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DOUĂ INSCRIPTII PRIVITOARE LA 
' 

SPITALUL BRÂNCOVENESC DIN BUCUREŞTI 

dr. Panait I. Panait, 
drd. Grina-Mihaela Rafailă 

Timp de 146 de ani (1838-1984), oraşul Bucureşti şi numeroşii suferinzi veniţi 
din Ţară, au beneficiat de serviciile Spitalului Brâncovenesc, una din importantele 
instituţii, de acest gen, ale României modeme. Plasat, între vechea Curte Domnească, 
de pe celălalt mal al Dâmboviţei şi Dealul Mitropoliei, într-un punct cheie al Pieţii 
Unirii, Spitalul făcea parte dintr-un vast ansamblu istoric şi arhitectonic datorat 
Neamului Brâncovenesc, începând cu vomicul Preda Brâncoveanu şi continuând 
până la ultimul Brâncovean, vei banul Grigore Brâncoveanu (ţ 1832). Gospodăriile 
acestora se desfăşurau, pe ambele maluri ale Dâmboviţei, de atunci, ocupând o bună 
parte din marea insulă, denumită de localnici, Ostrovul, încins de râu şi de micul braţ 
Dâmbovicioara, şi străbătut de pârâul Gârliţei şi de Podul Calicilor1

• Chiar în faţa 
Palatului princiar, în Ostrov, era Livedea domnească şi în aval de aceasta, la poalele 
Dealului Mitropoliei de mai târziu, somptuoasele case ale unuia din cei mai bogaţi 
boieri ai Ţării Româneşti - Preda Brâncoveanu, în care s-a născut Constantin Vodă 
Brâncoveanu, care a şi reclădit edificiul bunicului său. În amonte de livadă, în dreptul 
Căii Victoriei de azi, pe colţul str. Apolodor cu str. Antim se aflau proprietăţile vei 
postelnicului Constantin Cantacuzino2 şi altele ale urmaşilor acestuia. Prin căsătoria 
fiicei postelnicului, Stanca, cu Papa-Pavel Brâncoveanu s-a tăcut înrudirea celor 
două celebre familii boiereşti - Brâncovenii şi Cantacuzinii, ambele căzute, mai 
târziu, victime ale rapacităţii Sublimei Porţi şi dihoniei ce măcina clasa superioară a 

1. Paul Cernovodeanu şi Nicolae Vătămanu, Consideraţii asupra calicilor bucureşteni în veacurile al 
XVII-iea şi al XVIII-iea. Câteva identificări topografice legate de aşezările lor, în: „Ml.M", voi. III, 
Bucureşti, 1965, p. 33. 
2.Vestigiile palatului postelnicului Constantin Cantacuzino au fost cercetate în anii 1957-1958 de 
arheologul Prof. dr. Gh. Cantacuzino şi sunt strivite acum de un mare bloc, cu mai multe nivele, în 
apropierea Pieţii Naţiunilor Unite din Capitală. N. Stoicescu apreciază că aceste case ale postelnicului 
au fost zidite pe la 1630 (Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din 
Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961, p. 66), căsătoria acestuia cu principesa Elina 
făcându-se în 1628 (Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, Ed. Sport
Turism, Bucureşti, 1982, p. 304. ). 
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ţării. Multe familii boiereşti au plătit cu sângele membrilor lor, dar tributul cel mai 
zguduitor a fost dat de cele două neamuri evocate mai sus; doi purtători de coroană 
- Constantin Vodă Brâncoveanu cu fiii săi ( t 1 714) şi Ştefan Cantacuzino ( ţ 1716), 
cei doi mari dregători - Preda Brâncoveanu, ucis la Târgovişte în 1658, şi Constantin 
Cantacuzino, sugrumat în trapeza mănăstirii Snagov în 1663, stolnicul Constantin 
Cantacuzino, ucis la Istanbul, şi vei spătarul Mihai Cantacuzino la Edime, ambii 
căsăpiţi în 1716, la care poate fi alăturat tatăl lui Constantin Vodă Brâncoveanu ucis 
de seimeni, în zurbaua acestora din 1655 ş.a. 

Toate aceste tragedii şi grele suferinţe îndurate în timpul anilor de temniţă şi de 
surghiun, de către înaintaşi, au lăsat, în mentalitatea urmaşilor îndatorirea mulţumirei 
către Dumnezeu pentru salvarea acelora, dintre cei îndatoraţi, prin fapte scrise 
în Cărţile Sfinte ale Creştinilor care prevăd ridicări de biserici şi mănăstiri, danii 
către cei suferinzi, bătrâni rămaşi fără ajutoare, copii orfani, mişei sau calici etc. O 
asemenea lume vieţuia încă, şi în secolele XVII-XVIII în jurul vetrei brâncoveneşti 
din Ostrov, chiar în condiţiile în care mărinimia domnească atribuise loturi pentru 
gospodăriile unor mari boieri descinşi în Bucureşti, aşa cum au fost Leordenii, 
Goleştii, Constantin Brăiloiu, boierii Pârâieni ş.a. Un frumos hrisov emis de Vodă 
Brâncoveanu la 4 martie 1697 enumeră şi dania domnească din locul ce „să chiamă 
Ostrovul, care loc s-au făcut boiarinul domnii mele, case şi temeiu pre dânsul". Din 
acelaşi act aflăm că jupâneasa Preda, sora lui Radu Greceanu, i-a cedat fratelui ei, 
Radu Greceanu, acel loc din Ostrov „de şi-a făcut casă în Bucureşti". Radu Greceanu 
era posesor şi al unui alt loc la capul podului lui Haidan şi a unei grădine de pomi în 
mahalaua Broşteni3. 

În Prund, cum mai este consemnat Ostrovul, se afla în sec. XVII, după aprecierea 
istoricului George D. Florescu şi Biserica Sf. Nicolae din Prund, plasată în apropierea 
viitoarei Biserici a Domniţei Bălaşa4 şi dincolo de braţul Bucureştioara, pe Podul 
Calicilor, Biserica Sf. Ilie-Rahova, înălţată către mijlocul sec. al XVIII-lea şi reclădită 
după marele cutremur din anul 18025

• Lucrările de înălţare a lăcaşului s-au încheiat 
în anul 1838, primind podoaba murală, datorată pictorului Gh. Tattarescu, abia în 
anul 1874. A rămas printre bisericile sortite demolării, în ultimii ani ai dictaturii 
ceauşiste, fiind salvată, în anul 1984, graţie unei erori a decretului de demolare a 
segmentului final al Căii Rahova unde aceasta se afla6

• 

3. Spiridon Cristocea, Locuri şi case ale boierilor Goleşti în Bucureşti (sec. XVI), în: ,,Studia varia in 
honorem Professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii", Bucureşti-Brăila, 2009, pp. 324-326. 
4. George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boiereşti şi hanuri după două planuri 
inedite dela sfârşitul veacului al XV//1-lea, Editura N. Stroilă, Bucureşti, 1935, pp. 37-38. 
5. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Academiei 
R.P.R., Bucureşti, 1961, p. 287. 
6. În anul 1984 ca director al Muzeului Bucureşti şi al Oficiului Patrimoniului Cutural al Capitalei 
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Primul obiectiv brâncovenesc din Ostrovul Dâmboviţei bucureştene a fost 
palatul ce a aparţinut vomicului Preda Brâncoveanu, moştenit şi reclădit de nepotul 
Voievod. Epigrafistul Edmund Chisthull, găsindu-se în solia lordului William Piaget, 
aflat pe drumul terestru de revenire în Anglia, au fost găzduiţi, de Constantin Vodă 
Brâncoveanu, la 24 aprilie 1702, în casa reclădită de domnitor în Prund şi descrisă de 
insular a fi o clădire ,frumoasă şi elegantă, făcută din piatră, acoperită după datina 
locului, cu şindrilă"1 • În ceea ce priveşte dotarea interioarelor Chisthull o găseşte 
„după felul caselor din ţările creştine ceea ce fi dă o înfăţişare strălucită, dacă fi 
punem alături e casele barbare ale turcilor din provinciile vecine"8• Două grădini, bine 
întreţinute, dintre care cea din dreapta permitea legătura cu podul de lemn peste râu, 
care ducea la Palatul voievodal al Curţii Domneşti, dădeau un aspect deosebit marei 
gospodării domneşti, care avea să cadă pradă jafului practicat de ostaşii lui Mustafa 
Aga, cel care, la 25 martie 1714, a pus în fapt mazilirea domnitorului Constantin 
Basarab Brâncoveanu, după 25 de ani şi cinci luni de şedere în tronul Ţării Româneşti. 

am primit, din partea instituţiei municipale, dispoziţia de a mă prezenta, de urgenţă, la Biserica Sf. 
Ilie-Rahova, pentru a salva obiectele de cult, de interes patrimonial, urmând să se treacă la demolarea 
lăcaşului. M-am conformat şi în Biserică am găsit wi preot tânăr căruia i-am adus la cwioştinţă 
misiwiea noastră. A refuzat categoric să creadă într-o atare situaţie şi nici nu a comentat mai mult 
decât valoarea operei marelui pictor. Aducând la cunoştinţa prim-vicepreşedintelui Sfatului Popular al 
Capitalei, ing. D. Necşoiu, cele petrecute pe teren, acesta a chemat pe unul dintre arhitecţii Primăriei, 
cerându-i să aducă actul oficial ce stă la baza acestei demolări. Funcţionarul a prezentat lista clădirilor 
aflate pe Calea Rahovei care urmau să dispară, pe care era trecută şi ,,Parohia Sf Ilie". I-am tradus 
demnitarului municipal că termenul ,,Parohie" indică tot terenul populat cu enoriaşii unei biserici şi 
nu se referă punctual la biserica respectivă. În acea perioadă nu se mai admitea cuvântul ,,Bisericâ' şi 
adesea nici semnul crucii pe planşele cartografice, atari construcţii fiind sugerate dubitativ. Îngrijorat 
de situaţia ivită, am solicitat P.S. Episcop vicar Roman Stanciu Ialomiţeanul o discuţie lămuritoare, 
care mi-a fost acceptată, la locuinţa Sfinţiei sale la Mănăstirea Radu Vodă, unde mai fusesem primit şi 
cu alte probleme de acest gen. Am relatat absenţa denumirii ,,Biserica Sf I/ie-Rahova'', şi am ajuns la 
concluzia că, în caz de forţă majoră, se pot sacrifica construcţiile din jurul bisericii, dintre care unele 
proveneau din daniile credincioşilor. Intervenţia P.F. Patriarh Teoctist a cerut Primăriei să purceadă 
nu la demolarea ci la translatarea 49 m. a acestui monument, operaţiune făcută de şantierul ing. dr. 
Eugeniu Iordăchescu, cel care a salvat şi biserica Schitul Maicilor, biserica şi clopotniţa Mănăstirii 
Mihai Vodă, bisericile: Olari, Sf. Ionică Piaţă, Sf. Ştefan-Cuibul cu barză ş.a. Astăzi Biserica Sf. Ilie
Rahova, monument exemplar întreţinut, înobilează ce a mai rămas din înfăţişarea Podului Calicilor, 
vechea arteră de acces în Bucureşti. Din nefericire peste 20 de edificii de cult bucureştene, printre care: 
Biserica Curţii domneşti-Cotroceni, Mănăstirea Văcăreşti, ansamblul Mihai Vodă, ctitorit de Mihai 
Viteazul, Biserica Sf. Spiridon-Vechi, Biserica Sf. Vineri şi alte altare au fost năruite, cu hainie, lipsind 
Capitala de monumente cu valoare naţională şi chiar continentală (Dinu C. Giurescu, The Razing of 
Romania's past, U.S./COMOS, Washington, 2006, pp. 49-50.) 
7. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 206. 
8. Paul Simionescu, Paul Cemovodeanu, Cetatea de scaun a Bucureştilor. Consemnări, tradiţii, 
legende, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976, p. 78. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE A TESTARE 21 

Istoricul N. Stoicescu menţionează în Repertoriul său bucureştean că palatul 
făcut de Constantin Vodă Brâncoveanu era pe locul caselor bunicului său, Preda 
Brâncoveanu9. Fusese zidit anterior anului 1696, când, aici, îşi trăia anii bătrâneţii 
Stanca Brâncoveanu, fapt consemnat de cronicarul oficial, Radu Greceanu. În timpul 
lucrărilor de reconturare a Pieţii Unirii, în perioada anilor 1980, cu prilejul unor 
lucrări edilitare din faţa Spitalului Brâncovenesc, dincolo de Bd. G. Coşbuc, au fost 
atinse, la est de rotonda tramvaielor ce vin dinspre Chirigiu, fundaţii de zid, late de 
1,60 m., executate din materiale şi în tehnica sec. al XV Ii-lea (cărămidă puternic arsă, 
îngustă, mortar rezistent cu mult var şi pietriş, rostul bine umplut ş.a.) rămase de la 
un vestigiu ale căror dimensiuni nu au putut fi stabilite pe deplin. În apropiere se află 
începutul aleei, în pantă, care permite accesul spre clopotniţa lui Vodă Brâncoveanu 
şi Catedrală. Şi tot în acest sector se află şi Crucea comemorativă din piatră, ridicată 
de urmaşii lui Papa-Pavel Brâncoveanu, pe locul uciderii tânărului postelnic în 
nefasta zi de 17 /27 februarie 1655, de către seimenii răsculaţi 10

• 

O cruce de lemn fusese pusă de Preda vomicul Brâncoveanu la poarta dinspre 
Dâmboviţa a domeniului de familie pentru ca în anul 1712 să fie înlocuită de o altă 
cruce, de piatră, de mari dimensiuni, ridicată de către Vodă Brâncoveanu şi fiul său, 
Constantin. G.D. Florescu consemna că în toamna anului 1931 Crucea, acest simbol 
al familiei, a fost mutată „din locul de mai bine de două sute de ani în care se afla 
la poalele Dealului Patriarhiei" 11

, unde a fost avariată de un camion al şantierului 
Piaţa Unirii, în timpul nopţii şi dusă în atelierele Muzeului Naţional de Artă, unde 
a fost restaurată. O copie a acestui monument a fost repusă, pe un alt amplasament, 
unde se găseşte acum. Toate acestea concură la formularea ipotezei că acele clădiri 
ale fruntaşilor vechi brâncoveni se aflau în vecinătatea terenului viitorului Spital 
Brâncovenesc. 

Cel de al doilea nucleu al proprietăţii descendenţilor familiei brâncoveneşti s-a 
înfiripat, în primul deceniu al sec. al XVIII-iea. În anul 1708 s-a petecut căsătoria 
celei de a şasea fiică a domnitorului, principesa Bălaşa, cu Manolache Rangabe 
Lambrino, festivitatea desfăşurându-se în ziua de 26 octombrie. Cu acel prilej Vodă 
Brâncoveanu a dăruit tinerei familii case şi gospodărie în Ostrov, care se plasau 
în faţa Curţii Domneşti 12 • Cum terenul aferent s-a dovedit insuficient programului 
celor doi soţi, pe parcursul vieţii lor s-au adăugat şi alte scutiri, danii de terenuri 
şi prăvălii, unele căpătate de la domnie aşa cum a făcut Ioan Mavrocordat (1716-

9. Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 51. 
10. Istoria Românilor, voi. V, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 166; Paul I. Cemovodeanu, 
Răscoala seimeni/or şi dorobanţilor din Bucureşti la 1655, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 
Bucureşti, 1961, p. 55. 
11. George D. Florescu, op. cit., p. 111, n. 495. 
12. Emil Vîrtosu, Din trecutul Aşezămintelor Brâncoveneşti, Bucureşti, 1938, p. 3. 
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1719), protector al Brâncovenilor, cărora le-a restituit atari bunuri sau Mihai Vodă 
Racoviţă, care la 28 februarie 1742 a dăruit lui Manolache Lambrino 3,5 stânjeni din 
Livada Domnească pentru a facilita ridicarea unei biserici, ce trebuia să înlocuiască 
paraclisul de familie construit, anterior, din lemn. 

Anii 1742-1744 au fost consacraţi zidirii noului lăcaş, primul care va primi 
denumirea de Biserica Bă/aşii. În septembrie 1751 cel care îşi pecetluise diata, 
Manolache Lambrino, fiind suferind de podagră (gută) îşi primeşte locul de veci 
alături de cavoul lui Vodă Brâncoveanu din Biserica Sf. Gh. Nou13

• Rămasă văduvă 

principesa Bălaşa îşi continuă strădaniile creştineşti şi sociale hotărând să ridice, de 
data aceasta singură, o nouă biserică mai mare, într-un stil mai propriu ortodoxiei, 
ctitorie împlinită în anii 1751-1753. Faptele sale de caritate şi de instrucţie, susţinute 
din veniturile proprii se succed cu hotărâre. Bătrânul Ion Brezoianu (n. 1817, ţ 
1882), susţinător şi îndrumător al învăţământului românesc, evoca, în una din cărţile 
sale, că Domniţa Bălaşa ,,A ridicat biserica, a dărnit casa şi toată averea pentrn 
azil şi scăpătaţi, şi orfanotrofie, casă de ajutor pentru fete sărace şi orfane, şcoală 
pentru candidaţii la preoţie, pentru care a lăsat 13 moşii aflate în 7 judeţe" 14 • Marea 
ei avuţie era dirijată de un epitrop al familiei. O moarte fulgerătoare îi îndatorează pe 
urmaşi să i se respecte dorinţa testamentară. 

Dintre puţinii bărbaţi care mai purtau sângele Brâncovenilor, cel mai apropiat 
era Grigore Brâncoveanu, strănepot al Voievodului martir. Manolache Lambrino şi 
prinţesa Bălaşa n-au avut urmaşi direcţi, aşa cum se va petrece şi cu familia marelui 
ban Grigore Brâncoveanu, căsătorit cu Safta Balş, adusă din Moldova. Aceştia din 
urmă vor recurge la înfieri de nepoţi 15 • 

Făcând o fugară privire asupra modului de transmitere a faptelor bune între 
generaţii apropiate, familiile Brâncovenilor din sec. XVIII-XIX pot fi apreciate 
ca model. Atât cuplul Manolache-Bălaşa, cât şi cel al banului Grigore şi Safta au 
preluat, au respectat şi au amplificat nobilele idealuri ale înaintaşilor lor; credinţa, 
ajutorarea semenilor, îndiferent de starea lor socială, grija de a o lăsa posterităţii, 
cerinţe şi hotărâri adesea aşternute în diate sau dăltuite în inscripţii, pe piatră sau 
marmură, a unor texte datorate minţilor luminate ale vremii, utile şi celor ce vor veni 
prin veacuri, organizarea unor instituţii moderne şi strădania de a lăsa lucrări menite 
să redea prin opere de artă simbolurile vremurilor lor etc. 

Cei care i-au urmat, imediat, au respectat aceste dorinţe, atingând şi chiar depăşind 
înfăptuirile Principesei Bălaşa şi ale soţului acesteia. Marea grijă s-a acordat bisericii 

13. Ibidem, p. 5. 
14. Ion Brezoianu, Vechile instituţiuni ale României (1327-1866), Tipografia Ştefan Mihălescu, 
Bucureşti, 1882, p. 138. 
15. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 161. 
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în condiţiile unui şir de catastrofe provocate de cutremure, cum a fost cel din anul 
1838, incendii sau revărsări ale râului Dâmboviţa, lucrări hidrotehnice 16 ş.a. Fiind 
teren slab, cu pânza freatică spre suprafaţă, capacitatea de existenţă a construcţiilor 
de zid era mai redusă cu toate măsurările ce se luau pentru întărirea fundaţiilor prin 
trunchiuri şi blăni de lemn puse în mai multe straturi. Din datele de arhivă, confirmate 
şi de înscripţiile epigrafice, dintre care unele s-au păstrat aevea, altele transcrise şi 
valorificate de autorii monografiei jubiliare17

, rezultă că Brâncovenii au menţinut 
acelaşi loc pentru înălţarea ctitoriilor lor. 

Biserica Bălaşa pe care o admirăm acum este a patra mare construcţie de cult 
existentă cert după 1742-1744, ce s-a succedat prin lăcaşul Bălaşei din 1751-1753, 
apoi biserica înălţată de văduva Safta Brâncoveanu, în anul 1842, şi şubrezită de o 
inundaţie a râului învecinat şi reparată, fiind demantelată în 1881 pentru a face loc 
monumentului existent acum sfinţit la 29 sept. 1885. Biserica Bălaşa este consemnată 
atât în planul Bucureştilor din 1770 18 cât şi în cele două planuri generale datorate 
cartografilor imperiali din anii 1790-1791 19

• 

Istoricul prof. dr. E. Vârtosu, care a studiat arhiva Aşezămintelor Brâncoveneşti, 
afirmă că palatul Brâncovenilor de pe latura sudică a domeniului din Ostrov a fost 
dărâmat în anul 1871 20

• Din datele ce s-au păstrat rezultă că gospodăria lui Manolache 
Lambrino şi cea a vei banului Gr. Brâncoveanu avea, pe lângă palat şi biserică, şi 
o serie de clădiri precum ,,xenodohiuf' Bălaşei din 1751 ce adăpostea, şi în anul 
1938, ,,Azilul Domniţa Bălaşa", Şcoala unde, o perioadă de timp a fost găzduită 
şi Academia de la Sf. Sava, casele cele mari „unde şade dascălii", construcţiile 
gospodăreşti ş.a. 

Marele boier, mult respectat în condiţiile începutului de veac XIX, Grigore 
Brâncoveanu, s-a stins la 26 aprilie 1832, fiind înmormântat la Sf. Gheorghe-Nou, 
lăsând bănesei Safta îndatoriri aşternute în testamentul defunctului. Printre acestea se 
afla şi problema construirii unui Spital ,,sub nume de Brâncovenesc"21

, care avea să 

16. Marile lucrări de canalizare a Dâmboviţei succedate la un veac unele de altele au contribuit la 
pierderea umidităţii platformelor de consolidare a fundaţiilor repetatelor lăcaşe. La ultimele lucrări 
de restaurare, efectuate în anul 1977 s-a putut vedea că întreaga suprafaţă a Bisericii Bălaşa de azi era 
susţinută pe şiruri de trunchiuri de copaci putreziţi, din cauza modificărilor provocate de noul sistem de 
curgere a apelor prin cuvele betonate. 
17. Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. O sută de ani dela Înfiinţare 
1838-1938, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1938. 
18. I. Ionaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în: ,,Studii", an. XII, 5, 
1959, p. 128 şi Planşa. Biserica este în imediata apropiere a palatului care ocupă latura dinspre râu a 
unui carou indicat prin zid de apărare. 
19. George D. Florescu, op. cit„ Planşele I şi II. 
20. Emil Vîrtosu, op. cit„ p. 9. 
21. Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, op. cit„ p. 448. 
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rămână una dintre cele mai importante realizări ale acestei devotate şi dârze urmaşă a 
strălucitului neam Brâncovenesc. Într-un codicil cu data de 4 august 1830, cu doi ani 
înaintea ultimei plecări, marele boier încredinţa executarea diatei sale ,,prea iubitei 
mele soţii Săftica"22 • Şi aceasta s-a străduit cu sârg. 

Pentru asigurarea terenului necesar construcţiei spitaliceşti Safta Brâncoveanu 
a cumpărat, de la comisul Costache Creţulescu, la 4 decembrie 1834, un lot în 
spatele Bisericii Bălaşa23 • În anul următor este iscălit contractul din 28 august 1835, 
prin care arh. neamţ Joseph Hartl se angaja să execute clădirea spitalului, urmat de 
cel de al doilea semnat la 4 iulie 183 724

• Alte cumpărături menite să contribuie la 
veniturile necesare întreţinerii noului aşezământ, s-au făcut pe uliţa Căldărari şi pe 
Podul Târgului de Afară. S-a comandat necesarul de 1.890.000 de cărămizi, varul, 
nisipul, ţăruşii şi podinele folosite la fundaţii, acoperişul urmând să fie din tablă. 
Pentru ancadramentele ferestrelor s-a stabilit aducerea pietrei de Rusciuc care s-a 
montat în cursul lunii aprilie 1837. Primul corp de clădire, terminat în 28 noiembrie 
1837, măsura, în lungime, 22 stânjeni şi avea lăţimea de 11,5 stj. şi 2 palme, în care 
se desfăşurau 6 saloane mari, cu 60 de paturi25

• În anul 1842 s-a alăturat o aripă, 
cu 40 de paturi, apoi o altă zidire, proiectată de arh. Johann Freywald, executată în 
perioada 1856-1859, după repetate reparaţii, pentru ca în 1904-1906 să se treacă 
la năruirea construcţiilor existente şi la înălţarea edificiului care a dăinuit până la 
sfârşitul anului 1984. 

Inaugurarea Spitalului Brâncovenesc s-a făcut, cu fast, în ziua de 14 oct. 1838. 
Profesorul de la Academia Domnească Iosif Genilie nota: ,Jntr-această zi s-a 
consfinţit Spitalul Brâncovenesc, unul din cele mai frumoase şi mai înzestrate din 
câte are România până acum"26

• Zaharia Carcalechi, neobositul neguţător transilvan 
şi colportor de carte românească lăsa însemnarea ,,Bucureşti, Vineri, în 14 ale acestii 
luni s-a serbat zioa încoronării înaltului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica 
Voievod. Tot într-această zi s-au deschis şi Spitalul Brâncovenesc, ce s-au zidit din 
nou într-această Capitală a dumneaei prinţesa Elisaveta Brâncoveanca ... Clădirea 
se prezintă de toată lauda şi.figurează (ca-n.n.) un palat împărătesc pedinafară, iar 
pe dinlăuntru se vede un lucru nemuritor"27• La rândul său Băneasa Safta, devenită 
monahia Elisaveta, din cinul călugăriţelor de la Văratic, spunea că această instituţie 
este o dovadă a dragostei faţă de oameni a dispărutului ei soţ. 

În vederea acestui eveniment şi pentru a nu se trece în uitare nobilele sentimente 

22. Ibidem, p. 438. 
23. Gheorghe Parusi, Cronologia Bucureştilor, Ed. Compania, Bucureşti, 2007, p. 203. 
24. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ediţia a II-a, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 115. 
25. Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 141. 
26. Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, op. cit., p. 338. 
27. Ibidem, p. 377. 
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ale vel banului Grigore Brâncoveanu, dar şi faptele urmaşei lui privitoare la 
asigurarea condiţiilor materiale ale dezvoltării acestui complex aşezământ, în care 
se împleteau activităţi multiple legate de biserică, şcoală, asistenţă socială, inclusiv 
spital, artă ş.a., Băneasa iniţiază o serie de măsuri. Diatele celor doi soţi, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Aşezămintelor; cel al Bisericii Bălaşa şi cel al Spitalului, 
contopite ulterior; funcţionarea şcolii în care elevii beneficiau de buni profesori, 
manuale, rechizite şi hrană, premii anuale acordate celor merituoşi, asigurarea unui 
strălucit corp de medici, ş.a., conturează personalitatea acestei pricipese. 

Biserica şi clădirea Spitalului vor fi împodobite cu strălucite opere de artă realizate 
de cei mai buni artişti ai vremii printre acestea impresionând statuia de marmură 
a Domniţei Bălaşa, aflată acum, în faţa intrării în locaş, executată de sculptorul 
Karl Storck, în 1881, monumentul funerar al acestei primă ctitoră a bisericii ce-i 
poartă numele şi cel al Principesei Zoe Bibescu, nepoata înfiată de vel Banul 
Grigore Brâncoveanu şi băneasa Safta, toate din marmură albă, etc. În Spital au fost 
menţinute busturile lui Grigore Basarab Brâncoveanu şi al principesei Safta, dăltuite 
în marmură şi o colecţie de inscripţii prinse pe pereţii holurilor, îndeosebi cel din Bd. 
G. Coşbuc de azi, şi în rotonda uşii de gală. Prin eleganţa şi masiva monografie a 
fraţilor Vârtosu şi prin alte studii, au fost tipărite textele, de spovedanie ale ctitorilor 
şi uneori înfăţişarea acestor lucrări prin care s..:au transmis sentimentele de slăvire 
nutrite de personalităţi ale societăţii româneşti privind faptele acestor mari boieri şi 
demnitari Brâncoveni. Biserica Domniţa Bălaşa şi Spitalul Brâncovenesc au primit 
adevărate file de cronică dăltuite pe pietre tombale sau în inscripţii de mare întindere, 
sculpturi, la care se alătură tablourile votive şi podoaba murală a Sfântului lăcaş. 

Din tot ansamblul Brâncovenesc aflat în Piaţa Unirii n-a mai rămas, la vedere, 
decât Statuia şi Biserica Domniţei Bălaşa, în înfăţişarea ei, primită la finele sec. XIX. 
Spitalul şi construcţiile pendinte acestuia au căzut prada valului stihinic de nimicire 
pornit de N. Ceauşescu. Dacă în alte locuri era suficientă o bălăbănire, în văzduh, 
a mâinii dictatorului, cu Spitalul Brâncovenesc au fost necesare mai multe etape. 
Institutul Proiect Bucureşti, prin specialiştii acestuia, a propus mai multe variante, 
unele dintre ele păstrând construcţia spitalicească, altele nu. La primele avizări şeful 
statului a respins cu indignare demolarea acestui palat încărcat de istorie. S-au cerut 
planuri de păstrare şi de valorificare a monumentului. O „vizită de lucru" făcută către 
sfârşitul anului 1984 a stârnit un grav accident. Unul din câinii Ceauşeştilor, erau 
doi, a sărit din maşină şi s-a repezit la o pisică pripăşită pe şantier, care în apărarea ei 
a zgâriat dulăul. Toată vizita s-a concentrat pe găsirea agresoarei, şi harnicii lucrători 
au reuşit, cu agilitate, să procure un atare patruped, dus la veterinar pentru analizele 
cuvenite. În rândul bucureştenilor s-a împământenit convingerea că acel conflict între 
câine şi pisică a pecetluit soarta Spitalului Brâncovenesc. S-a dezlănţuit o rapidă 
furtună dirijată de forurile cele mai înalte, ocolindu-se consultarea sau atenţionarea 
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autorităţilor municipale. Demolarea a început rapid, Primarul general, Gh. Pană, 
se afla, la orele matinale, în cada de tratament când a auzit bocănituri pe acoperiş. 
Întrebând ce se întâmplă a aflat că a început demolarea Spitalului şi scurtându-şi 
îmbăierea antireumatismală, a grăbit spre forul diriguitor. În perioada decembrie 
1984-februarie 1985 Spitalul Brâncovenesc nu mai exista28

• 

Inventarul de interes patrimonial a fost răspândit, cele două mari plăci de marmură 
au ajuns la Muzeul Municipiului Bucureşti, impresionând prin dimensiunile şi 

frumoasa lor scriere, mai greu de înţeles de necunoscătorii alfabetului chirilic. Aşa 
a păţit şi dl. Ion Ganea care a fost atras de frumuseţea celor două inscripţii şi a 
cerut ajutorul publicării lor în Buletinul „Căminul Românesc", ce apare la Freiburg, 
Elveţia, fiind susţinut de diaspora română, fapt ce s-a realizat în primul trimestru al 
anului 201029

• 

Mutate de curând din curtea Muzeului Municipiului Bucureşti la Palatul 
Voievodal Curtea Veche, cele două inscripţii, care, în trecut, s-au aflat în rotonda 
intrării principale a stabilimentului brâncovenesc, au fost dăltuite în marmură, 
la comanda prinţesei Safta Brâncoveanu în anul 1837. Prima inscripţie arată 
faptul că printre beneficiarii acestui aşezământ ,,supt numire de Brâncovenesc" 
vor fi bolnavii „care nu vor pătimi de boli hronice", bărbaţi şi femei, potrivit cu 
numărul paturilor disponibile. Buna funcţionare a spitalului era asigurată de către 
o eforie, condusă de mitropolitul Ţării Româneşti, ajutat de doi epitropi, care 
neapărat trebuiau să fie „oameni cinstiţi şi cu temere de Dumnezeu". O însemnată 
responsabilitate revenea atât celor din „neamul brâncovenesc" cât şi altor fruntaşi, 
aleşi în conducerea „aşezământului obştesc", cu ameninţarea că cei care aduc 
prejudicii „vor fi judecaţi". În cea de a doua inscipţie sunt enumerate cele patru 
moşii brâncoveneşti - Dăbuleni, Comoşteni, Măceşu sârbesc şi românesc, care 
împreună cu via de la Răzloage, au fost dăruite Spitalului, nimeni neavând dreptul 
de a le înstrăina pe acestea, altfel ar fi fost îndepărtat „de Faţa lui Hristos şi socotit 
în veci de hrăpitor celor sfinte". Se prevedea, totodată, a se pomeni „cu arhiereu 
ctitora şi tot nemul ei în toată curgerea anului". Aceste testamente, dăltuite la 
183 7, exprimă dorinţa dar şi porunca de a se păstra, cu sfinţenie, averea acestor 
Aşezăminte aşa cum au fost ele lăsate de către donatori. 

28. Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 47. 
29. Panait I. Panait, Apele curg precum viaţa, dar pietrele rămân, în: „Căminul Românesc", an 29, nr. 
1 (112), martie 2010, pp. 15-16. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 

Fig. 1 Banul Grigore Brâncoveanu, portret în ulei, 
din colecţia princepelui C. Basarab Brâncoveanu. 

Fig. 2 Băneasa Safta Brâncoveanu, portret în ulei, 
din colecţia princepelui C. Basarab Brâncoveanu. 

27 
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Fig. 3 Prima inscripţie. 
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„Răposatul întru fericire marele ban al Valahii, prinţip al Au/strii şi cavaler al 
marelui ordin Stanislav al Polonii Grigorie I Basaraba Brăncoveanul cugetând 
pururea ca pentru a sa vecinică I pomenire, să facă vreun aşezământ spre mângăere 
celor în lipse I şi în nevoi şi împărăcherile vremi şi turburările ţări neertându-1, au 
I lăsat prin diată pă soţia sa, D. Elisaveta Brăncoveanca născută Balş I desăvărşită 
stăpână şi epitroapă pă tot avutul său supt îndato/rire a desăvărşi milostivnica sa 
cugetare. 

Care şi pă acest temeiu I au zidit cu mare râvnă şi dorinţă din temelie acest spital la 
anul I 1837 cu toate împrejmuirile supt numire de Brăncovenesc, I şi prin ctitoricesc 
testament întărit cu hrisov domnesc au orân/duit cele următoare: să să priimească 
totdeauna bolnavi ce nu vor păti/mi de boale hronice fără deosăbire parte bărbătească 
şi fămeiască, I potrivit cu numărul paturilor, care după venitul zestri ce s-au dat I să 
mărgineşte a fi şaizeci, iar daca după vremi venitul să va adăoga, I sau va scădea, 
atunci şi numărul paturilor să va înmulţi sau să va îm/puţina; să să caute bolnavi 
cu dohtor, gerahi, şi cu toată odihna, să fie I acest spital pururea numai supt eforia 
celui după vremi mitropolit al I ţări fără a să amesteca stăpănirea şi fără a fi supus 
vreodată supt nici I un fel de cuvânt la îngrijire streină, sau supt eforia celorlalte I 
spitaluri; eforul să încredinţeze toată ocârmuirea şi îngrijirea a/cestui spital la doi 
epitropi, oameni cinstiţi şi cu temere de Dumnezeu, I pă cari să-i aleagă prin ştiinţa 
şi conglăsuirea celor cu frica lui Dumnezeu, I boeri, ce să vor trage din neamul 
Brăncovenesc, şi să să orânduiască cu I întărire domnească; să privegheze eforul 
ca un părinte obştesc, tot/deauna, iar cel puţin o dată pă lună să cerceteze în fiinţă 
de să pă/zeşte buna orânduială şi de să caută bolnavi cu dorinţă; să adune I eforul 
la o zi hotărâtă peste an pă părinţi episcopi şi pă cei mai aleşi I boeri din neamul 
Brăncovenesc i din celelalte blagorodnice neamuri pă/mânteneşti şi cu vreo câţiva 
din cei mai aleşi neguţători în sala a/dunări a spitalului şi să caute socotelile dupeste 
an ale epitropi/lor de venit şi cheltueli şi găsindu-le drepte să le iscălească cu toţi, I 
să ia în băgare de seamă şi condica de intrarea• şi eşirea bolnavilor şi să I să dea în 
cunoştinţa obşti numărul celor însănătoşiţi; să aibă drept I verice creştin cu temere 
de Dumnezeu, iar mai cu seamă cei ce să I vor trage din neamul Brăncovenesc când 
vor vedea neorânduială I în spital şi neîngrijire de bolnavi să ceară de la stăpănire 
grab/nică îndreptare, fiind aşezământ obştesc, căci la împotrivă I vor fi judecaţi ca 
cei ce au putut să poprească rău şi nu l-au poprit I cari nu au multă deosăbire din cei 
ce îl fac." 

•" . ,.. " In ong.: „intrarea . 
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Fig. 4 A doua inscriptie. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 31 

„Săvârşindu-să zidirea acestui spital, s-au şi înzestrat pen/tru cea în toată vremea 
bună căutare a bolnavilor, cu moşiile ce I s-au deosăbit din avuturile brâncoveneşti, 
şi să arată în testamen/tul ctitoricesc întărit cu hrisov domnesc şi anume: moşiia 
Dăbuleni din judeţul Romanaţi cu toate hotarăle şi bălţile ce I alcătuesc trupul ei; 
moşiia Comoşteni din judeţul Doljului, I cu hotarăle Nădaia şi Nădăiţa, şi cu toate 
celelalte hotare şi I bălţi ale ei; moşiile, Măceşu sârbesc şi Măceşu rumănesc, cu I 
toate hotarăle şi bălţile ce să coprind în trupul lor; viia, I de la Răzloage din Dealul 
Cemăteştilor de Jos din judeţul Săcueni/lor, tot printr-acest testament întărit s-au 
dat supt eforia şi I epitropia acestui spital şi epitropia bisericii Domniţi Bălaşi I 
Brăncovenci, ce dintru-nceput au fost lăsată supt îngrijirea fa/milii Brăncoveneşti, 
şi niciodată numărată în rândul celorlalte I mănăstiri cu îndatorire însă a să păzi fără 
nici o abatere toa/te cele întocmite de acea răposată domniţă şi anume: 

A-ş I avea sfânta biserică toată podoaba ei şi orânduiala cuviincioa/să. 
A să lăcui încăperile <lup-împrejur totdeauna de pomană, I numai de oameni întru 

adevăr, săraci, ticăloşi, şi fără adă/postire, care să să şi ajute la scăpătăciunea lor pă 
cât veni/tul va erta. 

A să pomeni cu arhiereu ctitora şi tot neamul ei în I toată curgerea anului. 
Să adaogă însă ca socotelile ace/ştii epitropii de venit şi cheltueli să să ţie totdeauna 

deosă/bite să să cerceteze de adunare dimpreună cu ale spitalului I şi să să iscălească, 
şi numai la vreo neapărată trebuinţă I să să ajute aceste doă case una cu alta. 

Peste toate a/cestea să mai adaogă că nici eforul, nici epitropi, nici stă/pânirea, 
nici nimenea din cei ce să trag din neamul brăncovenesc, I să nu fie volnic să 
înstreineze vreo moşie sau parte măcar I dintr-însele, nici din cele mai sus însemnate 
ale spitalului, I nici din ale sfintei biserici, nici cu schimb fie de înzecit folos, I măcar, 
nici cu vreun alt mijloc sau propunere, căci la împotri/vă, şi cel ce va înstreina, şi cel 
ce va priimi să adaoge la veni/tul său vreuna dintr-acestea să fie depărtat de Faţa lui 
I lristos I şi socotit în veci de hrăpitor celor sfinte. 

Drept aceasta şi să dă drept şi cădere veri căruia să va trage din neamul brăncove/ 
ncsc şi veri căruia blagorodnic boer temător de Dumnezeu să o/prească a lucrare 
ca aceasta, căci toţi sânt datori a ocroti drepturi/le acestui spital, fiind o aşezare 
întocmită pentru folosul obşti<i>." 

Inscripţiile se aflau în rotonda de la intarea principală a Spitalului Brâncovenesc, 
în partea dreaptă (prima) şi în partea stângă (a doua), marmură albă, 200xl12 cm., 
literă de 3,5 cm., în relief, într-un câmp de 187x101 cm., delimitat de chenar vegetal. 
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Fig. 5 Rotonda cu busturile prinţului Grigore Brâncoveanu şi al principesei Safta. În 
partea dreaptă a intrării una dintre plăcile de marmură cu inscripţii, prinsă în perete. 

Bibliografie: O sută de ani dela înfiinţare 1838-1938. L Documente pentru 
istoria Bisericii, Ş coalei şi Azilului Domniţa Bălaşa, precum şi a Spitalului 
Brâncovenesc, publicate de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Monitorul Oficial 
şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1938, pp. 316-318 (nr. 372 şi 373). 

SUMMARY 

The Brâncovenesc hospital of Bucharest was inaugurated in 1838, and itfimctioned 
till 1984, when int was demolished. at Nicolae Ceauşescu :S orders. Its building was 
located between the old Princely Court and the hi/I of the Metropolitan Church; it was 
part of a vast historic and architectural complex that we owed to the Brâncoveanu 
family, of which only princerss Bălaşa :S church stil/ exists, along with two marble 
inscriptions from the hospital, carved in the limes of Safta Brâncoveanu, in 1834, in the 
cyrilic alphabet in use by the princely chancel/ery and the Christian Orthodox Church, 
in those days. The article presents each of the monuments founded in Bucharest by the 
Brâncoveanu family, including a description of the two beautifal marble plates now 
preserved at the Old Princely Court - part of the Museum of Bucharest. 
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