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Inelul jupaninei Vlădae.
O descoperire arheologică şi implicaţiile ei istorice

Biserica „Sf. Vineri”, o prezenţă insolită între monumentalele simboluri ale
Curţii domneşti din Târgovişte (Fig. 1), continuă să surprindă prin discreţia cu care
îşi dezvăluie trecutul 1. Intervenţiile aplicate pentru salvarea edificiului, cu
materiale şi tehnici mai mult sau mai puţin inspirate, i-au deformat în timp aspectul,
privând-o, în mare parte, de însemnele unui simbol medieval. Doar câteva elemente
şi decoruri caracteristice perioadei secolului al XV-lea, precum planul triconic,
firidele exterioare, ornamentele de ceramică smălţuită sau parte din inscripţiile
păstrate în pisanii, mai amintesc de gloria unuia dintre cele mai vechi monumente
de arhitectură religioasă din Ţara Românească – Biserica „Sf. Vineri” (Fig. 2).
Stabilirea istoriei valorosului edificiu se dovedeşte destul de dificilă, atât în
ceea ce priveşte precizarea începuturilor sale, cât şi în determinarea certă a
diferitelor transformări pe care le-a suferit.
Pisania de la jumătatea secolului al XIX-lea atribuie calitatea de ctitor unei
anume doamne Sultana „Acest sfânt lăcaş, unde se prăznuieşte hramul sfintei
Paraschivi din vechime s-au zidit de o doamnă Sultana...”, fără alte menţiuni
referitoare la ctitor 2.
CS III, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, România; minodora.c@gmail.com.
Ansamblu monumental – Curtea Domnească, înscris în Lista Monumentelor Istorice (Cod LMI –
DB-II-a-A-17237) are drept componente: Ruine casa domnească Vlad Dracul (cca.1440, pe
substrucţii 1397-1400), Ruine biserica paraclis (cca. 1415), Turnul Chindiei (prima jumătate a
sec. XV, cu transformări în sec XIX), Ruine ziduri de incintă cu turnuri (sec. XV), Biserica
„Sf. Vineri” – Domnească mică, Ruine palat Petru Cercel (1583-1585), cu transformări în sec. XVII),
Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” (1583-1585), Ziduri de incintă cu porţi (1583),
Baia domnească (sec. XVII), Casa Doamnei Bălaşa – Bolniţa (1656, pe infrastructură prima jumătate
a sec. XV), Ruine foişor brâncovenesc (1693), Ruine baie (sec. XVII), Turnul porţii cu corp de gardă
(sec. XVII), Ruinele casei Dionisie Lupu (1803).
2 „Acest sfânt lăcaş, unde se prăznuieşte hramul sfintei Paraschivi din vechime s-au zidit de o
doamnă Sultana; în urmă arzând oraşul şi chiar această bisericuţă, au stătut mulţi ani nişte ziduri
părăsite. Şerban Fusea cu Negoiţă fiul său, strămoşul soţiei mele au preînnoit-o, dar pentru că nu
i-au lăsat niciun venit.....au venit iarăşi la dărăpănare, când la leatul 1803 arhiereul Dionisie au
făcut încă meremet, dară de atunci şi până acuma au venit în dărăpănare, încât aproape era să se
desfiinţeze din rândul bisericilor. Aşa dar eu paharnicul N. Brătescu împreună cu soţia mea
Lucsandra.... am hotărât să nu lăsăm acest sfânt lăcaş să se desfiinţeze.... Lucrarea bisericii s-a
*
1

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s.n., Istorie, LXVII (2021), p. 59-75.
DOI: 10.47743/asui-2021-0005
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Conform surselor bibliografice 3, textul era scris pe piatră, însă în prezent îl
regăsim doar pe suport metalic, în română, cu caractere chirilice, această variantă
fiind descoperită în zidăria bisericii cu ocazia lucrărilor de restaurare ale anilor ’70
ai secolului trecut. Informaţia este reluată în cea mai recentă pisanie, înscrisă pe
marmură, datată 1 mai 1928: „Sfânta Vineri cea domnească din Târgovişte zidită
este din temelie pe hramul cuv(ioasei) Paraschiva de o doamnă Sultana între anii
1446-1455...” 4, fixând astfel şi vârsta bisericii la mijlocul secolului al XV-lea. Cum
nu s-a putut demonstra existenţa Doamnei Sultana între anii citaţi şi în lipsa altor
precizări documentare, nu excludem uzanţa tradiţiei în stabilirea ctitorului sau a
perioadei de edificare a lăcaşului de cult. Totuşi, folosirea apelativului de Doamnă
şi a prenumelui, chiar legendar, indică un ctitor aparţinător unei familii
voievodale 5.
Noutatea vine odată cu evaluarea stării de conservare a bisericii „Sf. Vineri”
de la Curtea Domnească, derulată la nivelul anilor ’40 ai secolului trecut, când este
scoasă la iveală o inscripţie, în slavonă, cu data de 13 iulie 1517 (Fig. 3.3). Până în
prezent, aceasta rămâne cea mai veche sursă epigrafică cu trimiteri la istoria
edificiului: „Rugăciunea robului lui Dumnezeu jupân Manea – Cliucer şi a jupânesei
Vlădae. Veşnica lor pomenire. la anul 7025(1517), luna iulie 13 zile”6. Textul, care
se remarcă de la prima vedere prin eleganţa şi acurateţea literelor înscrise în cartuş,
este redat pe un ancadrament de piatră montat deasupra uşii de intrare în biserică, pe
latura sa sudică (Fig. 3.1; 3.2.).
Anul 1517 din pisanie a fost perceput în literatură 7 drept momentul în care
biserica a fost ridicată de către boierul Manea. Au existat însă şi alte puncte de
vedere care au considerat că menţiunea trebuie privită cu rezervă, întrucât textul nu
pomeneşte ctitorul sau data construcţiei ci, mai degrabă, o refacere din prima
jumătate a secolului al XVI-lea, sprijinită de familia boierească şi consemnată ca

început la leat 1850 iunie şi s-a isprăvit la 1852 martie 25” (Radu Gioglovan, Mihai Oproiu,
Inscripţii şi însemnări din judeţul Dâmboviţa, vol. I, Municipiul Târgoviște, Muzeul Judeţean
Dâmboviţa, 1975, p. 145). Un pomelnic al ctitorilor restauratori este pictat pe peretele nordic din
altarul bisericii.
3 Victor Brătulescu, Monumente de arhitectura din Târgovişte, în GB, XXVI (1967), nr. 3-4, p. 297;
vezi şi Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p. 145.
4 Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p. 146.
5 Gheorghe I. Cantacuzino, Aspecte ale evoluţiei unui vechi monument din Târgovişte: Biserica
Sf. Vineri, în „Valachica”, nr. 1 (1969), p. 62; Radu Gioglovan, Din problemele istoriei complexului
monumental al curţii domneşti din Târgovişte, în „Documenta Valachica. Studii şi materiale de istorie
şi istorie a culturii”, Târgovişte, 1974, p. 87. Nicolae Iorga, în Inscripţii din bisericile României, vol.
I, Bucureşti, 1905, p. 109, asocia această Doamna Sultana cu soţia lui Constantin Şerban, Doamna
Bălaşa, a cărei piatră de mormânt se găseşte în pronaosul bisericii.
6 Victor Brătulescu, Inscripţii de curând descoperite, în BCMI, XXXIII (1940), p. 5, 6, fig. 1; vezi şi
Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p 145.
7 Victor Brătulescu, op. cit. p. 5. O ipoteză a apartenenţei pisaniei a se vedea la Radu Gioglovan,
op. cit., p. 98.
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atare 8. Mergând pe aceeaşi linie, s-a opinat că acest portal nu ar aparţine lăcaşului
în discuţie ci altei biserici, cu acelaşi nume, situată în apropiere 9.
Într-adevăr, existenţa a trei biserici cu denumirea de „Sfânta Vineri” în
fosta Cetate de Scaun – Târgovişte a creat confuzii la nivel de identificare şi
localizare. Deosebirea dintre aceste biserici cu hramul Sfintei Parascheva se făcea, la
nivel de secol XIX, prin apelativele de „veche, de la vale”, sau „a coconilor”, ambele
demolate la jumătatea secolului XIX, şi biserica „nouă, de sus”, cea despre care
discutăm 10. Documentar, există semnalări de la începutul secolului al XVII-lea, fără
să ştim la care dintre cele trei biserici, „Sf. Vineri” sau „Sf. Parascheva”, se
referă 11. Desigur, menţiunea de „domnească” alăturată hramului reprezintă un
indicator sigur în a repera actuala biserică. În documente, această denumire îi este
acordată destul de târziu, în secolul al XVIII-lea, aşa cum mărturiseşte o însemnare
de pe un Molitfelnic, din 21 martie 1766: „ce-i zic Sfânta Vineri cea Domnească,
din Târgovişte” 12.
După refacerea de la începutul secolului al XVI-lea, atribuită boierului
Manea Perşanu şi jupânesei Vlădaia, notabil este sprijinul domnesc al doamnei
Bălaşa, soţia domnului Ţării Româneşti, Constantin Şerban (1654-1658), care se va
îngriji de lăcaş şi va construi, în apropierea lui, o casă care-i poartă numele. Faţada
sudică păstrează inscripţia din 1656, cu referiri la destinaţia construcţiei civile: „ca
să fie de odihnă creştinilur cari cad în nevoe” 13.
O reparaţie a bisericii este înregistrată în perioada 1731-1732, când este
refăcută şi zugrăvită proscomidia de către boierul Şerban Fusea. Informaţia o aflăm
dintr-o inscripţie pusă în circulaţie de Nicolae Iorga, care menţionează această
intervenţie 14.
Cutremurul din 1802 aduce lăcaşul de cult în atenţia lui Dionisie Lupu,
egumen al mănăstirii Dealu, al cărei metoh devenise biserica „Sf. Vineri”15. S-a
considerat că intervenţia din această perioadă, mai cu seamă în spaţiul interior al
lăcaşului, a implicat dărâmarea zidurilor ce separau pronaosul de pridvor, precum
8 Gheorghe I. Cantacuzino, op. cit., p. 61-70; vezi şi Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, Târgovişte
şi monumentele sale, Bucureşti, Editura Litera, 1976, p. 70.
9 Radu Gioglovan, op. cit., p. 98.
10 Ibidem, p. 92.
11 Ştefan D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, vol. II, Bucureşti, 1916, p. 4;
hrisovul domnesc din 12 mai 1613 aminteşte un jurământ făcut „în biserică la Sf. Vineri” (DIR, B,
XVII/II (1611-1615), Bucureşti, 1951, p. 185; în documentul din 15 mai 1613 se arată că în vremea
lui Alexandru Mircea Voievod (1568-1577) paharnicul Muja lasă vorbă „să-i îngroape trupul lui la
sf. biserică din Târgovişte ce se numeşte hramul prea cuvioasei Paraschivii”; cartea judeţului Stoica
şi al celor 12 pârgari din Târgovişte din data de 19 mai 1614, numeşte între mai mulţi martori şi pe
popa Proca de la Sf. Vineri (ibidem, p. 278), iar un hrisov din 28 mai 1623 pomeneşte de „popa
Tedosie dela sfânta Vineri” (сf. ibidem, XVII/IV (1621-1625), Bucureşti, 1954, p. 279).
12 Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile României, vol. II, Bucureşti, 1908, p. 371.
13 Ibidem, vol. I, p. 112; Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p. 151.
14 Nicolae Iorga, op. cit., vol. I, p. 109.
15 Ibidem, vol. II, p. 370 (însemnare de pe un Apostol: „...biserici Sfintei preacuvioasei noastre
Paraschivei, metohul sfintei mănăstiri Dealul”).
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şi zidul dintre pronaos şi naos, după cum a reieşit şi din rezultatele cercetării
arheologice 16.
Starea deteriorată a bisericii de la mijlocul secolului al XIX-lea atrage
privirile boierului târgoviştean Nicolae Brătescu, care va suporta cheltuielile pentru
reparaţiile din perioada anilor 1850-1852. Era debutul transformărilor ce modificau
aspectul edificiului: se tencuieşte interior/exterior, se adaugă un al doilea pridvor şi
o clopotniţă din lemn (Fig. 4).
Totodată, zona din jurul bisericii este separată de curtea principală prin
ridicarea unui zid, iar pe latura de sud a zidului de incintă, la aproximativ 10 m de
Poarta Brâncovenească, este deschis un nou acces 17. Cu noua înfăţişare este
surprinsă biserica în a doua parte a secolului al XIX-lea de fotograful Carol Popp
de Szathmari 18 (Fig. 5) şi de graficianul şi pictorul Carol Isler 19.
Cel mai mare cutremur din România contemporană, cel din anul 1940, a
afectat monumentele Curţii Domneşti, urmările cataclismului fiind resimţite şi de
Biserica „Sf. Vineri”. Cu prilejul reparaţiilor de la nivelul învelişului, este
desfiinţată inestetica şi inutila turlă din lemn de pe pronaos, de altfel „o dorinţă şi a
regretatului profesor N. Iorga” 20.
Printre obiectivele înscrise în programul de restaurări al Direcţiei
Monumentelor Istorice, figura, de multă vreme, Biserica „Sf. Vineri” din
Târgovişte. Restaurarea realizată în anii 1967-1977, sub coordonarea arh. Rodica
Mănciulescu, a urmărit înlăturarea tuturor adăugirilor şi aducerea edificiului, pe cât
posibil, la forma sa originală 21.
Lucrările conduc la descoperirea şi punerea în valoare a celui mai vechi
pridvor deschis din arhitectura muntenească, a cărui masivitate se datorează şi
funcţiei sale de turn clopotniţă. Turnul, dispărut la o dată necunoscută, în lipsa unor
informaţii suficiente, nu a mai fost reconstituit. Aspectul actual este rezultatul
restructurărilor din această perioadă 22.
Jupan Manea, personajul principal din inscripţia săpată în piatră la 1517,
era fiul marelui vistier, Manea Negrul. Recunoscut în documente ca Perşanu,
Perişanu sau Părşanu 23, probabil după numele moşiei sale de origine, Manea
deţinea în anul 1517 funcţia de clucer, autoritate exercitată, de altfel, în Sfatul
Gheorghe I. Cantacuzino, op. cit., p. 68.
Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p. 146.
18 BAR, Fotografie, nr. 8421 – Carol Popp de Szathmari, Târgovişte.
19 BAR, Grafică – AD I10 – Isler – p. 24v.
20 Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, Dosar 3396, Biserica Sf. Vineri-Domnească,
Târgovişte, 1928-1945 (Referatul din 15 dec. 1943).
21 Ştefan Balş, Rodica Mănciulescu, Un tip neobişnuit de pridvor în arhitectura veche din Muntenia
(biserica Sfânta Vineri din Târgovişte), în BMI, XL (1971), nr. 3, p. 75-78.
22 Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, Fond Direcţia Monumentelor Istorice, Dosar
9226/1967-1968 / 9228/1969-1973, Biserica Sfânta Vineri, Târgovişte.
23 DIR, B, XVI/II (1526-1550), Bucureşti, 1951, p. 230; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor
dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 69; Ion Ionaşcu,
Mănăstirea Seaca-Muşeteşti (Olt), în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1942”,
Bucureşti, 1943, p. 144.
16
17

Inelul jupaninei Vlădae

63

domnesc încă din 1512 24. În hrisovul redactat la 16 septembrie 1519, în Cetatea de
Scaun de la Târgovişte, este arătat ca fost clucer, unul din cei mai apreciaţi boieri ai
ţării, Neagoe Basarab onorându-l cu titulatura: „vlastelinul domniei mele” 25.
Moartea lui Neagoe Basarab a adus în Ţara Românească o acută fază de
instabilitate politică, relevant pentru studiul nostru fiind anul 1525, când în Valahia
domnesc, timp de câteva luni, doi domni: Radu de la Afumaţi 26 şi Vladislav
al III-lea 27. Foarte posibil, din cauza acestei crize la nivelul autorităţii centrale,
între 24 iulie şi 8 septembrie 1525, în cadrul sfatului se petrec modificări
semnificative. În încercarea de a-şi întări poziţia, Radu de la Afumaţi atrage de
partea sa mai mulţi mari boieri. Conform actului de la 24 iulie 1525, Manea
Perşanu pare să îndeplinească dregătoria de armaş în Sfatul domnesc, iar câteva
luni mai târziu în actul din 8 septembrie apare cu titulatura de mare vornic,
demnitate exercitată alternativ cu jupan Drăghici (Draghici) Vintilescul 28. Unul din
motivele pentru care el avansează în această dregătorie este arătat în documentul
dat la 13 noiembrie 1525. Radu de la Afumaţi porunceşte: „cinstitului boeriului
domnii mele, mai vârtos din casa domnii mele, jupanului Manii vel dvornic, … ca
să fie lui toate avuţiile… lui Cîrstian Şupitul, pentru că Cîrstian Şupitul ş-au
pierdut a sa bogătate cu vicleniia ca un răpitor, iar jupan Manea dvornicul le-au
câştigat de la domniia mea cu dreaptă şi credincioasă slujbă ce au slujit domnii
mele” 29.
Primăvara anului 1528 aducea sfârşitul aspiraţiilor politice ale boierului
Manea 30. Dispariţia bruscă din Sfatul domnesc a fost pusă pe seama ieşirii din
graţiile domnului Radu de la Afumaţi. Interpretarea ar avea sens, în condiţiile în
care piosul boier mai este pomenit, sporadic, în diverse documente, doar ca parte a
unei dispute 31. Ultima prezenţă a acestuia o găsim într-un act din 3 iulie 1537, din
timpul lui Radu Paisie, în care apare cu titulatura de vornic 32.
În contextul intern extrem de agitat, nu excludem ideea dispariţiei sale din
Sfatul domnesc pe fondul nemulţumirilor faţă de influenţa tot mai mare pe care
familia boierilor Craioveşti o căpăta în stat. Perioada este legată de intrarea în viaţa
Într-un document din 26 mai 1512, semnează ca martor Manea clucer, iar în actul din 30 oct. 1517
este menţionat cu titlul de jupan Manea clucer (DIR, B, XVI/1 (1501-1525), Bucureşti, 1951, p. 76-77,
p. 129).
25 Ibidem, p. 150-152.
26 DRH, B, vol. II, îngrijit de Ştefan Ştefănescu şi Olimpia Diaconescu, Bucureşti, 1972, p. 409-410.
27 Ibidem, p. 416-417. Vezi şi D. Mirea, Domnul Ţării Rumâneşti în anul 1525 (I), în AIIX, XLV
(2008), p. 30.
28
Interesant este că în sfat, ca martori, apar ambii boieri. Ideea înlocuirii unuia cu altul nu se aplică
întrucât în documente apar atât jupan Manea, cât şi jupan Drăghici, primul ca mare vornic, al doilea
ca fost mare vornic. Situaţia este similară şi celorlalte dregătorii (DIR, B, XVI/1, p. 192).
29 DRH, B, vol. II, p. 463-464.
30 În actul din 5 mai 1528, apare pentru ultima oară în Sfatul domnesc cu titlul de jupan Manea
Perşanu fost vornic (DIR, B, XVI/2, p. 44).
31 Cu referire la documentele din 7 septembrie 1528 şi 10 noiembrie 1528 (ibidem, p. 54, 58).
32 Documentul este legat de o dispută pe ocina Ostrov între vornic Manea, fiul lui Manea Negrul şi
jupan Fârtat (ibidem, p. 230-231).
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politică a ţării, ca mare vornic, a jupanului Neagoe 33, nimeni altul decât cel
responsabil, alături de postelnicul Drăgan, de complotul împotriva lui Radu de la
Afumaţi, în urma căruia acesta era ucis 34.
După cum s-a constatat, Manea Perşanu făcea parte din cercul puterii nu
numai prin calitatea lui de mare dregător, ci şi prin aceea de apropiat al domniei.
Era un statut de care era conştient şi pe care era obligat să-l afirme prin câteva
simboluri şi gesturi 35. Din dregătoriile de clucer şi mare vornic, prim sfetnic al
domnitorilor Neagoe Basarab şi Radu de la Afumaţi, boierul Manea a dat dovadă
de pioşenie preocupându-se, împreună cu jupâneasa sa, Vlădaia, de ridicarea sau
repararea unor lăcaşuri de cult.
Astfel, dintr-un document din anul 1519, aflăm că domnia întăreşte daniile
făcute de Manea clucerul, mănăstirii Seaca-Muşeteşti, din Olt 36 (Fig. 6), iertând-o
totodată de toate dările ţării Prin urmare, lăcaşul de cult a luat fiinţă la o dată
anterioară anului 1519, cel mai probabil între anii 1512-1517, prin pietatea şi
cheltuiala clucerului, Manea.
Ctitorii s-au îngrijit, pe lângă înzestrarea cu bunuri aducătoare de venit, şi
de procurarea obiectelor de ornamentaţie şi cult, care să ofere interiorului o
înfăţişare deosebită. Acest fapt ni-l mărturisesc două vestigii de preţ, un exemplar
al Tetraevangheliarului tipărit de Macarie în 1512, pe care apare însemnarea că a
fost cumpărat de Manea şi jupâniţa lui Vlădaia şi dăruit ctitoriei de la Seaca, la
17 aprilie 1527 37. Un alt obiect este un epitrahil brodat artistic cu fir de argint,
argint aurit şi mătase, a cărui inscripţie votivă brodată în partea inferioară atestă
realizarea lui din dorinţa clucerului Manea şi a soţiei sale: „Manea marele clucer al
jupaniţei Vlădaia care au pus să se ţese şi să se brodeze acest epitrahil pentru
Adormirea Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu în anul 7036 (1528), luna
iulie” 38. În prezent, epitrahilul se află la Muzeul Naţional al Serbiei din Belgrad.
Poziţia de ctitori este dovedită nu atât de inscripţia aşezată în 1910
deasupra uşii de intrare în pronaos, „sfântă biserică zidită din temelie ... de Manea
Vornicul şi Vlădoaia doamna din Drăgăşani” 39, care, se presupune, a fi preluat
textul uneia mai vechi, cât mai ales prin piatra de mormânt, din partea de nord a
pronaosului mănăstirii Seaca-Muşeteşti, cu următorul cuprins tradus din slavoneşte

Ibidem, p. 44.
Teodor Palade, Radu de la Afumaţi, Bucureşti, 1939, p. 82.
35 Maria Magdalena Székely, Forme de afirmare a preeminenţei sociale la marii boieri moldoveni
(secolele XV-XVI), în Elitele puterii – Puterea elitelor în spaţiul românesc (secolele XV - XX), editat
de Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2018, p. 23-48.
36 DIR, B, XVI/1, p. 149-152, cu satele Muşeteşti, Vai-de-Ei şi Criva, moară pe Olteţ şi sălaşe de
ţigani.
37 Ion Ionaşcu, Mănăstirea Seaca-Muşeteşti (Olt), în „Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice”,
Bucureşti, 1943, p. 150-151.
38 Ibidem, p. 151.
39 Ibidem, p. 144, cu lămuriri privind inadvertenţele din textul pisaniei.
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„a răposat roaba lui Dumnezeu Vlădaia, jupaniţa jupanului Manea marele vornic,
luna Ianuarie 2 zile, anul 7036 (1528) 40.
Se pare că averea deţinută de boierul Manea era una considerabilă dacă ţinem
seama de dărnicia manifestată pe plan religios. Jupaniţa Vlădaia, pomenită în toate
acţiunile alături de acesta, dispunea, de asemenea, de resurse financiare importante.
Fiică a lui Dimitrie Ghizdavăţ, mare dregător în perioada 1475-1485, şi a jupânesei
Neaga, Vlădaia era nepoata marelui vornic, Dan Durduca, strămoş pe linie feminină al
influentelor familii Buzescu şi Drăgoescu 41. Jupanina Vlădaia a vornicului Manea,
alături de sora sa, Dumitra, căsătorită, la rândul ei, cu logofătul Tudor din Drăgoieşti,
erau apreciaţi de voievodul Radu de la Afumaţi, în hrisovul emis de la Târgovişte, în
1526, drept: vlasteli ai domniei mele şi din casa domniei mele 42.
Boierul Manea, pe lângă zona Olteniei, a avut mari interese şi în reşedinţa
Ţării Româneşti, la Târgovişte, acolo unde îşi leagă numele, după cum am văzut,
de Sf. Vineri sau Cuvioasa Paraschiva, dar şi de o altă biserică, situată în apropiere
de Curtea Domnească, Sfântul Nicolae, ridicată în perioada vorniciei, la 1527 43.
În absenţa unor mărturii epigrafice sau documentare care să-i ateste ctitorul,
dificultăţile legate de începuturile bisericii Sf. Vineri au încercat să fie surmontate, în
măsura în care a fost posibil, cu ajutorul săpăturilor arheologice (Fig. 7).
Proiectul de restaurare a monumentelor curţii domneşti început în perioada
anilor ‘60 ai secolului trecut a permis declanşarea acestui tip de cercetare. Iniţiate
de către arheologul Gheorghe I. Cantacuzino, săpăturile au fost efectuate în două
etape, octombrie 1967, în exteriorul bisericii, şi februarie 1968, în interior 44. Datele
stratigrafice obţinute în urma cercetării, corelate cu analiza inventarului funerar
descoperit, au indicat funcţionalitatea cimitirului încă din secolul al XV-lea.
După aproape jumătate de secol de la ultimele intervenţii asupra bisericii,
care, din punct de vedere arhitectural, a fost readusă la forma sa de la jumătatea
secolului al XIX-lea, degradarea monumentului a impus noi măsuri şi lucrări de
restaurare. Acest prilej a generat cercetări arheologice preventive care au fost puse
în practică în vara anului 2018 45. Au fost alese pentru investigare zonele nevizate
Virgil Drăghiceanu, Însemnări de N. Iorga, V. Brătulescu, Virg. Drăghiceanu. Biserica Seaca
(Olt), în BCMI, XXIV (1931), fasc. 67, p. 47. Pentru traducere, a se vedea V. Brătulescu, op. cit., p. 5.
41 Descendenţa sa este compusă dintr-o fiică, Neaga, şi doi fii. Neaga a fost căsătorită cu Dimitrie
Ghizdavăţ, mare dregător în perioada 1475-1485. Au avut trei copii: un fiu, numit Manea Ghizdavăţ,
urmat de două fiice, Vlădaia şi Dumitra (Nicolae Stoicescu, Dicţionar, p. 19-20). Vezi şi Dan Pleşia,
Neagoe Basarab. Originea, familia şi o scurtă privire asupra politicii Ţării Româneşti la începutul
veacului al XVI-lea (I), în „Valachica”, 1969, p. 59-60; Radu Oprea, Cu privire la genealogia unui
însemnat boier muntean din veacul al XV-lea, în „Argesis”, XIX (2010), p. 179.
42 DIR, B, XVI/2, p. 12-13.
43 Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile României, vol. II, p. 89. Pentru informaţii suplimentare
obţinute din cercetări arheologice: Petru Virgil Diaconescu, Târgovişte. Structuri urbane în Evul
Mediu. Contribuţia arheologiei, în „Valahica”, nr. 18 (2005), p. 103.
44 Gheorghe I. Cantacuzino, op. cit., p. 61-70; Maria Georgescu, Podoabe din epoca feudală aflate în
colecţia Muzeului Judeţean Dâmboviţa, în „Cronica Valachica”, Nr. 5 (1973), p.181-193.
45 Echipa de cercetare arheologică a fost formată din Gheorghe Olteanu, responsabil ştiinţific,
Minodora Cârciumaru, Florin Petrică Gabriel (Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din
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arheologic anterior, dar ofertante în identificarea unor elemente ce ţin de etapele de
construcţie a edificiului, de stabilire a raportului între diferite componente, cum ar
fi: îmbinarea pronaosului cu pridvorul, zona absidelor, legătura dintre biserică şi
primul zid de incintă, repere extrem de importante în înţelegerea evoluţiei
cronologice şi arhitecturale a edificiului. Un interes deosebit în scopul cercetării a
stârnit zona pronaosului, unde se află piatra de mormânt a Doamnei Bălaşa, soţia
fostului domn al Ţării Româneşti, Constantin Şerban.
În spaţiul cercetat, nu a fost sesizată existenţa vreunui edificiu de cult
anterior celui actual, astfel încât trebuie să presupunem că mormintele identificate
sunt ulterioare construcţiei în jurul căreia se află. Mai mult, prin inventarul funerar,
ele pot susţine existenţa cimitirului şi, implicit, a bisericii încă din perioada secolului
al XV-lea, cu înhumări succesive, surprinse arheologic până în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Este şi motivul pentru care numeroase morminte din primele
etape ale existenţei edificiului au fost deranjate şi, în consecinţă, mare parte a
contextului stratigrafic, compromis. Inclusiv, refacerile bisericii, prin măsuri
avangardiste, mai cu seamă cele de la jumătatea secolului al XIX-lea, au creat
confuzii de natură să compromită etape din istoria locului. Exemplificăm prin măsura
de construire a unui al doilea pridvor, cu turlă de lemn, ulterior, desfiinţarea lui,
transferul osemintelor de aici în pronaosul bisericii, cu pietre de mormânt pierdute în
acest proces. De asemenea, acoperirea întregului parament cu o tencuială groasă a
făcut imposibil de bănuit existenţa frumoaselor discuri de ceramică smălţuită care
decorau firidele faţadelor. Cu siguranţă, în urma acestor intervenţii, pisania din 1517
nu avea cum sa treacă neobservată. Oare de ce ctitorul de la 1517 nu este pomenit în
pisania de la 1853 şi, mai mult, s-a ales varianta astupării ei?
Materialul rezultat în urma cercetărilor efectuate la Biserica „Sf. Vineri”
din Curtea Domnească este extrem de numeros, peste 400 de obiecte, a căror
clasificare a determinat crearea mai multor grupuri de bază 46. Pentru perceperea
diversităţii, am ales o prezentare a lor în ansamblu: I. podoabe pentru cap şi pentru
acoperământul capului (cercei, ace destinate fixării sau decorării, diverse obiecte
ornamentale de tipul coroniţelor); II. accesorii vestimentare (nasturi, copci);
III. podoabe pentru mâini (inele sigilare sau cu piatră, inele cu diverse motive
vegetale, florale, geometrice, cruciforme, inele tip verighetă); IV. piese
vestimentare/textile; V. monede.
Din categoria podoabelor pentru mâini, inelele sunt numeroase, raportate la
importanţa zonei cercetate, iar tipologic, destul de variate 47. Aspectul inelului
variază evident, în funcţie de rolul pe care acesta l-a avut în timp, de la obiect de

Târgovişte), Gheorghe I Cantacuzino, Adrian Ioniţă (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Bucureşti).
46 Minodora Cârciumaru, Gheorghe Olteanu, Archaeological Finds at the “St. Vineri” Church from
the Princely Court of Târgovişte. The Repertory of Personal Ornaments, în „Analele Universităţii
Valahia”, nr. 21 (2019), p. 123-136.
47 Marin Popescu, Podoabe medievale în Ţările Române, Bucureşti, 1970, p. 25-29.
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podoabă, la însemn de distincţie socială sau obiect cu conotaţii religioase 48.
Dispunem de un total de aproximativ 45 de inele realizate din materiale variate,
aur, argint aurit, argint sau bronz, reprezentând o gamă diversă: cu pietre
semipreţioase, inele tip verighetă, inele cu decoruri gravate variat, cu motive
geometrice, vegetale, florale sau cruciforme, cu sau fără inscripţii. Mobilele
heraldice sunt de asemenea diverse: aştri, cruci, semne grafice, păsări, animale,
plante, flori etc. Parte din asemenea obiecte au fost gravate cu numele posesorului,
la care adesea se adăugau şi însemnele heraldice ale familiei din care făcea parte.
Majoritatea obiectelor, prin complexitatea compoziţiei lor şi a realizării grafice a
însemnelor heraldice, vorbesc de la sine despre statutul posesorului în societatea
târgovişteană de secol XV-XVII. Asupra acestei categorii, cea a inelelor sigilare,
ne îndreptăm atenţia în ultima parte a studiului de faţă, mai cu seamă asupra unor
inscripţii care prin mesajul lor, individualizează obiectele şi generează noi teme de
discuţie privind istoria lăcaşului de cult.
Cercetarea exhaustivă a unui cimitir medieval târgoviştean presupune o
cursă aproape nesfârşită într-o enciclopedie genealogică. Privind în ansamblu, prin
cele peste 25 de cimitire medievale, oraşul a fost un mare peisaj ecleziastic, o
analiză a distribuţiei acestor biserici în spaţiul urban este, în fapt, o radiografie a
topografiei puterii în evul mediu românesc. Prin această trecere sumară în revistă a
descoperirilor arheologice, se poate concluziona că aici, la biserica „Sf. Vineri”,
foarte aproape de palatul în care se hotărau, cândva, destine, odihnesc numeroase
familii de dregători ai curţii domneşti de la Târgovişte.
Un obiect de un interes deosebit este reprezentat de un inel sigilar, cu
piatră, lucrat din argint aurit, particularizat de inscripţia „JUPANINA VLĂDAE”
(Fig. 8). Inelul a fost recuperat în urma cercetării arheologice a naosului bisericii,
în ziua de 25 octombrie 2018, de la adâncimea de 0,55 m, din pământul de sub
piatra de mormânt a doamnei Bălaşa, soţia lui Constantin Şerban, domn al Ţării
Româneşti în perioada 1654-1658 49. Trebuie precizat că întreg contextul
stratigrafic nu este concludent, toate obiectele recuperate din această zonă neputând
fi asociate cu resturi osoase. Şansa identificării inelului a ţinut de intuiţie, acesta
fiind prins într-o crustă de nisip şi var, fapt ce făcea imposibilă vizibilitatea 50.
Piesa face parte din categoria inelelor turnate. Veriga, de secţiune circulară,
are diametrul de maxim de 2,8 cm şi prezintă un decor realizat din motive
geometrice şi vegetale. Piatra semipreţioasă, de formă octogonală, este plasată în
zona centrală a chatonului, la o distanţă de 5 mm faţă de inscripţia distribuită
Dinu Rosetti, Vestigiile feudale de la Suslăneşti (jud. Argeş), în BMI, XLI (1972), nr. 2, p. 27-38,
34-35; vezi şi Svetlana Reabţeva, Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara
Românească în contextul relaţiilor cultural- istorice (secolele XIV-XVII), Brăila, Muzeul Brăilei,
p. 107-116.
49 Nicolae Constantinescu, Cornel Ionescu, Petru Virgil Diaconescu, Venera Rădulescu, Târgovişte.
Reşedinţa Voievodală (1400-1700). Cercetări arheologice (1961-1986), Târgovişte, Editura Cetatea
de Scaun, 2009, p. 122.
50 De la aceeaşi adâncime şi în aceleaşi condiţii de stratigrafie deranjată, au fost recuperate fire de
ţesătură, podoabă pentru cap din material textil, ace simple de voal, inele.
48
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uniform pe întreaga margine a plăcii (Fig. 9.1; 9.2). Impresionează prin masivitate
ţinând cont că i-a aparţinut unei femei, după cum ne indică numele Vlădae.
Porţiuni ale inelului, mai exact spaţiul dintre piatră şi inscripţie, păstrează încă un
strat de culoare neagră, asemenea unei răşini, neînlăturată în timpul procesului de
conservare, de teama unei deprecieri în zona respectivă 51. Inelul prezintă o uzură
determinată de folosire, în special în partea inferioară a acestuia.
Cu toate că, prin inscripţia sigilară, poate fi încadrat cronologic la începutul
secolului al XVI, această vârstă nu trebuie asimilată şi cu momentul realizării
obiectului. Nu este exclusă o moştenire a inelului, aspectul lui suferind
transformări, determinate de rolul pe care acesta l-a avut în timp, de la obiect de
podoabă la însemn de distincţie socială.
Dincolo de spectaculozitatea lui, determinată de masivitate, aspect,
decoraţie, mesajul inscripţiei, prin simpla menţiune a numelui VLĂDAE, ne trimite
la începuturile lăcaşului de cult, la ctitorii din 1517, Manea clucer şi jupâneasa sa ,
adăugând noi aspecte din viaţa acestei familii de boieri de la început de secol XVI.
Gestul boierului Manea de a înzestra lăcaşul la 1517 cu o frumoasă pisanie
confirmă calitatea lui de mare dregător, iar prezenţa inelului jupânesei sale în
biserica „Sf. Vineri”, cu siguranţă un loc de suflet al familiei boiereşti, reprezintă
un argument suplimentar al influenţei marelui vornic.
Este evident că descoperirea inelului în pronaosul bisericii de la Curtea
Domnească înlătură îndoielile legate de anumite etape din istoria edificiului 52, însă,
la fel de firesc, generează o serie de întrebări, la care vom încerca să căutăm
răspunsuri.
Conform inscripţiei slave publicată de Virgil Drăghiceanu 53, este cunoscut
în literatura de specialitate faptul că jupâneasa marelui vornic se odihneşte în
ctitoria lor de la Muşeteşti, mănăstirea Seaca, unde se află piatra de mormânt pe
care s-a putut citi: „A răposat roaba lui Dumnezeu VIădaia jupâneasa jupânului
Manea, Mare vomic, luna ianuarie, anul 1528” 54 (Fig. 10).
Analizând piatra de mormânt ne-a atras atenţia cuvântul „...a răposat...”, a
cărui semnificaţie e total diferită de cea „...odihneşte...”, aşa cum a fost analizată în
unele studii dedicate subiectului 55. Considerăm că termenul de răposat,
inscripţionat pe piatra de mormânt de la Seaca, nu indică neapărat locul
înmormântării jupânesei, ci mai degrabă îi anunţă sfârşitul, la 2 ianuarie 1528.
Într-un arc peste timp, o întoarcere la începuturile Ţării Româneşti păstrând
proporţiile cuvenite, avem drept comparaţie celebrul sgrafit care anunţa, de la
Inelul a fost supus, în faza primară, unor etape de conservare, însă, ulterior, la Muzeul Brukenthal
din Sibiu, în cadrul laboratorului de restaurare, i s-au aplicat tratamente de îndepărtare a depunerilor,
folosind metoda laserului.
52 Ideea că ancadramentul nu ar aparţine bisericii de la Curtea Domnească este întâlnită în articolul
dedicat monumentelor Curţii Domneşti din Târgovişte, Radu Gioglovan, op. cit., p. 83-125.
53 Virgil Drăghiceanu, Însemnări, în BCMI, XXIV (1931), p. 47
54 Victor Brătulescu, op. cit., p. 5.
55 Aurelia Grosu, Cea mai veche mănăstire din judeţul Olt-Seaca Muşeteşti, în „Memoria Oltului şi
Romanaţilor”, IV (2015), nr. 1(35), p. 48.
51
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Argeş, moartea la Câmpulung a primului Basarab: „leat 6860 [1351-1352] la
Câmpulung a murit Marele Basarab Voievod” 56.
Este o certitudine că moartea ei intervine într-o perioadă de instabilitate
politică, atunci când soţul său dispare, din motive ce pot fi doar intuite, dintre
membrii Sfatului Domnesc. Moartea jupaniţei credem că a survenit, în aceste
împrejurări, la Curtea de la Târgovişte, la fel cum nu este exclus ca tocmai vremurile
de restrişte să fi împiedicat deplasarea şi înmormântarea jupaniţei Vlădaia la
mănăstirea Seaca. În aceste condiţii, un alt lăcaş de care, cu siguranţă, s-a legat
sufleteşte, „Sfânta Vineri”, avea să o adăpostească. Locul a fost ales în virtutea
recunoaşterii lor drept ctitori, altfel, nu se justifică de ce jupanina nu ar fi fost
înmormântată în ctitoria boierilor aflată la doar câţiva paşi de Curtea Domnească,
anume Biserica „Sf. Nicolae”, ridicată la 1527, în vremea vorniciei boierului Manea.
Nu este exclusă înălţarea în această perioadă a unor curţi boiereşti 57, care să
mărginească, înspre sud, Curtea Domnească, în imediata apropiere a bisericii
„Sf. Vineri”, din care una să-i fi aparţinut chiar clucerului Manea. Apartenenţa lor la
vechile familii boiereşti din Oltenia ar putea explica existenţa pietrei de mormânt în
biserica de la Seaca. Totodată, dispariţia Vlădaiei, jupâneasa marelui vornic, până nu
demult considerată de Radu de la Afumaţi din casa domniei, nu avea cum să treacă
neobservată şi vestea morţii este imortalizată, firesc, pe o piatră, în ctitoria de suflet a
pioasei familii boiereşti, mănăstirea Seaca. Lipsa osemintelor, precum şi identificarea
unor bunuri, fără context (inele, monede, ţesătură), ca şi cum ar fi fost rătăcite, ne
îndreptăţesc să nu omitem posibilitatea unei reînhumări a jupaninei Vlădaia la
ctitoria sa din Olt. Doar o cercetare arheologică a monumentului ar clarifica îndoiala,
fără a anula evidenţa: Manea clucer şi jupanina Vlădae, prin intervenţia de la 1517,
rămân ctitori ai refacerii Bisericii „Sf. Vineri” de la Curtea Domnească, într-o
perioadă în care oraşul Târgovişte, sub domnia cucernicului Neagoe Basarab,
cunoaşte o deosebită activitate constructivă şi artistică. De amintit sunt impunătoarea
construcţie a Mitropoliei, Biserica Sf. Gheorghe, ridicată în cel mai vechi cartier al
oraşului, Suseni, şi, nu în ultimul rând, ctitoria de peste Ialomiţa unde se zugrăvea
vestita necropolă domnească a Mănăstirii Dealu.

Virgil Drăghiceanu, Curtea Domnească din Argeş. Note istorice şi arheologice, în BCMI, X-XVI
(1917-1923), p. 31.
57 Pavel Chihaia, Artă medievală. Monumente din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, vol. 1,
Bucureşti, Editura Albatros, 1998, p. 310.
56
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Fig. 1. Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” din Târgovişte.

Fig. 2. Biserica „Sfânta Vineri”. Aspect actual.
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Fig. 3.1. Textul pisaniei bisericii „Sf. Vineri”, datat 13 iulie 1517. Detaliu. 3.2. Amplasarea
pisaniei, deasupra uşii de intrare în biserică, pe latura ei sudică; 3.3. Inscripţie descoperită
în anul 1940 în urma lucrărilor de conservare a bisericii. (Arhiva Complexul Naţional
Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte).

Fig. 4. Biserica „Sf. Vineri”. Aspect de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
(Arhiva Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte).
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Fig. 5. Biserica „Sf. Vineri”. Imagine surprinsă de Carol Popp de Szathmari la 1868
(BAR, Fotografie, nr. 8421).

Fig. 6. Mănăstirea Seaca Muşeteşti, judeţul Olt (Arhiva personală).
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Fig. 7. Planul săpăturilor arheologice desfăşurate la Biserica „Sf. Vineri”. Campaniile
anilor 1967-1968 (după Gh. I. Cantacuzino) şi 2018 (după Gh. Olteanu).

Fig. 8. Inel sigilar din argint aurit descoperit în pronaosul bisericii.
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Fig. 9.1. Detalii ale câmpului sigilar şi ale decorului;
9.2. Desen (grafician Andrei Scărlătescu).

Fig. 10. Lespedea funerară a jupaninei Vlădae. Mănăstirea Seaca Muşeteşti, jud. Olt.
(Arhiva personală).
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Lady Vlădae’s ring.
An archaeological discovery and its historical implications
Abstract
The Princely Court from Târgovişte, the residence of the Wallachian princes for almost
three centuries (from 15th to early 18th century), had in its premises, along with civil
architectural components, three churches, built between 15th and 16th centuries: the later
called Chapel Church or Lady’s church, today only party preserved, whose bell tower was
overlapped by an imposing tower known as the Chindiei Tower, the Great Princely Church
built, according to the old chronicles, in 1583-1584, and the third church, which offered the
subject of the present study, St. Parascheva or St. Vineri, as it is also known, was built
outside the fortified enclosure from the 15th century, but in its immediate vicinity. The
project to restore the monuments of the Princely Court carried out during the 1960s also
included St. Parascheva’s Church, which involved a series of archaeological investigations
of the monument. Thus, a less common necropolis was identified, in which the funerary
inventory objects (ornaments, sealing rings, clothing accessories) belonged to characters
who were part of the aulic and urban elite of Târgovişte.
In 2018, by resuming the archaeological research, the discovery of a sealing ring, with
stone, made of gilded silver, customized by the inscription "JUPANINA VLĂDAE" (LADY
VLĂDAE), aroused a special interest. Beside its spectacularity, determined by its
massiveness, appearance and decoration, the inscribed name is the element that sends us to
the beginnings of this place of worship, to its founders from 1517, Manea - Clucer and the
lady Vlădae. The presence of the ring at the Princely Court of Târgovişte calls into
question aspects of the life of this family of boyars from the beginning of the 16th century,
and the historical implications around this valuable object of adornment.
Keywords: Princely Court; Târgovişte; St. Parascheva’s church; Seaca-Muşeteşti monastery;
archeological research; seal ring.
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