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Deşi aflali în apropierea Bucureşlilor, biserica din Buciumeni a 
rilmas,penedrepl,pu!incunosculi. 

Prin anii ·70 Pr. Aleitcanu, parohul din acea vreme, intiiind valoarea 
lăcaşului şi ne<:esitatea conservilrîi lui, a urcat adesea Dealul Patriarhiei. la 
fosta Direc1ie a monumentelor istorice, solici1ind specialiştilorsil-i acorde 
atcn\ic. Diind curs apelului respectiv, obiectivul a fost investigat şi propus 
pcntrulistamonumentclor. 

Biserica lrop~rte generoasa livadă cu un conac boieresc, cons1ruc1ic 
radical transfomuu.a, ce găzduieşte azi şcoala comunalii. Odinioari când 
biscricaaparţincacurţiiboiereşti,caslujeadeopotrivAşiobşteasAtească 

Asemenea va fi fost sîtua!ia şi alunei când, în sAlişte, dăinuia un strabun 
lăcaş de lemn, alecArui vestigii nu au fost surprinse arheologic, pllm!ntul 
continuândsăletiinuiascil. 

În l7871a 15septembriesesilvârşeşte,conform inscrip1iei,ctitorialui 
Constanlin bw vei stolnic şi a clrei piatrl de temelie în acelaşi an fusese 
aşezat!. A fost inchinati Sf. Constantin, impilratul luptitor şi înving.litorin 
semnul Sf. Cruci şi mamei sale Elena. cea care plini de râvnii creş1inA, a 
avutharuldeaaflalalerusalimpartedincruceapecarepAtimiseşifusese 

rilstignitlisus,FiulluiDumnezeu 
Hră îndoială ca hramul ales îşi avea ca motiva1ie comunitatea cu 

numele ctitorului, dar, tot flril îndoială, acesta cun~tea rolul primului 
împărat creştin ln istoria Ortodoxiei. O succinlA, dar atenli privire asupra 
lăcaşurilor închinate Sf. lmplrafi ne îng.liduie afirmafia cil acest hnun nu a 
cunoscut răspândirea atinsli de alte praznice, precum: Sf. Arflanghdi, 
Cuvioasa Paraschiva. Sf. Nicolae, Adormirea Maicii Domnului, dar nici nu a 
fostignorat.Faptuldlinuiriipetotcuprinsul!Jiriiaunorbisericidelemncu 
acest hram, presupune o mai mllnl fre<:venţll a lor în ITC<:Ut. Dacii pentru 
prestigioasabiserîcApatrîarhalA(l655).saupentruvcstitabîseritamarea 
milnilstiri1 Hurez ( 1699), hramul Sf. lmpilra\î Constantin şi Elena se poate 
justillcaprincomunitateacunumelectitorilor,ConstantinŞerbanVoievodşi 
rcspc<:tivConstantin Brâncoveanu Voievod, nu aceluiaşi fapt isedatoreaz.11 
ctitoria Sf. lmplra1i a lui Matei Basarab de la H.rgovişre (1650). Exemplul 
eviden!iazil,f!rălAgadii,gândulvoievozilorctitoridecinstircaîmpilratului 

luptător şi apilriltor al creştinătălii şi al mamei sale Elena. Comunitatea de 



nume a ctitol\llui cu acela al Sfllnrului de hrum se suSJK\e istoriceşte. 

Amintim, în acest sens, biserica de lemn Sf. lmplira!i {azi dispAnllii), de la 
Schiau (Argeş), fli.cutii de stolnicul Constantin Buqenescui, dupi ~pusa 
documentului. Adăugim aces1eia biserici de zid, cu acest hram şi ai căror 
ctitori punau numele de Constantin, bisericile Sf. impiira\i-Obedcanu din 
Craiova, biserica din Româneşti (Tg. Jiu), bisericile din Fioru, Stoiclineşti, 
Dumitrcşti, Sopot (Olt), oprind exemplele prin mcn\ionarca bisericii Sf. 
Împlra\i, monument istoric, din Bucureşti, primii doi ctitori principali 
numindu-se Constantin. 

Integrând biserica Sf. lmpliraJi de la Buciumcni prin hramul ei în 
spirirualitatca is1oricii,vomproccdaascmeneapentrufiin1Dconstructiviişi 
dccoralivi, cc o prezintli, nc!inând seama, dcocamdatii, de învelişul 

înnoirilor, de deteriorările şi pierderile suferite in timp. Pere\ii bisericii 
unneazA un plan triconc (cu abside poligonale la eKterior, semicirculare la 
interior), cu pronaosul supraliirgit. De tradi\ie veche, fonna tipologicii 
semnalatli, capătă consistcn!A prin biserica mănAstirii de la Cunea de Argeş 
(1512), înlil!alii de Neagoe Basarab. Plecind de la aceasta planul înfll.\işat 

este preluat, in1crpreta1,adccva1,pcmaimultdetreisecole.Pen1ruveaculal 
XVI-iea, sus1in afinna1ia, biserica inîjială a milnlistirii Radu VodA, ca şi 
aceea a milnlstiri Cobi o (Dimbovi!a). 

Pentruvcaculunniitorsepotaduce,incompletare,prcstigioasectitorîi 
voievodale, precum biserica milnlistîrii Clildiiruşani (Matei Basarab), pe 
aceea a Patriarhiei (Constantin Voievod), pe aceea, acum în recliidiredupi 
demolarea din 1984, a miinlstirii Cotroceni (Şerban Cantacuzino), biserica 
marc a mănhlirii Hurezu (Constantin Brâncoveanu). Veacul al XVIII-iea, 
lnmul\cşte dovezile planimetrice, în discu\ie, dintre acestea alegând, spre 
men\ionarc biserica, şi ca displlrulii, a milniistirii Viicircşti, biserica 
mlinAstirii Antim, bisericile Cre!Ulescu, Stavropoleos, Sf. Elefierie, Sf. 
Ştefan, Sf. lmplirali, din zestrea bucureş1eani, bisericile de la Rifov 
(Prahova), To\i Sfin\ii din Râmnicu Vâlcea. lncheiem seria exemplelor cu 
biserica Sf. NicolacdinTunari,ana1ăcaşilicaşulcuhrumul Sf. implira!i 
din Buciumcni, in mediul ambiant al împrejurimilor Capilalei. Vitalitatea. în 

r~:~i0~ea:a ~~~1i~~~i8J-~::7!:r:~~;;:';e c::t;u::~!~=rş~lb=~t~:tu~fi 
române, N. Ghica-Budeşti, sa o socoalii a constirui un tip clasic, penin! 
veacul respe~tiv. ln sistemul acoperirii spaJiului interior comanditarul 
Constantin biv vei S!Olnic, a cerul meşterilor procedeul, cu profundă 

semnificajie în arhitectura noastră veche - cel al cupolei, procedeu ce 
trecuse şi în Transilvania. Reglsim, astrei la Buciumeni, câte o cupolll., pc 
pandantivi şi arce dublou, peste pronaos şi naos. Altarul, cu o firească 



lcgAluriicunu.vu.,esteacoperitcuosemicupoli,câtcominiscmicupollifiind 
şideasuprahorelor(absidclorlatcralc).Oarcadlpolilobli,sprijinitApedouA 

coloanc,despancpronaosuldcnaos. 
Revenim la exterior pentru a observa decorul faţadelor, acesta la 

rându-i,înscriindmonumentulprintreceleceilus1reazăocpocidcinflorire 
clasicAaarhi1ec1uriiromlineş1i 

Untorsimplu(nuputcmşlicumafostini!ial),partajeaz!fa1adclcpe 

douiregislreocelde sus, mai mic, flrldecor, de nu va fi avui cercuri în 
grosimeazidului,asemeneacelorde la Stavropoleos,saude la Sf. Ştefan 
Registrul, spa\,ios, de jos este decorai printr-o succesiune de arcade oarbe, 
trilobc,cuvlirfulînacoladli.;edescarcApepilaştri.Seînrudeştedecora1ia 

faţadelordelaBuciumenicuaceeadelaCol1ea, Viclreşti,Stavropolcos,Sf. 
Elefterie (Bucureşti), Rlifov (Prahova), Tunari şi exemplele in acest scop 
maiputlindu-seadliuga. 

La Buciumcni, forma arcaturilor se regăseşte la arcadele fereslrelor, 
dinspreex1erior(la1n1criorremarcându·seaccentuataeva:i:are, îngTOSimea 
zidului).Arcadatrilobată,înacoladi,afostreluataşilaintrărilealtarului(in 
numlirdedouA,dupiunobiceistrAbun). Unveşmântpi.;tat,frumos.;olorat, 
adatslrlilu.;irebisericii,umpllinddc uimire ochii creştinilor şi de bucurie 
sufletelelor.Dinnefcricirevremeanul·acroţat,devinlifiindcutremurele, 

dar şi neglijenţa, lipsa puterilor materiale ale enoriaşilor, ş.a. Pictura, cu 
mândrie şi gencrozitateoferitlidc ctitor, cu drag şi har realizată de zugrav, 
poartli rănile Ilicule în timp. Fragmente însemnate au fost distruse prin 
injectarea cu ciment a fisurilor, prin modificirilc aduse boltirii. Io pofida 
daunelor sugera1c, dccora1ia pictată păstreaz.lli, în ansamblul ei, farmecul 
fromuse\ii trecute. Programul iconografic este cel de tradi!ie bizantin.li, 
zugravul sau zugravii, ncparăsind, în executarea ci, erminiile, cariile de 
pictură.Amintind1conografiaaltarului:Sfin\iiPlirinJiaiBiscriciiRisliritenc; 

jcnfa lui Avraam; Cain şi Avei, vom sublinia redarea chipului lui Dumnezeu 
Tat.111, din susul bol!ii, dar şi a Mariei Platitera, cu tronul striijuit de 
arhangheli, de pe cslul w;estcia. Din pictura naosului, prelungita în allllr, 
men1ion.lim Naşterea Maicii Domnului, Ana o;u Maria în bra!C şi respectiv 
Vovidenia Bogorodiţa (Intrarea în biserici a Maicii Domnului). Iisus Hristos 
Savaot,tronurileşiceteleingereştisuntzugrăvitepecalotanaosului.Scenele 
din pacimilc lui Hristos. din care se remarci ,J/.Uslignireo între 1U/hud", de 
pe timpanul vcs1ic; chipurile slin1ilor mucenici şi militari, fac pane din 
programul naosului. Din pi.;tura acestuia insisllim însli asupra scenei 
,,Deisis" (Rugăciunea), temll fundamentali în iconografia. bizantini 
A~tcmulll în conca absidei sudice, lângl alw, scena îl reprezinll pe Iisus 
mare arhireu, tronând în1re intcrcesorii Marie şi Ioan Botez.lltorul, rede!i 



întregi, duplunlndn1lgi1modcl brâncovenesc. Absidaopusli(ceanordicli) 
este dominatl de chipul împilrawlui Constantin şi cel al mamei sale Elena, 
deopaneşi de11h1111Sf. Cruci,chipuriasupracliror11s-11uîndrepU11cumull 
z.elanisticşirAspundere,zugraviibrâncovencştişiposlbrâncoveneşti. 

Dinpicturapronaosului,ceamaiafectatildeconsolidareazidurilor,o 

~~~:~~ :Uce~::-i:i ~:~~~e, ş~!:t~ ~~~= :~~pl=~~-tj~ ~~~~ 
impu\inliriişi astliriieiprecare,picturadelaBuciumeni oferlprilejuridea 
admirachipurilepersonagiilor,precumpeacelaal blilrinului Avraam,pcal 
luiAvel.tânilrnevinoval,peacelea,cuimpilrilleascli1inutil,al luiConsuintin 
şi al mamei sale Elena, pe ale celor pline de răspundere şi dragoste din 
,,De1sis". Umane, personagiile au o accentuală expresie de severitate -
blti.nd!,ob!inut.lindeosebi,prin dublaareuireasprâncenelor. Evident.Iesle, 
deascmenca,boga1iaveşmintelor,inc4rcatecuperleşibrodcrii.Seeonstat.1 

frecvent.a ,,bedemi/e1'', piesl!. de veşmânt arhieresc, brodat.I, de fonnli 
rombică, speeifieA eeremoniilor onodoxe. Se cuvine a aminti şi aureolele în 
stuc,remarca1elnclidinpicturaluiMateiBasarab. 

PrezcntareapicturiimuraledelaBuciumeni,constituieinateast.lfaz.A 
numai o provocare la cercetarea viitoare, cu muli răgaz, in scopul 
identificării întregului program iconografic, al decorului, atât de 
brâncovenesc prin milnuria crâmpeelornllmascln par1ea de jos a pere\îlor. 
Desenul chipurilor, puterea de e>1presic, ne poartilgândul, lada.scilul Radu 
zugravul. locuitor in Bucureşti in acea vreme, autor al picturii bisericii, 
dispinue, de la Giuleşti-Silrindar. Conştient de rolul anei sale zugravul îşi 
pune adesea, în pictura de la Buciumeni, semnul de marc meşter, pc eare ii 
SUl"Jlrindemlnalt.ar,pcest(insoţitdepentagramamagicli);lnnaos,peeartca 

deschis.li a lui Iisus, din scena ,,Deisis"; pc filactcra Cuvioasei Parascheva 
din glaful unei ferestre a pronaosului (lnso1i1,aici, de discul solar, milrginit 
de triunghiuri). Sunt simboluri asemenea celor lba1e de Radu zugravul în 
pic1ura de la Gura Viii (Vlilcea), sau în aceea amin1it6, de la Giuleşti
Slirindar, unde artistul colaborase cu Ghcorghe :i;ugravuL 

Grafia legendelor de la Buciumeni, a acelora mai bine conservate, 
indica un bunmânui1oralcondeiului,duplicum copenacliriilorvlideşie un 
cunoscltoralmcşteşugului legilrîi, în piele, al acestora. Vaintralnatcn1ia 
cen:etărilorviitoareşiidentifieareapcrsonagiuluidepeintradosularcului 

vestic al pronaosului un frumoschipdeierarheu crucea în mânii, bogat 
înveşmântat,cupatrahir(maipu1inposibilalboieruluietitor,cueaflan).Din 

legenda,inmarcpaneşlC1111il,pareasedescifra<popa>Şerbcan>. 

Cercetarea ulterioariltrebuies.li insis1casuprapicturii lâmplc1 de zid, 
alcatuit.I din friza praznieelor (în numlir de 13) şi de Rilstignirea cu 



moleniile,picturAccpropuneaceiaşipaletAcuaceea.apicturiimurale.Deo 

parte şi de alta a uşilorîmpArAteşti suntzugnlvitecompozilii decorative 
florale(directpeperete),ccevociipoaleledeicoanealevcchîlor!âmple. Un 
aportînsemnatlaidentificareazugravuluipoateavearestaurareacelordoull 
icoanerimasedinregistrulîmplln1tesc,cureprezentarca,,Deisis",eulisus 
mare arhiereu investii cu bedcmi!4, având, în decor nori, busturile 
interecsorilorşirespcctivcclalMarieicuPruncul,strAjuitedef!.rhangheli, 

toatedegajlndzelulunuirenovator. 
Tâmpla de la Buciumeni atrage atenJia de la cea dinuii privire, prin 

uşile împArAteşti sculptate în lemn, cu redarea sugestivii. a grifonilor 
(dragonilor),câtedoideoparteşidealtaausciorului,uşiceseconstiruie 
într-o operA de referinJ! pentru arta lemnului din veacul al XVIII-iea 
Acelaşidomeniuesteîmbogll.jitşiprinuşaintrAriivestice(adusli.desigur,de 

pesud). lmpllrjitApepatrurcgistre,uşaestedecoratăpemotivul, invogA,al 
florilorşifiunzelor,stilizate,unelesugerândaripideheruvimi. 

Cu atâtea elemente autentice, constructive şi decorative, Biserica Sf. 
lmpAra!î de la Buciwneni este un monument reprezentativ pentru vremea 
ridiclrii sale, dczvAluind personalitatea luminatA a ctitorului şi priceperea 
meşterilor. 

Flleând, acum, abs1racjîedemodificlrîle aduse bisericii, în ultimele 
decenii,ob!inemmodelul,deîncepul,al llcaşuluidelcmn,decarcetitorul 
nuvafi(pststrAin. 

Biscrica,dezidnuaavuttum-clopotnilă,acoperişul,cuinvelitoarede 

silă, fiind unitar. Clopotniţa a fost, desigur, detaşai.li, asemenea celei a 
llcaşului de lemn. Aceluiaşi model i se poate datora lipsa pridvorului, 
timplacunumaidou4inlrlri,caşiaccesulsudicinbisericA,uhcriormutat 

pevest.ArimaslaloculsAucadrulinldrii,sculptatpemotivulvrejuluicu 
fiunze cân:el, chenar ce mlrgincşte lateral şi actul de naştere al bisericii, 
slpatinpîatrii,cudatadel5septembriel787. 

Ne-am strAduit sA W"llt!m cA Biserica Sf. lmplraJi din Buciumcni 
păstreazA,inesenţafiin1eiei,valen1eleceoîndreptAJesclacalitateade 
monument istoric. Am afirmat cA spre lumina istoriei şi aceea a mai bunei 
cunoaşteriaarteiceoprezm1A.totulpoa1econducelacerce1ăriaprofundate 

Vorfiavuteînvedere,decAtreacestcaşidescifrareanumeroaselorzgrafite, 

chirilice, de pe glaful ferestrei nordice a altarului şi de pe arcada 
semicilindrici a nişei proscomidiei, asemenea căreia trebuie sll. fie ş1 
diaconiconul,depesud,acuminfundatcuundulapdelemn.Reparatli.dupA 
anul 1977, pusli la adapost, de capriciile vremii, Biserica Sf. lmplra\i 
îngll.duie rAgaz ccrcellrii sale, cu dcarnlnuntul, competenJ! şi dragoste, 
monumentul constituind o sintez.A a artei româneşti din al XVIII-iea veac.· 
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2. 
Vedere 
,,~ 

altar. Decorul faţadelor 

L BisericaSf. Împăra\i. Vedere sud-est. 

4.JcrtfaluiAvraam. 

3.Picturâdinaltar.Sf.Spiridon 



5. Decaliudinpicturapronaosului 
semnedemcşcer. 

8. Fragmen!dinlilmplii. Frizaprn:micelor. 

7.Personagiuvo!ivdinpronaosdepein!radosularculuiintrării 



9.lcoanăîmpărăteasddinsec.alXVIIJ-lca 

Ocisis 

10. Icoană împărătească. Maria cu Pn.mcul, sec. a! XVI Ii-lea 
.„----~ 

11. Uşile împărăteşti. 

!~dCadrul fostei intrări de_ pc 

Summ~ry 

TheBuciumenichurchis loca1ednotfarfromBuclweS1andislinleknown. ahhou&hits 
anributes r<:cotnrncnd it u an important hisiorical monument, • syntheois of !he 


