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Ctitorul : Mănăilă, fost mare clucer
Mărăcineanu

Într-un moment dificil pentru soarta
monumentelor istorice, greu afectate de
cutremure, alunecări de teren, îmbătrânire
naturală sau alte foarte multe neajunsuri ca
lipsa de fonduri , lipsa de pregătire de
specialitate în restaurare, lipsa de cultură
generală etc. este emoţionant, stimulativ şi
înălţător să descoperi nişte oameni, aparent
simpli şi modeşti, care, o viaţă, au adunat
sârguincios date, au cotrobăit în biblioteci şi
arhive, au ordonat materiale şi au întocmit
monografia satului şi a bisericii vechi şi
dărâmate din satul lor.
Exemplu viu pentru satul şi fo s ta
m ă nă s tire Bordeşti - Vrancea sunt:
învăţătorul pensionar Gheorghe Asanache,
veteran de război şi fost prizonier în Rusia, şi
Gion O. Ionescu, pensionar militar şi veteran
de război.
Recomand cu c ă ldură parc urgerea
monografiei sus-menţionate aflând şi faptul
că aceste date au fost puse cu generozitate
la dispoziţia foştilor specialişti din O.M.I.,
pentru a sta la baza proiectului de restaurare
nerealizat, precum şi ai firmei PERS pentru
întocmirea noii documentaţii.
Atâta timp cât în această ţară există
astfel de oameni, iubitori de istorie şi de
cultură, generoşi prin natură şi prin faptă,
avem şansa salvării monumentelor noastre.
Arh . MICAELA ADRIAN

Prin 1677 trăia un oarecare Stoian căpi
tan de Buzău 1 • În timp de 11 ani, acesta a
cumpărat mai multe ocine din moşiile: Berin4
3
deşti 2 Pungeasca de Jos , Modruzeşti şi
I

Sineşti

5

•

La 1 mai 1688, Stoian era mare serdar 6
şi obţinuse porunca domnească să i se aleagă şi hotărască, cu 12 boiernaşi hotarnici ,
tot pământul ce poseda în moşia Sineşti 7 •
Probabil că de la numele şi prima funcţie a
lui Stoian , una din mahalalele târgului Buzău
se numea prin 1685 „mahalaua vei căpita
nului" 8 •
Acest căpitan de Buzău, atât de chivernisit şi strângător, a avut cel puţin un fiu , pe
Mănăilă . După cele stabilite de Mircea Iliescu, acesta ar fi moştenit numele bun icului
Mănăilă din Zoreşti 9 • Mănăilă sin Stoian era
prin 1685 numai logofăt 10 şi, ca atare, numele mahalalei nu poate fi pus în legătură cu
numele şi funcţia lui de mai târziu .
Este imperios necesar să se arate că în
10
acelaşi timp mai exista µn Mănăilă iuzbaşă
de Buzău şi care nu trebuie confundat cu
Mănăilă sin Stoian. La aceasta ajută trei documente, dintre care două arată că Mănăilă
11
iuzbaşa avea doi fraţi: Stoica I şi Stoica 11 ,
' Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari
!dregători ai Ţării Româneşti, în ,Rev. Arh.", XLIX, 1972,
nr. 4 p. 667 subsol. Căpitanul de Buzău era condu căto
rul sl ujitorilor admin istrativi ai târgului Buzău; Dimitrie
Gh. Ionescu, Casa Vergu-Mănăilă din oraşul Buzău, în
„Rev. Muzeelor" , V, nr. 2, 1968, p. 173); autorul afi rm ă
că familia M ăn ăil il or era „de fel din Băl i şoara" (1 O km
sud-vest de Buzău) ş i membrii ei au pa;ticipat activ la
co me~ul cu Braşovu l între 1544--1554. ln tim pul domniei lui Matei Basarab voievod, s-au stabilit în Buzău sau
în apropiere, în satul M ărăcine n i de pe malul opus al
râu lui Buzău. În a doua parte a veacului al XVII-iea au
pătrun s din come~ în dregătoriile statu lui . Cel mai reprezentativ a fost Mănăilă, fiul lui Stoian; Mircea Iliescu,
Un căpitan al lui Constantin Brâncoveanu: Mănăilă de
Buzău, în ,Rev. muzeelor şi monumentelor". Seria „Monumente istorice şi de a rt ă" 1978, nr. 2, p . 54).
Mircea Iliescu găseşte că Stoian ar fi fo st f iul lui
M ănăilă din Zoreşti şi a fost căsătorit cu o fiică a paharni cului Petru. De la socrul să u ar fi avut zestre mai
multe moşii ,pe apa Vezii".
2
Arh . St. Buc„ Episc. Buzău , XXV/ 19.
3
Idem, Ms. 171, f . 466.
' Idem, Episc. Buzău, 1/ 14--19 şi 22.
5
Idem, Ms. 171 , f. 466-467 .
• Th . Rădu lescu, op. cit„ nr. 3, p. 45, subsol. Serdarul era dreg ător cu atribuţii militare, şi comandant de
oaste . Avem sub ascu ltare călăreţii ş i salahorii carelor
cu provizii ale oştirii şi grija taberelor cetăţeneşti, un fel
de general .comandant al etapelor din oştiril e moderne.
7
Arh . St. Buc „ Episc. Bu zău, 1/ 55, f . 2.
0
Idem, XIX/ 15, nr. 6.
9
Mircea Iliescu, op. cit.
10
N . Stoicescu, Curteni şi sliujitori, Buc „ 1968,
p. 260 (iuzbaşa era ajutorul căpitanului şi comanda 100
de slujitori).
' ' Arh. St. Buc., Ms. 171 , f . 456.
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în timp ce din zecile de înscrisuri privitoare la
Mănăilă sin Stoian nu se desprinde ex istenţa
vreunui frate. Cel de-al treilea document,
deja citat , îl prezintă pe Mănăilă iuzbaşa
printre boiernaşii care hotărniceau partea lui
Stoian mare serdar din moşia Sineşti . Ar fi
fost imposibil ca într-o astfel de lucrare să fi
fost introdus chiar fiul lui Stoian.
lată acum ce se desprinde despre viaţa
lui Mănăilă fiul serdarului.
La 28 februarie 1680, Vlaicu sin Drăghici
din Lipia, judeţul Buzău, mărturisea că luase
bani cu împrumut de la Mănăilă ceauşul 12
din Buzău pentru a plăti cheltuielile ce-i reveniseră cu ocazia hotărniciei făcute moş iei
Albeşti de către 24 de boieri . Neputând întoarce banii la soroc, „a căzut moşia pre Mă
năilă" .
14
„Mănăilă logofăt
sin Stoian serdar"
cumpăra, la 25 aprilie 1687, ocina lui Manea
15
roşul din moşia Sineşti, hotarul Preseasca.
13

Zapisul a fost scris de Şerban Cazâlbaşul 16
din Modruzeşti 17 • Aceluiaşi Mănăilă, de data
aceasta căpitan 10 · i se alegeau, la 22 martie
12
H . Tikt in , Dict. rom.-german, Bu c„ 1903,
p. 331 şi N. Stoicescu op. cit„ p. 2 12 (ceau şu l era
subalternul i uzbaşului) p. 264 (fiecare iuzbaşă avea ca
aj utoare un ceauş ş i un stegar) ş i p. 27 4 (ceau şi i erau
ajutoarele iuzbaş ilor . Nu se ştie câţi oameni aveau în
sub-ordine. Aveau compete nţă teritorială, deci condu ceau slujitori din localitatea res pectivă) .
" Arh. St. Buc„ Ms. 171, p. 445.
" H. Tiktin, op. cit„ p. 922.
15
Roşii sau cervenţii formau una din categoriile de
slujitori. Vezi N . Stoicesc u, op. cit„ p. 131 şi 139.
1
• După Gemil Tahsin, arhivist pr. în seamnă cap roşu. Provenea deci dintr-o po reclă.
17
Arh. St. Buc „ Ms. 171 , f. 467.
8
'
H . Tiktin , op. cit„ p. 285; N. Stoicescl(, op. cit„
p. 61, 73-74, 129, 132, 135, 137 şi 139. ln a doua
parte a secolul ui al XVI-iea, statul feudal şi -a recrutat
slujitorii dintre ţăran ii liberi' care îşi pierdu seră mare parte
din pământuri din cauza fiscalităţii excesive. Aceşti slujitori, sc utiţi de biruri şi folosind uneori ocine domneşti ,
au fost puşi sub comanda unor boieri care deveneau
căp itani, cum e caz~ I lui M ănăilă . Spre deosebire de
curteni , slujitorii nu_slujeau numai c u ~ii domneşti, ci ţă
rii „ statului feudal. ln timp de război serveau în armată,
iar în vreme de pace în admin istraţie. Sub C. Brâncoveanu breslele de slujitori au fost organizate pe judeţe,
în frunte cu un căpitan, ex. M ănăi l ă căpitan ot Buzău
sau Pantazi , căpitan za Slatina Primichiriu. Slujitorul era
deci d eţinătorul unei dregătorii subalterne în judeţ . Când
nu mai era în s lujbă însă îş i păstra titlul de biv-fost , sau
chiar fă ră a mai adăuga acest cuvânt. Slujitorii serveau
şi la paza hotarelor, ordinea internă, transmiterea veşti
lor.
În judeţe puteau fi mai multe steaguri, fiecare pus
sub comanda unui mare căpitan. Ex. în jud. Saac erau
două : Vălenii de Munte şi Chiojd .
Căpitanii puteau conduce salahorii pentru clădirea
sau repararea cetăţilor, tălpaşii pentru paza cu~ii domn eşti , martalogii şi mocanii pentru paza hotarelor vână
torii etc.
Este de aşteptat deci ca în lucrarea de faţă M ănăilă
să apară în mai multe funcţii de căpitan , după terminologia din documente: căpitan , mare căpitan, căpitan de
judeţ , de lefegii, de margine. Vezi ş i D. Gh . Ionescu,
Istoria oraşului B uzău, Bu c„ 1979, p . 103- 106.

1693, de către 12 boiernaşi hotarnici cei 40
de stânjeni ce-i avea în moşia Pinteasca 19
„în capu l moşiei despre crivi n ă [şi] despre
gârla domnească"„. Stânjenii fu seseră mai
înainte ai lui Mihalcea portaru l 20 , aj unsese ră
apo i la Stan iu z başa ot Gârlaşi 21 ş i la
Dumitra şco Talpă. L a c ump ărare i se
înmânase lui M ănăilă şi cartea „cojn ică" 22 a
stânjen ilor.
La 12 noiembrie 1693, M ănăi l ă se înfăţi
şează „vei căpitan", dată când cumpăra partea lui Nica sin lane iuzbaşa din moşia Goniţi
„care i s-au căzut„. (pe baza protimisisului
de vecinătate n.n.) că este alăturea cu mo23
şia dumnealui Batogul" .
Dup ă patru ani , 1697, „dumnealui
M ănăilă fost mare căpitan ot Bu ză u "
c ump ăra p ă rţi de moşi e în Moci leni, „pe
24
pământul Moldovei" .
La 27 ianuarie 1696 „dumnealui M ănăil ă
ve i că p ita n de marg ine "25 c ump ă ra ni şte
locuri în Focşan i de la popa Arsenie ş i fraţii
acestuia 26 • Tot căpitan de margine era ş i în
3 iulie 1698 v .
28
„ M ă n ăi l ă că pitan de lefegii" apa re
cumpărăto r în moşia Berindeşti de la Drăgan ,
O an ă ş i Bud elca 29 . Tot căpitan de lefegii
apare şi în zapi sul din 11 ianuarie 1693,
când cumpăra altă ocină în Berind eşti de la
Dragu. sin Drag u 30 , apoi în 26 octombrie
1699 şi 12 ianuarie 1700 3 1 •
~ ă n ă il ă s in Stoian mare şetrar a
îndeplinit şi alte slujbe şi chi ar dregătorii
domri eşti, ceea ce în sea mn ă că domnii şi
marii boieri ai vrem ii au apreciat servicii le pe
care le aducea ţării ş i , mai ales, domni ei.
Astfel apare ca mare şetrar 32 la 16 iu lie
1706 33 sau numai simplu „şetrarul" , apoi prin
171 4 ca fost mare şetrar 34 •
9
'
Arh. St. Buc„ Episc. Buzău, XXll/22.
"' Portar, slujitor domnesc în sărcinat cu hotărnicii l e .
" Pe atunci Cârlaşi era, probabil , un sat aparte sau
o s impl ă mahala a o raş ului Buzău .
"' Cojn ică , ad ică din piele, pergament.
"" Arh. St. Buc„ Ms. 171, f. 512.
04
Idem, Episc. Buzău, LXX/6 şi 5.
05
Th . Rădulesc u, op. cit„ nr. 4, p. 666 subsol.
Căp i ta nul de margine avea atr ib uţii c ivi le, era
conducăto rul unor s l ujbaşi adm inistrativi de la hotarele
ţării. l ată una din în sărcin ăril e primite de vei căpitanu l za
margin e M ănăi l ă de la domnul să u Şerba n voievod
Cantacuzino, la 20 octombrie 1687, pentru soluţionarea
pricinii dintre Stroescu armaşi „boier strein " adică din
Moldova şi Andronic Giura. Turmele unuia produ sese ră
pagube în lanurile celuilalt. „Deci, îşi poruncesc să cauţi
[„. ] şi să adeverezi [„.] de va fi cum zice Stroescu
arm aş [„.] să apuci pre acesta Andronic să-i plătească
toată paguba" (Arh . St. Bu c„ Doc. Ist. Vl ll / 253) .
Pri c in a se de s făşura în apropierea fronti erei c u
Moldova.
"' Arh . St. Buc„ Episc. Buzău, LX/ 1.
TT Idem , LXX/7.
28
Th. Rădul escu, op. cit„ nr. 4, p. 665, subsol.
,Cu atribuţii civile, fiind subalternul marelui s pătar, avea
în seama lui judecata delictelor po liţie neşti dintre orăşe ni
(hoţii, certuri, bătăi etc.) di spunând de înch isoarea,
grosul lefegiei".
29
Arh. St. Buc„ Episc. Buzău, XXV/24 a.
"' Idem, XXV/21 .
31
Idem, XXV/24 ş i 25 .
32
Th . Rădu l esc u, op. cit„ nr. 3, p. 457, subsol ,cu
atri buţii militare şi administrative. Îngrijea de cortu rile
do mn eşti şi campamentul oştirii. Cu timpul a aj uns ş i
mai marele artileriei. Apare rar în hrisoavele domn eşti'
ca făcând parte din boierii divanului domnesc.
33
Arh . St. Buc„ Episc . Buzău , XXV/ 26 ş i 1/ 44 .
34
Idem, LVl l/ 17.

1. Alexandru Vlahuţă
împreună cu Nicolae Ghika8 ude şti la biserica din
Bordeşti,
că tre
1915
(fototeca OMASI, fo nd

CM!)

În sfârş it, la 25 iunie 1715, „dumnealui
M ăn ăil ă mare clucer" 35 cumpăra alte ocine în
moşia Negoş ina 36 . El este menţionat ca fost

mare clucer la 28 ianuarie 1717 37 , dar începând cu anul 1728 documentele grăiesc numai despre răposatul M ăn ăi l ă. Ultimul document cunoscut autorilor, care să- l m enţio
neze ca fost mare clucer în viaţă , este datat
14 martie 1723 38 .
Dar despre slujbele încredinţate, mai ales
în timp ul domniei lui Constantin Basarab
voievod Brâncoveanu, g r.ăie sc şi alte izvoare
istorice. Astfel se poate cita pisania fostei bi serici Brezoianu din Bucureşti în care M ănăi
l ă este înscris cu dregătoria de vei clucer şi
cu numele de M ărăcineanu 39 .
Se află deci că M ănăil ă purta ş i cog nomenul de M ărăcinean u , probabil de la mo ş i a
M ărăc in e ni de lâng ă oraş ul Buzău. Pentru
35
Th . Rădulescu, op. cit„ nr. 2, p. 31, subsol:
„Dregător cu s luj bă la curtea domnească [„.]. Deţin ea

cheile magaziilor ş i cămări lor cu provizii pentru bu cătăria
domnească pentru care primea bani de la vistierie, îngrijind şi de provizii pentru război. Strângea mierea şi untul
ce se cuvenea Porţii , cum şi dijma din grânele satelor
domneşti prin subalterni : Vton' clucer, jitniceri, magazioneri ~ i cluceri' .
Arh. St. Buc„ Episc. Buzău , XVll/23.
37
Idem, Ms. 171, f . 430 v.
38
Arh. St. Buc„ Ms. 171, f. 66.
39
N. Iorga, Inscripţii din bisericile din România,
fasc . I, Buc„ 1905, p. 293, şi Inscripţii medievale din
România, Bucureş ti, I (1359-1800), p. 222.

presupunerea că era originar din Mărăc ineni
sau cel puţin s tăpânea mo ş i a şi satul re spectiv, grăiesc unele indicii irefragabile. Moş ii l e Pinteasca, Maxin, N egoş in a, Albeşti, Si n eşti etc. sunt în apropierea moşiei Mărăci
nen i. În unele zapise de cumpărare din moşia Negoş ida apare de trei ori ca martor popa Constantin din M ărăcin e ni 40 .
Faptul că stăpânea acel sat M ă răcineni îl
atestă neîndoios în suşi Radu logofăt , cronicar al lui Vod ă Brâncoveanu . Acest cronicar
poveste şte că într-una din puţinele toamne
în care Constantin Vodă ş i-a îngădu it câteva
zi le de relaxare a fost cea din al 17 -lea an al
domniei sale (1705) . Atunci, înconjurat de
rud eniile sale Cantacuzi nii ş i alţi mari boieri ,
a vizitat vii le de la Sărata, unde tocmai se
co n strui seră de curând două pi v niţe dom neşti ş i biserica din Râmni cu -Sărat, ctitorie a
sa ş i a unchiului său Mihai s pătarul Cantacuzino , biserică înfrumu seţată de zugravul lor
de familie PâNu Mutu.
În drumul către Râmn ic a vizitat de asemenea satele şi ctitoriile cantacuzine şti : Filipeştii de Târg, Fil ipeşti i de Păd ure, M ăg ure
nii , apoi Funden ii şi Fureştii ale lui Nicolae
Ruset, ginerele său. „Şi de acolo , rugându -l
M ănăil ă vei şetrar ca să meargă la satu l lui,
'

0

Arh . St. Buc„ Ms. 171, f. 426 v„ 427 v-428.
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la Mărăcineni, moşia sa, să-l ospăteze, numaidecât au fost bucuros şi au mers. Unde,
făcându-i Mănăilă vei şetrar ospăţ foarte frumos s-au sculat şi de acolo şi au mers la
sfânta mânăstire la Râmnic" 41 .
Acelaşi cronicar menţionează câteva
dintre însărcinările de mare încredere şi
destoinicie ale lui Mănăilă Mărăcineanu care
ajuta să se înţeleagă cât de mult î1 aprecia
Brâncoveanu. ln martie 1698, un agă al sultanului adusese porunca să pregătească
500 de slujitori care să ia hasnaua împără
tească de la laşi , împreună cu o escortă de
tătari şi turci şi s-o transporte la Cameniţa .
Strân şi „cu multă nevoinţă [„ .] i-a pronit, că
petenie făcându-le pe Mănăilă căpitanul ot
Buzău, ce era căpitan mare de lefegii " 42 .
În 1701 , Poarta cerea alţi 500 slujitori şi
500 de pungi, cu un boier care să-i ducă la
podul Tighinii peste Nistru . A trimis cu dânşii
„pre Mănăilă vei căpitan za lefegii" 43.
În 1706, pe când ciuma bântuia, ca şi în
1698, o altă poruncă sosea pentru 100 de
pungi din haraci , înainte de soroc. „Şi aşa au
pornit pe acel agă (Aliemiralem) la august
22, trimiţând împreună cu banii şi pe Mănăilă
vei şetrariu de au mers la Poartă, şi ca să
ducă banii, şi ca să rămâie în locul lui Iordache Creţulescu " 44 .
Tot Mănăilă vei şetrar, împreună cu Constantin clucer Rale au fost ispravnici peste
un convoi de 1 500 de salahori, 220 de care
ş i 60 toporaşi pentru podul de la Bender, la
31 martie 1708: .Cât n-au aj uns din slujitorii
ţării, din călăraşi , din dorobanţi şi din scutelnici, (Brâncoveanu) a plătit cu bani salahorii" 45.
Toate aceste misiuni trebuiau împlinite de
Mănăilă ca să nu se întâmple vreo primejdie
sau întârziere.
Din cele menţionate până aici, trebuie reţi nute două consideraţii. Prima dintre ele
este că Mănăilă Mărăcineanu a urcat în
aproximativ un sfert de veac trepte de slujbe
domneşti de la modesta funcţie de ceauş
(1680) până la dregătoria de mare clucer
(1705), în mod exclusiv pe temeiul capacită
ţii şi c redinţei cu care a servit ţării ş i domniei,
sub Şerban voievod Cantacuzino şi, mai
ales, sub Constantin Brâncoveanu . Menţiu
nile din cronica lui Radu Greceanu arată ş i
ordinea acestor slujbe. Una dintre cercetă
toarele de astăzi a stabilit chiar un cursus
honorum al unor mari dregători din acea
vreme, printre care se află şi Mănăilă sin
Stoian 46 . Nu se aseamănă în totul cu cel din
această lucrare.
lată acel cursus honorum al lui Măn ăi lă ,
cum reiese din cele peste 200 de documente consultate: ceauş 1680, februarie
28 47 - 1684 , decembrie 16 48 ; logofăt4 9
" Radu logofăt Greceanu, Istoria lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), Ed Acad.
Buc., 1970, îngrij ită de Aurora Ilieş, p. 229.
42
Idem, p. 123.
" Idem , p, 134.
" Idem, p. 158.
45
Idem , p. 169.
46
Th. Rădulescu, op. cit., nr. 4 , p. 663-666 ş i
683.
" Arh . St. Buc., Ms. 171 , f. 455.
48
Idem, Ms. 172, f. 116 v.
49
Este locul să se facă o precizare. Mircea Iliescu
s u sţine într-u n frumos şi dens articol (M.I. , op. cit.,
Un căpitan„. ,R .M.M ." - M .1.A. p. 57) că înt re

1685 , aprilie 27 50 - 1687, iulie 15 51 ;
1693, ianuarie 11 mare căpitan de
lefegii 52 ; 1693, iulie 21 fost mare căpitan 53 ;
1696, ianuarie 27 căpitan de margine 54 ;
1698, iulie 3 mare căpitan .de margine 55 ;
1699, mai 28 mare căpitan de lefegii 56 ;
1700, ianuarie, 26 mare căpitan de lefegii 57 ;
1704, august 17 fost mare căpitan 58 ; şetrar.
1705, mare şetrar59 ; 1715, februarie 13 fost
mare şetrar6°; clucer. 1715, iunie 25 mare
clucer8 1; 1717 , ianuarie 28 fost mare clucer62 ; 1723, martie 14 fost mare cluce r63.
căpitan:

După această dată , documentele cercetate î1 menţionează pe răposatul Mănăilă fost
mare clucer. Theodora Răd ulescu , bazându-se
pe lucrarea unui cercetător mai vechi
(G. D. Florescu , Acte„.) admite că Mănăilă
ar fi decedat înainte de 172764 .
Toate aceste slujbe domne şti erau, prin
natura lor, mai puţin slujbe administrative civile şi mai mult de poliţie şi militare. Ele explică şi se mnul , constând dintr-un braţ de
cavaler armat cu sabie , pe care arhitectul V.
Drăghiceanu l-a aflat în 1914 sculptat pe
modestul monument, o cruce de piatră, care
străjuia mormântul lui M ăn ăilă din dreapta bisericii din Bordeşti , ctitorie a sa. Se presupune că heraldiştii îndreptăţesc pe urmaşii lui
Mănăilă să fi atribuit tatălui lor un astfel de
semn heraldic 65 .
A dou a consideraţie se referă la averea
adunată de Mănăilă. Este sigur că platforma
de pe care a plecat fostul ceau ş de Buzău a
fost parte din averea tatălui său, prea mi că
însă pentru început ş i prea puţină ca să-l impună tagmei marilor boie ri . Acesteia i s-au
adăugat însă mii de hectare, dacă se iau în
seamă numai documentele care stau la baza
acestei lucrări.

1672- 1687, Mănăilă a fost logofăt al Episcopiei Buzău.
Trimite la revista „Studii ş i materiale de istorie medie"
IV, 1960, p. 570, loc în care numele lui Mănăilă nu
apare. În plus, din 'cursus honorum se vede că Mănăilă
îndeplinea, într-o parte din acest timp, constant ş i slujba
de ceauş. Este puţin probabil că Mănăilă să fi putut îndeplini ani în şi r două slujbe în ace laşi timp .
50
Arh . St. Buc „ Ms. 172, f. 118.
51
Idem, Episc. Buzău, 1/24.
52
Idem , XXV/ 21'.
03
Idem, LXX/5.
"' Idem , LX/ 1.
55
Idem, LXX/7.
06
Idem, XXV/24 a.
57
Idem, XXV/25.
00
Idem, XXXlll/37.
59
Radu Greceanu, op. cit., p. 229.
00
Arh . St. Buc., Ms. 171 , f. 428.
6
' Idem , Episc. Buzău, LVll/23.
62
Idem, Ms. 171, f. 430 v.
"' Idem, Episc. Buzău, LXV/ 8.
64
Th eodora Rădulescu, op. cit., nr. 2, p. 302.
65
V. Drăghiceanu, Gr. Pişculescu, Biserica fostei
mânăstiri Bordeşti, Râmnecu Sărat, în ,Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice" 1914--1915, Buc., 1915,
p. 63-68.
tl6 Arh . St. Buc „ Ms. 171, f . 448 v.
e·i Idem, Ms. 172, f. 105.
68
G. Ionescu şi Gr. Popescu, Biserica Popa Soare
din Bucureşti. Monografie istorică, în „Glasul Bisericii",
XXXVII I, 1979, nr. 7-8, p. 825-853.
69
Arh. St. Buc. , Ms. 17 1, f . 438 v.
10
Dumitru vătaf de plai Macovei va fi prezentat Comisiei de Heraldică , Genealogie ş i Sigilografie într-o lucrare intitulată: Macoveii şi Starchiojd. ·
Arh. St. Buc. , Ms. 173, 'f. 623 şi 171 , f . 446.
72
Th. Rădule scu, op. cit., nr. 4, p. 663 subsol.
·ia Idem, nr. 3, p. 457 subsol.
7
' St. Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă
Brâncoveanu, Ed. St. Buc., 1969.
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Sunt destule moşiile în care Mănăilă şi-a
extins domeniul său feudal. Pinteasca, Berindeşti, Goniţi, Budeşti , Cabarta, Opăriţi ,
Modruzeşti, Maxin, Negoşina, Sineşti, Albeşti, Aldeni, Măgura , Tâmboieşti , Bordeşti,
Mărtineşti sau Obileşti , Bălţaţi, Bahnele ,
apoi Mocileni , 11în pământul Moldovei" etc. locuri şi case în Buzău, Focşani şi Bucureşti,
mori şi vaduri de mori, vii, păduri etc.
lată câteva cifre care pot ajuta să se imagineze propo~iile averii lui Mănăilă în clipa când
trecea întru Domnul. Numai în moşia Negoşi
na ~i apropiase 2 421 stânjeni masă 66 •
ln decembrie 17 43, un fiu al lui M ănăi lă
vi ndea episcopului Metodie al Buzăului 780
de stânjeni şi-i dăruia alţi 100 de stânjeni din
67
moşia Măgura . Cu acea ocazie vânzătorul
îş i putea achita cei 280 de taleri ce-i datora
de multă vreme vărului său lane (Ene) Buzoianu, ctitorul bi seric ii Popa Soare din
Bucureşti

68

•

La 2 decembrie 1753, se alegea partea
altui fiu al lui Măn ăil ă din moş ia Negoşina,
1 450 de stânjeni masă, moşteniţi de la tatăl
69
său . Printre cei 12 boiernaşi hotarnici se
aflau şi Negoiţă Cârlova şi Dumitru Macovei 70 .
Acelaş i fiu moşteni se ş i moşia M ărăci
neni. Un proces cu vărul său lane cupeţul
Buzoianu sa u Bolde sc u se sfâ rşe a prin
1728. Din neglijenţa unui ţigan , rob al fiului
lui M ănăilă, arseseră 370 de clăi de grâu recoltat (cu dijmă) de lane pe moşia văru lu i
său. După ce vânduse destul, la decesul
acestui fiu , Radu , mai rămăseseră cel puţin
5 065 stânjeni masă în şapte moşi i 71.
Sigur că ave rea imob ilă adu nată de Mă
năilă Mărăcineanu nu poate fi apreciată cu
exactitate. În orice caz, după numărul moşii
lor, al zapiselor, al unor hotărnicii etc. ea a
fost de mii şi mii de hectare . Pe de altă
parte nu poate fi comparată cu cele 200 de
moşii ale lui Preda Brâncoveanu , bunicul lui
Constantin Vod ă, şi nici cu ce le 111 ale
acelui voievod . Probabil că nici cu Cantacuzinii , al căror acolit a fost neîndoios, nu se
poate compara. Cu toate acestea ea, acea
avere, a ajuns a fi atât de mare, încât, alături
de dinamismul lui Mănăilă , de capacitatea,
de credinţa ş i vigilenţa cu care şi-a îndeplinit
funcţiile şi misiunile înc redinţate , a reuşit să
străpungă zidul marilor boieri şi dregători şi
să-l admită în rândurile lor. Rangurile din
cursus honorum arată că cel mai târziu din
1693 (vei căpitan, şef al unităţi lor de gardă
72 a putut să
ş i pază din preajma domnului)
fie.socotit ca mare boier, iar din 1715, în ultimul an de domnie al lui Ştefan Can_ţacuzi 
no, să fi făcut parte şi din d ivaniţi 73 . ln acel
an Ştefan Cantacuzino l-a ridicat ş i la treapta
de vei clucer, încă o dovadă că Mănăil ă a fă
cut parte dintre partizanii Cantacuzinilor. După căderea Cantacuzinilor (1715), se pare
că M ănăi lă a fost dat de-o parte . În acea perioadă este întâlnit mereu ca fost mare clucer.
Din modul cu m şi -a extins domeniul, tot
în partea de nord-est a ţării se pare că
aceiaşi Cantacuzini, mai ales spătarul Mihai,
îl aveau inclus în planurile lor de ali anţă cu
Petru cel Mare. El însuşi, prevăzător, şi-a
creat un mic cap de pod, cumpărând ocine
la „Mocileni în pământul Moldovei". l-ar fi
servit ca loc de refugiu 74 .

Se poate merge şi mai departe cu presupunerile . Chiar faptul că şi locul frumoasei
sale ctitorii a fost ales în preajma frontierei
de atunci a Ţării Româneşti (25 km pân ă la
Milcov) pledează în favoarea acestei presupuneri . Ş i probabil că acareturile fostei mă
năstiri să-l fi avut pe Mănăilă , familia sa şi invitaJii săi, destul de des, în ospeţie .
· ln acest sens el nu făcea decât să imite
la propo~ii reduse pe Brâncoveni şi Cantacuzini , care aveau demult pregătite refugiile
în Ardeal 75 •
Făcându- se o corecţie de nuanţă, se înţelege că ş i boierii divaniţi se împă~eau în
două subcategorii : vârfurile (marele ban , marele logofăt , marele dvornic, marele vistier,
marele spătar) formau prima subcategorie,
iar toţi ceilalţi pe cea de-a doua. În docu mentele citate, spre exemplu , cartea domnească de întărire din 9 noiembrie 1715, cerută de postelni cul Constantin Văcărescu ,
Mănăilă vei clucer este aşezat la mijloc între
boierii divaniţi martori . După el urmează Grigore vei stolnic, Stan L~urdeanu vei paharnic, Barbu Greceanu stolnic ş i Mihai Cantacuzino vei comis 76 • Această precizare arată
că Măn ăil ă străpun s e s e zidul marilor boieri
numai pe jumătate . Dar şi aşa a fost destul.
Arhitecţi i V. Drăghiceanu ş i Gr. Pişcu
lescu , care l-au definit pe bun ă dreptate pe
Mănăilă drept „faimosul căpitan de lefegii" al
lui Brâncoveanu, presupuneau că acesta ar
fi fost rudă cu Cantacuzinii 77 • Nu s-a putut
preciza o astfel de legătură. De altfel şi Mircea Iliescu , în lucrarea citată , afirmă că familia lui Mănăilă Mărăcineanu era înrudită cu
Cantacuzinii , fără a oferi dovada.
Cât despre soţia lui Mănăilă, lucrurile sunt
şi mai încurcate în rândurile lăsate de cei doi
arhitecţi . Aflând incizat numele Mira, sub
acela de Mănăilă căpitan, pe capitelul unuia
dintre stâlpii bisericii din Bordeşti, au socotit
că Mira să fi fost unul dintre talentaţii cioplitori în piatră din epoca brâncovenească 78 .
Mira însă a fost soţia lui Mănăilă. lată ce s-a
scris în zapisul de închinare a moşiei Modruzeşti către episcopia Buzăului , datat 7 martie
1729: ,.Adică eu , jupâneasa Mira care am
fost soţie răposatului dumnealui Mănăilă vei
clucer, împreună cu [„.] am închinat 79 [„.]". S-ar
putea ca tocmai Mira să fi fost vreo rudenie
mai depărtată a Cantacuzinilor.
Stă scris în raportul celor doi arhitecţi că
au aflat reprezentaţi în biserică pe ctitori: „jupan Mănăilă cu jupâniţa llina (?) ţinând biserica ce avea două turle , apoi copiii: Chiajna,
Maria, Răducanu, Ştefan , Şerban". Este .
probabil că în dreptul jupânesei, zugrăveala
" Ibidem.
0
'
Arh . St. Bu c., M-rea R â mni c u-S ă rat , 1/ 3 4 .
" V. Drăghi ceanu , Gr. Pi şcu lesc u , op. cit.
78
Ibidem.
79
Arh. St. Buc„ Ms. 172 f. 129 v- 130.
Tot astfel a scris ş i la începutul zapisului de vânzare
din 20 februarie 1727, către nepotul ei Gavrilaşco vei
ag ă, a moşiei Rătund a din judeţul Buzău , care-i fusese
dată de zestre. Ea motiva vânzarea că avea „ păs de bani' ca să-şi c hiverni s ească viaţa, ceea ce în seamnă că
fiii ei nu o ajutau . La semnătu ră în să a scris „ Cs iţa crucereasă a răposatulu i crucer M ă n ăilă' ş i a pus sigiliu
inelar octogonal 12/ 12 mm o floare cu patru petale în
cruce. (Arh . St. Buc„ Mitrop. Buc. , LXXXVll/2). Pe ultima pagin ă a zapisului s-a sc ris „Zapi sul mamii Chiţii
pentru 500 stânjeni' „ . Mira era alintată deci Csiţa , Chiţa (pi s i c uţa) . N. Stoicescu (Dict. m. dreg „., p. 209)
arată că Gavrilaşco a fost nepotul lui N. Mavrocordat
după informarea praf. Pleş a .

2. Partea superioară a
unui ancadram ent de fereas tră la Bordeşti (fototeca
DMASI)

şi

scrisul să fi fost roase. Nu putea fi alt
nume decât Mira. Cele două fiice Chiajna ş i
Maria nu sunt amintite în actul de închinare
al moşiei Modruzeşti. Mira însă a menţionat
acolo încă un fiu , cel mai mic, Stoian, care ,
la data zugrăvelii , probabil nu se născu s e .
Ordinea în care au fost înscrişi şi semnaţi
fiii în actul de închinare este : Şerban, Şte
fan , Radu şi Stoian. Diferă deci de cea care
însoţeşte portretele .
Aş adar, perechea Mănăilă-Mira a avut
şase urmaşi : două fiice şi patru feciori.
Despre fiice nu s-a putut afla nimic mai
mult din informaţiile culese . ţât despre fii ,
s-au cules unele amănunte . ln primul rând
că au vândut pă~i din moştenirea de la Mă
năilă . Radu s-a aflat polcovnic, precum semnează în închinarea amintită şi în pricina celor 370 de clăi de' grâu 80 . Şerban se afla, la
16 iunie 1746, tot polcovnic 81 ca şi în alegerea ce s-a făcut moşiei sale Aldeni 82 sau în
actul de vânzare al moşiei Măgura 83 , moşte
nire de la tatăl său . Ştefan este întâlnit căpi 
tan, la 27 mai 1742 84 , sau într- un act de
cumpărare 85 • În iunie 1730 este amintit polcovnic06.
În sfârşit, despre Stoian, s-a putut afla un
zapis , din 15 iulie 1750, prin care vindea
clucerului Constantin Perieţeanu 400 de
stânjeni din moşia „Meteleul ce se ch iamă şi
Blestematele" 87 . Era postelnic. Acela ş i
Stoian postelnic vânduse cu zece ani mai
înainte , 16 aprilie 17 40 , vărului său Jane
Boldescu, alţi 284 de stânjeni masă tot din
moşia Meteleul 88 •
Dintre feciorii lui Mănăilă , numai Stoian a
purtat numele bunicului său Stoian serdarul.
Celorlalţi trei li s-au dat nume de botez
cantacuzineşti , dovedindu-se astfel şi pe
această cale ataşameritul lui Mănăilă de acei
fabuloşi mari boieri . ln familia Cantacuzino
au existat: Radu mare spătar, fiul stolnicului
Constantin, apoi Şerban şi Ştefan voievozi 89 .
00
Arh . St. Buc„ Episc. Buzău, X/ 134 .
" Idem, X/ 10 1.
02
Idem , Llll/ 16.
"" Idem, LXV/ 10.
84
Idem , Ms. 172, f. 149 v.
85
Idem, f. 514.
"" Idem , Ms. 171 f . 513 v.
87
Arh. St. Buc „ CCXLIV/ 147, pus la d ispoziţie de
către u rmaş ul cluce rului cump ă răto r , am abilul dom n
Alexandru Perieţeanu .
08
Idem, M-rea Banu , X/8.
89
Gion Ionescu, Brâncoveni şi Cantacuzini În Ţara
Făgăraşului. Comunicare pentru reuniunea din 1986 de
la Liceul „Radu Negru" din Făgăraş .

lndreptându-se atenţia asupra datării extreme a documentelor consultate , cu privire
la Stoian căpitan de Buzău (1677) ş i la fiul
acestuia Mănăilă (1726), se observă că cei
doi au trăit într-o perioadă de mari frământări
politice. Primul a servit sub cel puţin doi
voievozi ai Ţării Româneşti : Gheorghe Duca
( 1673-1678) şi Şerban Cantacuzino
(1680-1688). Se pare că Şerban voievod
şi-a apropiat pe căpitanul de Buzău Stoian ,
ridicându - l la rangul de mare serdar. Este
posibil ca Stoian să fi adu s unele servi cii
Cantacuzinilor în cea de-a doua domnie a lui
Grigore I-ul Ghica (1672-1673), când acest
voievod vindicati v, revenind în scaunul Ţării
Româneşti , a reluat prigoana contra facţiunii
boiereşti a Cantacuzinilor.
Ar însemna că pe lângă platforma materială
creată de serdar şi trecută asupra fiului său Mă
năilă, să-i fi trecut acestuia şi pe cea politică.
Cât despre Mănăilă, el a obţinut cinurile
de ceau ş ş i logofăt în domnia lui Şerban
Cantacuzino. Tot timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, mai mult de un sfert de
veac , el a fost promovat în dou ă ranguri de
mare boierie : mare căpitan şi mare şetrar.
Este de presupus că ş i la aceste trepte influenţa Cantacuzinilor asupra lui Constantin
Brâncoveanu şi-a spu s cuvântul. În sfârşi 
t ,ultimul voievod cantacuzin , Ştefan , l-a distins ş i el cu rangul de mare clucer, rang cu
care M ănăilă Mărăcineanu ş i-a sfârşit cariera
sa Intre marii dregători ai ţării .
ln această perio a dă marcată de răz
boaiele dintre Poartă ş i imperiul austriac sau
dintre turci şi imperiul moscovit, ţările române au fost supuse la grele vexaţiuni economice, uneori luând parte efectiv cu trupe
româneşti la aceste războaie (în Viena 1683,
în Transilvania 1690 sau Stănileşti 1711).
Se ştie că Poarta a sporit haraciul de 240
de pungi sub domnia lui Brâncoveanu. Radu
Greceanu a menţionat în cronica sa 3-4 cazuri în care executarea poruncilor Po~ii, relative la pungi , care şi materiale, slujitori şi salahori, a fost adusă la îndeplinire de Mănăilă .
Sigur, în asemenea împrejurări, pe lângă
dările obi ş nuite şi aşa destul de grele, se
storceau populaţiei , mai ales rurale , chiar şi
cu silnicie, alte noi şi grele contribuţii .
Slujitorii domneşti şi cu deosebire boieri. mea mare sau mai mică , apropiindu-şi importante sume de bani prin havaieturi şi scutiri de dări, acaparau, cu preţuri mult mai
mici decât valoarea lor reală, moşii , hotare
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sau ocine de la moşneni, pauperizându-i. În
felul acesta, boierii îşi măreau prestigiul , puterea economică ş i libertatea de opţiune faţă
de conjunctura politică. A fost inspirat şi îndre ptăţit N. Iorga când a scris că puterea o
avea „cine cuprindea mai mult loc din pă
mânt ul ţării între pietrele sale de hotar" 9°.
Cel puţin 100 de zapise din această peri oad ă, unele citate mai în ai nte, au adus lui
M ăn ăil ă mii de hectare. Se înţe lege că n-a
fost singurul care a profitat de această conjun ctură . El are în să cel puţin c irc um stanţa
atenu an tă că nu a purtat proces cu moş nenii
vânzâ1p ri ş i nici nu şi-a folosit puterea proprie să co n strâng ă pe cei în lipsă. A luat numai ceea ce i s-a oferit dar cu mult peste
nevoile unei familii, oricât de ridicat i-ar fi
fost standardul de vi aţă.
Este de aşte ptat ca di n perioada amintită
să fi răm!'ls ş i alte urme care să a mintească
despre Mănăilă şi neamul său, în afara documentelor scrise. Exemplu casa Vergu M ă
91
năi l ă din B uzău • O imag ine a acestei case,
obţin ută înainte de a fi restau rată, il ustrează
lucrarea profesorului D. Gh. Ionescu m e nţio 
n ată la nota nr. 1. Desp re casa din Bu cureşt i a lui M ăn ă il ă M ă răci n ean u se pom eneşte într-un act din 8 martie 1703, privitor
la te renul ce l-a primit Pătraşco Brezoianu
mare şetrar de la Constantin voievod Brâncoveanu , în mahalaua Popa Stoica. Printre
punctele cu care s-a determinat acea întinsă
suprafaţă de teren su nt şi „casele M ănăi l ă
căpitan ul " 92 . Mahalaua Popa Stoica s-a numit mai târziu Brezoianu, după numele lui
Pătraşco vistierul 93 .
Dar despre M ă n ă il ă ş i urmaş ii săi amintesc mai preg nant cele do uă ctitorii ale sale.
Cea de-a doua în ordine crono l ogică ş i arti st ică a fost biserica Brezoian u din mahalaua
cu ace l aş i num e, te rmi nată în octo mbri e
1710, d upă cum re i eşea din textul pisaniei
din dreapta u ş i i de la intrare 94 . l ată ş i textul
de pe pisani a ace lei bise ri ci di spă r u t e :
„Această sfântă ş i dumn ezeiască bi se rică, ce
se p răzn ui eşte hramul Sfintei Tro iţe, iaşte zid ită din temelia ei pân (ă) în sfârşit de dum nealui M ăn ă il ă M ă răc in ea n u ve i clu cer ş i
dumnealui Şe rban Bujoreanu vei vistier, aju tând cu locul bisericii ş i dumnealui Pătraşco
Brezoianu vei vornic, ca să fi e de pomenire
dumnealor şi a coconilor dumnealor. Şi s-au
făc ut în zilele Domnului nostru Io Costandin
Basa rab voie vo d , octo mvrie, leat 7 2 19
( 1710)" 95 •
Cea dintâi sub toate aspectele a fost ş i
mai este înt rucâtva biserica fostei m ănăsti ri
Bordeşti din fostul jud eţ Râmn i cul- Sărat, azi
în j ud eţul Vrancea, des pre care s-a scri s şi
se va mai sc ri e cu a dm i raţi e şi inte res.
Scriin du-se de spre frumu seţea ei, se va
păstra peste veacuri ş i amintirea ctitorilor ei
Mira ş i M ăn ăilă M ărăci n eanu .
Ş i acum o prezentare finală.
00
N. Iorga, Despre Cantacuzini, Buc„ 1902, p. 1.
•• Buzău . Monografie, 1980, Ed. Sport-Tu rism,
Buc„ în grupul de imagini dintre p. 192- 193.
"' p„ ~. Panait, Date arheologice asupra mahalalelor
Popa Stoica şi Stejarul din Bucureşti, în „Glasul Bisericii", XX, 1961 , nr. 5-6, p. 444-445.
93
G. I. lonescu-Gion, Istoria Bucureştilor, 1899,
Buc., Ed. Socec, p. 2 1O şi 287.
0
' P. I. Panait, op. cit.
96
N. Iorga, op. cit., Inscripţii„.

3. a, b. Biserica din Bordeşti Înaintea lucrărilor de degajare şi sprijinire executate de DMASI in 1991

Ridicat dintr-o famili e de boier m ărunt ,
iar nu n ăsc ut" , M ăn ăil ă sin Stoian că
pitan de Buzău a atins în aproximativ 35 de
ani dregăto ri a de mare clucer. Această ultim ă fun cţi e a îndeplinit-o aproape un deceniu, iar titlul ş i l-a păst rat nepătat p ân ă la
sfârş itul zilelor sale.
Ascensiunea sa n-a fost fulge rătoare dar
nici prea lentă , dacă se ţine cont că averea de
p ropo ~ii apreciabile ce a lăsat şi-a agonisit-o
prin pos ibilităţi proprii. Moşte nirea de la tatăl
~ău poate fi c on s ide rată un simplu nucleu.
La baza bunei sale stări ş i prestigiului de
care s-a bucurat au stat munca ş i loialitatea
faţă de patria sa, mai întâi, ş i , apoi, faţă de
domnii în slujba că rora s-a afl at. Ca acolit
neînd oios al Cantacuzinilor, el a fost un partizan precaut al idei i ca ţara să fi e scoasă de
sub d e pe nde nţa înrobitoare a Po~ii . N-a folosit în să trădarea, mai ales că în lungul carierei sale s-a doved it un în ve rş unat ş i abil
demascator al „hicleniei" 96 •
11 făcut
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Dinamic ş i vigilent, constant în ideile sale,
el a atras de timpu ri u ate nţi a m a~ l o r boieri
di van iţi şi voievozilor timpului să u. ln sărci n ă
rile ce i-au fost în c redinţate, de pază a graniţe i. celei mai am e ninţate de ordii le tătaril or'.
de vigil enţă ş i vi g uroasă securitate a domn1e1
sau de în soţi re a transporturilor şi convoaielor valoroase, le-a îndeplinit cu pu nctualitate
şi cred i n ci oş i e d esăvârş ite.
Se poate afirma că M ănăil ă M ărăcineanu

a disp us de un caracte r atât de putern ic
structurat, încât eventualele izbucn iri de temperament nu i-au putut prod uce vreo f i sură.
Sluj ba de l ogofăt , ca toate ce lelalte de
altfel dovedesc că a fost un om cu mult mai
instruit decât pres upun e st ratu l social din
care a porn it. Contactul cu înalta societate a
timpului şi mai ales cu Cantacuzi nii i-a rafinat
cunoştinţe l e, gusturile ş i comportarea.
Mircea Iliescu presupune chiar că M ă n ăi l ă ar fi
voievod ului Brâncoveanu complotul lui Staicu
M erişa nu şi Dumitraşc u paharn ic, vezi op. cit. Un
96

destăinuit

Deş i şi-a apropiat moşii şi alte bunuri materiale , el n-a dovedit aviditatea exagerată şi
agresivă a multora din tagma sa.
Cât despre atitudinea faţă de ţărănimea
muncitoare , de pe moşiile sale, neexistând
documente care să-l definească altfel, se
pare că ea a fost blajină, ceea ce i-a adus
iubirea şi respectul sincer al acesteia.
Compo rtân du-se după datina vremii şi
ctitorind cel puţin două biserici, n-a făcut decât să dovedească ataşamentul său faţă de
divinitatea în care credea şi faţă de episcopia
Buzăulu i, căreia i-a închinat moşia Modruzeşti.
Cât despre bi serica fostei mănăstiri Bordeşti ,
datorită trăsăturilor ei arhitecturale ş i talentului deosebit al meşterilor înzes traţi pe care
i-a ales ş i folosit în împodobirea şi desăvâr
şi rea frumoasei sale ctitorii, Mănăilă a dăruit~
poporului român din care se trage , ş i pe care
l-a slujit cu credinţă, un monument cu care
se va mândri în veac .
Toate acestea fac să se acrediteze păre
rea că operând ca ş i alţi cercetători la luminarea acestei perso nalităţi deosebite, în corelaţie cu fream ătul istoric al acelei perioade,
contribuim la aşezarea lui Mănăilă sin Stoian
în firida ce i se cuvine, între valorile de preţ
ale panteonului român şi, bineînţel es, printre
cele ce strălucesc în conste l aţia de foşti slujitori medievali ai j udeţului Buzău .

în al 11-lea an al domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu, iar Mănăil ă comanda în
acea s lujb ă chiar trupele de pază a curţii
domneşti şi a domnului ţării . Era în culmea
încrederii ce-i acorda Brâncoveanu , înfăţişat
în pictura din interiorul bisericii, alături de ctitori şi de Şerban voievod Cantacuzino.
Ciud ăţe nia lipsei de datare apasă ş i pe
umerii zugravului Pârvu Mutu. Nici el n-a
menţionat data ctitoririi sau data de la începerea ş i la sfârş irea zugrăve lii.
Este de înţeles că Mănăilă M ărăc in eanu
n-a dispus să se clădească numai o simplă
biserică , ş i aşa de încântătoare . El a ctitorit o
măn ăstire, adică un complex monastic, format din b i se ri că cu incinta în conjurată de zid
ş i cu acareturi le necesare vieţuiri i căl ugări l or.
Mai mult chiar, el şi -a dotat ctitoria cu averi
capabile ca prin venitul lor să se poată întreţine , atât grupul (soborul) redus de monahi,
cât şi locaş ul în cazul reparaţiilor, refacerilor
şi ad ăug iri lor necesare. Era deci o instituţie
independentă care urma să se întreţină singură din punct de vedere economic.
În 18'23, ctitoria lui Măn ăil ă mai stăpânea
încă cele patru sfori de moş ie cu care fu sese
înzestrată: 1. Bordeşti, metoh cu si li şte, cu
vad de cârci um ă, cu livezi ş i cu '25 pogoane
de vie; '2. M ărtineşti sau Obileşti , fără s ili şte ;
3. Bălţaţi , fără si li şte şi 4. Bahnile , sfo ricică
cu sat , cu vad de cârciumă ş i cu vad de
3

Bucureşti

- Bordeşti
22 iulie 1982

Istoricu l bisericii mănăstirii
În stad iul actual al cercetării este dificil a
preciza data când ş i-a apropiat M ăn ăil ă Mă
răcinean u partea de mo ş ie din_Bordeşti cu
care ş i - a înzestrat ctitoria sa. ln orice caz,
acea parte de m oşie şi viile au fost stăpânite
de el înainte de a ctitori biserica din Borde şti.
Este posibil să le fi moştenit de la tatăl său .
Aceeaşi dificultate o întâ mpin ă cercetăto
rul şi în ceea ce priveşte data ctitoririi acestei
bi seri ci .
Nici M ăn ăil ă Mărăcineanu , nici urmaşii să i
nu au obligat pe cioplitorii în piatră să incizeze cuveni ta pisanie. Suprafaţa cartuşu lui
din partea s uperioară a portalului s-a păstrat
nefolos ită 1• În adevăr, este curioasă ş i inexpli cabilă această lipsă în dotare a ctitoriei cu
însuşi certificatul ei de naştere, obicei folosit
în lun gul istoriei Bi sericii Române şi, mai
ales, la bisericile ctitorite de mari dregători.
Virgil Drăghiceanu şi Grigore Pişculescu
şi-a pus aceeaşi problemă când au scris că
„acest om de încredere al lui Brâncoveanu "
nu a găsit cu cale să scrie o pisanie pe cartu ş ul portalului. Pentru a suplini pisania, ei
au luat ca bază a ctitoririi menţiunea făc ută
de sculptorul uşii din ansamblul portalului :
„Am scris în luna ianuarie 15 zile, 7'207
(1699)". Coroborând acest an cu anii din
cursus honorum al lui Mănăilă, se co n stată
că, la '28 mai ace laşi an, ctitorul îndeplinea
dregătoria de mare căpitan de lefegii 2 • Era
' I. Traianescu, I. Plăcintariu, Releveuri după monumente de artă din România, Buc„ 1923, Car. Rom.,
plan; a nr. 13.
V. Drăg hi ceanu, Gr. Pi şcu lesc u , Raport despre
starea bisericii din Bordeşti, în ,Anu arul Corn . Mon .
Ist.', Buc., 1914- 1915, p. 63-68.

moară .

Revenind însă la data ctitoririi, trebuie
menţi onat că în acel timp exista pe teritoriul
Borde şti un schit numit „schitul popii Fătu ".
La 6 decembrie 1708 „Evloghie călug ăr din
Bord eşti " d ăruia acelui sch it, al lui popa Fă
tu , '20 de stânjen i de m oş i e pentru a fi pomenit „la sfântul Jertfelnic". Hram ul schitului
era „ Sfinţii Arhangheli" 4 • Preotul Cârstea închina mânăstirii Râmni c u-Sărat acest schit al
tatălui să u popa F ătu , la '27 decembrie
1717. El consemna că schitul se mai chema
Peleticul şi se afl a 11 pe apa Râmnei de sus,
în Gura C aliţei , pe mo ş i a Bo rde şti" , adică
tocmai diametral opus m ăn ăstirii 'în partea de
nord -est a satu lui . „Cât am putut, am ţinut
schitul ş i toate mo şioare le lui ş i alte toate
câte au fost ale schitului . Iar apoi, eu , slă
bind din cele ce aveam de chiverniseala mea
şi văzând că nevoile se înmulţesc aici în ţară
şi vremurile sunt tu lburate şi amestecate„ .";
s-a închinat şi el m ănăstirii , devenind ieromonah 5 • După 1717 documentele avute în
vedere nu mai consemnează nimic despre
acest schit Peleticu l.
Faptul că m ănăstirea Bordeşti a început
de îndată să fun cţi oneze o atestă existenţa
unui că lug ăr Ion Gubej , moşnean localnic,
sărăcit , care ş i-a aflat adăpost la bătrâneţe
şi b_oal ă în ch iliile m ănăstirii 6 .
ln afară de moş iile cu care a înzestrat-o
Mănăilă MărăC-; neanu , m ăn ăstirea Borde şti

primea în dar, la '23 i.unie 1710, o funie de
pădure. Mănăstirea era reprezentată de 11 egumenu l Petronie şi de Mănăi l ă şetrarul".
Dania era semnată de Manea sin Conea din
Bordeşti

7

.

3

Acad. R. S. România, 717 (inventa rul m-rii
din aprilie 1823).
' Arh. St. Bu c., M-rea Râmnicu-Sărat, XX/ 6.
• Idem, Xl/4.
0
Idem , Doc Ist., CCCLXV/ 26.
7
Idem, M-rea Râmnecu- Sărat , LIX/ 39.

Bordeşti

Se pare că singurii egumeni care au condus măn ăstirea B ordeşti în timpul vieţii lui
Mănăil ă au fost Petronie, amintit mai sus, ~i
Senie ieromonahul , semnalat prin 17'2'2 .
Ind ependenţa economică ş i administrativă

a m ăn ăstirii din Borde şti a fost aproape efemeră. S-ar putea ca egumenii care s-au pe6ndat după Petronie (1710) să nu fi fost pe
placu l moştenitorilor lui Mănăilă clucerul. Şi
mai probabil însă s-ar putea ca fiii lui Mănăi 
lă , dornici de a scăpa de sarcina rămasă lor
chironomie , să se fi hotărât să termine cu
ea. Se supuneau şi ei unei mode să o închine episcopiei Buzău, în eparhia căreia era
întregul judeţ Slam-Râmnic. Aşa se face că
la puţin timp după decesul tatăl ui lor, au închinat în adevăr mănăstirea către episcopie,
o dată cu actul de ctitorire şi înzestrare al
pări nţilor lor. Dar în vremea ( unei ) răzmeriţe
s-au petrecut 11 cărţile ş i hrisoavele de la episcopie, adică au fost di struse . De aceea, episcopul Metodie s-a plâns domnitorului Mihai
Racoviţă că nu mai are acte cu care să dove dească dreptul de posesi une asu pra tuturor schiturilor închinate episcopiei. Erau în
total opt schituri: Borde şti , Cetăţu ia , Găva
nele , Tihule ştii , Aninoasa (Cis l ău) , Menedicul , Aluni ş ul şi Pinul.
Actul de reîntărire al lui Racov iţă , '20 iunie
17 4'2 , m e nţi o n ează : 11 Schitul B ord e şti care
s-a făcut din temelie , din piatră, de răposatul
M ăn ăi l ă biv vei clucer, l-au închinat Şerban
polcovni c şi Ştefan căp itan , feciorii lui , lasfânta episcopie, precum arată cartea lor de
în chin ăci une " 9 .

Închinarea însemna însă pierderea ipostazei de mănăstire a instituţiei lui Mănăil ă, întru pându-se în aceea de schit, cu m o citează
ş i cartea lui Mihai Racov iţă voievod . Administrarea averii ei se făcea de acum de episcopie sau un împuternicit al ei. O dovadă în
acest sens este înţelegerea dintre mo şnen ii
din Bordeşti şi episcopu l Cozma, din '27 octombrie 1767. Moş nenii se obligau să pl ă
tească otaştină un ban de fiecare vadră de
vi n obţin ut de ei din viile ce aveau sădite pe
moşia schitului. Episcopul pretindea ca m ă
surarea vedrei să se facă după cartea domnească, cu ocaua ofici ală „iar nu cu ocaua
dealului , ca re trebuie că era mai mare 10 •
Printre mo ş nenii care semnau era ş i Atanasie monahul.
Este locul să se amintească unele însemnări f ăc ut e pe o evanghelie, Bucureşti ,
1750 11 . Dintr-u na din aceste î n se mnări
reie se că înainte de 1800, cândva, fu sese
egumen al m ăn ăstirii Borde şti 11 chiriu chir
loasaf Bordeşteanu ". Menţiunea a fost scrisă la 16 martie 1801 , 11 cu zica" vătafului Lazăr, în zi lele sfântu lui părinte lu i chir Sofronie ", probabi l alt egumen din acel an 12 •
Din altă consemnare se af l ă că loasaf
egumenul Bordeştilor era „nepotul lui Misail
episcopul ( Buzăului )" 13 • Schitul avea şi un lo14
gofăt Simedrea •
La 17 mai 1800, logofătu l Iordache scria
că în timp ce loanichie era egumen la mă• V. Drăghiceanu , Gh. P işc ulesc u , op. cit. , Raport„.
9
Arh. St. Buc., Episc. Buzău, Xlll/ 19.
10
Idem, XIX/7 1.
11
Astăzi în dotarea schitului Recea din veci nătatea
imediată a comunei Bordeşti.
" Acel Evangheli ar, f . 3.
" Idem, f . 6 .
" Idem, f. 20 v.
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năstirea Băbeni,

schitul Bordeşti a fost trecut de la episcopie, ca r.netoh al Băbenilor 15 •
Iordache era şi dascăl. ln această calitate îşi
scrisese numele şi la 16 martie 1800 16 , iar
un dascăl Zaharia, la 1O mai 1801 17
O altă însemnare aminteşte că egumenul
Sofronie se numea după metanie Velaitul 18 •
La 28 martie 1802, sunt semnalaţi că fă
ceau maslu unui muribund din Bordeşti, Samoii ieromonahul, probabil de la schit, preoţii
de mir ai satului, Mihail şi Enache, diaconul
19
Gh~orghe şi Zaharia dascălul •
ln sfârşit, la 26 aprilie 1811 era înhumat
corpul răposatului popă Mihai, în cimitirul din
curtea mănăstirii Bordeşti „prohobit de preoţi". Scria „popa Stoica ot tam", adică din
Bordeşti 20 •
lată dar câteva nume şi funcţii legate de

istoria mănăstirii Borde şti la începutul veacului al XIX-iea.
Se înţelege dintr-un document, care va fi
prezentat mai târziu, că secolul al XIX-iea
demara pentru ctitoria lui Mănăilă cu o grea
încercare. Este vorba de cutremurul din
1802, despre care N. Iorga scria că „a fost
cel mai teribil pe care î1 pomeneşte principatul român" 21 şi că „dăduse jos clopotniţele de
la biserici", cât şi de cel din 1804 care desă
vârşea distrugerea. Dacă puterea de distrugere a seismului din 1802 a fost atât de
mare la Bucureşti 22 şi alte părţi ale ţării, este
de înţeles că la Bordeşti , în zona de epicentru, avariile măn ăstirii să fi fost şi mai mari.
Este de presupu s că micul sobor din Bordeşti ş i cu ajutorul episcopiei să fi făcut re,, Idem, f. 180 v.
6
'
Idem, f. 73 v.
1
'
Idem, f. 104 ..
•• Idem, f. 180.
9
'
Idem, f. 51 v.
"' Idem , f. 126.
" N. Iorga, Mânăstirea Vălenii de Munte, în „Bui.
Corn . Man. Ist.", XXIV, 1924, p. 99.
22
Gion Ionescu şi Gr. Popescu, Bis. Popa Soare
din Bucureşti, în „Glasul Bisericii", XXXVIII , 1979, p.
836.

paraţii sumare mai ales la acoperiş de unde
se prăbu ş iseră cele două turle desemnate

de Pârvu Mutu la macheta bisericii din tabloul ctitoricesc . Avarii trebuie să se fi produs şi la alte acareturi ale mănăstirii, precum
şi la zidul incintei.
Cu toate acestea biserica nu a fost închisă oficierii cultului. Faptul că ea şi-a îndeplinit menirea în continuare este dovedit cu existenţa unui Doratei stareţ şi a micului grup de
chinovieni. Acesta se mulţumea cu trăsurile
făcute şi .pietrele puse de hotarni.cul Serghie
Vericeanu căpitan za dorobanţi, la 30 mai
1818, între partea de moşie a schitului Bordeşti şi partea de moşie a mănăstirii M ăxi ne
ni din moşia Bordeşti 23 . Se pomeneşte în
acest act de mulţumire că hotarnicul ţinuse
cont de hotărnicia şi zapisele cele vechi.
Aceste documente nu s-au mai aflat şi cauza se va dezvălui la vreme .
În astfel de împrejurări, episcopia Buzău
a găsit cu cale ca supravegherea schitului
Bordeşti şi eventualele reparaţii să le treacă
mănăstirii Băbeni, prin trecerea schitului într-o
a treia ipostază, aceea de metoh al mă
năstirii Băbeni . Acea mănăstire se afla la
aproximativ 25 km spre vest de Bordeşti 24 ,
pe cursul superior al râului Râmnicu-Sărat şi
la 4 km de comuna Deduleşti (şi aici un
schit) sau 11 km de la Râmnicu-Sărat 25 .
lată starea în care a fost surprinsă fosta
mănăstire a lui Mănăilă la inventarul (catagrafia) ce i s-a făcut în aprilie 1823 26 , adică
după 20 de ani de la marele cutremur, în
care sunt citate urmele dezastrului din 1802.
Se presupune că asemenea catagrafii se
mai făcuseră dar nu ni s-au păstrat.
"' Arh . St. Buc., Doc. Ist., CCCLXV/26.
" Vezi harta 1I 450 OOO.
Marele dict. geogr. dl. Rom., I, 1898, Buc., p.
258.
25
Acad . R. S. România, Mss. 717 (Inventarul m-ri i

Catagrafii sc hitului Borde şti din 1823
erau Dioni sie stareţ Băbeanu şi Straton logofăt D eduleşteanu, îngrijitorul averii m ănăs
tirii B ăbeni. Ei au găsit „biserica de zid cră
pată de cutremur prin toate părţile, cu picioarele de zid împrejur (9 contraforturi n.n .)
ş i cu cele două turle căzute, cu înveliş de
şi ndril ă stricat". lată dar că „dizlocarea zidurilor" nu începuse întâia oară după cutremurul
din 1838, cu m au presupus V. Drăg hi ceanu
ş i Gr. Pi şcu le sc u în raportul din 1914, ci
înainte, deci din 1802. De asemenea încercarea „de a opri unirea zidurilor prin adăuga
rea de contraforţi " nu s-a făcut în 1846, ci
înainte de 1823. Tot atunci s-au înzidit stâlpii
exteriori ai pridvorului, închizându-se spaţii l e
dintre ei pentru a nu se prăbuşi arcele trilobate care îi separau. Astfel a fost nevoie de
o nou ă uşă la intrarea în tindă, devenită exonartex.
Urm ărind cursul inventarului, se constată
că la data efectuării lui zugrăveala era „veche
ş i stricată", catapeteasma de lemn zugrăvită,
„stricată şi spartă". Ea avea 24 de iconiţe
praznicale şi Sfinţii Apostoli . Pardoseala era
din lespezi. Au aflat diverse veşminte şi
obiecte de cult, între care ş i 20 de icoane ,
apoi 5 cărţi româneşti (Evanghelie, Octoih,
}riod, Penticostar şi Psaltire) şi 27 greceşti,
cădelniţe, 1 iconostas şi 14 jilţuri . Aspectul
acestor jilţuri a fost redat într-un desen al arhitectului Comisiunii Monumentelor Istorice
Referendaru 27 .
În afară de biserică, schitul mai avea o
clopotniţă de lemn, deasupra porţii de intrare
în incintă , cu două clopote mici. S-au aflat
încă şi casele de zid cu 3 odăi, pridvor, că
mară, pivniţă de zid boltită, sţricată. Casa era
învelită cu şi ndrilă de brad . ln dealul c;u viile
se găsea crama de lemn , bună şi învelită cu
stuf. Catagrafii au consemnat şi cele 4 sfori
de moşie , menţionate de noi mai înainte.
La 16 septembrie 1829, schitului Bordeşti , metoh al mănăstirii Băbeni, iaraceasta
închinată unei mănăstiri rumeliote, i se făcea
inventarul , cu ocazia împuternicirii lui Straton
28
logofătul ca îngrijitor al averii acestui schit .
S-au aflat în plus, faţă de 1823 nişte vase
din lemn şi ustensile din lemn necesare viei
şi v1nului.
ln anul următor, mai 1830, se numea ca
îngrijitor al averii schitului Borde şt i tocmai
Stratoni c Deduleşteanu . Era urmarea unei
cereri a comisului Panaitache Anghelopulo
către Marea Logofeţie a Ţării de Jos. Din inventarul întocmit cu ocazia acelei schimbări
se vede că viile erau paragină, crama putrezise şi avea acoperişul distrus, ca şi gardurile
din jur. Biserica era dezvelită, zidurile, ca şi
până atunci, stricate de cutremur ş i de ploi ş i
se ţineau „cu cele nouă picioare (contrafor)"
t un. n.n ..
Stratonic era de părere „să se ridice din
temelie , precum a fost, o zidire frumoasă „.
se vede la condica numitului metoh, zicând
ctitorul că, întâmplându-se dărăpănare. „ să
se înnoiască cu venitul celor patru moşii cu
care o înzestrase" 29 • A fost singurul om care,
până astăzi, ar fi propus rezidirea acelei biserici, cu excepţia ctitorului.

q

25

Băbeni) .
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nr.

27
I. Traiane sc u, I. Pl ăci ntariu , op. cit„ plan şa
15.
"' Arh. St. Buc., Ms. 298, f. 781.
29
Acad. R. S. România, Ms. 717, f. 172.

5 a, b. Rămăşiţe ale frescei lui Pârvu Mutu
în biserica din Borde ş ti (fotote ca DMASI)

a

O catagrafie ase m ăn ătoa re s-a făc ut ş i la
19 aprilie 1834 . Comisia era co mpu să din
Toma Popescu, orânduit de Mitropolia Ungrovlahiei, ş i Gr. Tocilescu, de Marea Logofeţi e a Treburilor Bisericeşti .
S-a constatat aceeaşi · ruinare a bisericii.
Din ce le 28 de pogoane de vie, num ai 11
erau pe rod, restul paragină . Biserica avea 9
bovine, 2 cai ş i 5 râmători. Este de reţinut
că în acest inventar s-a menţion at ş i zidul în co njurător al c urţii. Era vechi şi dărăpănat,
ceea ce dovedeşte în că o dată că M ă năi l ă
M ărăc ineanu n-a ctitorit o s impl ă biserică, ci
o m ă n ăstire pe care a dotat-o cu moşii, cuclădiri necesare căl ugări lor într-o incintă înch i să de zid . La acea dată casele erau de
ase menea d ărăpănate. Toate ce s-au afl at
„s-au tislimatisit în mâna ieromonahului Dositei stareţ Băbeanu", l ogofătu l Straton retrăg ându -se din munca de îngrijitor 30 •
Cercetând harta admini strativă a Valahiei
din 1838 ş i tabelele sale anexe 3 1, se cons tată că su nt menţionate atât m ă n ăs tirea
„ Băb en i" , cât ş i schitul „ Borde şti" din SlamRâm nic . M ă n ăs tirea B ă beni era înch i nată
m ănăst irii rumeliote Velacin T emina. Ea avea
un venit anual de 15 850 lei. Era mănăstire
de l-a treaptă, în timp ce metohul ei, schitul
Bordeşti, avea un venit de 5 500 lei anual şi
era categorisit între m ăn ăstirile din treapta a
30

Acad . R. S. România, Mss. 717, f. 189- 190.
Arh. St. Buc., Diplomatice, 147. Harta s-a întocmit din ordinu l generalulu i Kiseleff, sub cond ucerea
prodpolcovnicu lui Berghenheim şi contrasem n ată de
podpolcovn icul Ponton de Verraion, adjutantul lui Kiseleff.
3

'

li -a, închinate celor din treapta I. Se înţe l ege
că episcopia Buzău crease schitu lui Bord eşti
o soartă mai vitregă decât a celorlalte schituri ce-i fu seseră înch inate.
Este de aş te ptat ca biserica m ăn ăstiri i
Bord eşti să mai fi fost zdrun cin ată şi de alte
cutremure din prima jum ătate a veacului al
XIX-iea. Un boiernaş local, Matache Săsea
nu 32 , a sc ri s pe intercoperta unei Cazanii,
Bucureşti , 1828: 11 „. luni noaptea spre m arţi
14„. s-au cutremurat pământul tare. Puţin
de n-au aj uns la m ăs ură cu cutremuru l ce au
mai fost la 1802, dar la lucrare au fost întocmai cu a aceluia ... ". Faptul că n otaţ ia lui
Matache se referea Ja 1828 se dovedeşte
cu alte am ănunte . 11 lntr-acest an au făc ut
pace Poarta turcească cu Poarta Rusiei , după ce armata rusească luase toată Chilia cu
toate cetăţ il e după malul M ă rii Negre ş i
munţii Balcani".
Cât despre groaza stârnită de cutremurul
din 1828 mai sunt ş i multe alte atestări. „La
liatul 1838, în ziua de„. marţi , la patru ceasuri din noapte spre miercuri , s-au făcut cutremur mare . Atâta de mare, cât s-au dărâ
mat... ş i mulţi oameni au omorât... Şi multe
biserici s-au închis, încât ~ i biserica noastră
s-au pecetluit de două ori" 3 •
Şi în că o menţiun e : ,,Însemnare de când
s-au cutremurat p ă m ântul într-o marţi noaptea spre miercuri, ş i s-au sfărâmat multe zi-

„

diri, case, mănăstiri ş i au pierit mulţi oamen i.
Şi am scris eu, robu l lui Dumnezeu Neagu
diaconu . 1838 ghenar 11 " 34 •
Num ai într-o s ingu ră plas ă (de J os) a
oraş ul u i Bu cureşti au fost 11 biserici „poprite
de stri căciu n ea cutremurului" 35 .
Şi dacă totuşi biserica mănăstirii Bordeşti
a rezistat ş i ş i -a m e nţinut zidurile în picioare
la cutrem urele urm ătoa re anului 1802 aceasta se d ato reşt e ce lor nou ă contraforturi ,
acoperi ş ului ş i altor îngrijiri periodice făcute
înainte de 1914, când V. Drăghiceanu şi
Gion Pi şculesc u raportau despre starea ei,
iar Al. Referendaru îi cre ion a frumo ase le
sc hiţe ş i desene. Din acestea se vede clar
că biserica se afla în 1923 înve lită cu tablă
galvanizată. De atunci nu i s-au mai făcut reparaţii.

Prin 1851 se afl a îngrijitor al schitului şi
un oarecare Anastase Stă
nescu. La 8 noiembrie acel an i se poruncise
să studieze „cavităţil e" acelei moşii a schitului
ş i a propune locuri de arătură, fâneaţă şi
islaz pentru cei 12 locuitori care fu sese ră
scoş i în urma unei judecăţi , de pe moşia marelui agă Plagino. Ei trebuiau să se s tră
mute. Cum moş ia nu dispunea de asemenea
teren, Anastase propunea singura so luţi e
posibi l ă: defrişare în pădurea poprită la tăie re
din spre Gura Cal iţii 36 . Propunerea a fo st
aprobată ş i p ădurea re s pectivă pierdea din
moşie i Bord eşti

Gion Ionescu, Spiţa de neam al Săsenilor din
Bâscenii de Jos, com unicare în şed inţa din 5. 11. 198 1 a

3
' Însemnare pe intercoperta unui Triodion, Râmnic,
1782, din dotaţia bisericii Bâscenii de Sus, judeţul Bu-

Comisiei de H era_ldi că, Genealogie şi Sigilografie.
33
I. Corfu s , ln semnări de demult, l aş i , 1976,
p. 192.

zău.
35
36

Arh . Arhiepisc. Buc. , 2 692/ 1838, f. 6.
Arh. St. Buc„ M-rea Băbeni, 111/ 1852, f. 3 ş i 13.
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suprafaţă

în faţa topoarelor. Fiecare din cei
12 primise câte 2 pogoane pentru arătură şi
2-3 pogoane pentru fâneaţă.
Însă pădurea mai era jefuită şi în alt chip.
Însuşi egumenul Băbeanu cerea la 2 august
1852 să i se aprobe a tăia din pădurea schitului Bordeşti lemnele necesare pentru construirea unei lese, unei cârciumi şi unei case,
în total 58 de furci, 25 grinzi , 80 de căpriori ,
30 martaci , 460 pari şi 6 OOO de nuiele ,
. negăs i ndu-se în islazul legiuit asemenea
materiale"~.

De altfel, egumenul Ioachim al mănăstirii
se afla în conflict cu locuitorii comunei Bordeşti în legătură cu învoielile agricole.La 9 aprilie 1854, subcârmuirea era nevoită
să invite pe egumen la adunarea fixată de
locuitori la 15 aprilie, cu toate documentele
privitoare la învoieli 38 •
Mai mult chiar, la 13 august 1855, protoieria plăşii Focşani (Munteni) poruncea
aceluiaşi egumen să dea preotului Alexandru
şi dascălului, care deserveau biserica din
Bordeşti, legiuitele pogoane de arătură şi fâneaţă în proprietatea bisericii, gestionată de
egumen, deoarece aceştia nu primeau leafa
de la stat şi însiişi .biserica se afla în cea
mai mare lipsă despre cele trebuincioase :
untdelemn, tămâie, odăjdii . Protopopului
Ioan Hartular îi poruncise chiar episcopia
Băbeni

Buzăului 39 •

amintite până acum se
biserica lui Mănăilă nu mai era
nici schit, ci numai biserică de enorie. Era
cea de-a patra sa ipostază.
Dar situaţia fostului schit continua să se
înrăutăţească. La 7 februarie 1857, o nouă
comisie întocmea inventarul fostului schit.
Biserica avea o turlă (bineînţeles de lemn) şi
era învelită cu şindrilă bună. Sunt amintite
din nou cele patru moşioare: Bordeşti pe
care fusese zidit schitul, Mărtineşti ce-i zice
şi !zbiceşti, Sfârleşti ce-i zice şi Bălţaţi şi
Bahnele.
Trei pierderi grave suferise schitul între
timp:
1. casele schitului arseseră în noiembrie
1856;
2. Schitul mai avea numai două pogoane
de vie, celelalte 26 de pogoane fuseseră
luate de logofătul Alex. Ploino, prin hotărâre
judecătorească, cu ocazia alinierii întinselor
sale moşii;
3. sinetele tuturor proprietăţilor fostului
schit, de înţeles şi condica sa, invocată de
Stratonic Deduleşteanu în 1830 şi în care
era reprodus actul de ctitorire şi înzestrare al
lui Mănăilă, dispăruseră, furate fiind de ultimul stareţ al schitului, arhimandritul Samoil,
care trecuse cu ele frontiera în Basarabia.
Comisia de inventariere era formată din
A. Tănăsescu din partea Mitropoliei Ungrovlahiei şi Al. Mironescu din partea Ministerului Credinţei, cu ocazia orânduirii arhimandritului Dionisie ca egumen al mănăstirii Bă
beni, în locul fostului egumen Ioachim Dedu40
leşteanu. Ultimii doi semnau în greceşte •
Din

amănuntele

înţelege că

~

Idem, M-rea Băbeni, IV/109.
Idem, V/ 9 .
"' Idem, V/ 103.
'° Acad. R. S. România, Mss . 717, f. 224-225;
vezi şi Arh. St. Buc„ Ms. 190, f. 3 v. şi M-rea Băbeni,
311

11/84.

Conflictele dintre locuitorii din Bordeşti şi
mănăstirea Băbeni au continuat şi sub conducerea stareţulu i Dionisie. Locuitorii şi obştea comune i, scria primarul acesteia în
1858, se plângeau că .nu mai au islaz cu
pădu re din care să taie lemne pentru garduri
la case , la curături şi poene pentru fâneţe ,
precum s-au pomenit". De trei ani îi poprise
mănăstirea , iar ei nu mai aveau cu ce trăi
41
.căci este loc de munte şi de nevoie" • Se
vede cât era de necesară viitoarea secularizare a averilor mănăstireşti, pe care tocmai
asemenea conflicte o prefigurau .
Din cauza acestei popriri, în cei trei ani ,
locuitorii comunei Bordeşti produseseră stricăciun i evaluate la 50 OOO de harac i,
20 OOO de nuele şi 1 OOO de pari în dumbrava schitului Recea din vecinătate 42 •
Evenimentele se precipitau . O listă întocmită de primăria comunei Bordeşti arată că
şi legea rurală din 1864 se întrevedea. Lista
menţionează că prin 1860, pe proprietatea
schitului Bordeşti , metoh al mănăstirii Bă
beni, erau aşezate 89 de familii dintre care
62 clăcaşi între care 16 ţigani dezrobiţi mai
înainte . Printre cele 89 de familii figurau şi
aceea a preotului Alexandru, fiul popii Meletie , cinci fii de mazili necăsătoriţi şi 3 patentari 43 • Toţi aceştia locuiau în satul Bordeştii
de Jos.
În adevăr, după secularizare, cu ocazia
aplicării legii rurale din 1864, au fost împroprietărite pe proprietatea statului, proven ită
de la mănăstirea Băbeni, şi în final de la
fosta mănăstire Bordeşti, 62 de familii cu
drept de împroprietărire şi .patru nevolnici".
Dintre acestea 7 erau posesoare a câte 4
boi, 28 a câte 2 boi _şi 19 numai cu braţele,
iar restul de 1O numai cu locuri de casă şi
grădină. Toţi aceştia au primit în total 324 de
pogoane 44 • Lucrările topometrice de delimitare au fost săvârşite de inginerul hotarnic
Gh . Dunca es. căpitan 45 •
O dată cu secularizarea, luîndu-se cele
patru sfori de moşie şi viile ce le avea, biserica fostei mănăstiri Bordeşti a ajuns în cea
de-a patra sa ipostază, biserică de mir sau
enorie, ca oricare biserică obişnuită, adică
nu mai era nici schit.
Se pare că acest rol de biserică de enorie
şi l-a păstrat biserica ruinată pâ!:lă la a doua
decadă a secolului al XX-iea 46 • ln contradicţie cu dosarele citate, arhitectul N. GhikaBudeşti, care semnalase pericolul prăbuşirii
şi că nu mai putea fi folosită cultului, arăta
că .biserica este închisă de multă vreme şi
locuitorii satului sunt cu totul lipsiţi de biseri47
că, căci alta nu există în localitate" • Probabil că au folosit fie o casă particulară, fie biserica schitului Recea din apropiere. Această
stare de fapt s-a continuat până în 1942,
când în Bordeşti s-a ridicat o nouă biserică
de zid cu hramul .Naşterea Maicii Domnului", ctitorită de locuitorii comunei 48 •
"
"
'"
'"'
1855.

Arh . St. Buc„ M-rea Băbeni , Vl/53.
Idem, Schitul Recea, 1/7.
Idem, M-rea Băbeni, Vl/35.
Idem, Ref. Agr. 1864, jud. Râmnicu-Sărat, mapa

45
Idem, planul cu nr. 37 bis ing. Dunca.
"" Arh . St. Buc. , Min. Culte, 2 789 şi 3 987/ 1910.
" N. Ghika-Budeşti, op. cit„ Comunicări...
'" N. Istoricul acelei biserici, întocmit şi afişat în
pronaos de către preotul Ion Creangă la 22 septembrie
1978.
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lată cele ce cuprinde istoricul acesteia cu
privire la biserica lui Mănăilă .•Vechea biserică pa rohială cu hramul Adormirea Maicii
Domnului", ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, este în completă ruină, fără acoperiş ,
fără uşi, ferestre etc. zidită în 1690. Pictura
de aici, în frescă chipul lui Pârvu Mutu , cu
ucenicul său (Radu şi altele) au fost luate în
1960-1962 la Muzeul (de artă al Republicii
Socialiste România) din Bucureşti . Se mai
menţi ne ceva pictură şi stâlpii din mijloc,
sculptu ră în piatră , cum şi ceva (de) la pervazurile ferestrelor şi uşilor. Aşa cum se gă
seşte ea, am închis uşile şi ferestrele pentru
conservare , mai ales că în ultima vreme se
urmăreşte o renovare a ei". Aşadar, preotul
Ion Creangă a scris de biserica paroh ială şi
nu de schit. Sigur că a fost dus în eroare
asupra ctitorului , aflând că şi chipul lui Constantin Vodă a fost zugrăvit de Pârvu Mutu în
biserică. Tot din acest istoric este bine să se
reţină că şi acoperişul din tablă, indicat precis în desenele lui Al. Referendaru, dispă
ruse.
Ar fi o greşeală să se creadă că dezafectarea fostei mănăstiri a început în 1960.
Cele luate de experţii Muzeului de Artă Bucureşti sunt numai parte din ceea ce nu saputut lua de alţii mai înainte . Aceste preluări
de către trimişii muzeului s-au operat cu
scopul de a mai salva ceva din frumuseţile
adunate acolo de ctitorii Mănăilă ş i Mira.
Dacă se privesc fotocopiile publicate până acum, se poate vedea cât de barbar au
fost hăcuite de vizitatori nesupravegheaţi,
scriindu-şi numele şi data, zgârâind zugră
veala cu cuie sau cu cuţitul. Adevărate vandalisme! Dar unde sunt cărţile de cult,
obiectele de cult, icoanele, catapeteasma

ş.a.?

Trei icoane împărăteşti au fost salvate de
Drăghiceanu şi Gr. Pişculescu care le-au
încredinţat
Comisiei Monumentelor
lstorice 49 •
Tot ca o acţiune de salvare a patrimoniului artistic şi istoric trebuie privit tot ceea ce
s-a scris sau s-a fotografiat din biserica fostului mare clucer Mănăilă. În primul rând i se
cuvin mulţumiri conducerii Muzeului de Artă
din Bucureşti pentru grija şi cheltuielile ce
s-au făcut cu conservarea părţilor preluate şi
fotografierea celor ce s-au mai păstrat din
această biserică. O parte din imaginile de pe
clişeele obţinute au apărut deja în unele puV.

blicaţii.

Mai trebuie să se închine un gând pios
N. Ghika-Budeşti, V. Drăghicea
nu şi Gr. Pişculescu pentru lucrările şi rapoartele lor însoţite de fotografii. Dintre toţi
aceşti oameni de cultură, un loc aparte trebuie să i se rezerve arhitectului Alexandru
Referendaru, autorul acelor nouă planşe excepţional de frumoase care însoţesc lucrarea
dedicată fostului mare ministru al instrucţiunii
publice Spiru Haret, în 1923 50 •
arhitecţilor

'" V. Drăghiceanu, Gr. Pişculescu, op. cit., Raportul...
"' Releveuri după mon. naţ. din România, li, Buc„
Gobi, 1923, mapă. Releveurile au fost făcute de elevii
Şcolii sup. de arhitectură. Cele relative la biserica Bordeşti au fost făcute de talentaţi Al. Referendaru. Lucrarea a fost făcută sub îndrumarea arh. E. A. Pangrati,
rector.

Mulţumiri pe atât de sincere şi admirative
se cuvin aduse şi tuturor cercetătorilor care,
cu talent şi competenţă s-au străduit să prezinte prin operele lor viitorimii acest monument. Cel puţin trei nume ne îngăduim a le
aminti: Vasile Drăguţ , Teodora Voinescu,
Mircea Iliescu. Sigur că sunt mai mulţi.
Ar fi desigur o eroare să nu se amintească şi faptul deosebit de important că la
strana şi în chiliile acestei biserici (mănăs
tiri) se învăţa carte (citit, scris şi socotit) în
aspectul cu totul redus şi rudimentar al vremii. Nu trebuie uitat că acesta era singurul
sistem şi mijloc în satele ţării, iar cei care
reuşeau să întreprindă un astfel de noviciat
şi să-şi însuşească atare rudimente erau singurii .cărturari", extrem de putini, ai satelor
din jur.
Despre îndeplinirea acestui rost al bisericii din Bordeşti grăiesc neîndoios menţiunile
citate de pe singura carte de cult ce a aparţinut sigur fostei mănăstiri: Evangheliarul
aflat astăzi la schitul Recea. Cert, dascălii citaţi acolo erau principial în serviciul stranelor
şi în probleme de cult, dar stranele şi cărţile
de cult îndeplineau şi rostul de materiale didactice iar chiliile sau tinda bisericii ca adă
post al unei astfel de şcoli, care aduceau
dascălilor respectivi un venit suplimentar.
În afară de aceste menţiuni, unul din autorii acestei lucrări a avut inspiraţia ca, în urmă cu 30 de ani, să adune unele memorii de
la bătrânii de 80-90 de ani de atunci. Aceş
tia (ex. Bădică Gh. Alexandrescu, Panait
Hultureanu, Dragomir Simion etc.) îşi aminteau că părinţii şi chiar fraţii lor mai în vârstă
decât ei au învăţat carte .într-o chilie con51
struită din zid" în curtea fostului schit. .
Se pare că, atât înainte de construirea
primei şcoli ae bârne şi nuiele în satul Bordeşti (prin 1838), când s-a etatizat învăţă
mântul sătesc, cât şi după ruinarea acelei
clădiri, prin 1857, chiliile salvate de la incendiu au servit ca local de şcoală, până la
înjghebarea unui nou local de şcoală mai temeinic construit.

6. Ancadrament de fereastră de la
biserica din Bordeşti (fototeca DMASO

REsUME
Les auteurs reconstituent sur Ies bases d'une active recherche des archives !'origine et la parente de Mănăilă - le
fils de Stoian, capitaine de Buzău - dont la carriere s'est deroulee au temps des princes Şerban Cantacuzene,
Constantin Brâncoveanu et Stephane Cantacu:oene, pour arriver en fin de compte â la dignite de ,grand clucer" (officier
charge du service des vivres â la cour du prince regnant).
Deux ont ete ses principales fondations: I' eglise Brezoianu (1710) dans le quartier homonyme de Bucarest, eglise
aujourd'hui disparue, et le monastere de Bordeşti.
La seconde partie de I' etude est tout juste consacree â la fondation, dotation et activite du monastere de Bordeşti,
assujetti â I' ev eche de Buzău par Ies fils du fondateur. On y presente au large la catagraphie datee de 1823 de la
skite pr esent dependante du monast ere de Băbeni -, ainsi que le moment de quelques unes des
d egradations et reconstructions de la premiere moitie du
siecle. Une autre catagraphie, de 1834, mentionne I'
ecroulement du mur d'enceinte de l'eglise. Ies auteurs suivent, egalement, de tres pres etjusqu' â ce jour la progressive
degradation du monument.

a

x1xe

1
•
Toate aceste memorii se află în posesia lui Gh.
Asanache.
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