gâlcevă, iar de către Domnia mea să ie ș» ac< ș‘
mbul
băcani în pace și ertați de tote dăjdiile visteriei și de riși și de po vo a ș
nimic
banilor și de alte dăjdi și orândueli căte ar mai eși peste an în țara, e n
te mai
val s'au bântuială să naibă, numai să aibă a da unt-de-lemn la s . ona;
$$
sus disă dupe cum le va fi tocmela cu Egumenul de acolo, și cu șezamer
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Slobozi să șeză veri la târguri, veri la sate, s'au măcar unde ar vrea în țara Domnii mele
și să vindă marfa ce-ar avea și să facă neguțătorie și de către nimeni nici un val și met
o supărare să naibă; Și iar să fie sf. Monăstiri, milă de la Domnia mea 2 majan, care
se hrănesc cu peste sărat și prospăt în țara Domnii mele, peste târguri și peste orașe
și să fie în pace de măjerit și de fumărit și de vamă și pe unde ar merge or la vad sa
sară pește și să cumpere și prospăt, să vânză, ori la ce târg, pot, să fie în P^ce
toți măjari și de către fumari, de către nimeni nici un val și nici o bantuielă să
că eam ertat Domnia mea de tote darurile, numai să aibă adarea la sf. Monastire, pe
an pește sărat, dupe cum le va fi tocmela cu egumenul de acolo, ca să fie p
hrana părinților ce se vor afla lăcuitori la acesta sf. Monăstire, pentru că ac
Monăstire Sinaia, avend hrisove pe aceste mili și de la alți reposați domni, ce
mai dinainte vreme, precum am vedut D-nia mea, hrisovul reposatului on
Basarabii Voevod și hrisovul repaosatului Ștefan Vodă și hrisovul lui Nico ae
hrisovul lui Ion Vodă, întărite unul pe altul pe aceste mili ce scriu mai sus,
încă m'am milostivit de am întărit aceste mili și cu acest cinstit hrisov al Do i
pe tocmela și așezămentu ce mai sus arată, ca sa fie neclintită și nestrămutat
.$
vieții Domnii mele. Drept acea poruncesc D-nia mea și D-vostră boeari c
ceslași și zapcii or de ce dăjdii într'acel județ al Prahovei și voue altor slugi
și boeresci, ori-care cu ce slujbă veți fi într'acea parte de loc și D-vostră b
ojerp
veți întâmpla a fi cu slujba pogonăritului și a văcăritului, și a dij măritului,
tului, în partea deloc unde s'ar întâmpla bucatele sf. Monăstiri și ale omeni or
mai sus de care veți vedea acest hrisov al Domnii mele iar voi toți să aveți
de acești 40 de omeni, pușcași și de aceste 10 case de omeni străini ș
. cjne
băcani și de măjari și de bucatele lor nimeni de nimic să nu'i bântuieasca^
s'ar ispiti ca să le facă vre'un val peste hrisovul Domnii mele măcar veri doninescă
au bucatele lor, unii ca acea bine să scie că au boeari să fie, au sluga
boerescă, va petrece rea scârbă și urgie de către Domnia mea; Așișderea ș c-nstjt
Domnii mele, pe care va alege domnul D-deu a fi domn și stăpănitor ^^ujtorL1juj
scaun al Țerei Românesci, încă îl poftim și îl rugăm în numele D-lui și
ș.
nostru lisus Christos ca să înoiască și să întărescă aceste nuli Pe
drese
așezămentul ce scrie mai sus ca și în urma domniei sale ale domniei ui n^
să fie cinstite și în semă ținute și în cela veac viitor sufletul lui la re^°dstos ce este
fie cu drepți cei ce ved fața Domnului și Mântuitorului nostru lisus
\incioșilor
în Troiță slăvit. Și am întărit hrisovul acesta cu tot sfatul cinstiților și
1
boeari cei mari ai divanului Domnii mele: Pan lordache Crețulescu v
Grigore
Manolache Lambrino vel Logofăt, I. Pan C-tin Dudescu vel Spătar, ■
Greceanu vel Vistier, 1. Pan Barbu Merișanu vel Clucer, I. Pan ano
Postelnic, I. Pan C-tin Năsturel vel Paharnic, I. Pan Matei Fărcășanu vel Stolnic, . an
C-tin Brâncovenu vel Comis, I. Pan Mihai Bărbătescu vel Serdar, I. Pan lordache vel
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Sluger, I. Pan Grigore Filipescu vel Pitar și Ispravnic C-tin Crețulescu vel Logofăts'au scris hrisovul acesta în anul întâi al domniei Domnii mele aici în orașul scaunulu1
Domnii mele în Bucuresci de Anghelache logofetelul ot Târgoviște, în anul de la zidi
rea lumei 7239, iar de la nașterea D-lui și Stăpânitorului nostru lisus Christos 1731
luna Maiu 30 dile.

(ss.) Mihai Racoviță Voevod
Mihai Racoviță Voevod (semnătură olografă)

Manolache Lambrino
Vel Logofăt procit.
Constantin Crețulescu
Vel Logofăt procit.
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Cartea lui Mihai Racoviță Voevod din anul 7239 / 1731

Sfintei și Dumnezeesci Monăstiri ce se chiamă Sinaia, care este sub polele
muntelui Buceagiului pe apa Prahovei aprope de hotarul țerei Ardeiului unde se
cinstesce și se prăznuesce hramul Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de D-deu
Născătore și pururea Fecioră Măriei, care Monăstire este făcută și înălțată din temelia
ei din osârdia d-sale reposatului Mihai Cantacuzino biv vel Spătar, în dilele d-sale
reposatului Io Constantin Basarab Voevod și părintele Nicodem Egumenul și tutulor
părinților călugări, câți se vor afla lăcuitori la acestă sfântă Monăstire, ca să fie sfintei
Monăstiri mila talere 100 de la Ocne de la Slănic, care ocne sunt pe moșia d-lui mai
sus numitul boear, însă din venitul d-sale ce este din deciuială să aibe a vinde
cămărașii, cari vor fi în toți anii, făr de nici o oprelă sare de talere 100 și să dea banii
aceștia în mâna Ispravnicului, care va veni de la Monăstire ca să cumpere pe acești
bani cele ce vor trebui de hrană călugărașilor, pâine, pește, brânză ca să fie pentru
mâncarea celor ce vor fi lăcuitori acolo, pentru că fiind Monăstirea sub munte în loc
cu nevoe și neavend călugărașii de hrană, făcut'au d-lui reposatul Mihai Spătaru
socotelă pentru hrana călugărașilor, de au mai adaos pe lângă altele și acestă milă din
zeciuiala Ocnei, ce lua d-lui, ca să ia călugărașii de la acestă sf. Monăstire, acestă sumă
de bani ce scrie mai sus în toți anii, după cum am vedut și Domnia mea hrisovul
reposatului Constantin Basarab Voevod și hrisovul reposatului Io Ștefan Cantacuzino
Voevod de întărire a acestei mili ce este mai sus disă; drept acea și Domnia mea încă
m'am milostivit de am învoit și am întărit acestă milă și cu acest cinstit hrisov al
Domnii mele, ca să ia călugărașii de la Ocna de la Slănic veri fie vendare, veri nu fie,
să împlinescă acești bani ce scriu și mai sus talere 100, și acești bani se vor prinde în
sema deciueli d-sale și să-i dea toți de plin în mâna ispravnicului, care va veni de la
Monăstire în toți anii la vreme de vârsnicie, ca să cumpere cele ce scriu mai sus să
fie pentru hrana tutulor călugărașilor, așișderea poruncesc Domnia mea și voue care
veți fî cămerași la aceste ocne la Slănic, voi încă în vreme ce veți vedea acest hrisov
al Domnii mele, făr de nici o îndoială îndată să căutați când a fi vremea ce scrie mai
sus, să aveți adarea suma acesta de bani, în mâna ispravnicului pe care 1 va trimite
Egumenul și cu călugări de la acestă sf Monăstire talere 100, ca să cumpere călugări
bucate cele ce le-ar trebui pentru hrana lor, precum s’au dis pe nume mai sus; Și iear
să fie sf Monăstiri Sinaia milă de la Domnia mea vama de la tergu Urlați, ce este de
se face tomna pe vremea culesului viilor la valea Negovanilor pe moșia sf. Monăstiri,
care milă le'au fost dată și orânduită de reposatu Constantin Vodă Brâncoveanul ca
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Mîwwx-i Sra-------------------------- —-------------să facă 4 târguri tomna în 4 septămâni, în septămâna o zi adică Marțea, și vama ce se
va aduna la aceste 4 târguri să o ia părinții călugări, ce se vor afla lăcuitori la acesta
sf. Monăstire Sinaia și așa au fost urmat până la mortea reposatului Constantin Vodă
Brăncoveanu, tot pe acea orânduielă și tocmelă ce au fost, iar după ce s'au pus
reposatul Ștefan Vodă Domn, fostul'au superat Mihai Cantacuzino biv vel Spătar
unchiul d-sale ca să facă târg peste tot anul și Ștefan Vodă, necunoscend stricăciunea
și lipsa târgului Ploești și Tergșor, au fost dat ca să se facă târgul peste tot anul în tote
Marțile și așa au remas și au umblat până la mortea lui Ștefan Vodă, iar după ce a venit
Nicolae Vodă domn, au fost mers Egumenul de la Tergșor de au dat jalba, cum ca de
când se face tergul Urlați peste tot anul s'au pustiit acele târguri Ploești și Târgșorul,
deci domnia sa Nicolae Vodă, așa au fost socotit, dimpreună cu toți cinstiții boeari ai
divanului cum n'au fost bine Ștefan Vodă, de au dat ca să se facă tergul peste tot anul
și acele târguri vechi să se pustiască, ci iar așa să rămâie cum au fost rânduite de
reposatul Constantin Vodă, să se facă numai într'un an 4 târguri în 4 septemâni în
septemâna o zi de târg să fie cum s'a dis mai sus, luând și hrisovul lui Ștefan Vodă,
cel dăduse la acestă sf. Monăstire Sinaia din divan, din'naintea tutulor cinsiților boeari
ai divanului și l'au dat în mâna egumenului de la Târgsor și să râmâna să se facă iar 4
târguri într'un an; Deci și acum iar scormonindu-se pricini pentru acel târg Urlați,
Domnia mea iar așa am hotărât și am dat ca să se facă numai 4 târguri într'un an,
precum au fost dat și aședat de reposatul Constantin Vodă și pe cum au așezat și
Nicolae Vodă; întărind Domnia mea așezământul acesta și cu acest cinstit hrisov al
Domnii mele la sf. Monăstire Sinaia, ca să fie nemișcat și nestrămutat în veci;
așișderea și în urma domniei-nostre pe care Domnul D-deu va alege a fi domn și
biruitor acestei Țeri Românesci, s'au din feciori sau din nemu nostru, s'au dintr'alte
seminții streine, încă'l poftim si-1 rugăm ca să aibe a cinsti și a înoi și a întări acestă
milă, pe tocmela și așezemântul ce scrie mai sus, ca și Domnul Dumnedeu ce este
întru Troiță slăvit să'l cinstescă, să'l păzescă și să'l miluiescă întru domnia lui cu
bunăpace și cu îndelungată viață, ca și ale domnii lui mili și drese în urmă după
mutare și după petrecanie, încă să fie cinstite și în semă ținute și în cela vec ce va să
fie la repaosu veșnic sufletul lui să fie și întărim hrisovu acesta cu tot sfatul cinstiților
și credincioșilor boeari cei mari ai divanului Domnii mele: Pan lordache Crețulescu
velichi Vornic, I. Pan Manolachi Lambrino velichi Logofăt, I. Pan C-tin Dudescu
velichi Spătar, I. Pan Grigore velichi Vistier, I. Pan Barbu Merișescu velichi Clucer, 1.
Pan Manolachi velichi Postelnic, I. Pan Constantin Năsturel vel Paharnic, I. Pan Matei
Fărcășanu vel Stolnic, I. Pan Constantin Brâncoveanu velichi Comis, I. Pan Mihai
Bărbătescu velichi Sărdar, I. Pan lordache velichi Sluger, I. Pan Grigore Filipescu
velichi Pitar și Ispravnic Constantin Crețulescu ftori Logofăt; și s'au scris hrisovul
acesta în anul I al Domnii mele aici în orașul scaunului Domnii mele în Bucuresci, de
Anghelache Logofetelul ot Târgoviște la anul de la zidirea lumei 7239, iar de la
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nașterea Domnului și Mântuitorului nostru lisus Christos 1731 luna mai 30 dile.

(ss). Io Mihai Racoviță Voevod
Io Mihai Racoviță Voevod (semnătură ologrăfa)

Manolache Lambrino.
Vel Logofăt procit.
Constantin Crețulescu
Vel Logofăt procit.
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Cartea lui Grigore Ghica Voevod din anul 7241 / 1733

Sfintei și Dumnezeesci Monăstiri Sinaia, după apa Prahovei de sub muntele
Bucegiului, unde se cinstesce și se prăznuiesce hramul Adormitei Prea Sfintei
Născătore de D-deu și pururea Fecioră Măriei, care Monăstire este zidită și înălțată din
temelia ei de Mihai Cantacuzino vel Spătar și părintelui Nicodim, Egumenul de la
acestă sfântă Monăstire și tutulor călugărașilor, ce se află lăcuitori la acesta sfântă
Monăstire, că sa fie volnici cu acestă carte a Domnii mele de să aibe a ține și a stăpâni
3 fântâni de păcură isvoretore și gropă de pământ, ce se lucreză păcură întrensa, care
fântâni și gropă sunt pe moșia sfintei Monăstiri ce se numește Pelini, Hizești și Matița
ot sud Saac, dată și închinată la sfânta Monăstire de pomenitul, mai sus numit Mihai
Spatărul, ctitorul acestei Sf. Monăstiri, ca să le aibă tot-d'a-una nestrămutat numai la
aceste 3 fântâni și gropa să pue omeni de ai Monăstirei să lucreze și câtă păcură, va
eși să o vendă unde le ar fi voia și cu cine s'ar putea tocmi să le ia, iar de către vămașii
de la Câmpina și de la Văleni și de către alți omeni împrejureni sau măcar de cei ce
șed pe moșia sfintei Monăstiri să n'aibe nici o aprelă de nimeni, numai Monăstirei
când s'ar strica vre-o fântână dintr'acestea și s'ar d'a păcură să fie volnică sf.
Monăstire, să destupe altă fântână, ca să aibe tot-d'auna 3 fântâni și o gropă iar mai
multe fântâni de cât 3 să nu facă, pentru ca să nu fie pagubă vămei și cămării
domnești și numai aceste 3 fântâni învechindu-se și stricăndu-se să le fac în loc altele
noui, și cele vechi să le astupe și tot-d'auna să le aibe a le lucra sfânta Monăstire.
Pentru ca să ție de chiverniseală sf Monăstiri și a călugărilor de acolo; Drept acea
poruncesc Domnia mea și voue vămașilor de la Câmpina, și de la Văleni și voue altor
omeni împrejură-mi și celor ce șed pe moșia sfintei Monăstiri, vedend cartea Domnii
mele, iar voi toți să aveți a ve feri de aceste fântâni de păcură și de gropa de păment,
ce arată mai sus, nimeni să nu tinză a face nici un fel de superare, că cine ar face vreo superare unii ca aceea să știe că rea scârbă și mare certare vor petrece de către
Domnia mea, într'alt chip nu va fi că așa este porunca Domnii mele.
August 4 leat 7241 / 1733

(ss). Io Grigore Ghica Voevod.
Io. Grigore Ghica Voevod. (semnătură olografă).
Constantin Crețulescu.
Vel Logofăt procit.
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Cartea lui Grigore Gbica Voevod
din anul 7243 / 1735iulie 20

Sfintei și Dumnezeesci Monăstiri ce se chiamă Sinaia care este sub polele
muntelui Bucegiului pe apa Prahovei, unde se cinstesce și se prăznuiesce hram
Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre de Dumnedeu Născătore și pururea Fecioră
Maria, care Monăstire zidită este din temelia ei cu cheltuiala Dumnealui reposatul
Mihai Cantacuzino biv vel Spătar, în dilele Domniei sale reposatului Io Constantin
Brâncoveanu Voevod și părintelui Nicodim egumenul și tutulor părinților călugări,
câți se vor afla lăcuitori la acestă sfânta Monăstire, ca să fie întăi sf. Monăstire în pace
și ertată de tote dăjdile și orânduelele câte vor eși peste un an, de la Visteria Domnii
mele în țară și pre la alte sfinte Monăstiri, însă de haraciu, de lipsa haraciului, și de
adaosul haraciului, de vel semă de sema a Il-a și a IlI-a, de cheltuiela visteriei și a
Jigniței, de împrumutări, și calul domnesc, ce este la alte sf. Monăstiri, de birul oștii
și al lefilor, de untu domnesc și împărătesc, de rânduiala vacilor și oilor, de ploconul
bairamului și de ploconul Hanului și al Sultanului, de zaherala, de cară de 6ste, de
podvodă, de mertice, de conace, de caii de olac, de dijmărit, de stupii, râmători, și
de vinărici cât vin va face de prin viile sf. Monăstiri și de oerit, 400, patru sute;
Așișderea să aibă a scuti sf. Monăstire și de pogonărit pogone trei-deci, la vremea
pogonăritului nici o supărare sf. Monăstire și bucatele sf. Monăstiri de către nimeni
să nu aibă; Pentru acesta sf. Monăstire fiind la loc de munte cu nevoi de hrană și fără
de nici un venit despre nici o parte; Și fiind ertată și de alți reposați și trecuți Domni
cu hrisove și întărite cu cărți Patriarhicesci, scriind cu mare legături de blestem, ca
să nu fie sf. Monăstire de nici un fel de dăjdi supărată, măcar și când ar da alte sfinte
Monăstiri cu cărți iscălite și hrisove domnesci, iar acesta sfântă Monăstire tot să nu
dea; Iar să fie sfintei Monăstire Sinaia mila de la Domnia mea, ca să ție lude 30 omeni
streini, fără de bir și fără de gâlceva, iar de către Domnia mea încă să fie și omeni
aceștia în pace și ertați de tote dăjdiile ți orânduelile câte vor eși peste an de la
Visteria Domnii mele, pe țară și pe siliști, de nici unele nici odinioră nimic val sau
bântuielă să naibă, fără numai să aibă a dare însă la vremea haraciului într'un an odată
de nume Po-unghi 2, au cu peceți au fără peceți, iar afară de ruptorea lor să nu fie
supărați.
Așișderea și bucatele acestor omeni, să fie ertate de dijmărit stupii, și
râmătorii, iar pentru ori ce vor avea să aibă a plăti oeritu la cămara domnescă de oaie
pe bani 6 și la Monăstire dupe cum se vor putea învoi cu egumenul; Iar venitul acestor
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Monăstire, dupe cum se vor putea învoi cu egumenul ce este și care dupe vremi ar
fi; dijmari domnesci să nu aibă treabă cu dânșii, fără numai sfânta Monăstire ca să
p6tă fi numai de ajutorii și poslușania sfintei Monăstiri și de chiverniseala părinților
călugări, câți vor fi înlăuntrul și pe afară sihaștri locuitori la acestă sfântă Monăstire
ce este mai sus disă; și iar să fie milă de la Domnia mea sf. Monăstiri, să ție o băcănie
cu băcanii ei, au aici în orașul Domnii mele în Bucuresci, au ori unde s'ar așeza și
băcănia ertată de tote cheltuelile ce au prăvăliile, de răji, de podvodă, de schimbul
banilor și băcanul om strein fără de bir fără gâlceavă, iar de către Domnia mea să fie
în pace și ertat de dăjdiile ori căte ar eși de la visteria Domnii mele peste an în țară,
și pe terg nimic val sau bântuială să naibă, ci venitul de la acestă băcănie și de la
băcan, dupe cum se va învoi cu egumunul, să aibă a da la sf Monăstire, iar de la alt
de către nimeni nici un val și nici o supărare să nu aibă; Și iar să fie milă de la Domnia
mea sfintei Monăstiri doi măjari car'e se hrănesc cu pește sărat și prospăt în țara
Domnii mele prin terguri și prin orașe și aceștia încă să fie ertați și în pace de tâte
dăjdiile vistieriiei și să aibe pace de fumărit și de măjărit, de vamă pre unde ar merge
la orice vad să sară peste și să cumpere și prospăt să vânză la oirce terg tot să fie în
pace ei cu carele lor de către toți măjari și de către fumari și vameși, de către nimeni
nici o bântuielă să n'aibă, că earn ertat Domnia mea de tote dăjdiile, numai să aibă a
da sf. Monăstire pre an pește sărat, dupe cum se va așeza cu egumenul, ca să fie pen
tru hrana părinților ce vor fi lăcuitori la acestă sf Monăstire, pentru că acestă sfântă
Monăstire Sinaia, având hrisove pre aceste mili și de la alți reposați și trecuți domni
ce au fost mai din nainte vreme, pre care le-am vezut Domnia mea, întărit unul pre
altul, dupe aceste mili ce scrim mai sus; Domnia mea încă m'am milostivit de am înoit
și întărit aceste mili și cu acest cinstit hrisov al Domnii mele pre tocmela și
așezământul ce arat, ca să fie sfintei Monăstiri de întărire și părinților călugărași de
hrana și îmbrăcăminte, iar Domnii mele și nemului Domnii mele veșnică pomenire.
Drept acea poruncesc Domnia mea și D-v6stre boeri, care veți fi cislași și zapcii, ori
de ce dăjdi într'acest județ al Prahovei și voue tutulor slugilor domnesci și boeresci
ori care cu ce slujbe veți fi într'acea parte de loc și D-vostră boeri, ce vă veți întâmpla
a fi cu slujba pogonăritului și a dijmăritului, și a vinăriciului și a oeritului în acea parte
de loc, unde s'ar întâmpla bucatele sf. Monăstiri și ale omenilor ce scriu mai sus, dacă
veți vedea acest hrisov al Domnii mele, iar voi toți să aveți a ve feri de omeni sfintei
Monăstiri, și de băcani și de măjari și de bucatele lor nimeni de nimic să nu'i
băntuescă, că cine se va ispiti să le facă vre’un val peste hrisovul Domnii mele, măcar
veri de ce al lor, au bucatele lor uni, că acea bine să știe că va petrece scârba și
certare de către Domnia mea, însă poftim și pre frații noștri întru Christos credincioși
Domni, cărora în urma nostră li se va încredința de la Domnul Dumnedeu oblăduirea
țârei aceștia că nimeni nici odinioră să nu lipsescă și să strice acestă domnescă, mila,
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ce am orânduit la acesta sfântă Monăstire ce sau dis, ci mai vârtos să întărescă să o
adevereze și cu hrisovul domniilor sale, ca și ale domniilor sale hrisove să fie la sema
ținute de Domnii cei de urma lor, că cele ce să făgăduesc lui D-deu sunt sfinte și
nedeslipite în veci. Și am întărit hrisovul acesta cu tot sfatul cinstiților și
credincioșilor boeri cei mari ai divanului Domnii mele: Pan lordache Crețulescu
velichi Vornic, I. Pan Manolachi Lambrino velichi Ban, I. Pan Constantin Dudescu
velichi Logofăt, I. Pan Constatin velichi Spătar, I. Pan Grigorescu Greceanu, velichi
Vistier, I. Pan ........... velichi Clucer, I. Pan Grigorascu velichi Postelnic, I. Pan
Constantin Costin velichi Paharnic, I. Pan Constantin Cantemir velichi Stolnic, I. Pan
Constantin Cioranu velichi Comis, I. Pan velichi Slugear, I. Pan Bucu velichi Pitar, și
Ispravnic Constantin Dudescu velichi Logofăt. Și sau scris hrisovul acesta în al Il-a an
al Domnii mele, aici în orașul scaunului Domnii mele în Bucuresci, de Drăghici
Logofătul Lamotescu în anul de la zidirea lumei 7243 / 1735 luna Iulie 20.
(ss) lo. Grigore Ghica Voevod
lo. Grigore Ghica Voevod (semnătura olografică).
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Cartea lui Mihai Racoviță Voeovd clin
anul 7250 / 1742 Martie 21

Dat'am Domnia mea acesta poruncă a Domnii mele sfintei și dumneedesci
Monăstiri Sinaei dupe apa Prahovei de sub muntele Bucegiului, care Monăstire din
temelia ei este zidită și înălțată de D-lui reposatul Mihai Cantacuzino vel Spătar unde
se cinstesce și se prăznuesce hramul Adormirei Prea Sfintei Stăpânei nostre
Născătore de D-deu și pururea Fecioră Maria, și părintelui Egumen Chir Visarion și
tutulor părinților călugări câți se află lăcuitori la acesta sfântă Monăstire, ca să aibă
volnicie print'a acestă carte a Domnii mele să deschidă pe moșiile sfintei Monăstiri
ce se chiamă Pelini, Hizești și Matița, ot sud Saac 3 fântâni de păcură și cu gropa lor
într'u care se strânge păcura, care aceste 3 fântâni să fie osăbite de către alte fântâni
ce este făcute mai din'ainte vreme, și acum le stăpânesc vameși care țin vama
domnescă de la Văleni, și venitul păcurei ce s'ar strânge dela aceste 3 fântâni să fie
pe sema sfintei Monăstiri, ca să'l vănză părintele Egumen Chir Visarion și la alți
părinți Egumeni ce vor fi dupe vreme, venitul de păcura ori la cine ai putea găsi
cumpărător, ca cu acel venit ce s'ar agonisi, să se ajutoreze sfânta Monăstire, pentru
că avend sfânta Monăstire aceste moșii cu păcură, data de danie de la reposatul ctitor
Mihai Cantacuzino Spătarul, tot le-au fost stăpânit sfânta Monăstire cu pace și s'au
fost luând venitul păcurei după obiceiu, iar de la o semă de vreme, din ce pricini va
fi fost, s'au luat păcurile pe sema domnescă și s'au dat sub stăpânirea vameșilor și
sfânta Monăstire au remas lipsită de venitul ei. Deci când au fost acum, miluindune
Domnul Duumnedeu cu Domnia Țerei Românești de al doilea rând, și viind părintele
Egumen Chir Visarion, dimpreună cu părinții și jăluindu-se la Domnia mea, spuind
lipsa și neputința Monăstiri la ce se află, aducendu-ne aminte și de acest puțin ajutor
ce avea sf. Monăstire de la păcură, care acum se află sub stăpânirea vameșilor,
Domnia mea i-am orânduit ca să iasă cu vameși înaintea D-lor veliților boeari și dupe
cum vor socoti D-lor cu dreptate așa să rămâe; Și eșind înaintea D-lor așa au hotărât,
de vreme ce acele 3 pacuri sunt vechi din vremile trecute și s'au luat sub stăpânirea
vamei domnesci mai dinainte vreme, să rămâe tot într'u stăpânirea vămeșilor
domnesci, dar și sf Monăstire iarăși ca să nu fie lipsită de tot venitul ei așa au hotărât;
să aibă a'și face părintele egumen alte 3 păcuri noui cu gropa lor, în care se strânge
păcura, dupe cum s'au dis mai sus și aceste păcuri să rămâe nestrămutate la Sf.
Monăstire, și ori când s'ar strica aceste 3 fântâni ale Monăstiri și nu și-ar da păcura ca
mai nainte, să aibă voe egumenul să le astupe și să facă alte fântâni în locul lor, și
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(ss.) Io. Mihai Racoviță Voevod.
Io. Mihai Racoviță Voevod. (semnătura olografă).

Procit vel Logofăt.
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Hrisovu cu leatu 7260 / 1752 Mai 11

Io. Grigore Ghica Voevod.

De vreme ce sfânta și Dumnedeasca Monăstiora Sinaia, care este sub
muntele Bucegiului ot sud Prahova, unde se cinstesce și se prăznuesce hramul
Adormirea Prea Sfintei Stăpânei nostre Născătorei de D-deu și pururea Fecioră Maria,
fiind didită și înălțată din temelie de reposatul Mihai Cantacuzino. Biv Vel Spătar în
loc de munte pustiu și sihăstresc, dupe ce au sevârșif o și iau făcut aședăment prin
cartea d-sale, întru care arată cum și în care chip să ție și să păzescă starețul și cu alți
părinți ce se vor afla locuitori într'ensa, tocmelele și așezămenturile ce sunt, atât spre
pază sf. Monăstiri cât și spre chivernisela vieței lor arată și acesta: Cum că fiind starea
Monăstiorei la loc ca acela de neputință, spre a se chivernisi de sineși, fără de alt
ajutor a lăsat-o sub epitropia Monăstirei Colțea de aici din București, care și acestă sf.
Monăstire este didită și înălțată cu tote împrejmuirile, iarăși de mai sus pomenitul
Mihai Spătar și hotăra ca cei ce dupe vremi se vor afla stareți și purtători de grije
sfintei mai sus numite Monăstiore, la vremea ce va fi de a se areta la socoteală
Monăstirei, să aibă a o arăta Epitropul Monăstirei Colței, făcând doua Catastise aseme
nea unul ca și altul din care unul se fie iscălit de Starițul Monăstiorei Sinaia și altul de
Epitropul Monăstirei Colței, iar cel iscălit de Epitrop să'l ia starițul să'l ducă la
Monăstirea Sinaia, așișderea și când se va întâmpla petrecania starițului iarăși din
obștea Monăstirei să se pue starițul și cu știrea Epitropului de la Monăstirea Colțea,
iar nu din alți streini și fără știrea Epitropului Monăstirei Colțea. Dar după vreme
întemplându-se de au mers la numita Monăstioră spre locuință, un Dionisie Ferloghis,
Episcopul scaunului, carele silnicește luând și Monăstiora asupra lui ca să-o
ecnomisescă și fiind un om năprasnic și de D-deu ne temător, nu numai că au stricat
tote așezămentele și tocmelele ce făcuse reposatul Mihaiu Spătar ctitorul
Monăstiorei, ci au și prăpădit tote ale Monăstiorei, ori-ce avut întru atât căt n'au fost
remas Monăstiora cu nimic. Ale cărui dar fapte înțelegendu-le d-sa reposatul întru
fericire domnitor Nicolae Alexandri Voevod, nici într'un chip n'au putut suferi fapte
ca acelea, ci cu mare mânie l'au lipsit de acolo. Dar până a eși el de acolo, pe lângă
altele multe ce făcuse au luat și hrisovele și alte scrisori de ale Monăstirei, mai vârtos
cele ce au fost de așezământul Monăstirei și întru atât n'au putut nimenea sci, în foc
le-a begat sau ce le-a făcut că nici de cum nu s'au mai putut afla. Dar părinții
călugărași încă până a nu se lipi Episcopul de acolo, cunoscendu-se faptele în ce fel
sunt și spre ce merg și dorind de învețăturile reposatului Mihai Cantacuzino ctitorul,
sf. Monăstiri acestei ca să nu se repue și sa se uisce, au fost scos isvod neschimbat
dupe cartea ce au fost făcută de așezământul sfintei Monăstiore, care isvod găsindu-1
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acum cuviosul Chir Nifon Starițul acestui sfanț locaș și dorind de niște învețături dulci
ca acestea cu bun așezement să nu lipsescă de la sf. Monăstioră, au venit de ne-au adus
la Domnia mea acest isvod, dupe cartea reposatului Mihai Spătar Cantacuzino și cu
rugăciune au cerșit ca să întărim și cu cartea Domnii mele, aretend cum că este isvod
adevărat, după cartea reposatului Mihai Spătar, unde D-nia mea neîncredendu-ne
deseverșit numai din spusa starițului cum că este isvod adeverat, au cerut D-nia mea
să ne arate și altă dovadă cu care să ne putem încredința.
Deci dar după starea locului unde este zidită mai sus numita Monăstioră fiind
loc sihăstresc și pustiu de atunci au socotit reposatul Mihai Spătar ca nu cumva după
vremi din vreo pricină să i se repuie scrisorile și i se va strica pomenirea cea cu bună
orenduială săvârșită, au fost dat și la Monăstirea Colței isvod neschimbat, după cartea
d-sale ce au făcut aședementul Monăstirei, mai vârtos fiindcă avea și datoria de a face
una ca acesta, de vreme ce au lăsat'o sub epitropia și chivemisela Monăstirei Colței,
care și până acum se află și se păzește și potrivinduse izvodului ce ni l'au dat starițul
cu isvodul ce s'au aflat la Monăstirea Colțea, s'au vedut ca este isvodul adeverat și la
tote neschimbat, spre acesta dar ne-am încredințat și Domnia mea cum că este isvod
adeverat.
Deci cunoscând și Domnia mea că tote câte sunt scrise în isvodul acesta, ce
ni l'au adus starițul numitei Monăstiore Sinaia, sunt cu bună orănduielă și tote
tocmite bine și cu cale ca să nu se strice, nici să se calce din câte sunt hotarate
ctitora, ca să se păzescă și pentru ca să avem și Domnia mea pomenire la acest s^
locaș, am întărit și Domnia mea mai sus numitul isvod, cu acest cinstit domnesc <
nostru hrisov, cu carele au și hotărât ca atât starițul și cu părinții călugări, ce se
afla dupe vremi lăcuitori la acest sf. locaș, cum și Epitropul ce se va afla la Monăstirea
Colțea, să păzescă și să urmeze nestrămutat învețătura și hotărârea pomenitului c 1 ’
care tote prin numitul isvod le coprinde, întărindu-se și isvodul cu isca i
ctitorilor ce sunt din nemul Spătarului Mihai.
jsovul
Drept aceia și D-nia mea pentru mai bună întemeiare, am întărit i
....................
,
_
Pan Barbu
acesta cu toți cinstițn și credincioșii boerii divanului Domnii meic.
Văcărescu, Vel Ban, Pan Constantin Dudescu, Vel Vornic, Pan Constantin
Brâncoveanu, Vel Logofăt, Pan Dumitrache Sturda, Vel Spătar, Pan Ștefan Văcărescu,
Vel Vistier, Pan Dumitrache Racoviță, Vel Clucer, Pan Alexandru Șuțu, Ve o ar.
Pan Nicolae Șuțu, Pan Nicolae Dudescu, Vel Stolnic, Pan Panaitache Halpliu,
Comis, Pan lasnacache ot Sluger, Pan Grigorașu Razi Vel Pitar și Ispravnic
Domnului Pan C. Brâncoveanu vel Logofăt și s'au scris hrisovul acesta în anu a
cincilea din Domnia a doua a Domnii mele, aici în Țara Romanească, de Popa Florea,
Dascălul Slovenesc de la școla Domnescă. Cea slovenescă la anul de la Zidirea lumei
7260, iar de la nascerea Domnului Dumnedeu și Mântuitorului nostru lisus Christos
1752 în luna lui Main 11.
Io. Grigore Ghica Voevod
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Cartea lui Nicolae Constantin Caragea Voevod
din anul 7286/ 1782

Tota Sfânta și Dumnedeeasca Scriptură și totă adunarea prorocilor cu
cuvinte de laudă, laud și cinstesc mai ales Domnul și Mântuitorul nostru lisus Hristos
în Sfânta și Dumnedeasca Evanghelie orânduesce și poruncesce cea mai de folos a
milostivirii pentru mântuirea nostra, zicent fericiți sunt și milostivii ca aceia se vor
milui, că milostinia mulțimea păcatelor o acopere, precum sf. scriptura ne învață, și
ca un miros de bună mireasmă într'u cele de mai pre sus, de ceruri a lui D-deu
jertfelnic suindu-se, pre dumnedeasca îndurare spre blândețe și spre a nostră
ertăciune o îndemneasă și pre cei ce iubesc milostivirea lăcuitori cerului'i arata, iar
cei ce n'au hrana faceri de bine, se gonesc de partea cămărei binelui ceresc într'u
tote părțile, care milostenie săverșindu-se și făcându-se mare putere are și folosire
necurmată și nepotrivita, iar mai mult si mai ales milostenia ce se face la sfintele
monăstiri și la biserici, într'u care neîncetat D-deu cu închinăciune se proslăvesce și
sfinte rugăciuni se săvârșesc într'u mântuirea a tot sufletu pravoslavnic. Drept acea
și Domnia mea avend de a pururea râvnă către sfintele lăcașuri, socotitam și pentru
sfânta și dumnedeasca monăstire Sinaia, care este sub polele muntelui Bucegiului, pe
apa Prahovei, unde se cinstesce și să prăznuesce hramu Adormirii Prea Sf. Stăpânei
nostre de D-deu Născătore și pururea Feciorei Măriei, care este făcută și înălțată din
temelie de reposatu Mihai Cantacuzino biv vel Spătar, că fiind la loc de munte cu
anevoe de hrană și fără de nici un venit, ni se cuvine a avea milă și ajutor, pentru acea
dar, printr'acest domnescul nostru hrisov, rânduim ca să aibă a lua de la Ocna Slănicu
pe tot anul, câte talere 100, care ocna sunt pe moșia mai sus numitului ctitor, însă
acești bani să'i ea din venitul zeciuieli ce este de dat pentru moșie; și ear să fie sf
Monăstiri milă de la Domnia mea, să aibă a lua vama de la tergu Urlați, ce se face pe
moșia Monăstiri pe vremea culesului viilor la Valea Negovanilor de 4 ori în 4
septămâni, în septămâna o zi adica Marțea; așișderea să aibă a ține și ludă 24, însă nu
omeni dupe în satele țărei, ci streini fără de nici o pricină, pentru care aducând
aderenți de la ispravnici județelor că sunt streini cu adevărat, să li se dea și pecetluirile
D-niei mele, ca să fie în pace și nesupărați de tote dăjdiile și neorânduelile, veri câte
ar eși peste an în țară, de nici unele val și bântuelă să naibă și iar să fie sf. Monăstiri
mila de la Domnia mea să ia pe tot anul de la Carvasaraua Gospod 12 oca unt-delemn, să fie pentru trebuința Sf. Biserici, precum și bucatele sf. Monăstiri să fie
scutite și apărate, stupi și râmători de dijmărit, și vinul de vinărici, și oile ce va avea
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de oerit, însă drepte bucate ce va avea, pentru ca aceste mili le-a avut sf. Monăstire,
atât de la alții mai din'ainte frați domni, cât și de la Domnia sa fratele nostru domnul
Alex. Ipsilant Voevod, precum ne-am adeverit din cartea d-sale ot leat 1775 Iulie 10
și am vezut'o; Deci și noi dupe ce D-l D-deu ne-au învrendnicit stăpânirea acestei
pravoslavnice și de D-deu păzită țară, nu am putut trece cu vederea dumnezcescile
locașuri, care sunt în poliția și țara acesta, mai vârtos acestă zisă Monăstire, care este
la un loc ca acela de munte strâmtoros și cu anvoe forte de ori-ce hrană și bine voind
cu curat cuget și cu blândețe, din inimă, ca să ne rămâe și numele nostru in veci
pomenit, la acest sfânt lăcaș și ca să nu fie părinți călugări ce lăcuesc acolo, lipsiți de
milele acestea ce scriu mai sus, care de la toți frații domni le-au avut, i'am dat acest
cinstit și bine închipuit domnescul nostru hrisov într'u buna întărire și nestrămutate,
ca și de acum nainte să i se ție și să i se păzescă pe tot anul nestrămutat și neclintit,
adeverendul cu însuși iscălitura și pecetea Domnii mele Io Nicolae C-tin Caragea
Voevod și cu credința prea iubirilor Domnii mele fii Gheorghe Voevod, Ion Voeo\d,

Constantin Voevod martor puind si pe toți cinstiți și credincioși boeari ce man
Domnii mele: Pan Pană Filipescu vel Ban, Pan Dumitrașcu Racoviță vel Vornic de țara
de sus, Pan Enache Moruz vel Vornic de țara de jos, Pan Manolache Brâncoveanu
Logofăt, Pan Grigore Băleanu vel Logofăt, Pan Enache Văcărescu vel Spătar,
Scarlat Greceanu vel Vistier, Pan Nicolae Mavrocordat vel Postelnic, Pan os
Ghica vel Clucer, Pan Zamfirache vel Paharnic, Pan C-tin Comănenu vel Stolnic,
Matei Roset vel Comis, Pan Drăghicenu Greceanu vel Singer, Pan Grigore Alex
vel Pitar și Ispravnic Pan...... vel Logofăt și s’au scris hrisovul acesta m an
iu domnii a Domnii mele, aici în cinstit orașul Bucuresci la anii de la zidiriilu^1
*

7284, iar de la nascerea D-lui D-deu si Mântuitorului nostru lisus Christos
Septembrie, dându-se de la logofeția divanului Domnii mele.

1

7 luna

(Sem) Io. Nicolae C-tin Caragea Voevod
Io. Nicolae Caragea Voevod (semnătura-olografă).

lanache Văcărescu, vel Logofăt p
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Cartea lui Mihail Constantin Șuțu Voevod
din anul 7291 / 1783

Tota Sfânta și Dumnedeasca Scriptură și totă adunarea prorocilor cu cuvinte
de laudă, laudă și cinstesce mai ales Domnului și Mântuitorului nostru lisus Christos
in Sfânta și Dumnedeiasca Evanghelie orănduesce și poruncesce cea mai de folos a
milostivire! pentru mântuirea nâstra, zicend: Fericiți sunt cei milostivi, că acei se vor
milui, că milostenia mulțimea pecatelor o acopere, precum Sfânta Scriptura ne învață
și ca un miros de bună mireazmă întru cele mai de sus ceruri a lui Dumnedeu
jertfeltnic, sunt duse pe dumnedeiasca îndurare și pe cei ce iubesc milostivirea
locuitorii cerului'i arată, dar cei ce n’au hrana, facerei de bine să goneasc de partea
cămărei binelui ceresc întru tote părțile, care milostenie severșindu-se și făcendu-se
mare putere are și folosire necurmată și nepotrivită, iar mai mult și mai ales
milostenia ce se face la sfintele monastiri și biserici, întru care neîncetat Dumnedeu
cu închinăciuni se proslavesce și sfinte rugăciuni se săvârșesc, întru mântuirea a tot
sufletu pravoslavnic; Drept acea și Domnia mea avend de pururea râvnă, către sfin
tele lăcașe, socotitam și pentru sfânta și dumnedeasca monastire Sinaia, care este sub
polele muntelui Buceagiu pe apa Prahovei, unde se cinstesce și să prăznuesce hramul
Adormirei Prea Sfintei Stâpănei nostre de Dumnedeu Născătore și pururea Feciorii
Măriei, care este făcută și înălțată din temelie de reposatul Mihai Cantacuzino biv vel
Spătar, ca find la loc de munte, cu anevoe de hrană și fără de nici un venit, i se cuvine
a avea milă și ajutor, pentru acea dar, printr'acest domnesc al nostru hrisov, rânduim
ca să aibă a lua de la Ocna Slănicu câte talere 100, care ocnă sunt pe moșia mai sus
numitului ctitor, însă acești bani să’i ea din venitul zeciuielii ce este de drept pentru
moșie, și iar să fie sfintei monastiri milă de la domnia mea să aibă a lua vamă de la
tergu Urlați, ce se face pe moșia monăstirii, pe vremea culesului viilor la Valea
Negovanilor de 4 ori în 4 săptămâni, în săptămâna o zi adică Marțea; Așișderea să aibă
a ținea și lude 24, însă nu omeni dupe în satele țărei, ci streini fără de nici o pricină,
pentru care aducând adeverință de la isprăvnicii Județului că sunt streini cu adeverat,
să li se dea și pecetluiturile domniei mele, ca să fie în pace și nesupărați de tote
dăjdiile și neoronduelii lor veri câte ar eși peste an în țară de nici unele val și

băntuială să naibă și iar să fie sf Monăstire milă de la Domnia mea, să ia pe tot anu
de la Corvasaraua Gospod 12 oca de untdelemn, să ie pentru trebuința sf biserici,
precum și bucatele sf. Monăstiri să fie scutite și apărate, stupi și râmători de dijmărit,
și vinul de vinărici și oile ce va avea de oerit, însă drept bucate ce va avea pentru ca
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aceste mili le'au avut sf. Monăstire, atât de la alți mai din nainte frați domni, cât și de
la domnia sa fratele nostru domn Alexandru Ipsilant voevod și de la Domnia sa fratele
nostru domn Nicolae Caragea Vodă, precum ne am adeverit din cartea și din hrisovul
domniilor sale, una cu leat 1775 Iulie 10 și alta cu leat 1782 Septembre ce am vezut.
Deci și noi dupe ce Domnul D-deu, ne au învrednicit stăpâniri acești pravoslavnic
și de D-deu păzite țară, nu am putut trece cu vederea dumnezeescile locașun^ ca
sunt în poliția și țara acesta, mai vârtos acesta zisă Monăstire, care este la un
acela de munte strimturos și cu anevoe forte de ori-ce hrană, și bine voind cu c
cuget și cu blândețe din inima, ca să ne rămâe și numele nostru în veci p ^eje
acest sfânt locaș, și ca să nu fie părinții călugări ce locuesc acolo, lipsiți cinStjt
acestea ce scriu mai sus, care de la toți frații domni le'au avut, i'am dat acest
și bine închipuit domnescul nostru hrisov întru bună întărire și nestrămuta^^.^
de acum nainte să i se ție și să i se păzescă pe tot anul nestrămutat și
adeverindu'l cu însuși iscălitura și pecetea D-nii mele Io Mihai Cons * yoeoVCi?
Voevod și cu credința preiubiților Domnii mele fii Ion Voeovd,
aj
Alexandru Voevod; Martori puind și pe cinstiții și credincioșii boen eanU vel
divanului Domnii mele. Pan Dimitrache Ghica vel Ban, Pan Nicoale Bran$Zileanu, vel
Vistier, Pan Ștefan Priscoveanu vel Vornic de țara de sus, Pan Grigofe
vel
Logofăt de țara de jos, Pan Grigorașcu Balasche vel Spătar, Pan pajqarnic, Pan
Postelnic, Pan C-tin Filipescu vel Clucer, Pan Dumitrașcu Racoviță vel
panaiot
Scarlat Drăgănescu vel Stolnic, pan Șuțu vel comis, Pan..... ve^
s»au scris
vel Pitar și Ispravnic Pan Grigore Băleanu vel Logofăt de țara de
mele
hrisovul acesta în anul I al l-ii Domnii mele, aici în orașul scaunu ^oeI11bre de
Bucuresci, la anii de la zidirea lumei 7291. Iar de la spășenia ei 1
lanache Logofătu Zataine.

(ss). Io Mihai Constantin Șuțu Voevod.
Io Mihai Constantin Șuțu Voevod (semnătura olografă)
Grigore
Vel Logoff P
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Compania din anul 1788, sub Domnitorul Nicol#6
Mavrogeni, contra Austriacilor, în împrejurimile Sindii

Iată ce găsim în Dionisse Fotino:
Mavrogheni cu oștile ce avea, avu norocul a repurta câte-va învingeri, asup1^1
Austriacilor, atât la Monăstirea Sinaia cât și la Cozia de peste Olt și în alte locunAceste loviri, de și nu fusese de cât nisce mici harțe, tot, și Mavrogeni, către Tu1-0’
le represintă ca bătăii mari, și monăstirile le numesce cetăți întărite, intitulându-le.
Sinaia-Kalezi, Kozia-Kalezi și altele. Pentru asemenea succese, Sultanul i-a trimis Kd’1

Kaftan, adică sabie împărătescă și haina, cu felurite laude și bine-cuventări.
Istoricul Urechia ne vorbește chiar că în Iulie, oștea lui N. Mavrogeni a
căutat să străbată la Brașov. Cetele de oștire, care avea apărarea Valei Prahova, avend
tabără la Câmpina, plecară spre Predeal și străbătură la Timișu în Ardeal, unde
mtampinând oste austriacă s'au bătut cu aceia și'au dobândit victoria, dupe care au

mers tot nainte.
,
sbutit
Apoi adaogă același chronicar, că dacă oștea lui N. Mavrogeni, n ar jau£je
de cât atâta, de a împedica descinderea oștilor austriace să intre în Țară, inc
se cuvine bravului domnitor.
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Cartea lui Ion Gheorghe Caragea Voevod
din anul 1813 Martie 3 7

Fiind că Sfânta s'
flându-se la munte și ]Oc str^

hfewra Smu

nezecsca Monăstire Sinaia, din ot sud Prahova

gumen, cât și părinții călușar*
Unde nu P°te ca să agonisescă, atât cuviosul
anei și îmbrăcămintei lor
' •
SUnt CU J°cu*nta acolo, cele trebuinciose ale
anclu-se în drum, au avut mii
VartOS
împovărată și de multe havavele
au vezut și de Domnia men
Cartea ^°mnii sale Constantin Vodă Ipsilant, ce

aa ,niCi Vistieriei>

scutiti si ana
Iude douie 2eci> cu scăzăment de lude din
onastiri și a părinților călușCU ^>CCe’i 8osP°d, pentru ajutorul și poslușania sf.
n°ît Și întărit mila acesta ce
Drept acea milostivindu-ne și Domnia mea, le am
Ca să i Se păzescă și de arnrn
mai sus, printre acestă carte a Domnii mele,
rrneze că așa este porunca n na*nte cu nestramutare, și poruncim întocmai să se
K mea Domnii mele.
(Se"’ ) to loan Gheorghe r„
.
1813 Martie 31gne Caragia Voevod
a

Procit vel Vistier.
Trecut în condica vistieriei

Mărâw Sm
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Cartea lui Alexandru Nicoale Șuțu Voevod din anul 1819

Fiind-că Sfânta și dumnezeasca Mănăstire Sinaia ot sud Prahova, atât prin alte
cărți ale fraților Domni de mai nainte, cât și prin cărțile Domnii sale Ioan Voevod
Caragea au avut milele de mai jos arătate, însă lude 20 cu scăzement de lude și
dajnicii vistierii scutiți și apărați pentru ajutorul Monăstiri și a părinților Calugărași,
ca să aibă voe și slobozenia a deschide pe moșia Monăstiri ce se numește Sinaia, doua
puțuri de păcură cu cheltueala Monăstirii, al căror venit să'l ia Monăstirea, nefiind
intrate în vândarea celor-l-alte puțuri de mai nainte, precum și vama din patru joi dela
zborul ce se făcea la vremea culesului de vii, în Valea Nigovanilor pe moșia Monăstiri,
fără a se amesteca vameși într'u nimic, care zbor fiind-că de la o vreme încoce s'au
mutat de se face mai jos adică la Urlați vinerea în toți anii, au avut Egumenul
Monăstiri prigonire cu vameșii Urlaților, ne vrând ai lăsa să și ia vama de la acest zbor,
cu pricinuire căci s'au mutat facerea zborului din Nigovan la Urlați, la care aceste
neavend cuvânt vameșii că deși s’au mutat zborul dintr'un loc întralt, fiind însă că
Monăstirea n'au avut har de la Domn, locul unde se facea zborul, ci vama hărăzite de
la acel sbor; De aceia și s'au hotărât de către arătați Domni, ca Monăstirea după
privelegiuirile, ce are pentru acest har al vămi zborului, să'și ia vama din patru Vineri
ale zborului ot Urlați, tomna pe vremea culesului de vii, fără a se amesteca vameși de
acolo într'u nimic, după cum chiar din sineturile domnesci cele vedurăm Domnia
mea nepriloforism; Drept aceia învrednicindu-ne domnul D-deu și pre noi, cu a 3-a
Domnia a acestei pravoslavnice țări, nu numai le înoim și le întărim milele de mai sus
arătate pe deplin, ci dupe arătarea ce ne au făcut prin anafora d-lui vel Logofăt de țara
de jos, că acestă Monăstire se află la munte și la loc strâmtorat cu părinți locuitori
întrânsa, unde nu pot cu înlesnire ași agonisi cele trebuinciose ale hranei și au fost
dupe vremi și este tot-d'a-una supărată de mosafiri trecători, spre ajutora părinților
de acolo și ca să fie și noue veșnică pomenire hărăzim și Domnia mea acele mili de
mai jos arătate, însă să se scutescă vinăriciu, dijmăritu și oeritul pe drepte bucate ale
Monăstirii, cu și cinci-deci bolovani sare de la Ocna Slănic, să ia pe tot anul de la leat
1820 înainte, precum și voe cu slobozenie de la anul încolo a mai deschide
Monăstirea, încă alte două puțuri de păcură pe moșia sa ce se numesce Sinaia, cu
asemenea rânduiala ce s'a deschis și pe celel-alte 2 din mai dinainte, ale cărora venit
să'l ia tot numita Monăstire, nefiind intrate nici acestea în vândarea puțurilor celor
vândute, și ca să fie milele numitei Monăstiri, atât cele mai dinainte cât și cele
hărăzite de Domnia mea statornice și de întărire, iar Domnii mele și reposaților
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Domnii mele veșnică pomenire; am dat Sf. Monăstiri acest hrisov al Domnii mele,
adeverindu-le cu însă-și credința Domnii mele Io Alexandru Nicolae Șuțu W.I cu
credința prea iubiților Domnii mele fii Nicolae Voevod, Gheorghe Voevod, Io
Voevod, Scarlat Voevod, D-trie Voevod, Gligore Voevod; Martori fiind și D lor cins V
și credincioși boeri veliți ai divanului Domnii meie: Pan Constantin Crețules
Ban, Pan Barbu Văcărescu vel Vistier, Pan Istrate Crețulescu vel Vornic de țara^
Pan Mihalache Mânu vel Vornic de țara de jos, Pan Gheorghe Filipescu ve
de țara de sus, Pan C-tin Filipescu vel Vornic, Pan Grigore Ralea vel Vornic^
pan
Golescu vel Vornic al oștirilor, Pan C-tin Golescu vel Logofăt de ^ara Obiceiuri,
Nicolae Slugeralu vel Portar, Pan Dumitrache Chrisoscoleu vel Logoff
pan
Pan Gheorghe Vlasut vel Spătar, Pan Manolache Băleanu vel Vornic ^vn|C pan
Alexandru Hariton vel Căminar, Pan Alexandru Vesila vel Stolnic și
* jntr’U al
C-tin Golescu vel Logofăt de țara de jos: Și s'au scris hrisovul acesta
ța anul
IlI-a domnie a Domnii mele aici în orașul scaunului Domnii melc u
de la nașterea Domnului Dumnedeu și Mântuitorului nostru lisus
noembre 20, de Nicolae Logofăt de divan.

(ss.) Alexandru Nicoale Șuțu Voevod
Alexandru Nicoale Șuțu Voevod (semnătura olografică)

Constantin Gol««.
vel Logofăt pr°clt-
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Cartea lui Grigore Dimitrie Gbica Voevod
din anul 1825 octombre 13

Fiind-că Sfânta și dumnezeesca Monăstire, ce sc numesce Sinaia ot sud
Prahova, atât prin alte hrisoave și cărțile fraților domni de mai nainte, cât și prin
hrisovul reposatului domn, Alexandru Vodă Șuțu, au avut milele de mai jos aratate,
însă ludă 15 omeni au scăzământ de lude din dajnici visteriei, scutiți și apărați pentru
ajutorul Monăstirii și al părinților călugărași; osebit să aibă voe și slobozenie a
deschide pe moșia Monăstirii, ce se numesce Sinaia patru puțuri de păcura cu
cheltuiala Monăstiri, al căror venit să'l ia Monăstirea, nefiind intrată în vândarea
celor-l-alte puțuri de mai nainte, precum și vama dimpreună, cu prosticurile ce s'au
hărăzit de către Domnia mea, încă din anii trecuți din 4 joi de la sborul ce se face, la
vremea culesului de vii în Valea Negovanilor pe moșia Monăstirii, fără a se amesteca
vameși într'u nimic, care sbor fiind-că de'la o vreme încoce s'au mutat de se face mai
jos adică la Urlați vinerea în toți anii, au avut Egumenul Monăstirei prigonire cu
vameșii Urlaților, nevrând ai lăsa să ia vama de la acest sbor, cu pricinuite căci s'au
mutat facerea sborului din Negovani la Urlați, la care acesta neavend cuvânt vameși,
că de și s au mutat sborul dintr'un loc întraltul, fiind însă că Monăstirea n'au avut har
de la Domn, locul unde se făcea sborul și vama hărăzită de la acel sbor; de aceea și
s au hotărât de către frații domni de mai nainte ca Monăstirea dupe privelegiuirile ce
are pentru acest har al vămii sborul, să'și ea vama din 4 vineri al sborului ot Urlați,
tomna pe vremea culesului de vii, fără a se amesteca vameși de acolo într'nimic; și
fiind-că cinstitul și credincios boerul Domnii mele dumnealui biv vel Clucer Nicolae
Trăsnea, epitropul Spitalului Colțea, unde este metoh acestă Monăstire, prin jalbă
către Domnia mea au făcut arătare, că vameșii județului cu pricinuite că Monăstirea
are privilegiu să ia vama cu prosticiurile de la acest sbor în 4 vineri, să întindea une
ori și supărat carele cu marfă, ce venea la acel sbor de joi, cerând a se da poruncă
Domnii mele către vameși a nu mai face supărare, am orânduit Domnia mea, acestă
jalbă în cercetarea D-lui vel Logofăt de țara de jos, și prin anoforeaua, ce 'mi-au făcut
D-lui de la 29 ale trecutului Septembre, găsește cuviinciosă cererea numitului
epitrop, cu cuvent că acele care nu vin pentru ziua joi, ci pentru ziua târgului, a căria
vamă este a Monăstiri; de aceea poruncim ca de acum 'nainte, să nu mai îndrăznescă
vameși județului de a face câtuși de puțină supărare, cu cererea de vamă carelor cu
marfă, ce vor veni de joi pentru ziua târgului la acest sbor; așișderea să scutescă
vinăriciu, dijmăritu și oeritu drept bucatele Monăstiri; precum și 50 bolovani sare să
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U pe tot anul de la Ocna siănic

ați domni de mai 'nainte nr j >Cntru Ca aceste mili le-au avut sf. Monăstire de la
1 a pliroforisit, fîind-că ace^t-^11111 d*n s*netur^e domnesci ce-am vezut Domnia
rr r11-1 Călugărd^i Jăcuitori într- 4^Ionastire se află la loc înstrâmtorat de munte cu
t
lcio^e ale hranei și au f ‘ 1Sa’ unde nu pot cu înlesnire a'și agonisi cele
ca ori. Diept acea îuvrednicin i
Vremi este tot-d'a-una supărată de mosafiri
în •
aynice tari, am bine-voit
°
domnu^ D-deu și pre noi cu domnia a acestei,
bine.
'voit
și întărim aceste mili
de
^
>rintr
'acest domnesc al nostru hrisov ce dăm,
mili <Je
OrU părintilor călugărași de
fSUS aratate, ca să fie sf. Mănăstiri pe deplin spre
. ... e?rdca pomenire;
ca să fie și Domnii mele reposaților Domnii
*-a Și pecete, și cu credinr nt4lit hrisovul acesta cu însuși domnesca nostră
. D1
oevo<L Grigore Voevod p^4 iu^>it^or Domnii mele fii: Constantin Voevod,
y .
ciustiții și credincioșii h ana*tache Voevod, Dimitrie Voevod, martori fiind
M., i eJl Gri£°re Ghica epiSat . Cli Ve^U ai divanului Domnii mele: Pan Luminatul
ac ie Ghica vel Vistier, pan J^OsteLiicei cei mari, Pan C-tin Bălcenu vel Ban, Pan
M h T V GoIescu vel Vornic ' Ieodorache Văcărescu vel Vornic de țara de jos, Pan
‘ c ie Racovița vel LogOfat } $ a’ Fan Dimitrei Bibescu vel Vornic 4-a, Pan
. . . V Logofăt de țara de io / '
de Sus’ ^an G-tin Câmpineanu vel Spătar, Pan
P
, an C-tin Răsti biv vel t
^dla^ac^îe Cornescu vel Logofăt al streinilor
CU vel logofăt de obic • °^°^et
obiceiuri epistatul comisiei, Pan Pană
,u eseu vel Logofăt de politi
^an ^ihni Filipescu vel Hatman, Pan Alecu
ogo ăt de țara de jos. Și sau
C’ ‘ln FiIip Leneș vel Agă și Ispravnic Pan Nestor vel
a omnii mele, aici în orașul sc' Idsovu^ acesta, întru al 4-a an dintru întâia domnie
urnei 7334, jar (je ja ]\așterea Ulnului Domnii mele Bucuresci, la anii de la zidirea
18-5 Octonibre 13 de, DiniitrD-zeu și Mântuitorului nostru lisus Christos
,m«"' Logo(atul de divarL

1

(SS). Io Grigore D-trie Ghica Vo
Io Grigore D-trie Ghica Vo^
cvod (semnătura olografii)

Procit Nestor vel Logofăt.
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Cartea lui Grigore Dimitrie Ghica Voevod
din anul 1825 octombre 13

Fiind-că Sfânta și dumnezeesca Monăstire, ce sc numesce Sinaia ot sud
Prahova, atât prin alte hrisoave și cărțile fraților domni de mai nainte, cât și prin
hrisovul reposatului domn, Alexandru Vodă Șuțu, au avut milele de mai jos aratate,
însă ludă 15 omeni au scăzământ de lude din dajnici visteriei, scutiți și apărați pentru
ajutorul Monăstirii și al părinților călugărași; osebit să aibă voe și slobozenie a
deschide pe moșia Monăstirii, ce se numesce Sinaia patru puțuri de păcură cu
cheltuiala Monăstiri, al căror venit să'l ia Monăstirea, nefiind intrată în vândarea
celor-l-alte puțuri de mai nainte, precum și vama dimpreună, cu prosticurile ce s'au
hărăzit de către Domnia mea, încă din anii trecuți din 4 joi de la sborul ce se face, la
vremea culesului de vii în Valea Negovanilor pe moșia Monăstirii, fără a se amesteca
vameși într'u nimic, care sbor fiind-că de'la o vreme încoce s'au mutat de se face mai
jos adică la Urlați vinerea în toți anii, au avut Egumenul Monăstirei prigonire cu
vameșii Urlaților, nevrând ai lăsa să ia vama de la acest sbor, cu pricinuire căci s'au
mutat facerea sborului din Negovani la Urlați, la care acesta neavând cuvânt vameși,
că de și s'au mutat sborul dintr'un loc întraltul, fiind însă că Monăstirea n'au avut har
de la Domn, locul unde se făcea sborul și vama hărăzită de la acel sbor; de aceea și
s'au hotărât de către frații domni de mai nainte ca Monăstirea dupe privelegiuirile ce
are pentru acest har al vămii sborul, să'și ea vama din 4 vineri al sborului ot Urlați,
tomna pe vremea culesului de vii, fără a se amesteca vameși de acolo într'nimic; și
fiind-că cinstitul și credincios boerul Domnii mele dumnealui biv vel Clucer Nicolae
Trăsnea, epitropul Spitalului Colțea, unde este metoh acestă Monăstire, prin jalbă
către Domnia mea au făcut arătare, că vameșii județului cu pricinuire că Monăstirea
are privilegiu să ia vama cu prosticiurile de la acest sbor în 4 vineri, să întindea une
ori și supărat carele cu marfă, ce venea la acel sbor de joi, cerând a se da poruncă
Domnii mele către vameși a nu mai face supărare, am orânduit Domnia mea, acestă
jalbă în cercetarea D-lui vel Logofăt de țara de jos, și prin anoforeaua, ce 'mi-au făcut
D-lui de la 29 ale trecutului Septembre, găsește cuviinciosă cererea numitului
epitrop, cu cuvent că acele care nu vin pentru ziua joi, ci pentru ziua târgului, a căria
vamă este a Monăstiri; de aceea poruncim ca de acum 'nainte, să nu mai îndrăznescă
vameși județului de a face câtuși de puțină supărare, cu cererea de vamă carelor cu
marfă, ce vor veni de joi pentru ziua târgului la acest sbor; așișderea să scutescă
vinăriciu, dijmăritu și oeritu drept bucatele Monăstiri; precum și 50 bolovani sare să
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ia pe tot anul de la Ocna Slănicu, pentru că aceste mili le-au avut sf. Monăstire de la
alți frați domni de mai 'nainte, precum din sineturile domnesci ce-am vezut Domnia
mea mi-a pliroforisit, fiind-că acesta Monăstire se află la loc înstrâmtorat de munte cu
părinți călugărași lăcuitori întrânsa, unde nu pot cu înlesnire a'și agonisi cele
trebuinciose ale hranei și au fost dupe vremi și este tot-d'a-una supărată de mosafiri
trecători. Drept acea învrednicindu-ne domnul D-deu și pre noi cu domnia a acestei,
pravoslavnice țări, am bine-voit și printr'acest domnesc al nostru hrisov ce dăm,
înoim și întărim aceste mili de mai sus arătate, ca să fie sf. Mănăstiri pe deplin spre
ajutorul părinților călugărași de acolo și ca să fie și Domnii mele reposaților Domnii
mele veșnică pomenire; și am întărit hrisovul acesta cu însuși domnesca nostră
iscălitură și pecete, și cu credința prea iubitilor Domnii mele fii: Constantin Voevod,
Scarlat Voevod, Grigore Voevod, Panaitache Voevod, Dimitrie Voevod, martori fiind
și D-lor cinstiții și credincioșii boeri veliți ai divanului Domnii mele: Pan Luminatul
Beizadea Grigore Ghica episatul postelnicei cei mari, Pan C-tin Bălcenu vel Ban, Pan
Mihalache Ghica vel Vistier, Pan Teodorache Văcărescu vel Vornic de țara de jos, Pan
lordache Golescu vel Vornic al 3-a, Pan Dimitrei Bibescu vel Vornic 4-a, Pan
Mihalache Racoviță vel Logofăt de țara de sus, Pan C-tin Câmpineanu vel Spătar, Pan
Nestor vel Logofăt de țara de jos, Pan Mihalache Cornescu vel Logofăt al streinilor
pricini, Pan C-tin Răsti biv vel Logofet de obiceiuri epistatul comisiei, Pan Pană
Costescu vel Logofăt de obiceiuri, Pan Mihai Filipescu vel Hatman, Pan Alecu
Crețulescu vel Logofăt de poliție, Pan Filip Leneș vel Agă și Ispravnic Pan Nestor vel
Logofăt de țara de jos. Și sau scris hrisovul acesta, întru al 4-a an dintru întâia domnie
a Domnii mele, aici în orașul scaunului Domnii mele Bucuresci, la anii de la zidirea
lumei 7334, iar de la Nașterea Domnului D-zeu și Mântuitorului nostru lisus Christos
1825 Octombre 13, de, Dimitrie Logofătul de divan.
(ss). Io Grigore D-trie Ghica Voevod
Io Grigore D-trie Ghica Voevod (semnătura olografă)

Procit Nestor vel Logofăt.
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t GAVRIIL
prin mila lui Dumnedeu Archiepiscop
al Constantinopolului Noua-Romă și
Patriarh Ecumenic 1702 Octombre 18

rămân astfel, ^arpT^sTÎch^haCeia?’ Stare> Ci parte di°
situațiuni prin curgerea timnnl^V
abat. de la menirea lor și capătă diferite
minte, cum că cele ce r P- - ° mteleS cei ce îudeca lucrurile cu dreptate și cu
cârmuite pe o temei • •
°randuesc’ trebue să fie apărate și întărite și să fie
întâmplă să fie sfinte^ S~Ură statornica ?i mai cu semă când asemenea lucruri se
înaltei trepte si m- — Umnezeești Iocașuri; și ei le au închinat și pus sub scutul
Ecumenic, pentru sts”^ t ®fantului nostru tron Patriarchicesc, Apostolicesc și
privilegiul canonic al T ” C
lncuvnnța ° bunâ și liberă îngrijire, potrivit cu
încuviințare la ase
r°nU
Sfanta ,ui Christos mare Biserică, de a se da
fi în stare a nronă«aceste danii sa fie scutite de ori-ce servitute și să pbtâ
îngrijire și enitm • '*?- Unata^’ caci altmintrelea, nebucurându-se de o asemenea
scopul lor și prin P 6
aSate servitutei, ele vor suferi stricăciuni și nu vor atinge
a face acestea
mare n are să iasă nici un folos pentru cei ce cu râvnă s'au grăbit
Cantacuzino
CinStitul și de Prea bun nem boier, Domnul Mihail
iubit și dorit al s patar a Măriei Sale Prințului Ungro-Vlahiei, fiu duhovnicesc prea
Synod că mișcat nefen ei ndstre> întâmpinându-ne la Adrianopol, a declarat în plin
pentru mântuirea saVoT* Dumneze,asca’ a rid>cat din temelie în Ungro-Vlahia,
fericită memorie
C
pomenirea vecinică a lui și a părinților lui de
de Dumnezeu n
M°năstire cu hramul prea sfintei născătore
care a numh\>C<mUntee
acol° numit Bucegi, aprope de râul Prahova pe
Dumnezeu umblat
?cbme.a faCUt Ca Sa arate evlavia sa catre Sfântul și de
buna ei întrețin
m”ntC..
in8nîind nu numai pentru înființarea ei și pentru
cu cărți Dom Fe ln§riPnd cu minte pentru întemeierea ei, s'a grăbit și a întărit-o
iubitor de Diim650 '* CU hris°ve bme-voitore ale prea slăvitului, prea înălțatului și
Ungro-Vlahia /leZeu Pr'nț, de astă di, Domnul Io. Constantin Basarab Voevod a totă
către Di ‘ ’ *** dubovn*cesc mbit și dorit al Smereniei nostre, carele din dragoste
Domnes neZeu a îngrijit despre acestă cinstită monăstire și prin multe danii
Ș aruri bogate a împodobit-o, scutind-o de dări după cum se cuprinde pe
186

-------------------------- ------- ------------------------------------- Mmistm Sms
larg în acele luminate cărți Domnesci; acelaș boier a mai clădit, cum am dis, și o altă
cinstită monăstirioră și biserică cu hramul Sfinților Trei-Ierarhi în București, pe
locul numit Colțea, pentru a lui mântuire sufletescă și vecinică pomenire, pentru
care sfinte monăstiri, a cerut cu multă evlavie de la Smerenia nostră, de a i se da și
cinstită încuviințare din partea bisericei, adică întărirea neatârnărei și scutirei lor
pentru tot-d'auna. Pentru aceste cuvinte, primind cu bună-voință acesta cerere
dreptă și cu bun scop, scriem în puterea și stăpânirea prea sfântului Duh și declarăm
în Sinod dimpreună cu prea cinstiții și sfinții Arhierei din jurul nostru, frați ai noștri
iubiți în Duhul Sfânt și conliturghisitori, pentru așa disa mai sus sfântă monastire, a
prea sfintei născătore de Dumnezeu numită Sinaia, situată în muntele Bucegi lângă
râul Prahova, potrivit cu luminatele hrisove domnesci ce are, asemenea și ce-l'altă
mică monastire și biserică a Sființilor Trei-Ierarhi, clădite din temelie, cum s'a dis, de
către numitul mare lele Spătar Domnul Mihail Cantacuzino, dimpreună cu tote pro
prietățile, obiecte și daniile lor mișcătore și nemișcatore, câte le aparțin astă-zi și cele
ce vor mai dobândi prin mila lui Dumnezeu să fie, să se numescă și să se recunoscă
de toți că sunt libere, scutite și necălcate de nimeni până la sfârșitul vecurilor, că nu
sunt datore să dea nimănui nici o para, nici Mitropolitului local nici vre-unui alt om,
mulțumindu-se Archiereul local numai cu canonicul lui parastas și necerând alt-ceva
nimic din averea lor, de 6re-ce sunt întărite și din partea marei nostre Biserici a lui
Christos și prin hrisovele Domnesci de mai sus date aceleiași monăstiri Sinaia și a
urma întocmai și nesmintit. Iar dacă vreodată cine-va, fie Prinț, Archiereu, boier sau
altul mic sau mare, ar cugeta să răstorne în ori-ce chip și să sdruncine libertatea
diselor sfinte monăstiri și le-ar aduce pagube și vătămare în ceva sau ar călca ceva cât
de puțin din cele cuprinse despre ele în cărțile Domnesci și ar vătăma și păgubi aceste
monăstiri cu gândul lacom și cu mâna hrâpitore contra Dumnezeirei, să fie afurisit de
Domnul Dumnezeu Atot-țiitorul și blestemat și neiertat și în veci după morte
nedeslegat și sub povara blestemelor Patriarchicești și Sinodale și condamnat la focul
Gheenei. Deci spre dovedirea libertăței pomenitelor sfinte locașuri, s'a dat lor acest
act de întărire Patriarchicesc și Synodal, scris pe pergament în anul 1702 în luna
Octombrie 18.
t (ss) GAVRIIL
prin mila lui Dumnedeu Archiepiscop al Constantinopolului Noua-Romă și Patriarh
Ecumenic.

(ss) ADRIANOPOLEOS..... ,
Nicomidias Methodic, Didimotihu loachim, Efesu, Chalchidous, Dercen.
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t SAMUIL
, .
cu mila lui D-zeu Papă Și Patriarh al marelui oraș
Alexandria si judecător a toată lumea 1715 lume15
(Testamentul Spătarului Mihail Cantacuzino lașa. Așezământului Colțea)

• Prea înalt, cel întru sfânta Treime cântat, cel fara de
t D-deu cel Mare și Prea
ș. înfricoșat intru
început si necoprins cu mint^a’
a zidit toată făptura și carele, prin nespus
puternicie, cel care, întru mțelep
împreună cele vedute și cele
cuvent, o cârmesce, prin acaruia P
nemăfginit și cărările lui
nevedute, ale căruia legi șt JUG ^.^1^ căruia tote se plecă și se
nestrăbătute, în a cărui mana s a s
sci n slavesc prin guri netăcute, vecinie
supun și prin care tote puterile Du
aJ bunătaților, de
isvor al darurilor, nezleit noian al
desavârșite, Domnu Domnilor, prin care
la care purcede tote darurile b.
c ământul> bunâtatea, înțelepciunea și
împărații împărățesc și Do™rt°™
t pe om din țerână și cinstindu-1 cu chipul
puternicia însăși, plăsmuind d intru
P
mâinilor
feu, infrumusețându-1 inca, ca pe o
ș. g.au
baci cerurile povestesc slava lui, ca p
de desfatare> ca să stăpânească
făcut, El a poruncit și s'au zidit jap P
de
nesfarșita și dobândirea
peste tote făpturile cele vezute^cg
înșelăciunea șarpelui, fu
vecimcilor bunătății. Dar omul amagind
a însuși Dumnezeului și
supus vai! durerosei osânde la mort _
care osandit, isgOnindu-se din
ziditorului seu, și ca un călcător al porunc p
.„nt- si acesta nu fără
. lume
,
„n.i se în
de...
unde s'a luat,
acesta,f,.nu
ram, in acesta
și. .intorcendu-se
in păment,
p
_ „și .....
ce reu
.
■
•
si
numnezeescă
milostivire,
spre
a
nu
se race icu
prevedere, ci prin economie și Dumncz
c- • Nu
st
t
prea bunului
catr de
nesfârșit.
insă numai. -intr
atat s'a
s a mărginit
margi îngrijirea
b >
,„D-deu
niieP mesuri
1
u
•
plăzmuirea
lui,
de
asemenea,
prin
nespuse
mest
ci, precum a chibzuit pentru plăzmuirea
„
bântuirea cea prin
1
t
iu<■ > ridicarea
ce inpilor
bunătate,
a chibzuit
și pentru
ridicarea lui după
1 cădere, aratand mântuirea,
. . ma
să sc
se ni
mistuiască de peire făptură a chiar
mainnoi
renascere, pentru ca n a voit•t a lăsa
lașa sa
hntăritore
1
1 • 1* 1
1 • menesc îngeri buni spre pază, punând legi h<
sale; deci dând nemului omenesc, ing
1
înfricoșate ,
•
1
.
.
ra r>rin densii puteri multe și minuni și fapte intri
ș
trimițând prooroci și facend, prin cienși, }
omenirei,
.. t. . ,
.
.
f„lnri Si întu îndurarea sa, cercetând asupra omennci,
mdosl.vmdu.se ma. multe t «
di„ urma clnd a
■i-au povesut mântuirea ce avea sa es
.
lume sob chlp
împlinit venirea vremii, a tnnus Dz . P
CJrek, noi
de om^ca sa mantuiasca pe om. car
Q.ne cu chlar sângele seu, s.
eram in fapta supuși, prin pacat, rc
i
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câștigându-ne pe noi, ca norod al seu. O! adâncime de bogăție și de înțelepciune și
de știință Dumnedeescă; căci El, într'un chip minunat, scie să lucreze căile mântuirii
Și a le preînnoi, pe ele, felurit, în tote dilele, apleCat fiind spre iubire de omenire, prin
pronia Sa, pentru că, nici că este, vre-un lucru neprevedut la El nici neîngrijit, ca unul
ce se află de față la tote și pretutindeni, împlinindu-le pe tote și împărțind mântuirea
Și îngrijind, în deobște, de tote mai spre folos. Pentru acesta, precum și d'întru
început, mai înnainte adică de mântuitore lumini a minunelor, a darurilor și a bine
facerilor sale reversa peste t6tă lumea de asemenea și, prin trupesca sa venire între
drneni, nenumerate bine-faceri a severșit prin semne și prin minuni și prin felurite
puteri și împărtășiri de duh sfânt, cum dice Apostolul; căci dintr'un început plăcut
era și este, asupra Dumnezeeștii Sale măriri, de a reversa peste t6tă lumea de
asemenea și, prin trupesca sa venire între omeni, nenumerate bine-faceri și
împărtășiri de duh sfânt, cum dice Apostolul; căci dintr'un început plăcut era și este,
asupra Dumnezeeștii Pronii; și, nemijlocit le reversa, căci el deschizend mâna sa, t6tă
jivina se umple de indurare, iar tote pretutindeni se umple de bunătate; căci el face
să resară sorele peste răi și peste buni și să plouă peste drepți și peste nedrepți; căci
din rodul faptelor Sale se satură pămentul, căci el face să răsară iarba pentru vite și
verdeța pentru trebuința omenilor, spre a scote pâinea din pământ; El dă hrana sa
dobitocelor și puilor corbului, care'l chiama pe el. Dar și mijlocit El nu lipsește,
îngrijind și prevezend în tote zilele pentru noi, și lucrând pentru a nostra mântuire,
căci multe și nenumerate chipuri ne-a arătat noue, cum și mijlocele și căile, atât prin
legi Dumnezeești scrise și Evanghelice, cât și prin porunci sfinte și orândueli și piin
provădiri profetice și prin învețături apostoloice și prin așezeminte sobornicești și
prin legiuiri împărătești și prin punere de hotare părintești și prin povețuiri
Duhovnicești, care tote sunt îndemnatore pentru toți spre lucrarea bunelor fapte de
mântuire, și, acelora care voesc să moștenescă mântuirea le făgăduește și le
chezășuește acestă mântuire, pentru că tote virtuțile au căpătat mult har și mare
cinste, lângă cerescul împerat și stăpân, ca unele cari au apropiat de El pe făptuitorii
lor, câștigând și acestora vecinică și nehrăpită dreptă resplată: pentru că vrednic este
lucrătorul de resplata sa, și cuvântul făgăduinței este al celui care dă resplătirea, mai
presus de cât tote însă covârșite și peste tot se deosibește milostenia, folositore
sufletului și trupului, ale căreia numerose însușiri, tăria cea puternică și urmările ei
prea mărite se arată în sfintele și Dumnezeeștile scripturi, în cuvintele și prevestirile
cuvântărilor de D-zeu prooroci, în cele de Dumnezeu insuflate învețături ale
purtătorilor de duh sfânt Apostoli și în Dumnezeeștile scrieri ale purtătorilor de
D-zeu sf. Părinți; căci ea (milostenia) a putut să înduplice și pe a Tot-țiitorul D-zeu, și
a'l porni spre milă, pentru noi, care eram vrășmașii lui, ca greșiți prin păcat și
resvrătiți și osândiți, în cât a se nimici pe sine și a se umili prin luare de chip de slugă,
spre a se supune chiar și morții și acesta prin restignire pe cruce, părăsind cele noue189

Mmsito Skh________________________

t SAMUIL
cu mila lui D-zeu Papă și Patriarh al marelui oraș
Alexandria și judecător a toată lumea 1715 Iunie 15
(Testamentul Spătarului Mihail Cantacuzino lăsat Așezământului Colțea)

t D-deu cel Mare și Prea înalt, cel întru sfânta Treime cântat, cel fără de
început si necoprins cu mintea, cel minunat întru faptele sale și înfricoșat întru
puternicie, cel care, întru înțelepciune, a zidit toată făptura și carele, prin nespus
cuvent, o cârmesce, prin acăruia putere se țin tote împreună, cele vedute și cele
nevedute, ale căruia legi și judecăți sunt un noian nemărginit și cărările lui
nestrăbătute, în a cărui mână stă suflarea a tote viețuitorele, căruia tote se plecă și se
supun și prin care tote puterile Duhovnicesc! îl slăvesc prin guri netăcute, vecinie
isvor al darurilor, nezleit noian al iubitei de omenire, nezleit vistier al bunătăților, de
la care purcede tote darurile bune și desăvârșite, Domnu Domnilor, prin care
împărații împărățesc și Domnitorii stăpânesc pământul, bunătatea, înțelepciunea și
puternicia însăși, plăsmuind d'întru început pe om din țerână și cinstindu-1 cu chipul
seu, înfrumusețându-1 încă, ca pe o cinstită și înțeleptă făptură a chiar mâinilor sale,
căci cerurile povestesc slava lui, că prin cuvântul lui s'a întărit și că el a zis, și s'au
făcut, El a poruncit și s’au zidit, l'a pus pe el în raiu de desfătare, ca să stăpânească
peste tote făpturile cele vezute, cu făgăduință de viață nesfârșită și dobândirea
vecinicilor bunătății. Dar omul amăgindu-se la minte, prin înșelăciunea șarpelui, fu
supus vai! durerosei osânde la morte, ca un neascultător a însuși Dumnezeului și
ziditorului seu, și ca un călcător al poruncei pentru care fu osândit, isgonindu-se din
raiu, în acesta lume și întorcendu-se în păment, de unde s'a luat; și acesta, nu fără
prevedere, ci prin economie și Dumnezeescă milostivire, spre a nu se face reu
nesfârșit. Nu însă numai într'atât s'a mărginit îngrijirea prea bunului D-deu către om,
ci, precum a chibzuit pentru plăzmuirea lui, de asemenea, prin nespuse mesuri de
bunătate, a chibzuit și pentru ridicarea lui, după cădere, arătând mântuirea, cea prin
renascere, pentru că n'a voit a lăsa să se mistuiască de peire făptura a chiar mâinilor
sale; deci dând nemului omenesc, îngeri buni spre pază, punând legi hotărîtore,
trimițând prooroci și făcend, prin denșii, puteri multe și minuni și fapte înfricoșate,
milostivindu-se în mai multe feluri și, întu îndurarea sa, cercetând asupra omenirei,
'i-au povestit mântuirea ce avea să'i-se facă. Ast-fel că, în vecurile din urmă, când a
împlinit venirea vremii, a trimis D-zeu, pe singurul născut fiul seu în lume, sub chip
de om, ca să mântuiască pe om; carele s'a și dat pe sine, drept preț rnorții, căreia noi
eram în faptă supuși, prin păcat, rescumperându-ne, cu chiar sângele seu, și
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câștigându-ne pe noi, ca norod al seu. O! adâncime de bogăție și de înțelepciune și
de știință Dumnedeescă; căci El, într'un chip minunat, scie să lucreze căile mântuirii
și a le preînnoi, pe ele, felurit, în tote dilele, aplecat fiind spre iubire de omenire, prin
pronia Sa, pentru că, nici că este, vre-un lucru neprevedut la El nici neîngrijit, ca unul
ce se află de față la tote și pretutindeni, împlinindu-le pe tote și împărțind mântuirea
și îngrijind, în deobște, de tote mai spre folos. Pentru acesta, precum și d'întru
început, mai înnainte adică de mântuitore lumini a minunelor, a darurilor și a bine
facerilor sale reversa peste totă lumea de asemenea și, prin trupesca sa venire între
omeni, nenumerate bine-faceri a severșit prin semne și prin minuni și prin felurite
puteri și împărtășiri de duh sfânt, cum dice Apostolul; căci dintr'un început plăcut
era și este, asupra Dumnezeeștii Sale măriri, de a reversa peste totă lumea de
asemenea și, prin trupesca sa venire între omeni, nenumerate bine-faceri și
împărtășiri de duh sfânt, cum dice Apostolul; căci dintr'un început plăcut era și este,
asupra Dumnezeeștii Pronii; și, nemijlocit le reversa, căci el deschizend mâna sa, totă
jivina se umple de indurare, iar tote pretutindeni se umple de bunătate; căci el face
să resară sorele peste răi și peste buni și să plouă peste drepți și peste nedrepți; căci
din rodul faptelor Sale se satură pămentul, căci el face să răsară iarba pentru vite și
verdeța pentru trebuința omenilor, spre a scote pâinea din pământ; El dă hrana sa
dobitocelor și puilor corbului, care'l chiama pe el. Dar și mijlocit El nu lipsește,
îngrijind și prevezend în tote zilele pentru noi, și lucrând pentru a nostra mântuire;
căci multe și nenumerate chipuri ne-a arătat noue, cum și mijlocele și căile, atât prin
legi Dumnezeești scrise și Evanghelice, cât și prin porunci sfinte și orândueli și prin
provădiri profetice și prin învețături apostoloice și prin așezeminte sobornicești și
prin legiuiri împărătești și prin punere de hotare părintești și prin povețuiri
Duhovnicești, care tote sunt îndemnatore pentru toți spre lucrarea bunelor fapte de
mântuire, și, acelora care voesc să moștenescă mântuirea le făgăduește și le
chezășuește acestă mântuire, pentru că tote virtuțile au căpătat mult har și mare
cinste, lângă cerescul împerat și stăpân, ca unele cari au apropiat de El pe făptuitorii
lor, câștigând și acestora vecinică și nehrăpită dreptă resplată: pentru că vrednic este
lucrătorul de resplata sa, și cuvântul făgăduinței este al celui care dă resplătirea, mai
presus de cât tote însă covârșite și peste tot se deosibește milostenia, folositore
sufletului și trupului, ale căreia numerose însușiri, tăria cea puternică și urmările ei
prea mărite se arată în sfintele și Dumnezeeștile scripturi, în cuvintele și prevestirile
cuvântărilor de D-zeu prooroci, în cele de Dumnezeu insuflate învețături ale
purtătorilor de duh sfânt Apostoli și în Dumnezeeștile scrieri ale purtătorilor de
D-zeu sf. Părinți; căci ea (milostenia) a putut să înduplice și pe a Tot-țiitorul D-zeu, și
a'l porni spre milă, pentru noi, care eram vrășmașii lui, ca greșiți prin păcat și
resvrătiți și osândiți, în cât a se nimici pe sine și a se umili prin luare de chip de slugă,
spre a se supune chiar și morții și acesta prin restignire pe cruce, părăsind cele noue189
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găsind'o perdută prin munți și luând'o la spinare, a dus'o însuși Tatului Seu,
adăogând'o ca un alt ban perdut, pe lângă cei noue-zeci și none remași în ființă, adică
pe lângă puterile cele cerești. Ast-fel dar și atât de mare putere avend milostenia cum
să nu fie ea dorită cu o covârșitore râvnă?
Drept acesta și în Dumnezeesca lege scrisă fiind ea a doua și de o potrivă
d'entâiu mari porunci, care zice: "lubesce pe apropele teu ca pre tine însuți," ea se
desăvârșește prin milostenie și prin densa se învedereză. Căci, cum ore ar iubi
cine-va pre apropele seu, dacă nu'l miluește, vezându-1 pe el în lipsă și scăpătăciune?
Fiind că tota legea si proorocii atârnă de la acestă poruncă și împlinirea legei este
dragostea, după Sf. Apostol și totă legea numai prin una singură se îndeplinesce,
adică în: "iubesce pe apropele teu ca pe tine însuți," iar acesta remâne
nedovedită, fără milostenia cea iubitore de omenire, sau, mai bine zicend, însăși
iubirea de omenire, precum zice și Marele teolog (cuvântătorii de Dumnezeu)
Grigorie, urmeza că, a iubi pe apropele și a milui pe apropele, este un singur și
același lucru. Și dar, iubitor de omeni este D-zeu, căci El a miluit pe om și nici
înceteză de a'l milui, precum și odinioră 'și-a întărit dragostea sa către Noe, apărat în
chivot și către cei împreună cu densu, aratând-o prin o ramură de măslin ținută în
gura porumbelului. Dar și în lege este și se numesce poruncă Dumnezeescă cu
deosebire, căci în a doua carte a legei (deuteronomului) este scris: "nu va lipsi un
serac de pe pămentul teu." Pentru acesta eu 'ți poruncesc cuventul acesta:
Deschizend îți vei deschide mâinile, către fratele teu cel serac, care se află în lipsă,
lata la Prooroci sunt scrise multe: și David în psalmii lui zice: "Fericit e cel ce caută
spre cel sărac și neavut," și Solomon în pildele sale (parimii) zice: "Milostenia și
credința să nu lipsesca de la tine, căci prin ele se ispășesc păcatele." "Rupe pâinea ta,
pentru cel flămând zice Isaia, și pe săracii, neadăpostiți, adu'i în casa ta." Și Daniil
zice: "păcatele tale, prin milostenii, le mântuesci" și prin a le sale (parimii) zice:
"Milostenia si credința sa nu lipsescă de la tine, căci prin ele sa ispășesc păcatele."
"Rupe pâinea ta pentru cel flămând, zicea Isaia, si pre sărăcii neadăpostiți, adu-i în
casa ta." Și Daniil zice: "Păcatele tale prin milostenie le mântuesce și prin compătimiri
către cei săraci" asemenea zice și înțelepții Sirah: "închide milostenia în sufletul teu,
ți ea te va scuti de totă pedepsa." Dar și Tovit cel drept n'a lipsit de a zice: "Să nu-ți
întorci fața ta, de la tot săracii și Dumnezeu nu va întorce fața sa de la tine" Dacă dar
în vechea Scriptură și în Prooroci, acestea și alte nenumerate s'au zis, dar în cea None
prin cea Noue, prin chiar gura Domnului Nostru și a Dumnezeeștilor propoveduitori
Sf. Apostoli, câte sunt dise ore? și în urmă prin gura celor în Dumnezeu povățuiți
învețători și Sfinți părinți, numai prin acesta se adevereză tote, căci cei milostivi se
asemănă cu însuși prea milsotivu Dumnezeu; căci zice: "Fiți milostivi, precum este și
tatăl vostru, care este în ceruri, căci el face să răsară Sorele seu și preste cei rei și
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preste cei buni." - Și învețătura Părinților zice: "Să ne facem ca niște zei către cei
nenorociți, imitând în milostivire pe Dumnezeu. Căci prin nimic omu nu ține mai
mult de Dumnezeu, ca prin facerea de bine." - Pentru acesta căți s'au făcut iubitori
de milostivenie și au căutat urmărind-o, aceia au moștenit asemeni făgăduințe,
neabătându-se de la scop, iară cei nemilostivi și neîndurători au pătimit din
împotrivă; căci scris este; cel care n'a miluit nu va fi miluit; n'a dat pâine celui
flămând nu va dobândi viață vecinică; fugit-au de milă și mila de dânsu, va fugi; urâtau pre cel sărac și pre dânsu, cel ce a sărăcit pentru noi, îl va urî. - "Către acesta ne
mai pote încredința încă și parabolica ură de omenire a bogatului cumplit către Lazăr
cel sărac și ticălosa răsplătire făcută lui.
Dar cu mult mai presus de cât tote acestea este povestirea cea în Evanghelii
propoveduită, despre a doua venire și înfățișare, cu strașnică și înfricoșată slavă a
Mântuitorului nostru, ca să judece pre vii și pree morți, când atunci, marele și prea
înaltu împărat al împăraților și Domn al Domnilor, înconjurat de tote oștile cerești,
prin nespusă bunătate și milostivire, nu numai pre cei săraci și scăpătați, pre cei
răniți și întinați se umilește a'-i numi frați, fără a se rușina, ci încă numai pentru
facerile de bine săverșite anume, către denșii, va face cercetare, judecată și resplătire,
și totă întrebarea și hotărârea, numai în șese cuvinte, se va cuprinde, și acestea tote
privitore la milostenie; căci, celor iubitori de săraci și milostivi, care se vor învrednici
a se așeza d'a drepta lui, marele și înfricoșatu judecător și împărat le va zice: "Veniți
voi cei bine-cuventați, ai Tatălui meu, să moșteniți împărăția pregătită voue de la
începutu lumii; că flămând am fost și mi ați dat să mănânc; am însătoșat, și mi-ați dat
să beau; strein am fost și m'ați primit în casă; gol și m'ați îmbrăcat; bolnav am fost și
m'ați căutat; la închisore am fost și ați venit la mine; și câte ați făcut vre unu din
acestora prea mici frați ai mei mie le-ați făcut."
Mulțumită dar a tot Puternicului și Prea înțeleptului Dumnezeului Nostru,
căruia se cuvine mărirea în veci. El în necoprinsa sa știință și Pronia Sa, prevezend
credința către Dumnezeu și iubirea de omenire, a prea slăvitului, prea înțeleptului și
de prea bun nem, între boeri prea însemnat Domn Mihail Cantacuzino, fiu prea iubit,
întru Domnul, al Smereniei nostre care în acestă bine credinciosă țară a prea înaltei
și Prea măritei Domnii a Ungro-Valahiei, fu cinstit cu vrednicia de Mare Spătar, nu
numai spre podobă, l'a făcut pre el slăvit și vezut, încă din cel d'ânteiu ani ai verstei
sale, (căci crăiesc și împărățesc este nemu; și prea bine credincios, din care acesta
rădăcină a resărit odraslă, ca unu ce pe acolo își are și el începutu și coborârea sa) și
mărit prin strălucirea de bogății și de moșii și de scule de preț mare, mai presus
de cât veri care altu, pentru că scris este în cartea Pildelor ca: "Viața celor drepți nu
va peri și nemu celor nevicleni se va bine-cuventa", - și după căutătorii sfânt; "Slava
și bogăția va fi în casa lor și dreptatea lor va remânea întru vecie; dar și cu strălucitore
raze de virtuți a împodobit sufletu lui cu podobă de minte și de înțelepciune și încă
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cu frică de Dumnedeu și cu dragostea către acest prea puternic binefăcător.
Cunoscând dar că buna credință este de cât ori-ce mai tare și întru tote folositore, ca
una ce făgăduește viața și în acesta lume și în cea viitore, căci pomu după rod se
cunoște; știind de asemenea că îngerul Domnului sălăsluește, împrejuri! acelora, care
să tem de densul, cuprins de Dumnezeeasca râvnă, s'a dat pre sine Domnului
necruțând nici viață, nici bogăție, negândindu-se nici la necazuri, nici la trudă,
nici la primejdiile hoțiilor și a călătoriei; ci, preferind mai presus de totă dragostea lui
Dumnezeu, rostea cuvintele proorocului psalmist: "Precum dorește cerbul de
isvorele apelor, așa dorește sufletu meu către Domnul cel puternic, cel viu: Când voi
veni me voi arăta înaintea feței lui Dumnezeuă?"
Deci intrând în această lungă, îngustă și trudosă călătorie, a alergat spre
închinarea a sfintelor și de Dumnezeu îmbiate locuri, atât a celor din sfânta cetate
Ierusalim și de prin prejurei, cum și a veneratului munte Sinai, al cărora făcându-se
prea cinstit închinător și povestindu-se ca însuși vezător al lor și dobândind sfințirea.
De atunci, n'a încetat și de a clădi și locașuri sfinte și monăstiri, înzestrându-le pre
ele, spre îndestulare de a pururea și închinându-le la locurile sfinte. Iar
Dumnezeu, carele lucreză tote întru tot, precum odinioră a cunoscut pe fiu lui lesei,
om după inima sa, așa în zilele de acum, l'a găsit pe acesta pe care îl și cunoscea mai
d'inainte; și întrebuintându-1 pe el ca unealtă, l'a ales și l'a numit îngrijitor înțelept și
crdincios și severșitor de o faptă plăcută lui Dumnezeu, mântuitore și vrednică de
totă lauda. Arătatu-'l-au deci pe el, ca ochiu celor orbi, ca pe un alt Iov și ca picioru
celor șchiopi și ca părinte celor neputincioși; ca hrană celor flămânzi, ca veștmant
celor goi, ca lec celor bolnavi și ca toiag celor betrâni. Căci el ca un iubitor de săraci
și milostiv, și către cei de nemu seu prea compătimitor; iar către făcătorii de bine
Dumnezeu, recunoscetor și mulțumitor (căci însușire a minții este de a cunosce cine
va al cui este dani și că damrile faptelor bune se resfrâng asupra celor goli, ca lec
celor bolnavi și ca toiag celor betrâni. Căci el ca un iubitor de săraci și milostiv, și
către cei de nemu seu prea compătimitor; iar către făcătoni de bine Dumnezeu,
recunoscetor și mulțumitor (căci însușire a minții este de a cunosce cine-va al cui
este dani și că damrile faptelor bune se resfrâng asupra celor care le-au lucrat și ca
aceia cari folosesc pe alții, și ei se vor folosi prin acela cu care folosesc pe alții); nu
au cruțat aur și argint mult pentru domnul, ci în compromisu unei singure și aceliași
împrejmuiri, în acest, de Dumnezeu păzit domnesc oraș Bucuresci, pe locu numit a
lui Coltzea, cheltuind multă bogăție a ridicat felurile și minunate clădiri, tari și
începetore, adică, locașuri sfinte, spitaluri, case pentru hrana săracilor și
spițării și scole pentru felurite învețături și de învețătura cântării pe care
acestea, nimeni alt, nu s'a gândit vre-o-dată a le sevârși, fie din boeri, sau dintre cei
mari și tari între cei bogați și avuți, - înzestrându-le pe tote cu o prea bogată culegere
de danii mișcătore, și cu felurite vase trebuinciose Bisericelor, precum se ved tote
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însemnate și așternute lămurit și anume după feluri și lucruri, în alta carte
pecetluită după toată întărită după toată temnicia și siguranța cerută. A mai

făcut către aceasta și orânduială cu totă scumpătatea și adeverită cu temnicie,
coprinzătore despre arhiereu ce după vremi se află la numita monăstire și
despre preoți care vor sluji în Biserici, (ce sunt în numer de patru și anume: Biserica
cea mare, adică cea obștescă în mijlocul monăstirei care se prăznuiește cu hramul
celor trei mari luminători ai pământului între sfinții părinții noștrii Ierarhi: Vasile cel
Mare , Grigore Teologii (Cuvântător de Dumnezeu) și Ion Chrisostomu (gură-de-aur);
iar mai mult întru mărirea Dumnezeeștei Treimi. Trei Paraclise; unul cel despre miază
nopte al Cuviosei maicii nostre Paraschiva cea Noua, unde este și locuința și
șederea arhiereului; altu despre răsărit al Tutulor Sfinților, unde este și locul de
înmormântare (cimitirul); și altu despre miază-zi al Sfinților doctori fără-deargint, unde sunt și done spitaluri de o parte și de alta, una pentru bărbați bolnavi
și altu pentru femei) asemenea a mai orânduit și pentru cântăreți, și pentru
învețetori și pentru doctori, și pentru numerul bolnavilor și pentru al slujitorilot
la ori-ce trebuință și pentru simbria anuală a fie-căruia, după vrednicie, după trepta,
după starea și după cuviința personelor. Deci, în acesta a Smereniei Nostre
singhioldicescă carte, însemneză și lămurit se descrie, tote câte orânduește și
hotărăște prea slăvitu acest boier și ctitor vrednic de laudă, spre a nu se preschimba
nimic din cele aici scrise, sub nici un cuvent sau cchip sau pricinuite (pretecst), ci
să se păzescă bine și să se îndeplinescă neschimbat de a pururea în veci.
Apoi, a mai cerut cu multă râvnă de la Smerenia nostră și acesta, ca să le
întărim noi tote acestea și să le adeverim; și, pe aceia cari vor păzi aceste porunci sa i
încununăm cu bine-cuvîntări și cu rugăciuni patriarhicești întru numele Domnului, și
trupește și sufletește; iar pe aceia cari vor clinti și vor lucra împotriva celor aici
însemnate, să'i osândim cu blesteme și pedepse de vecinică și nedeslegată afurisenie
de la a Tot-Țiitoru Dumnezeu. Și pentru mai lesniciosă înțelegere, tote s'au însemnat
în fel de capete (capitoli), fiind tote în numer de trei-zeci și două capete și mai înainte
de tote orânduește și voește:
I. Să fie patru epitropi primari obștești și de aprope adeverați dirigiuitori la
totă cârmuirea, bărbați cu frica lui Dumnezeu și cinstiți, aleși din sânu al negustorilor
cinsiți, cari locuesc aici în București pe cari aceștia, prin Dumnezeesca luminare,
slăvitu boer întru înțelepciunea Sa 'i-a și ales acum și ’i-a hotărât, și ’i-a așezat, ca
unui întâiu și obștesc ctitor în ființă și recunoscut cu știrea însă și întărirea a
binecredinciosului, Prea înălțatului și Prea luminatului, întru Hristos, Domn, cu mila
lui Dumnezeu stăpânitor a Totă Ungro-Valahia, Domnului Domn Ion Voivod
Cantacuzino, întru Duhu Sfânt iubit și prea dorit fiu al Smerenii Nostre, spre a întări
și asigura îngrijirea lor epitropescă, prin prea cinstitu hrisov Domnesc al înălțimei
Sale.
193

bteisw S™--------------------------------------------------------------------II. După acești întâiu primi patru obștești și de aprope epitropi orânduește
și voește, acest prea slăvit ctitor, ca să fie și alți patru secundari epitropi din afară
și de departe, luați tot din sânu al aceleși adunări a cinstiților negustori cei mai
însemnați și mai de frunte, între cari cel întâiu să fie prea cinstit proestos al
neguțătorilor, ce se numește Starostea, și după dânsu pe cei-l'alți trei, cari și aceștia
s'au ales acum pentru întâia 6ră, de către însuși întâiu ctitor, adică de către numitu
și prea slăvită boier, iarăși cu știrea a Prea înălțatului Domn și prin întărirea cu al seu
Domnesc hrisov.
III. Preste acest îndoit trup de către patru epitropi a celor din afară și acelor
din înăuntru , Prea slăvitu ctitor orânduește și voește și prin Domnesca hotărâre cere,
ca cei duoi mai mari și cei întâiu dintre prea slăviț boeri, a acestei bine-credinciose
Domnii și adunări, adica Prea slăvitu Mare vornicii și Prea slăvitu mare Logofăt (ori
care ar fi după vremi) sa bine-voiască a avea grije și supravegherea, din bunătatea de
inimă, și cu credinciosă râvnă Dumnezeescă întru a ocroti și a da ajutor numiților opt
epitropi când adică, avend ci vre-o nevoe, vor alerga la dânșii, facându-le nevoia lor
cunoscută și cerendu-le ajutor; atunci, acești prea slăviți boieri să-i primescă pe
denșii să-i ajute să-i îmbărbăteze și emendouă împreună să arate Prea înălțatului
Domn greutatea nevoiei de fața și prin stăruitoare mijlocire către Domn să ceara și să
facă vindecarea.
IV. Când vre-unu din cei întâiu și al doilea epitrop, după obștesca datorie a
omenirei, se va strămuta către Domnu, atunci alegerea noului epitrop, care va fi să
se așeze, în locu celui răposat, cum și hotărârea și chipu așezărei lui, să se facă după
cum se va vorbi mai la vale, pentru urmarea aceleiași orândueli anume adică a
fie-cărui trup de patru epitropi; și după ce se va îndeplini numeru de opt, al celor de
departe și ai celor de aprâpe epitropi, să mergă toți aceștia împreună la cei de mai
sus numiți doui, prea slăviți boieri și să le facă cunoscut pre nou epitrop așezat, pe
care Domniele lor, îl vor primi și'l vor povățui d'a se îndeletnici cu stăruință la
sevârșirea oriicarei slujbe 'i ar cădea în sarcina sa, supuind faptul și la cunoștiința
prea bine-credinciosului Domn, și ducendu'l, spre a'și face închinarea de supunere
înaintea Măriei Sale, pentru a se edeveri sarcina slujbei. Altă grijă și sarcină de ori-ce
altă pricină a Monăstirei să nu aibă numai doui slăviți boieri, nici la cot să îndemneze
sau să proprescă sau să ia parte. Iar pentru cinstea și resplata înrijirei lor, mai sus zisă,
să fie pomeniți în Biserica cea mare, în tot-d'a-una obicinuit la proscomidie, iar
Duminicile și la zilele de serbători împărătești, să se pomenescă și la daruri, numele
lor de față îndată dupe ale ctitorilor; iar noi urăm Domniilor lor bine-cuvântarea
cerească de la Atot-Țiitoru Dumnezeu, dar și milă și mântuire întru Duhu Sfânt.
V. Cei patru de departe epitropi secundari să aibă privegherea și voia de a
se întruni, în fie-care an și a invita pe cei mai cu apropiere primi și imediați epitropi,
spre a lua de la denșii socotela cârmuirei cu tote, atât de venituri de veri-ce fel ar fi,
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cum și de cheltueli, însemnând apoi și denșii în alte catastișe deosebite, care vor
coprinde tot acele trecute și în catastișele epitropilor imediați, și adeverindu-le pe
tote, cu însuși iscăliturile lor. Numai acesta și singură supraveghere să aibă, de a
primi adică darea de semă a cârmuirei și a cerceta cu scumpetate cele arătate și
acesta în fle-care an.
VI. Când se va strămuta de către Domnu și vre-unu din acești secundari
epitropi din afară și de departe, să aibă voie prea cinstitu Staroste și cei-l'alți doi, și
cei patru de aprope epitropi primari, a se întruni, împreună și cu adunarea a
cinstiților negustori, a face alegere cu cumpătate și în chip plăcut lui Dumnezeu,
pentru aflarea unei persone vrednică dintre toți cinstiți negustori de aici; și pre
acesta sa'l voteze și să'l așeze în locul celui răposat. După aceia câte și opt epitropi,
împreună, adică și cei de departe și cei de aprope, să mergă la cei de mai sus numiți
doui străluciți boeri și să vestescă lor așezarea noului epitrop spre a'i înfățișa la Prea
înălțatu Domn și a'l întări.
Să mai aibă către acestea și grija, - la întâmplare de vre-o nevoie și trebuință a
Monastirei, - de a merge împreună cu cei-l'alți patru epitropi primari la cei doui prea
slăviți boieri, și arătându-le nevoia, să'i roge și să ceră tămăduirea, precum mai sus s'a
zis și drept răsplată a acestei privegheri și îngrijiri a lor să aibă și dânși, pomenirea lor
neîncetată la sfânta Proscomidie în Biserica cea mare; iar la sfintele slujbe a
Duminicilor și a zilelor de serbători să se strige și numele lor la daruri după numele
ctitorilor săi dupe ale celor doui boieri. Fie dar și asupra acestora har, pace, milă și
mântuire de la a Tot-Țiitoru Domnezeu, iar de la Smerenia nostră, rugăciune, binecuventare și ertare.
VIL Patru să fie și cei întâiu obștești și de aprope Epitropi, iar nu unu, nici
doui, nici trei, ca să nu încapă de fel nici cea mai mică greșelă sau păcătuire de
hrăpire și de însușire. Pentru că numeru de patru în tot-d'a-una este credincios și prea
adeverat, necutezând unu singur și nici putând a înclina, pe cei trei la rentate, nici
doui pre cei-l'alți doui; și aceștia să aibă cea de căpetenie și desăvârșită putere întru
a îngriji și a cârmui tote bine și a conduce cu t6tă sârguința tote lucrurile adică
mișcătore și nemișcătore, câte vor fi închinate sfintei Monastiri, a Sfinților Trei
Ierarhi numită Colțea care sunt însemnate anume în cataștișe și în sighiolodicescă
carte patriarhală. Ei să primescă cu scumpătate toate veniturile moșiilor, făcând și
cheltueli cuvenite și dând cu mulțumire orânduitele simbrii anuale tuturor celor din
Monastire aflători, dupe așezamentu și hotărârea prea slăvitului boier și ctitor cu t6tă
temerea de Dumnezeu.
VIII. Odăjdiile arhierești, și cele preoțești, destinate la biserica cea mare,
pentru Dumineci și zilele de serbători, precum și vasele de argint, să se păzescă în
camera cea pentru păstrarea sculelor, încuiată sigur de cărte acești patru epitropi de
aprope și de numitele zile însemnate, să se dea Eclisiarhului cele cuvenite, de către
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se păstreze; iar odăjdiile cele trebuinciose în tote zilele și veri-ce alt, să stea în mâna
și stăpânirea Eclisiarhului.
IX. Vor avea acești patru primi și de aprope Epitropi, un catastih obștesc, în
care vor însenina lămurit veniturile, și un alt catastih, asemenea obștesc, în care vor
însemna cheltuielile, fără vicleșug, pe care aceste cataștișe, le vor păstra în deosebită
lădiță încuiată; așișderea și cei-l'alți patru Epitropi, din afară, vor avea asemenea
cataștișe ca acestea, despre darea de semă a cârmuiri celor patru Epitropi de aprope,
pe fie-care an, în altă deosebită lădiță a lor. Iar în altă ladă mai mare să aibă hrisovele
Domnești ale Monastirei, și cărțile patriarhicești și sineturile și zapisele de moșii de
case și de alte asemenea lucruri, câte adică sunt cărți privitore la monastire și în altă
ladă să aibă pentru veniturile a tutlor lucrurilor și a daniilor și tote aceste lăzi să fie
păstrate în camera sculelor, depunendu-se fie-care pentru anume trebuință sau
depunendu-se în vre-un alt loc tainic, cunoscut de obștea epitropilor, fără ca vre-una
din ei să cuteze să ție vre-una din acestea deosebit acasă la dânsu.
X. Epitropii uniți, întru Dumnezeească dragoste și sfântă râvnă, vor stărui
fără preget, în totă vremea, cu stăruitore osârdie și cuviosă silință, pentru statornica
neclintire a bunurilor monastirei, ba încă mai mult și penrtu a lor sporire, clădind
case, prăvălii, pivnițe; ridicând ziduri și învelișuri, cumpărând moșii și vii și alte de
tot felul acestora, făcând garduri de împrejmuire și reînoind pe cele care se vor
învechi și dărăpăna prin putreziciune; arătându-se însă uniți câte-și patru și chibzuindu-se să ajungă, într'o singură voință, la hotărârea și săvârșirea a fîe-șcăreia pricini,
lucrând cu toți într'un cuget, cu credință și cum este plăcut lui Dumnezeu, fără sfadă
și împotrivire între dânșii, neavând cu deseveșire nici unu voie de a face vre-un lucru
de capu seu, nici mai tânăr, nici mai înțelept, nici chiar și mai bătrân; ci după ce toți
într'o voință, într'un cuget și într'o hotărâre se vor chibzui mai întâi despre ceea-ce
va fi de făcut, și atunci să se facă ceea-ce este plăcut și cu cale.
XI. Să nu aibă nici de cum voie de a vinde vre-unu din bunurile monastirei,
in nici un chip fie din cele mișcătore sau nemișcătore, precum nici de a face schimb
și a lua vre-un altu locul altuia, sub cuvent adică unui mai bun.
XII. Epitropii să fie cu statornică priveghere și cu prea scumpă luare aminte
asupra tutulor celor aflători în tote slujbele sf. monastiri, fie bisericesc! (clerici) sau
mireni, adică de veri-ce stare și treaptă vor fi ei; și, pre cel netrebnic și cu purtări
necuvenite, ori trândav sau neascultător sau și savistnic, să'l depărteze din slujbă și
in locu lui să aducă pe altu în acelaș post, fără ca nimeni să se pota împotrivi lor
câtuși de puțin sau să-i oprescă de la acesta.
XIII. Pentru care tote aceste credinciose și lui Dumnezeu plăcute slujbe și
alte care se vor însemna mai jos și pentru grija și sârguința acestor patru primi și de
aprope epitropi, s'a făcut lor, ca unor cârmuitori, fără preget, resplata de o potriv;
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căci, prea bine-credinciosu și de Christosu iubitorii Domn Ion Ștefan Voevod
Cantacuzino, prin luminat domnesc hrisov al înălțimei sale, a ajutat și a miluit pre
acești patru epitropi, declarându'i de tot liberi, nesupărați și scutiți de tot felu de dare
și bir și de veri-ce sarcină și supărare și cerere, obicinuite către cei-l'alți supuși, atât
pre denșii cum și casele lor și bunurile lor mișcătore și nemișcătore, urmând întru
acesta cugetu bine-făcetor al reposatului întru fericire, prea bine-credinciosului și de
vecinica pomenire Domn Constantin Basarab Voevod, carele și densul tot asemenea
a făcut, dăruind mai de 'nainte prin domnesc hrisov, aceiași bine-facere volnicie și
libertate, pentru că și aceștia prin cuget liber, cuviosă sârguință și neobosită silință,
să stăruiască cu credință în supra-vegherea lor, pomenindu-se și numele lor, în tote
zilele, la prescomidie în Biserica cea mare, ca ale unor ctitori nuoi; iar Duminicile și
în zilele de serbători, să se strige la daruri în obște, numele lor dupe ale ctitorilor,
potrivit cu cele de mai sus zise. Iar Smerenia nostră, prin rugăciune și bine-cuventare
patriarhicescă, urăm și acestora, de la prea înaltu Dumnezeu, har, milă și mântuire,
luminare și înțelepciune și putere întru a privegia cu cuvioșie și în chip plăcut lui
Dumnezeu preste tote, cu dragoste nefățarnică, cu unire și cu dreptate neviclenită.
XIV. Când vre-unu dinaceștia se va strămuta din acestă viață, prea cinstitu
Staroste însuși, împreună și cu cei trei primari epitropi, remași fără de al patrulea, să
convoce iarăși adunarea cinstiților neguțători și, în frica marelui Dumnezeu, cu cuget
curat fără pătimire și fără mită, ba chiar și sub greutate de blestem și de legământ
nedeslegabil și înfricoșat, afurisenie de la a Tot-Țiitorul Dumnezeu, să facă alegerea
și votarea în obrazu unuia din cei patru secondari din afară, adică din aceia cari portă
epitropia împreună cu starostea, și, pre acela, în numele Domnului și Dumnezeului
și Mântuitorului nostru lisus Christos, să'l așeze în locu celui răposat; iar în locu celui
nou ales, să alegă și să voteze pre altu d'intre cinstiții neguțători. Apoi câte'și opt să
meargă împreună la cei doi prea slăviți boieri, cum mai sus s'a zis, făcend cunoscute
hotărârile lor și așezarea a celor doui; iar numiții boieri să dea în cunoștință prea bine
credinciosului domn, pentru ca să aibă cei doui epitropi și noui, tărie și temeinicie
și pentru ca cel nou adus în locul reposatului prim și de aprope epitrop, să dobân
dească mila domnescă, scutirea adică, de tot felu de dare și bir, prin încredințătore
carte domnescă, în cât să fie întreg și nelipsit de apururea numeru epitropilor de
patru, în fie-care rând, atât la cel d'înteiu și de aprope, cum și cel al douilea și de
departe.
XV. Vroește și orânduește prea slăvitu boer Ctitor ca să fie arhiereu, carele
să locuiască înăuntru în monastire, în locașul hotărât pentru arhiereu; și trei preoți,
zilnic slujitori în biserica cea mare și un diacon și un eclisiarh, adică, aprinzetor de
candele și cântăreți. în paraclisu sfintei Paraschive, un preot asemenea și în paraclisu
tutulor sfinților un preot; și în al sfinților doctori fără de argint, un preot, și toți
aceștia să fie preoți mireni iar nici un ieromonah.
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XVI. Arhiereul cel după vremi, va fi dator ca în tote Duminicile și zilele de
serbători mari, să sevârșescă sfânta leturghie la biserica cea mare cu pompă
arhierescă, și să pomenescă numele ctitorului, afară de zilele de prăpasnice, când
atunci trebuie să se afle împreună cu cei-l'alți la biserica Domnescă, pentru adunările
obștești având împreună slujitori și pe cei trei preoți ai aceștia-și biserice, și pre
diacon; către acesta și în fie-care an, să mai facă el câte un parastas, în acestă biserică,
spre pomenirea ctitorilor. Să nu aibă de loc voe a'și însuși nimic din odăjdiile
arhierești ale bisericei sau din cele preoțești sau din sculele sacre și în scurt, din tote
lucrurile și daniile sfintei monâstiri, fie mișcătore sau nemișcătore, atât din cele închi
nate de către cei d'intâiu ctitori, cât și din acelea ce se vor mai închina pe viitor și de
către alți bine credincioși, care și aceia se numesc al doilea ctitori. Și nici în veniturile
bisericești ale preoților, să nu aibă de fel vre-o parte sau amestec, nici în spital sau în
scole sau în cele-l'alte din ale monăstirei; nici în alegerile și votările epitropilor să nu
ia parte, nici pe față, nici pe sub mână; nici asupra preoților sau a celor alți slujbași
să nu aiba vre-o putere de a scote pe vre-unu din ei și a aduce pre altu în locul lui; ci
să se odihnescă în chilia sa, cu cuvenita cinste a feței sale și cu arhieresca evlavie,
întru părintesca dragoste către toți și în Dumnedeescă râvna a bunei orândueli și
podobe bisericești și mai cu semă întru a se cânta, în fie-care Duminică și zi de
serbătore, canonele mânecării în biserica cea mare, și a'și primi cea prin așezamântu
ctitoresc, hotărâtă plata sa anuală, cu mulțumire de la epitropi spre slava lui
Dumnezeu.

XVII. Fie-care din cei trei preoți ai Bisericei Celor Mari, să'și cunoscă datoria
sa de preot de rând pe septamână, și să sevârșescă fără preget sfânta slujbă,
pomenind la sfânta proscomidie numele tutulor celor d'inteiu ctitori, și slujind
împreună cu arhiereu cum și cu diaconu, atât Duminicile cât și în dilele de serbători.
Așișderea și cei trei preoți, slujitori la Paraclise să slujească neîncetat fie-care în
Paraclisu seu și să pomenescă tote numele de mai sus zise, primind și ei orânduita lor
plată anuală de la Epitropi. Iar pentru folosele întâmplătore, în cele patru biserici,
provenind sau din miruri și din prinose, unu din preoți să aibă titlu de protopop,
carele să le strângă tote și să le împartă de o potrivă, împărtășindu-se și diaconu cu
jumetate parte.
XVIII. Preotu slujitor la Paraclisu Sfinților Doctori fără argint, este dator a
avea stăruitoare grijă și de bolnavii cei din spitaluri, făcend sfeștanie, la începutu
fie-careia luni, și botezându-i pre ei, iar de doue ori pe septămână, adică Mercurea și
Vinerea, să cânte în Paraclis pentru însănătoșirea și mântuirea celor greu bolnavi sau
acelora cari îl vor chema să le citescă rugăciuni și de aceștia toți să îngrijescă de
aprope pentru sf. împărtășire.
XIX. Fie-care din preoții slujitori la Paraclise să aibă câte un băiat de slujbă,
care scie caile, spre a servi în biserică și a da ajutor preotului la citirile bisericești, și
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mai vârtos la sfânta leturghie, cum și pentru a dichisi și împodobi și a strânge spre
păstrare odajdiile și a îndeplini cele de trebuință, ca un fel de paracliser.
XX. Eclisiarhu Bisericei Celei Mari, să aibă t6tă sârguința și totă râvna pentru
podoba și curățenia bisericii, ținând sub mâna sa odăjdiile preoțesci și sculele, și cârmuind cu iscusință și cu credință, cele trebuinciose la serbători și la Duminici. Va
avea către acesta și un slujitor pentru ajutorii slujbei și a podobei bisericești și
pentru a'l trimite să toce la vremea slujbelor bisericești și care să aibă grijă de a
deștepta pe portar, la vremea de mâncare spre a deschide porta Monastirii, ca să
intre preoții cei din afară.
XXL Cântăreții să fie datori să cânte slujba în amândoue limbele, la Biserica
cea Mare și unu din ei să fie și dascăl ca să învețe pe ucenici sciința cântării.
XXII. La școlele pentru învețături să fie dascăli unu pentru sciinți și altu
pentru învețăturile începetore; iar copii de părinți sărăci, ce vor veni la școlă spre
învețătură, să primescă fără plată sfânta lumină a învețăturii.
XXIII. Spitalele fiind done de fie-care parte a Paraclisului, în unu din ele să
fîe spre căutare bărbați săraci și străini bolnavi, în numer de doi-spre-zece; iar în cel
alt, femei sărace bolnave și tot de doue-spre-zece; vor fi și câte patru bărbți slujitori
și îngrijitori de bolnavi; în spitalu de bărbați să fie bărbați, iar în cel femeiesc, femei.
XXIV. La spițărie să fie un doctor, împreună cu ajutorul seu, care va fi dator
să aibă la îndemână gata felurite leacuri (medicamente) și feluri de bumeni
tămăduitore, pentru veri-ce nevoe și trebuință a bolnavilor, îngrijind de toți cu
umanitate și alergând cu grabă întru ajutorii fîe-căruia bolnav. Și nu numai ziua să'i
cerceteze de done ori, ci fără soroc ori-când va fi cerut la nevoe, fără ca să tânjescă
pentru acesta.
XXV. Bolnavii săraci cari vor muri în spitaluri, să se îmmormînteze cu cinste
și cu vază la cimitiru, de față fiind, câte și cinci preoți și diaconu în obicinuita podobă
preoțescă și cântăreți, asistând încă și unu din cei patru primi și de aprope epitropi
și îngrijind de cele trebuinciose ale îngropăciunei. Iar preotu cel de la Paraclis, va fi
dator să pomenescă în tot-d'auna la slujbele sale, numele ctitorilor primitivi, precum
s'a mai zis, mai pomenind de asemenea și numele tutulor săracilor celor îngropați la
cimitir.
XXVI. Dacă vre un boer scăpătat, petrecând în sărăcie și bolnav, or pămân
tean de aici sau strein, fie și neguțător sau vre un alt om cinstit, dar sărac și bolnav,
va voi să alerge spre ajutor la spital, să fie primit și să'și aibă hrana și îngrijirea cu
îndestulare și cuvenită stării sale fără însă ca să ramâie în spitale, ci în altă chilie
deosebită, unde și doctorii îl va cerceta la veri ce nevoe. Iar preotu cimitirului, va
avea grija pentru căutarea lui cu îndestulare; și de se va întâmpla să moară să fie
îngropat și înmormântat cu tota cinstea, după cum adică s'a mai vorbit mai sus și
despre cei l'alți săraci.
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XXVII. Dintre cei patru primi și de aprope epitropi, se va orăndui unu, care
să aibă sarcina supravegherii, stăruind în fie care zî în mănăstire, spre a observa și a
cerceta tote, cum și ce fel se administreză și mai cu deosebire pe cei bolnavi și
despre hrana lor, cum și de înmormântarea și îngropăciunea celor cari vor muri
dintre ei.
XXVIII. Să nu fie de loc ertat să intre trăsuri în curtea monastirii, afară de
trăsura cu care ese și intra arhiereu și afară de acelea care vor aduce câte ceva de ale
mâncărei pentru bolnavi; dar și acestea să iasă curând din curte; deosibindu-se
trăsura domnescă și acele boerești, despre care nu încape nici vorbă.
XXIX. Să nu se dea voe a se adăpa la puțu cel din curtea monastirii, nici un
fel de vită, fie cai sau boi; cu vitele cari vor intra pentru trebuința spitalului, adică
acelea care or aduce de ale mâncării sau și alte lucruri din cele trebuinciose, să iasă
fără nici o întârziere.
XXX. Aceia din creștinii bine-credincioși, bărbați sau femei, cari plini de
Dumnezeescă râvnă și porniți din evlavie și milostivire, ar închina la acestă
monăstire, vre-o danie mișcătore sau nemișcătore sau odajdie arhierescă, ori
preoțescă sau și vre-un vas sacru, să se numescă și aceia ctitori ai aceștiași monastiri
și să li se pomenescă de apururea numele lor, ca și ale celor d'întâiu ctitori.
XXXI. Cei mai de sus numiți opt Epitropi, atât acei primari și de aprope, cum
și cei d'al douilea și de departe, la obștescă adunare a lor (când adică se întrunesc, o
dată pe an și se face chibzuirea despre veniturile și cheltuelile ale acestei Monastiri),
dacă veniturile vor prisosi, atunci să sporescă și ei numeral bolnavilor celor din
spital; și adăogând, pe lângă cei doue-spre-dece bărbați, alți trei, cum și alte trei
femei, peste cele doue-spre-dece, să sjungă la împlinirea minierului de trei-deci. Dacă
însă veniturile se vor înmulți și mai cu prisos, atunci să fie datori a mărita pe fie-care
an câte doue fete orfane și sărace, mai făcând și alte fapte de milostenie, întru
Dumnezeescă luminare; iar cele ce vor remânea să le păstreze în camara cu scule a
Monastirei.
XXXII. Când vre-unul din prezișii Epitropi, ori din cei patru primi și de
aprope sau și din cei patru secundari și de departe, se va arăta neîngrijitor al sarcinei
puse asupra lui sau se va dovedi uneltitor de zavistii sau hrăpitor și lacom și sfeterisitor și vederat se va cunoște că astfel în adever și în frica lui Dumnezeu, unul ca
acela, ca nevrednic de Epitropie, să se depărteze din slujbă. lara prea cinstitul
Starostea și cei-l'alți Epitropi, să întrunescă pe cei cinsitți d'intre neguțători și făcând
alegere de o personă vrednică și încercată, să o voteze Epitrop, după cum mai sus s'a
arătat modu de așezare, însă fără părtinire și fără milă, spre a nu cădea sub greutatea
de blesteme și pedepse.
Peste tote acestea câte a făcut și cu Dumneezescă drogoste a orânduit,
numitul prea slăvitul boier și ctitor, mai orînduește încă și voește ca tote acestea să
200

_____________________________________________ Mmsi» Sra
și aibă temeinicia și împlinirea lor neclinită și nestrămutată de apururea în veci, întru
îndurarea și darul prea înaltului D-zeu. Iar în anii viitori, nici cel după vremi prea bine
credincios Domn, nici ctitorul cel după drept de coborâre, nici alt vre-unul din cei
coborâtori din nemul acestui prim ctitor, fie ginere sau fiică sau nepot din fiu sau
mare sau mic nepot din frate și suroră, nici însuși chiar adeveretul seu fiu, și chiar și
acela care, din nemul lui va ajunge la prea înalta stăpânire de domn al țerei fie
priceput și înțelept și mintos, sub cuvent de îmbunătățire și de mai bună stare,
sporire și întocmire, atât a monastirii, cât și a lucrurilor și namestiilor de prin prejuru
ei, mișcătore sau nemișcătore, să nu aibă nici odată, cu desăverșire voie de a
preschimba ceva din acestea, chiar și dacă schimbul ar ținti la un folos înzecit sau și
mai înmulțit, de asemenea nici să strămute sau să clintescă ceva din cele însemnate
și orenduite în acestă sighiliodicescă carte a Smereniei Nostre, de către pomenitul
prea slăvit boer întâiu și obștesc ctitor. Ci să se păzescă întru necurmată statornicie
și să se îndeplinescă cu cuvioșie, cu dreptă credință și Dumnezeescă dragoste, întru
numele celui în trei fețe închinat, Dumnedeu ceresc.
Dacă dar tote acestea se vor păzi și se vor păstra cu temeinicie și dacă se vo
îndeplini și conduce într'un chip plăcut lui Dumnezeu, toți împreună, atât cei
vor conlucra și vor îmbunătăți să fie bine-cuvântați și ertați de către Dumnezeu
'
și de către Domnul Nostru lisus Christos, al căruia har și milă se se îmmulțescă p
ei și preste casele lor și preste tote averile și întreprinderile lor .dăruiască^ cu
Dumnezeu bine-cuventare cerescă, să bine-cuvinteze ale lor venituri și che
bine-cuvântări de bunătate, să'i umple pre ei de sus din rouă cerului și in
pamentului și îngerul Domnului să merga înaintea lor călăuzindu i și P^zul
zilele vieței lor; îmmulțescă-le viața lor, întru bunătăți și învrednicescă i pr
dobândirea bunătăților făgăduite; aibă asupra lor și sfintelor bine cuva
cuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu Părinți și ale tutulor Sfinților.
ri;nt;
Iar aceia care vor cuteza să lucreze din potrivă, pentru a restuma ș
orânduelile, și poruncile numitului prea slăvit boier, scrise și însemnat
carte, unii ca aceștia, ori cari ar fi ei și de veri ce rând, treaptă și stare ar ț 1 .
afurisiți de către Prea Sfânta Dătătore de viață, nedespărțită și de o nnț
Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, a acelui într'o ființă cunoscut, crezut și inc una
singur Dumnezeu; să fie blestemați și neertați, și după mortea lor ne es g
umflați; pietrele și feru să se topescă, iară ei nici de cum, aibă de moștenire epra
Ghiezi și ștreangu lui Iuda; fie ei pre pământ suspinând și tremurând ca Cain, urg
lui Dumnezeu peste capetele lor și partea lor fie cu Iuda vândetoru, și ucigașii lui
Dumnezeu Jidovi, cari au răsticnit pre Domnul; munca și averile lor fie in pierzanie
și peire, și îngeru Domnului să'i gonescă și să'i apese pre ei în tote zilele vieții lor,
blestemul lui Dumnezeu fie în casele lor, iar anii lor puțini și ostenelile lor hrăpescăle
străinii. Pamântu să se deschiză și să'i înghită pre ei ca pre Datan și pre Aviron. facă
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se lor ca lui Madiam și lui Sisara, și ca lui lavin la râul Chison; ajungă ei ca Oriv, și ca
Ziv și ca Zevec, și ca Salmana. Aibă către acesta și blestemele celor trei-sute-opt-sprezece purtători de Dumnezeu părinți din Niceea și a celor l'alte Sinode; mai află și ei
osândiți la vecinică pedepsă. Așa ne rostim cu daru, cu milă și cu stăpenirea Pre
Sfântul Duh.
Datu-s'a în București la anu mântuirii 1715. Luna Iunie 15 Indiction 8-a

Samuil
Cu mila lui D-zeu Papă și Patriarh al Marelui Oraș Alexandria
și judecător al pământului.
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t CHRYSANT
Cu mila lui D-cleu Patriarh al Sfântului Oraș Ierusalim
și a totă Palestina

Boier-Mihaii
intocmite în această singhiliodicescă carte de către Reposatu
pătrunzând
antacuzino> ctitorii sfintei Monăstiri Colțea, Smerenia Nostră
Dumnezee
P™” Citire
găsindu-le plăcute lui Dumnezeu și pline de
bolnavi t' ~
ra^OSte’ ca unele ce fără plată, dau mijloce de îngrijirea sănătăți celor
a lui de U$de m^ostenici deschise pentru cei săraci și ca unele care țintesc la
se indent
pomenire’ le întărim și tot odată ne rostimu ca ele să păzescă și să
Ctitoruh • ceSCa CU temeinicie și nestrămutate, după chip și după așezământul
le chezi • ' aCelora cari le vor Păzi nepreschimbat și le vor îndeplini fără vicleșug
’ nm binecuvântare, după daru sfântului duh dat noe.
alt-fel a ‘ F aC l VFe Un* ar *ntrePrinde d'a Ie restuma acestea sau a le clinti în vre un
trenta C°Sebit de statornicirea făcută de către ctitor, de ori ce neam sau verstă sau
întru fi aU Vrednicie ar fî ei- tmi ca aceștia să fie afurisiți și de o ființă Treime, a ce ui
găti si
o*1 S’n^ur Dumnezeu, și blestemați și neertați, și după mortea lor ne
Ghiez U
Pietrele și fierul să se topescă, iar ei nici de cum; moștenescă eP ‘
Cain- i' ?tr^n^u *ui Iuda; îmbie către acesta, suspinând și tremurend Pre Pana
.
acesiea650 ÎZă’Se pămentu și în8hiță'i Pre ei ca pre Datan și pre Aviron; alba p
e
purtat asupra I°r ?i m naintea lor și blestemele acelor trei-sute °Pts
sf
P
ton de Dumnezeu Sf. Părinți de la ânteiu Sinod din Niceea și a celor
Prinți

i adunați la Sinoadele din urmă. Amin.

t CHRYSANT
Patriarhul Ierusalimului
Adeverez
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Așezământul monahal Sinaia plan arhitectonic

LEGENDĂ
BISERICA MARE
CHILII PENTRU
CĂLUGĂRI
3. MUZEU ȘI DEPOZIT
DE CĂRȚI
4. GRUP SANITAR
5. CLOPOTNIȚA
6. TRAPEZĂ, CHILII
ȘI BIBLIOTECĂ
STĂREȚIE ȘI APARTA
MENT PATRIARH
8. CHILII
9. CHILII
10. CHILII
11. MAUSOLEUL LUI
TAKE IONESCU
12. BISERICA MICĂ
13-ANEXE
GOSPODĂREȘTI
14. ATELIER
15. CIMITIR

A.

INCINTA PRINCIPALĂ
S= 2605 m2
B. INCINTA SECUNDARĂ
S= 1177m2
C. INCINTA CIMITIRULUI
S= 690 m2
D. CURTEA GOSPODĂRIEI
S= 102 m2

JUDEȚUL PRAHOVA
MĂNĂSTIREA SINAIA
PLAN DE SITUAȚIE
SC 1 200

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ
S=2894 m2
SUPRAFAȚĂ AMENAJATĂ
S=4572 m2
TOTAL SUPRAFAȚĂ
S=7466 m2
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Planșe
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Mmwa Swi

btario Sm

(Stânga)
Mănăstirea Sinaia,
vedere generală
(Dreapta, sus)
Intrarea in vechea
cetate cantacuzină
- 1695

(Dreapta, jos)
Biserica voievodală 1695 - înainte de
restaurare

MffflSWI SlM-l

Biserica voievodalei
-1695 - bolta
pridvorului, după
restaurare
(Pârvu Mutu)

Pridi >orul bisericii
voievodale - 1695 fresca , Judecății
Obștești", după
restaurare
(Pârvu Mutu)

---------------------------- Mmas-iw S™

Hsus Hristos
„Pantocratorul",
bolta naosului
bisericii voievodale
- 1695, după
restaurare
(Pârvu Mutu)

Paraclisul Mănăstirii
- 1695, Hsus Hristos
„ Pantocratorul",
Bolta naosului

Mănăs-iw Sih®

(Stânga)
Pronaosul
paraclisului - 1695.
(Dreapta, sus)
Mausoleul lui Take
Ionescu - Bustul.

(Dreapta, jos)
Mausoleul lui Take
Ionescu - Sarcofagul
și bustul Adinei
Olmazu.

htaw S™

Mănăstirea Sinaia
Biserica mare
- 1846.

Biserica mare
- 1846, interior

MmăsTra SiNeiti

Biserica mare
- 1846,
Bolta pronaosului

Altarul și
catapeteasma
bisericii mari
- 1846.

btewa Sraa

Bolta naosului
bisericii mari,
Hsus Hristos
„Pantocratorul",

Naosul
bisericii mari.
Tronurile
regale și arhierești

Sow

Pronaosul
bisericii mari.
Cafasul și
tabloul votiv

Naosul
bisericii mari,
Tronurile regale
și amvonul

Biserica mare
-1846
Tabloul votiv:
Regele Carol I și
Mitropolitul Primat
Iosif Gheorghi&n

Biserica mare -1846,
exterior

Mmăswa Sm

Tabloul votiv:
Regina Elisabeta,
Principesa Maria și
ctitorul Mănăstirii
Sinaia, Spătarul
Mibail Cantacuzino

Biserica marc -1846,
exterior

Mmsm Smi________

Corpul ele răsărit al
vechii cetăți (chilii)

Clopotnița - 1892 și
clădirea muzeului
mănăstirii - 1895.

_

Muzeul mănăstirii.
- 1895, interior.

Muzeul mănăstirii.
- 1895, interior.

M»Tir«] Smfi

Corpul de răsărit al
vechii cetăți (chilii)

Clopotnița - 1892 și
clădirea muzeului
mănăstirii - 1895.

Sms

Muzeul mănăstirii.
- 1895, interior.

Muzeul mănăstirii.
- 1895, interior.

Mmwi Swi

Muzeul mănăstirii.
Evanghelie din
argint ferecat
cu aur - 1911.

Muzeul mănăstirii.
Stema
Cantacuzinilor

MâNăsTiRea Sra

Muzeul mănăstirii.
Obiecte de cult din
sec. XVII-XIX

Miwsw W

„Treimea la Stejarul din Mamvri“-1694. Icoană pe lemn - Părvu Mutu.

__ ______________________ S™

„Adormirea Maicii Domnului" și „Duminica Tuturor Sfinților"- Pârvu Mutu, 1693„Fecioara Maria cu Pruncul" - 1736 și „lisus Hristos «Pantocratorul"- sec. XVII.

frte-wa Sirtw

„Treimea la Stejarul din Mamvri“-1694. Icoană pe lemn - Părvu Mutu.

______________________________________________ Mm» Sm

„Adormirea Maicii Domnului" și „Duminica Tuturor Sfinților"- Pârvu Mutu, 1693.
„Fecioara Maria cu Pruncul" - 1736și „Hsus Hristos «Pantocratorul»"- sec. XVII.

—------------------------- Mmisto Sm

(Stânga, sus) Epitaf -Ana Roth, 1900.
Obiect înscris in patrimoniul UNESCO

(Stânga, jos) Epitaf - 1850.
(Dreapta, sus) Icoană pe lemn
„Deisis" - sec. XVII.
(Dreapta, jos) Sfânta Cruce.
Incinta nouă a mănăstirii
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MănăsTiRea
MănâsTinea Sinaia ane acuM o

bucnane cane se ibenwica cu TRecuTUb
Său ISTORIC. SI SUNT BUCUROS PCHTRU
aceasTa. Bucup.ia cstc ev anw Mai
Mane ev car caima be raȚâ oonisesTe
bespue MănăsTinea in cane aM iMBRăcar
Haina Monanaisă și be aceea i-o open
ca pe un scump ban.

In paTRiMonivis istoric și ne ap.Tă
Rebicioasă ais Biscricii și ab poporului
noMan se inscrae și „CaTebRaua
CaRPaTibOR" - MănâsTiRea Sinaia.

cTiTORia ORCbnicubui be pomchirc
SpăTaRUbui Mmaib CanTacujino.
?ibiTă ba 1695 și pe cane aM
PRejeHTaT-o in bucRanea be paȚă.
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