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În sudul B ucureştilor, pe un deal ce domină căile de acces 
ale oraşului , se află unul din cele mai valoroase monumente 
ale Ţării Româneşti: mănăsti rea Văcăreşti. tn evoluţia arhitec
turii româneşti , importanţa aces tui complex rezultă din aşe
zarea sa la capătul a două scrii istorice: p ri ma cu o sferă mai 
largă, cca a ctito-riilor voievodale, deschisă de Biserica dom
nească de la C urtea de Argeş şi a do ua, mai mică, cea a ct ito
riilor brîncovcneşti, inaugurată de mănăstirea H urez. 

Veacul al XVIII-lea, cel care a dat naştere mănăstirii 
Văcăreşti , este marcant pentru evolu ţi a civilizaţiei noastre. 
Este epoca unor acum ul ări cantitative a căror sinteză avea să 
detcrm inc perioada modernă cu corolarul să u : formarea ş i 
consoli darea conştiin ţe i n aţ i ona l e. 

Acest interval istoric est.e mai puţin cunoscut şi uneori 
greşi t Înţeles clin cauza unei insuficiente cercetări. De multe 
ori sintezele de istoric t rec rap id de la perioada lui Constan
t in Brîncovcanu . i Dimitr ie Cantemir la perioada eroică a 
lui Tudor. Se obişn uieşte a se identifica perioada domniilor 
fanariote cu o „etapă neagră" a istoriei naţionale, care nu a 
adus nimic În patrimoniul poporului român. Această men
talitate îşi are or iginea În Încep uturile istoriografiei româ
neşti d in perioada paşopt i sta ., i postpaşoptistă (Bogdan Petri 
ceicu Hasdeu), care cl in raţiuni pol itice, justificate În acel mo
ment istoric, considerau secolul XVTJI ca un hiatus. 
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Este meritul lui Nicolae lorga de a fi reabilitat perioada 
fanariotă subliniind continuitatea evolu ţ i ei sociale, politice ş i 
culturale din aceasta per ioadă 1. 

Istoriografia marx i stă a preluat la încep ut În mod necri
t ic aprecierile negative asupra acestei perioade, nereu şind să 
s urprindă complexitatea fenomenelor clin intervalul 1714-
18212. 

Abia ul t imele sinteze, baza te pe analiza aprofundată şi 
m ul t ilaterală a epocii istorice, au reu ., it să descifreze progre
sele epoci i, în special pe plan social şi cultu ral3. Acelora. i 
cauze li se datoreşte . i sărăc i a de lu rări despre creaţiile artis
tice ale secolului al XVII J-lea, cercetarea fenomenu lui cultu
ral-artistic oprindu-se În general la epoca ele explozie cultu
rală ce a coincis cu domn.ia lui Constantin Brîncoveanu (1688-
1714 ). Manifestăr il e ulterioare au fost şi mai sînt Încă con-
iderate ca sim pic prelungiri În timp ale acestei fecunde pe

r ioacle,4 cl:ir această exp li caţ i e este doar parţial valabi lă şi 

1 N. Iorga, Histoite des Ronmains ec de la Roman.ile Orien1 cde, 
13ucureşti, 1940, vo i. VII, p. 1-'l 7, 19- 37. 

2 Istoria României, vol. III, Bucureşti, 1964, p. 340- 352. 
3 lstotia României, Co mpendiu, Bucu reşti , 1970, p. 237-239; fs/otia 

popomlni româ11, Bucureşti, 1972, p. 184- 187. 
4 N. Ghika-13ude~ti, Evoluţia arhiteclltrii în M1111te11ia şi Oh e11ia, 

voi. IV, Bu cureş ti, 1936, p . 13- 17; G. Ionescu, Istoria arhitectrtrii în 
l<omfw·a, Bu cu re ş ti, 1.937, p. 204- 205. 

Fig. 1. Vedere generală a ansamblului Văcă re şti. 
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ea ignoră o serie de realităţi noi, care apar după 1714. Dez
voltarea obiectivă, socială, În care veriga principală era ridi
carea ş i consolidarea unor noi paturi, ca şi pătrunderea unor 
elemente social-spirituale din afară , trebuiau să-şi pună pece
tea pe evoluţi a arti s tică românească . 

* * * 
După moartea lui Brîncoveanu şi după efemera domnie a 

lui Ştefan Cantacuzino, tronul Ţării Româneşti este ocupat, 
la 25 decembrie 1715, de primul domn fanariot, Nicolae 
Mavrocordat. Acesta domnise mai înainte şi în Moldova, trei 
saptamîni în 1709 şi apoi p atru ani, între 1711 şi 1715. Om 
de mare cultură, rod al civilizaţie i eteroclite a Fanarului, 
Nicolae Mavrocordat nu a fos t indiferent la istoria şi civi
lizaţi a ţarii la tronul căre ia fusese numit de Poartă . Mai 
mult, el s-a simţit dator să-şi justifice prezenţa ca domn al 
unei ţări ce nu era a lui. Astfel, cronicarul oficial al domnu
lui, Radu Popescu, primeşte poruncă a- l prezenta descen
dent al lui Alexandru cel Bun5. Nicolae Iorga este cel care 
ses i zează perfect dorinţa lui Nicolae Mavrocordat caracte
rizîndu-1 astfel: „O m de Înaltă cultură, el dorea laudă pentrn 
sine, dar Înţelegea să fi e pits În legătură rn înfăţişarea trern
tu.lui ţării peste care ajunsese a domni"6. 

Mănăstirea Văcăreşti este oglindirea materială a acestei do
rinţe a primului Mavrocordat. însuşi gîndul de a ridica o 
mănăstire domnească era preluarea unei tradiţii adînc înră
dăcinată În istoria ţării . După cum observa Nicolae Iorga, 
ctitoria se făcea „după cele mai bune datini ale ţării cit ten
dinţa ambiţioasă de a Întrece tot ce s-a făcut În arhitectura 
ei"7• De aici şi explicaţia păstrării planului tradiţional de 
mănăstire domnească, ce - şi are originea În Biserica episcopală 
de la Argeş . D ar Nicolae Mavrocordat amplifică formele, 
pe de o parte influenţat de dimensiunile construcţiilo r constan
tinopolitane, iar pe de alta pentru că Încearcă să sugereze 
printr-o construcţie grandioasă ceea ce În fond nu exista : tră i
nicia şi forţa unei domnii. 

Locul pe care se ridică mănăstirea, inclus în secolul al 
XVIII-iea în moşiile domneşti, este de mai veche vieţuire . 
Prima atestare documentară a satului Văcăreşti o avem din 
1576, cînd un act aminteşte de un anume Cornan - pîrcă
lab din VăcăreştiB. 

Etapele ridicării mănăstirii oglindesc instabilitatea poli
tică a perioadei istorice respective. Construcţia mănăstirii în
cepe în primele luni ale celei dintîi domnii muntene a lui 
N icolae Mavrocordat (25 dec. 1715-14 nov. 1716); ea este 
Întrerupta de evenimente nefavorabile domnului (acesta este 
luat prizonier de către trupele habsburgice ce ocupă tempo
rar Bucureştiul) şi continuă În 1719 cînd N icolae Mavrocor
da t îşi reia tron ul. 

Aceasta, dacă este să dăm crezare pisaniei bisericii care 
arată că Nicolae Mavrocordat „ . . . mutîndu-se din domnia 
ţ:ării Moldovei în scaunul domniei Ţării Româneşti, den[tr Jii 
năstavul Sfin tei Troiţe ait începi~t-o fii nd leat 72 24, punînd 
temelie şi zidind pînă la un loc. I ar apoi, de pe judecăţile lvti 
Dumnezeit cele nepricepute la oameni, fiind pe acele v remuri 
războaie în tre împărăţii şi răzmeriţe În ţară s-ait întîmplat de 
s-ait luat oştile împărăţiei nemţilor cu toată împărăţia casa 
măriei sale şi l-au dus de l-ait ţim1t În A rdeal pînă ce s-au 
Împăcat împărăţiile : iar ditpă-ace cu ajittornl Sfintei Troiţe 
l-ait trimis de acolo cu multă oaste . . . şi din pronie dumne
zeiască l-au cinstit împărăţ·ia iarăşi cu scaunul domniei Ţării 
Româneşti .. . "9• 

Mănăstirea pare a fi aproape gata În iunie 1721 , cînd cti
torul o Înzestrează şi o închină P atriarhiei de la Ierusalim . 

„Deoarece deci bogata milă a lui D umnezeu ne-a învred
nicit şi pe noi a ridica din temelie o sfîntă mănăstire .. . 
afară din Oraşul Bucureşti, care este scaim al domniei no as-

5 Radu Popescu, Cronica Ţării Româneşti, „Magazin istoric pentru 
Dacia", vol. IV, 1848, p . 93 . 

6 N. Iorga, Cultura română sub fanarioţi, Bucureşti, Socec, 1918, 
p. 93. 

7 Idem, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 123. 
s Dornmente privind Istoria României, B. Ţara Romtinească, sec. XV l , 

voi. IV, Bucureşti , 1952, ar. 274, p. 274. 
9 Al. Elian, Inscripţii. medievale ale R omtini.ei.. Oraş1t ! Bucureşti. , 

voi. I , Bucure şt i , Ed. Academiei R.S.R. , 1965, p . 43 5. 
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tre, În locul zis Văcăreşti - avt Îm podobit w frumuseţea cu
venită după cerinţa bisericească pe care şi pentru înalta noas
t ră evlavie şi dumnezeiască rîvnă către sfîntul Mormînt am 
afi erisit-o patriarlm l-vti cetăţii l erusab mdvti" 10. 

Actul consemnează: moşiil e cu care este În zestrată mănăs
tirea „chiar moşia Văcăreş ti/or care este în j vtdeţul Il fo v uhti 
în care s-a clădit şi acea mănăstire a noas tră" . . . şi moş i a 
Suruia din jude ţul Teleorman 11 . 

Se pare to tuşi că zidul de .in c intă se te rmină abia în 1723, 
cînd Raidu Popescu con semnează: „lntr-aces t an s-ait iesprăvi t 
şi zid -vtl măriei sale de la Văcăreşti de jvtr Împrejur, prernm 
s-a1-t văzut şi ait mai aclabts măria sa mănăstirii şi aceas tă milă 
ca să ia În toţi anii din vama tîrguhti Burnreştilor din partea 
domneasâ i d in cît or ieşi al treilea ban" 12. Acelaşi lucru 
rezultă şi din scrisoarea lui N icolae Mavrocordat către patriar
hul Ierusalimului , din 14 iulie 1723, În care se ara tă că 
„ .. . s-a isprăvit Înconjitrul sfintei mănăstiri " 13. 

Sfin ţirea mănăstirii avea să a i bă loc ceva mai tîrziu, în 
1724, cu un fast ce trebuia să sluj ească întăririi prestigiului 
ct itorului. Ceremonialul este descris în amănunţime de Radu 
Popescu „ . . . într-acest an la septembrie 13, duminică, leatz,tl 
7233, a tîm osit Măria Sa Nicolae Vodă M avrocordat biserica 
Măriei Sale de la Văcăreşti, pe care Măria Sa au zidit-o clin 
lemelie, mănăs tire frumoasă .şi Împodobită cu toate cele ce se 
cade. fosă la această t îmosire ait fost mitropolitul ţării Kir 
Danil şi alţi arhierei străini, şi ait adus Măria Sa şi pe epis
copitl ele Buzău, K ir Stefan şi pe toţi egitmenii ţării depre 
la toate mănăstirile, şi preoţi mitlţi din Burnreşti, şi clepre 
la ţară .. . " 14 . Era firesc ca domnitorul să folosească eveni
mentul pentru a-şi întări poziţi a internă , Într-un moment în 
care o parte a marii boierimi, nemul ţumită de .represiunile 
aoestuia, din prima domn ie, Încerca să- l îndepărteze, orien
tîndu-se spre curtea imperială de la Viena 15. 

Din relatarea acestui episod, de un interes deosebit este 
pasajul În care se arata: „Ditpă aceea snindu-se domnul în 
case c1-t arhiereii, cu boierii s-ait bitcurat cu toţi şi au făcut 
mese mitlte, de ait ospăta t toţi arhiereii" 16. Este o indicaţ ie 
asupra exi stenţe i , la 1724, a unor construcţii reprezentative 
pentru locuit În interiorul mănăs tirii, numite în catagrafiile se
colului X IX „case patriarhiceşti " În amintirea probabil , a 
trecerii pe aici a patriarhului Hri sant N ottara În septem
brie 172717. 

Rezumînd, ·putem considera că avem date pentru a afirm a 
că primei faze de co nstrucţie - 1716-1724 - îi apar ţ i n: 
bise rica, casa domnească, pri mul zid de incinta şi probabil 
s tă reţi a. 

A lă turi de casele domneş ti, s tăre ţi e, paraclis ş i turn clopot
niţă, incinta mai Îng lo bează pe trei din laturile sale (nord , 
vest ş i sud) clădirile mănăstireşti: chiliile grupate pe laturile 
de vest ş i pe cea de nord În jumătatea sa vestică , o trapeză 
pe latura de sud şi , În colţurile de nord-vest şi sud-vest, cîte 
o cuhnie. Toate acestea sînt precedate de galerii pe arcade, 
deschise la origine, afl ate Închise cu zidărie şi geamuri În 
momentul Începerii res taură rii. Din documente şi descrieri, 
reiese că singura latură care avea o galerie pe două nivele 
era cea de est, care Înglobează la eta j paraclisul. În rest, clă
dirile ansamblului, - cu excepţia celor reprezentative şi a 
turnului clopotniţa - se desfăşoară pe un singur nivel, actua
lul nivel II f iind adăugat după 1856, Întrucît catagrafia din 
acest an - ultima pe care o posedăm - nu-l menţionează . 

O problemă spec i ală o relevă turnul clopotniţe i . Din punct 
de vedere logic, turnul ar f i trebuit să existe În această primă 
fază, închizînd astfel zidul de incinta. 

Problema dată r:i,i turnulu,i cLoponniţă rămîne de elucid at. 
Con siderăm că cercetarea arheologică şi de arhitectură ar 
putea da un răspuns la această Întrebare, oricum ceea ce 

10 E. Hurmuzaki , Documente privitoare la Istoria R omânilor, Bucu
reş ti , 1917, voi. XIV, partea a II-a (1716- 1777), ed. N. Iorga, 
Nr. DCCL, p. 872 (în continu are H urmuzaki). 

11 Ibidem, p. 873. 
12 Radu Popescu, op. cit., p. 95. 
13 E. Hurmuzaki , op. cit., doc. cit., p. 885 . 
14 Radu Popescu, op. cit. , p. 138- 139. 
15 D. Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţerei 

M1mtenesci şi a Moldov ei, trad. de G. Sion, Bucureşt i , 1859, voi. II , 
p. 185 . 

16 Radu Popescu , op. ci.t. , p. 139. 
17 Hurmuzaki, op. cit., XIV/2, p. 923 , nota 1. 

http://patrimoniu.gov.ro



vedem astăz i este o modificare din secolul al XIX-lea, prin 
s u p r aîn a lţarca sa într-un st il „bastard, neoclasic şi Empire" 18. 

Importanţa pe care domnitorul ş i cei din jurul său aveau 
s-o dea mănăstirii Văcăreşti este ilustrată şi de cererea ce se 
face , În 1729, că tre patriarhul Ierusalimului , Hrisant N ottara, 
de J se trimite un egumen aces tei mănăst i ri , specificîndu-se 
„dar să fie o faţă inaintată la treapta arhieriei, cîci acesta e 
sco /ml ,~i socolinţa a înă lţatului nostru domn ... " 19 . 1n 1730 
mitropolitul Anania de Bethleem este numit egumen a l mă
nă riri i Văcăreşti2D . 

Interesante sînt stihurile lui Mitrofan Grigoraş Ieromo
nahul În care este desc ri să mănăstirea: „Nicolai, htmina Înţe
le p(:ilor, descendente liti A lexandru M avrocordat, acelui Înţe
lept in t oate Exaporititl .. . a pits bazele din temelie a aces
LHi t:empht, pu-ternic, zidindu-l cit muri înalţi şi edificîndit-l 
cit co lumne de petre sculptate, pe care se rezimă toată puterea 
arcadelor si /Je care s tă tot cercul titrlelor. Cu poartă săpată 
cit f lori de micpm ele de fer asigură interiorul . . . " 21. în 
1730 ctitorul mănăstirii moare şi este Înmormîntat la Văcă
rq ti În naosul bisericii22. 

Fiul său , Constantin Mavrocordat, .îi urmează la tronul 
Ţării Româneşti pentru o dom nie n es igură ce a fos t între
ruptă În mai multe rînduri. Acesta a dat o importanţă deo
se bi t 'i mănăstirii Văcăreş ti desăvîrşind ansamblul monastic. 
Astfe l, el constru ieş te o a doua i nc intă mănăstirii ş i ri d ică 
paracl isul de pe latura de răsărit23. D apontes arată În a le 
sale „Ephemerides D aoes" : „Constantin fait bâtir ime seconde 
cnceinte au. monastere ele Văcăreşti, et elever Hne cha pelle 
sous l'invocation de saint N icolas". Secretarul lui Constan
tin Mavrocordat arată în continuare că aceste lucră ri, care 
s:: săvîrş i se ră În anii 173 2-1733, s-au făcut la recomanda
rc.1 lui Nico lae Mavrocord:a t . Aceasta reiese ş i din pisania p a
raclisul ui24. 

Mai mult decît atÎ t, din analiza pisaniei reiese că temeliile 
r a.r~cl isului fuseseră puse .~nteri~ r:. „fiul ;i moştenitontl tron~
htt zn locul acestor temeiu a cladzt şz a mfrumuseţat cu boga
ţii , zidind şi pridv or În patru colţuri" 25 . 

Interesant ş i semnifi cativ pentru evoluţi a mentalităţii din 
acea peri oadă este faptul că pisania paraclisului este scrisă în 
limba greacă. Constantin nu mai simte nevoia, ca tată l său , 
să sublinieze l egătura dintre el ş i societatea românească . 

P araclisul este p andant turnului clopo tniţă, asigurînd prin
cipiul organizării geometrice regulate ce apare pentru prima 
-0ară la ctitoria brîncovenească de la Hurez26. Avem ş i ast
fe l marcate cele două limite ale seriei monumentelor br:în
coveneşti , Văcăreştii fiind cea s uperioară. 

P aracl isul constituie o remarcabilă realizare arti stică , fiind 
poate alături de b i serică ş i de casa domnească cel mai reuş it 
obiectiv al mănăstirii din punct de vedere arhitec tonic. Ca o 
materializare a ampli ficării influenţei orientale pot fi subli
niate coloanele cu so.lzi, rezolvare rar Întîlnită la monumen
tele noastre. S finţ '.rea capelei avea să ai bă loc la 17 februarie 
1739 în prezenţa domnitorului Constantin Mavrocordat27. 
Astfel , reaEzarea paraclisului cunoaşte mai multe etape, fapt 
explicat de desele mutări din tron ale lui Constantin. Astfel, 
dacă lu crările Încep încă În prima domnie munteană a aces
tuia (1731-1733), pisania este pusă În 1736, iar sfinţirea 
are loc la începutul lui 1739, deci În a doua sa domnie 
(1735-17 41) . Se ob servă că aceeaş i cauză - instabilitatea 
politică ~ a determinat realizarea În etape atî t a ctitoriei 
lui N icolae Mavrocordat , cît şi a fiului său. 

18 V. Drăguţ, Mănăstirea Văcăreşti şi locul ei în context1ţl artei din 
Ţara Românească, „ B.M.I. ", 2/1971,· p . 35. 

19 E. Hurmuzaki, op. cit„ voi. XV/2, p. 1 034- 1 035, 
nr. DCCCCXCIII. 

20 Ibidem, nr. MVII, p. 1 048. 

2 1 C. Ierbiceanu , Cronicari greci carii atţ scris despre epoca fana
riot. ă , B Licureşti, 1888, p. 127. 

22 Al. Elian, op. cit„ loc. cit. 

23 C. Dapontes, Ephmerides Daces, 01J Chronique de la guerre de 
quatre ans (1136-1739), Publice, traduite et annote par Emile Legrand, 
Paris, 1861, voi. II, p. XLIV- XLV. 

24 Ibidem; Al. Elian, op. cit„ p. 440-441. 

25 Al. Elian, op. cit„ p. 441. 

26 V. Drăguţ, op. cit„ p. 36. 

27 C. Dapontes, op. cit„ p. 185. 
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În ceea ce priveşte necesitatea celui de-al doilea 'zid de 
in c i ntă, con si derăm că treb uie legată de intenţ i a domnito
rului de a t ransforma mănăstirea în reşe dinţa domnească ş i 
deci de necesi tatea dotării ei cu o serie de depend in ţe. în orice 
caz, ridicarea unui al doilea zid de i nci ntă în timpul lui Con
stantin Mavrocordat nu poate f i pusă la în do i a l ă . 

Acestea sînt ce le do uă etape a le desăvîrşirii complexului 
de la Văcăreşti. Amîndouă po t fi priv ite unitar ca expres ie 
a acclvticişi program, ca materiali zare a unei anume mentali
tăţi . Ceea ce vedem ridica t Între 1716 ş i 1739 este „monu
mentul p ur". Modificările ulteri oare const ituie istoria monu
mentului . 

Mănăstirea Văcă reş ti avea sa ioace un rol important. Se 
pare că începe să fie con siderată cea mai în semna tă m ăn ăs
tire din ţară. Pe aici se opreau oaspeţii de seamă ai domnului , 
veniţi de la sau mergînd spre capitala Imperiului otoman. De 
obicei, Văcăreştii erau ult imul po pas Înai nte de a a junge În 
Bucureşti, căc i era „cale de o oră de oraş '" . ( „ . .. clas Kloster 
Vakarest, eine Stunde weit aitsser Bitkarest . .. " 28) . Î ncă la 
1723 funcţiona o şcoa lă la Văcăre şti . Aceasta reiese dintr-o 
însemnare de pe un manuscri s În care se vorbeşte de un an ume 
dască l Antonie de la şcoala de la Văcăreşti 29 . El este un a şi 
aceeaş i persoană cu Antonius Strat igos, ce fu sese t rimis cu o 
bursă în Apus de domnitorul Constantin Brîncoveanu3D. De 
altfel, va f i trimis În 1728 de că tre domnul Ţării Româ neşti 
în Moldova, la cererea lui Grigore al II -i ea Gh ica3 1. 

În casa domnească N icolae Mavrocord at a organizat o 
marc b ibliotecă cuprinzînd numeroase rarităţ i bi bliof ile, 
care i-au atras invidia capetelor Încoronate din Apus, În spe
cial a cur ţii franceze. Biblioteca reunea un număr impresio
nant de cărţi ş i manuscri se32, dintre ca re unele fu seseră achi 
z i ţ io n a te de tată l domnului , Alexandru Exaporitul , altele de 
domn în su şi, iar o parte p rovenea d in ves tita b iblio tecă a 
sto lnicului C onstantin Cantacuzino de la Mărg ineni , ce fusese 
confiscată de domnie înd ată după ucidera sa. Astfel, biblio
teca de la Văcăreşti p oate fi recon stituită parţi al În primul 
rînd pe baza reunirii fon dului de cărţi care s-a aflat În po
ses ia stolnicului. 

Izvoarele menţionează exi s tenţa ~i ac ti vitatea un ei tipogra
f ii la Văcăreşti În anii 1741-174233. De altfel, În 1776, 
G herman egumenul mănăstirii trimitea prin negustorul Başa 
Dimitrie p atriarhului Hr1is·ant „ . . . cărţile de iertare ce le-am 
tipărit aice " 34. 

Se poate spune astfel că la mijlocul secolulu i al X VIII-lea 
exista un complex cultural cvasiin stituţionalizat, a cărui acti
vitate nu a putut rămîne fără urmări pentru evolu ţ i a spiritua
lită ţii româneşti . 

Ctitoria domnească a lui Nicolae Mavrocordat şi-a păstrat 
locul de frunte printre celelalte mănăstiri ale Ţării Româneşti . 
Astfel, egumenul său avea să joace un rol important În a doua 
jumătate a secolului al X VIII-lea, fiind un fel de „coordo
nator " al mănăstirilor închinate şi totodată depozitarul averii 
acestora. D e altfel, domnul Alexandru Ipsilanti dădea la 
26 iunie 1776 egumenului de la Văcă.r1eşti , În păstra1r1 :::, a verea 
tuturor mănăstirilor închinate35• Urmarea imediată a acestei 
aeţiuni o constituie raportul de la 26 august 1776 Întocmit de 
către acelaşi egumen şi înaintat patriarhului În care se dă 
seama asupra diverselor afaceri vizînd mănăstiri Închinate 
din Ţara Românească36 . 

28 E. H urmuzaki, op. cit„ vol. XIX/2, nr. LIV, p. 34. 
29 Ibidem, XIV/2, nr. DCCCLIX, p. 885. 
30 N . Iorga, Istoria învăţăm1ntului, Bucu reşti , 1971, p. 29. 
31 E. Hurmuzaki, op. cit„ nr. DCCCCLXII, p. 995. 
32 Catalogul bibliotecii mănăstirii Văcăreşti , la Hurmuzaki, op. cit„ 

voi. XIV/2, p. 1 040 şi la N . Iorga, Ştiri nouă despre biblioteca Mavro
cordaţilor şi despre viaţa muntenească în timp1tl lui Constantin Vodă 
Mavrocordat, „Analele Academiei Române, Memoriile seeţiuni i istorice", 
seria a III-a, t . VI/1927, p. 135- 170. 

33 N . Hodoş , I. Bianu, Bibliografia românească veche, Bucureşt i , 1904, 
vo i. II , pp. 54, 55, 61; N. Iorga, Istoria învăţămîntului . p. 36. 

34 E. Hurmuzaki , op. cit„ voi. XIV/2, nr. MCCLV, p. 1 250; V. A. 
Urechia, Istoria Românilor, Bucureşti , 1891 , voi. II, p. 443. 

35 E. Hurmuzaki, op. cit„ voi. XIV/2, nr. MCCXVI, p. 1 226. 
36 Ibidem, nr. MCCLIV, p. 1 247-1 269, nr. MCCLXX, p. 1 266-

1 268. 
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Perioada de înflorire a mănăstirii a fost curmată de răz
boaiele ruso-turce al căror teatru de lupte s-a aflat chiar în 
Împrejurimile sale. Prima ciocnire militară de lîngă Văcăreşti 
dintre armatele celor două imperii se plasează în an ul 177037. 

* * * 
Centrul de greutate al ansamblului îl constituie biserica, 

concepută la dimensiun i care depăşesc toate celelalte biserici 
muntene. 

Arhitectura sa reprezintă „o adevărată sinleză a principa
lelor construcţii religioase din Tara Românească pe in ter-val de 
mai mu.lte secole" 36. 

Biserica a fost pictată În timpul lui Nicolae Mavrocordat, 
căc i acesta arată Într-un act că „ ... a Împodobi t-o c1-t frumu
seţea cuvenitti, după cerinţa bisericească ... "39. 

În catagrafia din 1856 se menţionează că „biserica este 
t:ot cea veche, Însă pe dinăimtru zvtgrăvit din nou peste tot" 4D_ 

Deci, la mijlocul secolului al XIX-lea a avut loc o acţiune 
de repictare a bisericii, care este atestată şi de existenţa mai 
multor straturi de pictură. 

Casele domneşti au fost folosite încă din vremea lui Con
stantin Ma vro.cordat ca reşedinţa domnească . Astfel, în 17 40 
Jean Claude Flachat, aflat la Văcăreşti, le denumeşte „La 
maison de Plaisance dit prince"41. La începutul celei de-a doua 
domnii a lui Alexandru Ipsilanti, acesta va folos i casele dom 
neşti ele la Văcăreşti drept reşeclinţă42. 

Casele domneşti preluau planul ele palat brîncovenesc, lo
cuinţa propriu-zisă aflîndu-se „pe o pivniţă cu dovtă beciitri 
dedes;tpt" , după cum menţionează catagrafia din 185643. Aşa 
cum reiese din aceeaşi descriere, ele se compuneau din
tr-un „salo1i cit şapte f erestre, geamuri şi fi are, zăbrele şi jaht
zele ... " ş i din „ şap te odăi mari şi mici, bolte cu trei săliţe 
,5i o plimbătoare, pardosite cit scînditri. de brad". 

în faţa caselor domneşti, catagrafia din 1845 menţiona „un 
coridor mare cu scări de piatră săpaţi, care comunică cit galeria 
ce trece pe dinaintea paraclisitliti. Dintr-acest coridor coboară 
În rnrte o scară de piatră" 44. Acest aspect, păstrat ş i astăzi, 
trebuie să-l fi avut aceste con s trucţii dintru Început. 

încă la 1740, acelaşi Flachat, obişnuit cu arhitectura pe ver
ticală a Occidentului sp unea: „il ressemble plvtS a des casemes 
qit' a im monastere" 45. Geometria severă a întregului complex 
1-a făcut să remarce acest fapt, dar mai departe el apreciază 
porticul „qiti regne tout autour de la covtr et qiti y forme 
deux belles galeries" 46. Iar despre biserică spune că este cea 
mai frumoasă din lumea ortodoxă47. 

În 1775, În plină perioadă de prosperitate, mănăstirea are 
un litigiu cu locuitorii oraşului Giurgiu, care revendică moşia 
Suraia „de la care mănăstirea culegea 2 OOO de lei amtal"4B. 

în 1784 mănăstirea este afectată de un incendiu, după 
cum reiese dintr-o scrisoare a egumenului49. 

în 1786, la Văcăreşti va fi găzduită lady Craven care 
ne vorbeşte „ . . . d'im coiment grec, don t la covtr in terie1,tre, 
belle et spacieitse est entovtree d' ime cloître avec des arcades 
gothiqitcs" (sic!)5D. 

în 1793, Von Reimer, membru al unei ambasade ruse ce 
mergea la Poartă, aminteşte de „frvtmoasa mănăstire Vtică
reşti"51. 

La Începutul secolului al XIX-lea, mănăstirea suferă de 
pe urma deselor războaie ruso-turce. Ea este pe rînd ocu-

37 Ibidem, voi. XIV/2, nr. MCCV, p. 1 209; D. fori no, fstoria Da
ciei, p. 168- 169. 

36 V. Drăguţ, op. cit. , p. 36; tot aici se face o aprofundata a naliză 
a planului bisericii ş i legătura cu planurile altor ctitorii anterioare. 

39 E. Hurmuzaki, op. cit ., voi. XV/ 2, nr. D CCL, p. 672. 
40 Bibli oteca Academiei R.S.R. , Seqia manuscrise, mss. ro:11 . nr , 727, 

f. 38. 
41 N . Iorga, Ştiri no11ă . .. , p . 148 . 
42 V. A. Urechia, op. cit. voi. VIII, p. 713 . 
43 Bibliote.ca Academiei R.S.R ., Msse, mss. rom. nr. 727, f, 38 v. 
44 Ibidem. 
45 N. Iorga, Stiri nouă p. 166. 
46 fbidem. 
47 Ibidem. 
46 N . Iorga, Ştiri nouă . .. , p. 148. 
49 E. Hurmuzaki, op. cit., voi. XIV/2, nr. MCCXXVIII, p . 1 226. 
50 Vo_yage de Milady Craven a Constantinople par la Crimee en 

1786, ~ari , 1789, p. 260. · 
51 H. von Reimer, Reise <Ier rnssisch-keiscrlichen Gesancltschaf t a11 

die othomanische Pforte im Jahr 1793, Petersburg, 1793, voL II, p. 133. 

pată fie de armatele ţari ste, fie de cele turceşti. Astfel , este 
ocupată de armatele ruseşt i În l 805 ş i 180752. 

In 1822 se iau măsuri pentru repararea mănăstiril o r Co
troceni ş i Văcăreşti, destinate să servească drept „cartier" 
celei mai mari părţi din garnizoană53. 

,fo 1802, În urma puternicului cutremur de pămînt cc a 
afectat Întreaga Muntenie, se prăbuşise turla de peste naos ; 
ulterior a fos reconstruită din lemn , dar în timp şi aceasta a 
clisp ărut54 . Turla de lemn exista la 1836 ş i 1845, dar nu mai 
e amintită În 185655. Un alt cutremur care a afectat mănăs
tirea Văcăreşti a fost cel din 1838, cînd s-au produs mari 
fisuri la biserică şi la casele domneşti55_ 

Din secolul al XIX-lea datează trei catagrafii ale mănăs
tirii Văcăreşti . Prima datează din 1836, dar se ocupă mai 
mult de averea mobilă a mănăstirii57. în 1845, anul celei de-a 
doua catografii, Încep lucrări de reparaţii ce se Întind pe o 
perioadă de 11 ani. Ele sînt conduse de arhidiaconul Iov . În 
acest interval se repictează biserica58. 

După înăbuşirea revoluţiei de la 1848 a urmat perioada 
dublei ocupaţii turco-ţariste. Acestei epoci i se datoreşte înce
putul declinului ctitoriei Mavrocordaţilor de la Văcăre şti . în 
toamna lui 1848, are loc pentru prima oară transformarea 
mănăstirii În temniţă politică . Aici trebuiau aduşi partici
panţii la revoluţie. Iniţiativa aparţine generalului Li.iders, 
comandantul armatei ţariste de ocupaţie . Astfel, Într-un ordin 
se menţiona: „Excelenţa sa Generalul Luders prin nota din 
21 face cunoscut căimăcămiei că pentru aşezarea arestaţilor 
politici şi a roţii de caravtlă găsind îndemănatică mănăstirea 
Văcăreşti, a {;?onmcit să se mute acolo mîine cei aresta/:i În 
mănăstirea P umbuita"59. 

De asemenea, ordinul prevedea ca Departamentul Cre
dinţei să ridice imediat odoarele mănăstirii. Totuş i , multe din
tre acestea au fost pierdute. Aici au fost deţinuţi numeroşi 
participanţi la revoluţie, dintre care fruntaşul revoluţion a
rilor Popa Şapcă, membru al primului guvern provizoriu for
mat la 9 iunie pe Cîmpia de la Islaz. în perioada 1848-
1868 Văcăreştii şi-au menţinut atît funcţia de mănăstire , cît 
şi, efemer, cea de închisoare. În 1868, Văcăreştii devin Închi
soare permanentă6D. Astfel, mai bine de un seco l, Bucureştii 
au fost privaţi de unul d:ntre cele mai frumoase monumente, 
iar cercetarea ştiinţifică de istorie, istoria artei ş i arh itectură 
a fost practic lip s ită de un monument cheie pentru Înţelege rea 
procesului artistic românesc. 

În această perioadă s-au efectuat la mănăstirea Văcăreşt i 
o serie de reparaţii. în februarie 1863, Într-o scrisoare către 
ministrul Cultelor se semnalează că „F ortuna ce au da tit În 
zilele trecute au dezveli tu parte din Învelitoarea bisericii mari 
despre altar, precum asemenea şi la casele cele mari, s părgzn
cht-se v reo do wz.eci de geamvtri . . . " 61. În vara lui 1864 se 
termină reparaţia acoperişului de tinichea de la „ .. . casele 
mari CÎltt şi după Biserica din Mănăstirea Văcăreşti . .. "62. Dec.i 
Între 1856 ş i 1864 se în locuise acoperişul de olane cu cel 
de tinichea. O nouă furtună, În februarie 1865, produce noi 
deterioră ri monumentului: „ ... dezvelirea bisericii Văcăreşti, 
azvîrlindu-se tinicheavta după biserică , stricînd1;,-se şi cîteva 
jghiabitri, ditpe la streaşină. Asemenea şi de la turla mare a 
căzut o bitcată de tencuială din năuntru de la pantocrator"63. 
Ştiind că turla de zid s-a prăbuşit Încă din 1802, această in
formaţie ne conduce la ipoteza că o nouă turlă, poate din 
lemn, reconstruită Încă o dată , după 1956, a fost pictată. 

În 1867, se semnalează existenţa unui mare depozit de 
tutun al Regiei Statului în beciul casei domneşti 64 . Un raport 

52 E. Hurmuzaki , op. cit., voi. XIX/ 2, nr. DXXXVIIJ, p. 434 , 
nr. DXLII, p. 438. 

53 fbide m, voi. XVI, nr. MMXIII, p. 1 061. 
54 V. Drăguţ, op, cit., p . 39, nota 8. 
55 l3iblioteca Academiei R.S.R ., M sse, mss ro·11. nr. 727, f. 29. 
56 „Buletinul Societăţii Române de Geografie" , III/1877, p. 90. 
57 Biblioteca Academiei R. S. Ro:nânia, Msse, mss. rom. nr. 727, 

L 20; Arhiva i sto rică centrala, Fond Ministerul In strucţiunii, dosar 
137/ 1845 , 

56 fbiclem. 
59 Dornmente privind anul 1848 în Tările Româ11e , Bucureşti , l 903, 

vo i. V, p. 294- 295 ş i urm. 
60 Arhiva i sto rică centra.la, Fond cit., dosar 129/ 1864. 
6 1 Ibidem. 
62 fhidem, 
63 Arhiva istori că centrală, Fond cit. , dosar 129/1864, f. 27. 
64 fbidem, f. 68 v. 
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al un ui tehnician din 2 martie 1867 observa „ ... am văz it t 
că mt mtmai învelitoarea ele tinichea clitpă casele principale 
a f ost vătămată clin canza vîn t itrilor, clar În mare parte 
chiar şi căpriorii clinpreimă rn arterele ele scînclnri sîn t săltate 
din lornl lor; Asem enea şi acoperămîntHl galeriei ele ală turi a 
s1,tf eri t În mai mitlte părţi" 65. 

1n 1868, Mini sterul de Interne, devenit beneficiar al mo
numen tului , cerc planurile mănăstirii „ca să se înlesneasc.'l la 
lucrarea cc v oim să facem pentrn a aduce lo calvtl În chest i1,m e 
într-im aclevt'lrat stabiliment ele închisoare"66. 

Acum va începe se ria de constru cţii specifice noi i func
ţiuni cc va altera treptat spiritul mon umentului . C redem că 
ceea cc aparţine perioadei de după 1868 poate f i considerată 
con s tru cţi e paraz itară ce trebuie în lăturată de procesul de res
taurare. (Este vor ba În primul r înd de unele constru cţi i din 
a ripa s u c.l i că a incintei mănăstireşt i .) 

În t imp cc se construia o serie pe corpuri no i, degradarea 
monumen tului continua. în a ugust 1869 se vorbea de defec
tarea u şilo r de fier ale bisericii mari , care i e şi seră din tocul 
lor . a,rn cît mt se mai p1-itea deschide şi Hmbla prin ele"67. 

Starea p recară a p aracli sului constituie obiectul a mai 
multe relatări de la Încep utul deceniului 8 al secolului trecut. 
Astfel, în a ugust· 1871, p ri marul Bucureşti lo r după o vi zită a 
mănăs t irii t ransfo rmată în penitenciar ce o făcea „at ît penlrn 
ci observa curăţenia, cît şi soliditatea clădirilor " relata minis
t rul ui C ultelor „că paraclisul clin f1mclitl rnrţii amenin(:ă să 
cacl,1 f iind sprijinit pe cleclesvtbt cu bîrne d e lemn . .. " Foarte 
interesantă ni se pare remarca aceluiaşi primar: „acest para
clis pe lîngă, că completează încon jurnl rnrţii esle şi ele o 
ar hit cc lmă antică, care trebiiie conservat cit religiozitate"6°. 
O probă semnificativă pentru ideea de respec t În faţa monu
mcnrclor istori ce. Dar poate tot atît de semnificativ ă pentru 

65 I bidr111. 
(6 I /;idem, r. 75. 
67 !/;idem, l'. 92. 
0a lhid('l/1 , r. 103 , 104, 110, 114. 
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· o realitate, nu atît de fericită, este şi re zolu ţia pusă de 
mini·s1tru.l Instruqiu n ii pe a eas.tă :>OI'~so1are (.mini.snru care nu 
em alt ul decît Titu Maiorescu): „La d osar, nefiind bani" . Pe 
de o p arte conştiinţa necesităţii conservării mesajelor materiale 
ale tr~c utului , pc de al ta lipsa de fondu ri p entru astfel de 
acţ1un1. 

în iulie 1872 se arată ca iminentă demolarea pridvorului 
paraclisului ; la fel În 1873, Într-o no tă ce p urta semn ătura 
primului ministru Lascăr Catargi69. Din ceea ce observăm 
as tăz i rezultă că s-a renunţat la dărîmarea lui , fiindcă prid
vorul ce îl vedem este contempon.n cu restul paraclisului . 

De un interes deosebit sînt ştirile despre grădinile ce Încon
jura u mană ti rea. Evidenţa unor vi i ş i livezi p e acest deal ne 
es te semnal ată de doc umente încă de la finele secolului XVI 70 . 
Această grădină a persistat şi după ctitoria mănăstirii7 1 ş i În 
parte există şi as tăz i. O rest aurare fid elă ar merita reamena
jarea gră dinii pentru a se crea un spaţiu ambiant În sp iritul 
istoriei monumentului. 

* * * 
Rczumînd datele istori ce expuse, conch idem că ele oferă 

premise ş tiin ţificc pentru restaurarea monumentului. Avem 
datarea tuturor ob iectivelor importante ex istente, care, în 
ciuda unor transformări recente, în cea mai mare parte din 
perioaJda interibeli1că, pa•sU!'e:ază stru1ctura ori.g,inrn ră . 

I sto ria monumentului nu se poate Încheia fără a aminti 
luna octombrie 1973, cînd ansamblul Văcăreşti a fost deza
fectat de folosinţa sa neadecvată şi r edat circuitului ştiinţifi c. 
Se făcea un act de dreptate culturii româneşti. R estaurarea 
Complexului de la Văcăreşti şi transformarea sa Într-un an
samblu cultural va avea impli caţii majore p e p lan ş tii nţi fic, 
e ducaţi onal ş i turi stic. 

G9 [ bic/em, f. 130. 
70 Docmne11te privi11c/ Tsto :ia României B. ]"ara Ro •nâllcască, sec. X \l / , 

,-o l. V, Bucureş ti, 1952, nr. 17, p. 26. 
7 1 f\ rhiva i sto ri că centr:i.l ă, Fond . cit. , dos:i. r I 29 / 1864, r. 32. 
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