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Mihai Anatolii CIOBANU* 
 
 

Două planuri ruseşti ale ansamblului Episcopiei Buzăului** 
 
 
 
 
În anii din urmă, prin cercetările efectuate la Arhiva Militar-Istorică din 

Moscova de Mariana Şlapac şi subsemnatul, au fost publicate o mulţime de planuri 
ale unor oraşe şi cetăţi din România de astăzi. Totodată, am considerat oportună 
introducerea în circuitul ştiinţific a unor instrumente de lucru – inventarele unor 
fonduri ale arhivei numite – în traducere românească, pentru a arăta bogăţia 
materialului documentar şi înlesni accesul cercetătorilor. Documentele păstrate la 
Moscova fac parte din seria „Mărturii ruseşti despre spaţiul românesc”, 
valorificarea acestora transformându-se într-un deziderat începând cu primăvara 
anului 2018. Iniţial, am cercetat în mod special surse cartografice în care apar oraşe 
cu rosturi mai mult sau mai puţin însemnate pentru istoria urbană, socială şi 
economică a românilor. În depozitul aceleiaşi arhive moscovite se păstrează însă şi 
planurile unor mănăstiri, episcopii, sate, sau itinerarii – într-un număr considerabil 
– manuscrise despre boierii moldoveni şi munteni, Valahia, Moldova şi altele. 
Valorificarea acestor izvoare se aşează firesc în matca preocupărilor privind 
identificarea atât a odoarelor româneşti păstrate în Rusia, cât şi a mărturiilor ruseşti 
despre trecutul nostru. 

Dintre planurile unor edificii de cult ortodoxe amintesc pe cele ale 
următoarelor mănăstiri: din Negoieşti cu împrejurimile sale, Uspenia din Râmnic, 
Sf. Mihail pe Ialomiţa, Sf. Treime din Craiova, Golia din Iaşi1 şi două planuri ale 
ansamblului Episcopiei Buzăului – al cărui statut canonic, dintru început, a fost şi 
este cel de mănăstire. 

 În această contribuţie voi comenta ultimele două planuri. Voi începe 
analiza cu câteva date despre istoria Episcopiei Buzăului şi lucrările care au avut 
loc de-a lungul veacurilor la ansamblul episcopal (incinta cu biserica Adormirii 
Maicii Domnului, casa domnească, case, chilii şi felurite anexe). Chipul în care 

 
* ACS dr., Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi; ciobanumihaianatolii@gmail.com. 
** Textul are la bază comunicarea intitulată Două planuri ruseşti ale ansamblului (Arhi)episcopiei din 
Buzău, susţinută la Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, Buzău, 20-22 iulie  
2022. Studiul a fost realizat în cadrul unui grant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România, 
CNCS UEFISCDI, proiect cu numărul PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139. 
1 Arhiva Militar-Istorică de Stat a Rusiei (în continuare: RGVIA), f. 349, op. 51, d. 223-224 
(Negoieşti), d. 235 (Uspenia), d. 251-253 (Sf. Mihail), d. 433 (Golia), d. 453 (Sf. Treime).  
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arăta incinta episcopală poate fi reconstituit făcând apel la informaţiile catagrafilor 
din 1787 şi 1819, informaţii pe care le analizez în paralel cu planurile descoperite 
la Moscova. Prin aceasta, putem afla ce anume exista la 1771, ce a fost construit 
până în 1787 şi apoi din 1787 şi până prin 1809-1810 şi dacă au avut loc unele 
schimbări până în 1819. 

*** 
Una dintre vechile eparhii ale Bisericii Ţării Româneşti, Episcopia 

Buzăului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie în 2009 cu titulatura de 
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Episcopia a fost înfiinţată în 1500, în vremea 
lui Radu cel Mare2. Acelaşi domn a ctitorit biserica episcopală cu hramul 
Adormirea Maicii Domnului3, despre incinta căreia, în acele vremi, sunt ştiute doar 
câteva informaţii4. Pe lângă biserică, prin grija domnilor Ţării Româneşti şi a 
episcopilor locului, au fost zidite chilii, o casă domnească (palat) şi câteva anexe, 
înconjurate, poate, cu zid5. Reşedinţa nu a fost ferită de nenumăratele tulburări care 
au avut loc de-a lungul timpului. În toamna anului 1600, se spune că polonii, când 
au ajuns la Buzău, au aşezat tunuri în trei biserici6. Una dintre acestea era, cel mai 
probabil, biserica episcopală. La 4 mai 1633, Matei Basarab a făcut danie anuală 
Episcopiei din Buzău 300 de bolovani de sare de la ocna Ghitioara. Gestul era 
explicat prin aceea că domnul văzuse Episcopia „cu totul părăsită şi robită şi arsă 
de păgânii de tătari”7. Din porunca şi cheltuiala lui Matei vodă, biserica lui Radu 
cel Mare, în stare de stricăciune, a fost demolată, iar pe vechile temelii s-a zidit 
biserica nouă8. Acelaşi domn a înălţat, pe lângă biserică, o casă domnească9, a 
întărit sau prefăcut chiliile şi, cel mai probabil, a înconjurat Episcopia cu zid. Casa 
domnească din vremea lui Matei vodă s-ar putea să urmeze uneia mai vechi, zidită 
la porunca lui Radu cel Mare10. Paul de Alep, trecând prin Buzău, „unde este aşezat 
un episcop şi un scaun episcopal”, a relatat despre „o mănăstire mare din piatră şi o 
biserică falnică, foarte înaltă, toată din piatră, cu o scară lungă şi turle foarte înalte. 
Înăuntru se află o cruce grozav de mare. [Biserica] are hramul Adormirea Maicii 

 
2 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, o vatră de spiritualitate şi simţire românească, Buzău, 
1986, p. 26; Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale în Eparhia Buzăului (importante valori ale 
patrimoniului ţării noastre), Buzău, 1988, p. 17. 
3 Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii la curbura Carpaţilor în veacurile XIV-XVIII, Iaşi, 2011, p. 142. 
4 Despre primul ctitor, vezi Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 30-34. 
5 O Episcopie, „care este un centru administrativ ecleziastic, având din punct de vedere canonic regim 
de mănăstire”, nu poate exista fără chilii, paraclis şi alte imobile (ibidem, p. 47). 
6 Călători străini despre Ţările Române, vol. IV, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, 1972, p. 234; 
vezi şi Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 22-23. 
7 DRH, B, XXIV, (1633-1634), întocmit de Damaschin Mioc, Saşa Caracaş şi Constantin Bălan, 
Bucureşti, 1974, p. 66, nr. 52; Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 23. 
8 Pentru aceasta, vezi Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 60-61; Epifanie Norocel, Ctitorii 
voievodale, p. 18, 21. 
9 Pr. Constantin P. Burducea, Biserica Episcopală din Buzău. Cu 28 figuri şi un plan, Bucureşti, 
1931, p. 74; Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 143. 
10 Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 146. 
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Domnului”11. În 1666, despre „sfânta mănăstire” a Episcopiei Buzăului se spunea 
că era iarăşi stricată şi arsă12. Cu trecerea timpului, starea ansamblului episcopal nu 
s-a îmbunătăţit, astfel că, în vremea lui Constantin Brâncoveanu şi, ulterior, 
începând cu 2 ianuarie 1741 şi până la sfârşitul lui august 1745, au avut loc mai 
multe lucrări, fie de reparare, fie de construire a altor edificii13. Cele mai serioase 
prefaceri datează însă din perioada episcopului Cozma Popescu, după războiul 
ruso-turc din 1768-1774. 

Ansamblul episcopal de la Buzău, aşa cum arăta la sfârşitul veacului al 
XVIII-lea şi la începutul celui următor, este descris în catagrafiile din 1787 şi 1819. 
Prima dintre ele nu a cunoscut lumina tiparului, deşi atât informaţiile acesteia, cât 
şi cele din următoarea, au atras atenţia părintelui Gabriel Cocora14. Catagrafiile din 
1819 şi 1825, cea din urmă o scurtă înşiruire a moşiilor şi acareturilor Sfintei 
Episcopii, au fost editate de Ioan C. Filitti15.  

În toamna anului 1787, când episcopul Cozma Popescu a plecat la 
Bucureşti16, fiind ales mitropolit al Ungrovlahiei, au fost inventariate inclusiv 
„casele mari de sus”, în fapt camerele locuinţei de zid, cunoscuta casă domnească 
din vremea lui Constantin Brâncoveanu sau casa arhierească. Patru camere erau 
tăvănite, două cu scânduri de tei în ciubuce, iar alte două cu şindrilă, o căscioară 
boltită servea pentru copii, cu patru uşi prin tindele plimbărilor, alături de care se 
aflau două cămări de lemn, o cămară boltită, pridvorul cu opt stâlpi de lemn tăvănit 
împrejur cu şindrilă de brad, toate pardosite cu cărămidă şi aflate într-un acoperiş 
de olane din vremea episcopului Cozma17. Spre miazănoapte, a fost zidit paraclisul 
nou, tencuit pe dinafară şi neisprăvit pe dinăuntru, cu două ferestre, cu o sală 
înainte, cu zece ferestre, gătită, tăvănită cu var, cu stâlpi căptuşiţi. Paraclisul era 
acoperit cu şindrilă. Stâlpii uşii de jos, pragul, cununa de piatră şi crucile erau 
neaşezate18. Sub sala cu zece ferestre se afla un beci neisprăvit19. Episcopul Cozma 
a ridicat paraclisul nou pe acelaşi loc pe care, peste alţi zeci de ani, în 1841, s-a 
construit cel existent şi astăzi20. De la foişorul caselor arhiereşti se ajungea la 

 
11 Paul din Alep, Jurnalul de călătorie în Moldova şi Valahia, ediţie şi traducere adnotată de Ioana 
Feodorov, Brăila, 2014, p. 241-242. 
12 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 47. 
13 Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 18-19; Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 143. 
14 Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică a complexului de clădiri de la Episcopia Buzăului, în 
GB, XX (1961), nr. 7-8, p. 710-747, date reluate şi în idem, Episcopia Buzăului, p. 47-49. Emil Lupu, 
Ctitori şi ctitorii, p. 143, a folosit informaţia catastifului cu trimitere la lucrarea părintelui Cocora. 
15 Ioan C. Filitti, Inventarul Episcopiei de Buzău, metoaşelor sale şi bisericii Sf. Dumitru din 
Bucureşti la 1819 şi 1825, în BOR, LIII (1935), nr. 1-2, p. 6-42. 
16 Episcop între 1763 şi 1787 (Pr. Constantin P. Burducea, Biserica Episcopală, p. 14). Un studiu 
închinat episcopului şi mitropolitului Cozma a fost semnat de Pr. Gabriel Cocora, Episcopul Cosma al 
Buzăului (30 septembrie 1763 – 9 octombrie 1787), în GB, XXII (1963), nr. 7-8, p. 714-731. 
17 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 218r. Vezi şi Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 
18 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 218r-218v. 
19 Ibidem, f. 218v. 
20 Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713; vezi şi Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 144. 
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paraclis, trecându-se printr-un pălimar cu stâlpi din zid21. În rând cu paraclisul au 
fost zidite cinci chilii „cu şandrama pă denainte în treisprezece stâlpi de zid”22. La 
răsărit, în spatele altarului bisericii episcopale, se afla un şopron în patru furci de 
lemn, învelit cu olane, iar în apropierea sa paraclisul vechi, boltit şi zugrăvit, în 
continuarea căruia, în acelaşi acoperiş de şindrilă de brad, era o chilie cu tindă în 
faţa paraclisului. Sub chilie, exista un beci boltit în care se afla vărzăria23. Această 
chilie cu beci a fost lărgită în vremea episcopiei lui Chesarie (1825-1846), care a 
transformat locul în case arhiereşti, case în care, târziu, în veacul al XX-lea, a fost 
organizată cancelaria24. La miazăzi de biserică, în partea de jos, în rândul 
paraclisului vechi, spre clopotniţă, se aflau patru chilii boltite şi o cămară. În faţa 
acestora se întindea o sală în zece stâlpi de zid25. Trecând de clopotniţă, sus, – 
chilie boltită cu cămara ei şi tindă, cu foişor pe doi stâlpi de zid lungi. La parterul 
acestei chilii era magupia, adică brutăria (nicicum bucătăria, cum notează părintele 
Cocora26) şi jitniţa. Alături se afla cuhnea (bucătăria) boltită cu un coş mare şi 
stâlpi de piatră la fereastră şi sală înainte27. În curte a fost săpat un puţ din piatră cu 
colac deasupra28. Părintele Cocora îl plasa „probabil în stânga, lângă bucătărie”29.  

„În curtea denafară” s-a zidit o casă cu opt odăi podite, cu cămări, un beci 
în colţ, toate într-acelaşi înveliş. Urmau un grajd nou de zid, acoperit cu uluce, şi 
odăiţa pentru vizitiu, iarăşi în acelaşi acoperiş, făcut în vremea episcopiei lui 
Cozma, un grajd vechi dezvelit în care se depozita fânul, un puţ, o groapă cu var şi 
un cuptor de cărămidă. Episcopia avea o grădină pentru legume cu pomi şi viţă de 
vie30. Porţile mari de la cele două curţi erau legate cu fier. În 1787, au fost 
inventariate şi două portiţe, una de scânduri la lemnărie, iar alta la paraclisul cel 
vechi31.  

Catagrafia din 1787 a fost multă vreme „cea mai veche ştire despre” 
complexul arhitectural al Episcopiei Buzăului, precum afirma părintele Gabriel 
Cocora32. Părintele – vrednic slujitor al Bisericii şi al muzei Clio – nu avea de unde 
să ştie despre existenţa planului rusesc din 26 ianuarie 1771, care este cu adevărat 
prima sursă cartografică şi „vizuală” privitoare la înfăţişarea ansamblului 
episcopal.  

 
21 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 218v; Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 48. 
22 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 218v; Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 
23 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 218v. 
24 Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 
25 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 219r; Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 
26 Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 
27 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 219r; Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 
28 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 219v; Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 48. 
29 Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 714. 
30 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 219v; unele amintite şi de Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, 
p. 714. 
31 BAR, Manuscrise, nr. 718, f. 219v. 
32 Pr. Gabriel Cocora, Evoluţia Arhitectonică, p. 713. 



Două planuri ruseşti ale ansamblului Episcopiei Buzăului               291 
 

Planul a fost întocmit de un ofiţer rus ajuns la Buzău în timpul războiului 
ruso-turc. Din câte se pare, în ianuarie 1770, însuşi general-locotenentul Hristofor 
Ivanovici von Stoffeln s-a aflat la Buzău33. Într-un raport al lui Rumeanţev, înaintat 
cu multă supuşenie Ecaterinei a II-a, din 6 mai 1770, s-a relatat despre atacarea 
târgului, aflat atunci în mâinile ruşilor, de soldaţi turci. Localitatea fusese lăsată în 
grija unui căpitan de arnăuţi, regimentul numărând 200 de persoane. Aceştia îşi 
aveau adăpostul în „Mănăstirea Buzăului, care este destul de tare”, dar, din neştiute 
motive, în momentul atacului, s-au retras în munţi, turcii cucerind târgul şi luând în 
captivitate pe unii locuitori, eliberaţi apoi de cazaci şi arnăuţii lui Trebinski34. La 
13 mai 1770, la Buzău s-a aflat general-maiorul A.G. Zameatin35, unul dintre 
cavalerii Ordinului Sf. Gheorghe. Ofiţeri ruşi au rămas în localitate şi în 1771, deşi 
nu este exclus ca ridicările topografice care au stat la baza planului din 26 ianuarie 
1771 să fi avut loc la sfârşitul anului 1770. Titlul sursei, Planul mănăstirii Uspenia 
Maicii Domnului din târgul Buzău, care, fiind întărită în faţa porţii şi având 
ambrazuri la ziduri, fără alte întărituri se poate apăra de atacul inamicului36, nu 
aminteşte de Episcopia Buzăului, dar, întrucât sediul acesteia se afla la numita 
mănăstire, sunt în drept să afirm că este primul plan al ansamblului Arhiepiscopiei 
de astăzi. Planul este de 38 × 22,5 cm, iar scara sa, („Мачтаб дюйм агленской 
разделен в 10ть частей и употреблен к плану за сажени, а к профили за 
футы” – Scara planului este în ţol englezesc împărţit în 10 părţi şi folosit la plan 
ca stânjeni, iar la profiluri ca picioare), de 1 ţol = 10 stânjeni pentru plan şi 
10 picioare pentru profiluri. Sursa cartografică a fost copiată de sublocotenentul 
Semion Celîşkin, cunoscut pentru activitatea sa în Ţările Române (autor al unor 
planuri ale Giurgiului, Brăilei etc.). Nu sunt întru totul sigur, dar pare a fi 
subcolonelul de mai târziu Semion Dmitrievici Celîşkin, care este amintit în 
documentele anului 1797. 

În catagrafia din 1787 apare „curtea denafară”, ceea ce lasă să se înţeleagă 
că exista şi o curte „denăuntru”. În adevăr, incinta ansamblului Episcopiei din 
Buzău, desenată pe planul rusesc din 1771, era împărţită în două curţi separate 
printr-un rând de case. În curtea „denafară”, pe latura vestică, făcând corp comun 
cu zidul incintei, au fost construite alte clădiri, al căror acoperiş pare să fi fost 
folosit ca drum de strajă, aşa cum este arătat pe profilul trasat pe linia a-b. Zidul 
urca cu mult peste acoperiş. Este greu de spus dacă acea construcţie arătată pe plan 
şi în secţiune este grajdul vechi dezvelit, în care se depozita fânul în 1787. Nici 
rostul rândului de clădiri de la miazăzi, întrerupt la mijloc de spărtura porţii 
principale, nu poate fi pe deplin desluşit, căci grajdul nou şi odaia vizitiului, 
amintite în catagrafie, par a fi din vremea episcopiei lui Cozma. În casa adosată 
zidului, dar aflată în afara incintei, locuia, din câte se pare, paznicul Episcopiei. 

 
33 P. A. Rumeanţev, Сборник документов, tom II, 1768-1775, sub red. lui P. K. Fortunatov, 
Moscova, 1953, p. 220, nr. 113a. 
34 Ibidem, p. 283, nr. 131.  
35 Ibidem, p. 294, nr. 135. 
36 RGVIA, f. 349, op. 51, d. 171. 
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Curtea principală a ansamblului nu era cea „denafară”, ci cea „denăuntru”, 
întrucât în aceasta se afla biserica episcopală. Suprafaţa curţii „denăuntru” – era 
cam de două ori mai restrânsă decât curtea mare/„denafară” –, amplasarea în 
incinta sa a bisericii, casei/palatului domnesc şi a unor chilii cu anexele lor fiind 
indicii care mă îndreaptă spre ipoteza potrivit căreia aceasta este curtea din vremea 
lui Radu cel Mare, refăcută în domnia lui Matei vodă Basarab şi, la cumpănă de 
veacuri, de vrednicul domn Constantin Brâncoveanu. 

 Poarta curţii principale se afla pe mijlocul traseului zidului, precum cea a 
curţii secundare. Trecând pe sub turnul acesteia, care era turn clopotniţă, în imediata 
apropiere, pelerinul vedea biserica ctitorită de Radu cel Mare şi refăcută din temelii 
de Matei Basarab. Pe latura de vest, în dreptul intrării în biserică, se înălţa palatul lui 
Constantin Brâncoveanu, cu două încăperi şi foişor, zidire pe temeliile unei 
construcţii mai vechi din vremea lui Matei vodă37, care a fost reparată şi uşor 
schimbată de episcopul Cozma. La sud de absida altarului bisericii, ofiţerul rus a 
desenat acoperişul în patru ape al unei case care făcea corp comun cu rândul de 
clădiri dintre cele două curţi ale ansamblului episcopal. Este chilia cu beci lărgită de 
episcopul Chesarie cu gândul facerii caselor arhiereşti ajunse apoi cancelarie 
episcopală38. În acelaşi rând, la 1787, se aflau patru chilii boltite, o cămară, cu sală 
întinsă în faţa lor. Turnul clopotniţei, aşezat pe poarta de intrare, este arătat pe planul 
din 1771 prin simbolul X. Lateral turnului apare amprenta la sol a altor clădiri. Şi de 
această dată nu avem niciun indiciu despre ce se afla acolo în 1771, dar catagrafia din 
1787, aşa cum am arătat, plasează în numitul loc o chilie boltită cu cămară şi tindă, 
cu foişor pe doi stâlpi de zid, la parterul chiliei fiind magupia şi jitniţa. Alături se afla 
cuhnea boltită cu sală în faţă. Paraclisul cel vechi nu apare pe plan. În 1771, pe latura 
de miazănoapte, nu existau nici paraclisul nou, nici chiliile, nici şopronul din spatele 
altarului bisericii. Toate acestea au fost construite în vremea episcopiei lui Cozma 
Popescu, după 177439. Casa domnească este arătată pe plan într-o alcătuire din două 
structuri cu un foişor în faţă. Puţul şi cele două portiţe, una de scânduri la lemnărie, 
iar alta la paraclisul cel vechi, inventariate în 1787, nu apar în 1771, fapt care 
confirmă săparea şi spargerea zidului pentru locul portiţelor în vremea aceluiaşi 
Cozma Popescu. Pe latura de nord, ca un rezalit al zidului incintei, cândva înainte de 
1771, fusese construit un turn. 

Intrarea în incinta ansamblului Episcopiei Buzăului a fost întărită de ruşi cu 
un ravelin înzestrat cu câteva guri de tragere. Pe lângă şanţul de apărare al 
ravelinului, inginerii ruşi au adăugat şi două rânduri de găuri de lup. Incinta de 
luptă, parapetul ravelinului, şanţul de apărare şi cele două rânduri de găuri sunt 
arătate în profil pe linia c-d. În situaţia unui atac, apărătorii puteau riposta cu focuri 
de armă şi prin cele câteva guri de tragere de pe cele două laturi, de est şi vest, în 
apropierea porţii de acces în incintă. Aceasta era alcătuirea incintei episcopale în 
1771. Planul comentat şi catagrafia din 1787 permit o identificare mai sigură a 

 
37 Vezi şi Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 44. 
38 O descriere a cancelariei la Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 146-147. 
39 Despre lucrările din vremea episcopatului său, vezi Pr. Gabriel Cocora, Episcopul Cosma, p. 722-726. 
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transformărilor care au avut loc în vremea păstoririi lui Cozma Popescu. Lucrările 
din timpul episcopatului acestui vrednic prelat au fost susţinute de domnie. În 
hrisovul lui Alexandru Ipsilanti, din 1775, s-a relatat despre starea de stricăciune de 
la ansamblul Episcopiei Buzăului, pentru ca în 1778 domnia să laude osârdia 
episcopului locului spre dregerea celor stricate40. 

Ansamblul episcopal a suferit alte prefaceri la cumpăna veacurilor 
XVIII-XIX, mai ales în timpul episcopiei lui Costandie Filitis (1793-1819)41, 
cutremurul din 1802 avariind unele construcţii. În 1819, au fost inventariate zidul 
înalt împrejmuitor al ansamblului episcopal, 

 
„cu două curţi [...] dasupra porţii cei dintâi, un foişor învelit cu şindrilă, 
făcut tot de preaosfinţia sa proin episcop, stricat. În dreapta, de lângă poartă 
şi până în colţul zidului, un grajd mare de cai, lipit cu zidul, podit şi învelit cu 
ulucă, iar în stânga, iarăş din poartă şi până în colţul zidului, un alt grajd de 
vite, cu un şopron de două bucăţi [...] şi din colţul zidului un şopron iarăşi de 
trei bucăţi, cu alte două odăiţe alăturea, neisprăvite [...] făcute tot de 
preaosfinţia sa. Iar din afară porţii acesteia, în colţul zidului din dreapta, sînt 
făcute patru odăi, lipite cu zidul şi învelite cu olane, tot de preaosfinţia sa, 
închise împrejur cu uluce, în care odăi şade cântăreţul bisericii. Poarta de al 
doilea, de zid. Deasupra acestei porţi o clopotniţă naltă, tot de zid [...] crăpată 
de cutremur [...]. În dreapta de lângă această poartă şi până în casele 
iconomului, sînt făcute cinci odăi în rând, lipite cu zidul [...]. De lângă aceste 
odăi, până în colţul zidului, sînt case nalte, pe pivniţă, cu trei odăi gătite [...], 
cu o cămară şi cu două foişoare, unul în faţă şi altul în dos, cu sală şi cu două 
plimbări, scoase pe palimar [...], în care case şade iconomul, însă făcute tot 
de preaosfinţia sa [...]. De lângă casele iconomului şi până într-un colţ al 
zidului, sînt iarăşi trei odăi, făcute tot de preaosfinţia sa, [...] lipite cu zidul 
[...] şi dintr-acest colţ al zidului şi până în paraclis, sînt alte cinci odăi, tot 
lipite cu zidul [...], iar lângă aceste odăi este făcut un paraclis [...]. În faţa 
paraclisului, o odae mare, trapezărie, din care odae, viind pe palimar, intră în 
casele arhiereşti. În care case sînt şase odăi gătite [...] i cu trei cămări şi cu 
două plimbări, i cu pridvor în faţă, cu pivniţă [...]. Iar împotriva caselor 
arhiereşti, din colţul zidului şi până în clopotniţă, sînt făcute iarăşi o cuhnie şi 
o jimblărie [...] şi dasupra jimblăriei, o casă cu alte două odăi, lipite cu 
clopotniţa [...], cu pridvor în faţă, pe stâlpi [...]. Lângă poartă, în curte, este 
făcut un puţ, cu ghizduri de piatră, închis cu palimar...”42. 

 
O parte din cele arătate în 1819 au fost făcute de episcopul Cozma, altă 

parte, aşa cum a notat şi autorul catagrafiei, de episcopul Constandie Filitis. 
 La scurt timp după luarea Iaşilor, în 1806, înainte de 13 decembrie, când 

turcii au pierdut Bucureştii, ruşii cuceriseră târgurile Râmnicul Sărat şi Buzău, 

 
40 Idem, Episcopia Buzăului, p. 47. 
41 Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 28. 
42 Ioan C. Filitti, Inventarul Episcopiei, p. 12-13 (sub. aut.). 
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unde au găsit cantităţi însemnate de provizii43. În timpul campaniei din 1807, 
Langeron a notat despre arderea Buzăului, un oraş „foarte întins”44. Într-o poruncă 
din august 1811, semnată de M.I. Kutuzov, se relata despre transportarea la Buzău 
a 5.000 de cetverţi45 de făină46. Din perioada aflării ruşilor la Buzău în timpul 
războiului cu turcii, datează al doilea plan al ansamblului sediului Episcopiei 
Buzului descoperit la Moscova. Planul mănăstirii episcopale din târgul Buzău47, 
cu o legendă detaliată, este lămuritor în privinţa transformărilor care au avut loc. 

Planul a fost semnat de inginer-maiorul Gramberg. În 1807, Vasili 
Antonovici Gramberg s-a aflat în Iaşi, lucrând la planul oraşului48, pentru ca în 
februarie 1808, să fie trimis în Serbia, pentru a cerceta topografic cetăţile locului. 
La 26 iunie acelaşi an, ofiţerul a notat despre cele întâmplate în Serbia în raportul 
înaintat comandatului Armatei Dunărene. În timpul ridicărilor de la Galaţi, din 
acelaşi an 1808, Gramberg a fost ajutat de sublocotenenţii Alekseev şi von der 
Spiegel49. În luna octombrie, din câte se pare, ofiţerul rus se afla încă la Galaţi50. 
La 8 aprilie 1809, acelaşi ofiţer a primit poruncă să construiască două redute în 
apropiere de Brăila. Datele privitoare la activitatea lui Gramberg permit plasarea 
ridicărilor topografice de la Buzău, lucrări care stau la baza planului ansamblului 
episcopal, în perioada 1809-1810. 

Împărţirea ansamblului episcopal a rămas aşa cum arăta în secolul al 
XVIII-lea – două curţi separate printr-un rând de clădiri întrerupt de spărtura porţii 
prin care se ajungea în curtea principală. Pentru a intra în perimetrul ansamblului 
episcopal, se trecea pe lângă o cameră de gardă (L), cu două uşi şi cinci ferestre, 
care făcea corp comun cu zidul incintei. Potrivit catagrafiei din 1819, în această 
„casă” locuia cântăreţul bisericii, deşi identificarea sa în catagrafie este incertă. Era 
o construcţie veche, fiind cartată şi pe planul din 1771. Episcopul Constandie a 
acoperit-o cu olane. Ravelinul din faţa porţii (N), prin forma sa nouă, amintea doar 
în parte de cel din veacul al XVIII-lea. Era o fortificaţie bine gândită, cu banchetă 
pentru apărători, gabioane amplasate pe parapet, cu scopul protejării poziţiei 
apărătorilor, şanţ şi glacis bine pronunţat. Deasupra primei porţi, în 1819, se afla un 
foişor stricat, făcut în vremea lui Constandie. Lateral porţii, în incintă, cu faţadele 
spre miazănoapte şi alipite zidului, au fost construite două saraiuri (şoproane, 

 
43 A. N. Petrov, Война России с Турцией 1806-1812 гг., tom I, 1806 и 1807 гг. Михельсон и 
Мейндорф, Sankt-Petersburg, 1885, p. 98-99, 103. 
44 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. I, 1801-1821, redactor 
responsabil Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 2004, p. 328. 
45 De la „cetverti”, unitate de măsură. 
46 Ibidem, p. 430. 
47 RGVIA, f. 349, op. 51, d. 172. 
48 Ibidem, d. 323. Toate planurile privitoare la Iaşi au fost publicate de Laurenţiu Rădvan, Mihai 
Anatolii Ciobanu, Planurile oraşului Iaşi în arhive străine, Bucureşti – Heidelberg, 2020. 
49 Datele despre Gramberg, cu rectificarea anului 1809 în 1808 şi unele completări, sunt preluate din 
Laurenţiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, 1807, un an şi trei planuri pentru Iaşi: al oraşului, al 
curţii şi palatului domnesc, în AIIX, LVI (2019), p. 251-252. 
50 Din această lună datează planul Galaţilor: RGVIA, f. 438, op. 1, d. 451. Planul a fost desenat de 
Iujakov. 
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hambare, cămări), folosite de ruşi pentru depozitarea proviantului şi a altor provizii 
(H). În aceste construcţii, în 1819, se aflau grajdurile cailor şi vitelor. Un alt sarai 
era alipit zidului răsăritean. Se pare că a fost zidit în vremea episcopatului aceluiaşi 
Constandie, căci nu apare pe planul din 1771. La apus, tot alipit zidului 
împrejmuitor, se afla cel de-al patrulea sarai, ceva mai mare, care necesita reparaţii 
(I). Era o construcţie de demult, ante 1771. În imediata apropiere a acestei clădiri, 
în continuarea zidului, se întindea un scurt segment al drumului de strajă, în dreptul 
căruia apărătorii puteau trage cu arma (P). Drum de strajă din lemn exista şi pe 
latura răsăriteană, acolo unde, exterior zidului şi unit cu acesta doar printr-o cale de 
acces, după 1771, a fost construit un turn patrulater cu guri de tragere (P). În 
aceeaşi curte, pe plan nu a fost arătată fântâna amintită în 1787, deşi aceasta exista 
şi în 190051. 

În curtea principală se intra trecând pe sub clopotniţă, de zid, „cu cruce în 
vârf, cu zale, învelită cu şindrilă, în care clopotniţă sînt trei clopote”52. La stânga 
intrării, alipite zidului de incintă, reapare rândul de chilii din 1771 (D) şi casa 
dinspre colţul incintei, dar cu o cu totul altă structură; în 1809-1810 era folosită 
pentru găzduirea pelerinilor (C). În 1819, în aceeaşi casă, cu două foişoare, cu trei 
odăi gătite, cu o cămară, sală, două plimbări scoase pe pălimar şi beci, locuia 
iconomul. Lucrările în urma cărora casa iconomului a ajuns să arate precum pe 
planul păstrat la Moscova au avut loc în timpul episcopului Constandie. Din 
paraclisul vechi nu mai rămăsese nimic, locul său fiind gol, iar lângă zidul incintei 
se vede drumul de strajă (P)53. Urma, în dreptul altarului bisericii, un alt rând de 
chilii, în care ruşii au depozitat proviantul (F). Aceste chilii au fost construite pe 
locul şopronului din 178754. În imediata lor apropiere, cândva după 1771, s-a 
ridicat un turn, care ieşea în afara zidului asemeni unui rezalit. Pe latura de nord au 
fost desenate chilii, turnul care exista şi în 1771, alte chilii, în toate locuind ofiţeri 
ruşi (E), paraclisul nou cu pridvorul său (B), crăpat la cutremurul din 1838, fiind 
refăcut din temelie de episcopul Chesarie, în 1841, şi apoi în 1865, de Dionisie 
Romano55, un culoar de trecere între paraclis şi o odaie patrulateră, în care, potrivit 
catagrafiei din 1819, se afla trapezăria56, deşi amplasarea sa tocmai aici, departe de 
bucătărie, ridică serioase semne de întrebare. Paralel cu peretele palatului 
brâncovenesc (case arhiereşti în 1819), în care au locuit gradele inferioare ruseşti 
(G), se vede o galerie pe coloane, un fel de pălimar. Lateral clădirii principale, 
cândva după 1771, a fost construit un pridvor nou, cel vechi fiind închis. Din acest 
pridvor se intra în sala mare, al cărei spaţiu era parţial divizat printr-o bucată de zid 
şi trei coloane. Beciul de sub acest palat, care s-a păstrat până astăzi, datează din 

 
51 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 48. 
52 Ioan C. Filitti, Inventarul Episcopiei, p. 12. 
53 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 48, plasa greşit casa iconomului pe locul paraclisului 
vechi. 
54 Ibidem. 
55 Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 145. 
56 Ioan C. Filitti, Inventarul Episcopiei, p. 13. 
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vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu. În dosul palatului, alipită zidului, era 
o clădire mare, cu trei încăperi şi guri de tragere, pentru care fusese amenajat şi 
drum de strajă. Împotriva caselor arhiereşti, din colţul incintei şi până în clopotniţă, 
se aflau cuhnea, jimblăria, iar deasupra sa, aşa cum ştim din catagrafia de la 1819, 
o casă cu două odăi (F), în care se ajungea urcând o scară de lemn desenată de 
Gramberg. Această casă făcea corp comun cu clopotniţa, fiind într-un înveliş57. 
Cuhnea, jimblăria şi chilia de la etaj (casa cu odăi) apar şi în inventarul din 1787. 
În aceeaşi curte pentru prima dată a fost desenat puţul (M). Părintele Cocora avea 
dreptate plasându-l, fără niciun izvor vizual la îndemână, „probabil în stânga, lângă 
bucătărie”. În biserica episcopală (A) se intra pe trei trepte. În faţa portiţei din 
dreptul paraclisului, în afara incintei, ruşii au construit o întăritură (O). Când 
Gramberg a alcătuit planul comentat, se preconiza zidirea, în curtea mare, a două 
magazii (K). După 1771 şi până în 1809-1810 zidul incintei a fost întărit cu 
contraforţi. 

În timpul episcopului Chesarie (1825-1846) au avut loc mai multe lucrări, 
atât la biserica episcopală, care şi-a schimbat serios înfăţişarea veche, cât şi la 
celelalte clădiri ale Episcopiei58. Vlădica a refăcut capital casa domnească59, 
adăugându-i câteva camere spre grădina din spate, reîmpărţind interiorul, demolând 
foişorul şi trasând căi noi de acces60. Pivniţa din vremea lui Brâncoveanu păstrează 
cel mai mult din caracteristicile construcţiei iniţiale, deşi chiar şi aceasta a fost 
supusă modificărilor61. Lucrări la casa domnească, astăzi palat arhiepiscopal, şi 
pivniţă au avut loc şi în cursul secolului al XX-lea62. În timpul restaurărilor s-a 
adăugat foişorul actual, copie după cel de la Potlogi63. Unele chilii sunt precum în 
vechime, fără mari prefaceri. Casa iconomului a fost modificată în 1838, pentru o 
vreme activând acolo Cancelaria64. Clopotniţa de azi este din acelaşi an 1838, cu 
reparaţii serioase care datează din 1878 şi 191365. Pridvorul deschis pe coloane de 
la intrarea în biserica episcopală, construcţie târzie, din secolul al XIX-lea, a fost 
demolat în secolul XX. 

Astăzi, unele construcţii ale incintei nu mai există sau li s-a schimbat mult 
înfăţişarea, au fost zidite chilii adăugătoare, precum cele în formă de potcoavă de la 
clopotniţă la palatul arhiepiscopal, care datează din vremea episcopiei lui 
Chesarie66, seminarul, depozite, centrala termică etc.67, iar din vechiul zid au rămas 
doar câteva porţiuni, cu câţiva contraforţi (zid înalt de 4 metri şi cu o grosime de 

 
57 Ibidem. 
58 Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 29. 
59 Pr. Constantin P. Burducea, Biserica Episcopală, p. 71. 
60 Ibidem, p. 71-72; Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 49. 
61 Pr. Constantin P. Burducea, Biserica Episcopală, p. 75; Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 51. 
62 Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale, p. 53-54. 
63 Ibidem, p. 81. 
64 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 56. 
65 Ibidem, p. 57. 
66 Emil Lupu, Ctitori şi ctitorii, p. 148. 
67 Pr. Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, p. 58. 
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0,70 m68). Cu toate acestea, ansamblul Arhiepiscopiei aminteşti încă de împărţirea 
de odinioară în două curţi, iar clădirile nou construite, cu excepţia semicercului de 
la chiliile din preajma palatului arhiepiscopal69, urmează traseul aceloraşi ziduri. 

 
 

ANEXE 
 

Planul nr. I (RGVIA, f. 349, op. 51, d. 171): 
Planul mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din târguşorul Buzău, care, fiind 

întărită în faţa porţilor şi având ambrazuri la ziduri, fără alte lucrări de întărire se poate 
apăra de atacul inamicului. 26 ianuarie 1771 („План манастыря Успения Богоматери в 
местечке Бузове, которой, будучи укреплен, пред воротами и имеющими в стенах 
амбразурами без всех других укреплениев от неприятелскаго нападение обороняться 
может. 1771го году генваря 26го дня”) 

Profil pe linia a-b („Профиль по линей а-b”). 
Profil pe linia c-d („Профиль по линей c-d”). 
A copiat inginerul sublocotenent Semion Celîşkin („Копировал инженер 

прапорщик Семен Челышкин”). 
Scara este în ţol englezesc împărţit în 10 părţi şi folosit la plan ca stânjeni şi la 

profil ca picioare („Мачтаб дюйм агленской разделен в 10ть частей и употреблен к 
плану за сажени, а к профилям за футы”). 

 
Planul nr. II (RGVIA, f. 349, op. 51, d. 172): 
Planul mănăstirii episcopale din târguşorul Buzău („План Епископскаго 

монастыря в местечке Бузео”) 
А. Biserica principală sobornicească („Главная соборная церьковь”); 
В. Biserică („Церковь”); 
C. Casă pentru oaspeţi („Жилище для приезжающих); 
D. Chilii pentru monahi („Келий для монахов”); 
E. Chilii în care locuiesc ofiţerii („Келий где жительствуют офицеры”); 
F. Chilii pentru depozitarea proviantului („Келий для помещения провианта”); 
G. Casa ocupată de slujitorii militari de grad inferior sub care se află un beci 

ocupat cu furaje („Дом занимаемой нижними военно служителями под которым 
погреб занятой фуражем”); 

H. Saraiuri în care acum este depozitat proviantul şi alte provizii („Сараи в коих 
ныне помещен провиант и другие припасы”); 

I. Tot un astfel de sarai care necesită repararea stricăciunilor („Таковой же сарай 
которой требуется исправить починкою”); 

K. Locuri pe care se presupune construirea din nou de magazii („Места на 
которых вновь пологается выстроить могазейны”); 

L. Cameră de gardă („Караульня”); 
M. Fântână („Колодезь”); 
N. Întăritură la poarta principală („Укрепление при главных воротах”); 
O. La fel la portiţa din spate („Таковое же при задних калитках”); 

 
68 Pr. Constantin P. Burducea, Biserica Episcopală, p. 18. 
69 Ibidem, p. 20, unde s-a notat despre forma în cerc a dependenţelor. 
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P. Merloane cu banchete pentru apărarea cu arma a zidurilor mănăstireşti 
(„Кремальеры с банкетами для ружейной обороны монастырских стен”). 

Inginerul maior Gramberg („Инженер майор Грамберг”). 
Scara în stânjeni („Масс-штаб. Саж.”). 

 
Catagrafia din 1787 (BAR, Manuscrise, Nr. 718), partea despre ansamblul 

episcopal: 
 
„Catagrafi(e) de toate lucrurile Sfintei Episcopii Buzăul mişcătoare şi 

nemişcătoare care din preacinstită porunca preasfinţiei sale părintelui Mitropolit Kirio Kir 
Cozma i a preasfinţiei sale părintelui episcop Kirio Kir Dosithei al Sfin(tei) Episcopii 
Buz(ău). Acum s-au făcut cum înlăuntru anume toate să arată. 1787 octom(brie) 26 
(f. 206r). // 

Casele 
6 case mari sus cu paturile lor, cu ferestrile lor, cu geamurile lor, cu fiarăle lor 

nemţeşti. Ferestrile cu câte patru ochiuri. Dintr-aceste ferestre zece cu cea din sală: sînt cu 
câte dooa vărgele dă fier pă la ochiuri. Patru case sînt tăvănite însă dooa tavanuri de 
scânduri de teiu în ciubuce, iar dooa dă şindrilă. La cinci uşi sînt broaşte bune din care dooa 
sînt înfundate, iar la trei uşi sînt broaşte proaste şi toate sînt cu chiele lor. Sobe la toate 
casele sînt bune. O căşcioară pentru copii boltită. Fereastra fără geamuri. Uşa cu clanţă i 
patru uşi păn tindele plimbărilor cu clanţe i zăvoară. Dooa cămări de lemn cu uşile lor i cu 
verigile lor dă fier. O cămară boltită [boltită] cu uşa ei cu verigă. La fereastră cu dooa 
vărgele dă fier. Patru dulapuri prin case cu unul din tindă, la care e broască. Pridvorul cu 
opt stâlpi dă lemn împrejur tăvănit cu şindrilă de brad. Toate pardosite cu cărămidă. Într-un 
învăliş cu olane meremeşisite şi învălite de preasfinţ(ia) sa părintele mitr(opolit) Cozma. 

Paraclisul cel nou pe dinafară tencuit, pă dinlăuntru neisprăvit. Dooa ferestri jos cu 
fier. Sala din naintea paraclisului gătită, tencuită, tăvănită cu var, cu zece ferestre, cu stâlpii 
căptuşiţi, cu obloanele neaşăjate şi făr de fiară. Asemenea şi uşile ei. Învălit cu şindrilă de 
brad. Cu crucile nepuse deasupra (f. 218r). //  

Stâlpii uşii de jos i pragul, i cununa de piatră neaşăzati. Acesta iaste făcut de 
preasfinţ(i)a sa părintele mitr(opolit) Cozma cu palimar din foişorul caselor până în paraclis 
pă stâlpi dă zid.  

5 chilii nooa în rândul paraclisului, cu sobele lor, cu paturile lor, cu uşile lor. La 
toate uşile clanţe i zăvoară, şi verigi cu câti dooa ferestri. La fieşticare fereastră câti dooa 
vărgeli dă fier. Cu trei tinzi cu uşile lor, cu verigi i o cămăruţă în fund, cu uşă cu verigă, cu 
eşitoare în tre ele cu uşa ei, cu şandrama pă denainte în treisprezece stâlpi de zid. Toate 
într-un învăliş. Învălite cu uluce i pak de preasfinţ(ia) sa făcute de iznoavă. 

1 beci subt sala paraclisului neisprăvit. 
1 şopron în patru furci dă lemn învălit cu olane în dosul bes(e)ricii. 
Paraclisul cel vechiu boltit, zugrăvit. 
1 chilie alăturea boltită şi cu tindă naintea paraclisului, iarăş boltită. Chilia cu uşi, 

cu ferestre. La uşă iaste verigă i clanţă. Tot într-un văliş cu paraclisul. Învălit cu şindrilă de 
brad. Învălişul prefăcut de preasfinţ(ia) (sa) părintele mitr(opolit) Cozma. Dă dă supt are un 
beci boltit care iaste vărzărie (f. 218v). // 

4 chilii jos boltite i o cămară în rândul paraclisului celui vechiu, spre clopotniţă. 
Cu sobe, paturi, uşile cu clanţe i zăvoară, şi verigi. Înaintele, sală în zece stâlpi dă zid 
învălite de preasfinţ(ia) (sa) părintele mitr(opolit) Cozma cu olane. 



Două planuri ruseşti ale ansamblului Episcopiei Buzăului               299 
 

1 chilie sus, alăturea cu clopotniţa, boltită cu cămara ei [ei] i cu tindă, cu foişoraş 
pă doi stâlpi dă zid lungi, cu soba ei, cu pat i cu uşile lor cu verigi şi cu clanţe. Dă dăsupt 
magopia, cu fereastră de lemn, i jâcniţa cu o fereastră cu zebrea de fier, cu uşile lor cu 
verigi. 

1 cuhnie alăturea, iar boltită. Cu un coş mare cu stâlpi dă piatră la fereastră, cu sală 
înaintea, ferestrii învălite iar cu olane tot dă preasf(in)ţ(ia) (sa). 

7 stâlpi dă piatră noi obli nepuş(i). 
14 cununi i piori ale stâlpilor tot dă piatră 
6 lespezii dă piatră lungi mari ca de morminte.  
2 stâlpi dă piatră obli scurţi vechi. 
4 piori i cununi ale acestor stâlpi. 
16 lespezi de pardoseală. 
Aceste pietri toate să află lângă bes(e)rică dăspre chiliile cele nooa (f. 219r). // 
1 puţ în curte, dă piatră, cu colac deasupra la gură. Întreg dă piatră. Ci(u)tura legată 

cu cercuri dă fier cu toartă i dooa lanţuri jos şi sus dă fier. În furcă cuiu dă fier ţine 
cumpăna. 

În curtea denafară: 
8 odăi podite, cu cămări, cu paturi, cu uşi, cu sobe. Învălite cu olane. 
1 beciu în colţu, tot într-acest învăliş. 
1 grajd nou dă zid învălit cu uluce, cu odăiţă dă vezitii, tot într-un văliş făcut dă 

preasfinţ(ia) (sa) părintele mitr(opolit) Cozma. 
1 grajd dă zid vechiu dăzvălit, în care pune fân. 
1 puţ iar cu colac deasupra. Ci(u)tura cu cercuri i toartă dă fier. În furcă cuiu dă 

fier ţine cumpăna. 
1 groapă cu var ca 5000 de oc(ale). 
15 mie de cărămidă cu cea din paraclisul cel nou. 
Un cuptor de cărămidă afară. Zise cum că iaste mii una sută. 
Porţile cele mari la amândooa curţile sînt legate cu fier. 
1 portiţă de scânduri la lemnărie cu verigă 
1 portiţă dă pre paraclisul cel vechiu. 
1 grădină mare pentru legumi. Are şi pomi, i viţă” (f. 219v). 
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Planul nr. I (RGVIA, f. 349, op. 51, d. 171) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planul nr. II (RGVIA, f. 349, op. 51, d. 172) 
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Two Russian plans of the compound of the Bishopric of Buzău 
 
Abstract 
 
In the present study, we continue the analysis of urban plans discovered at the Military-
Historical Archive in Moscow, more precisely two plans of the Bishopric of Buzău. In the 
campaigns of 1771 and 1809-1810, the Russian officers showed interest in the 
“monastery” where the bishopric was based, because its walls could easily be used for 
defense in the event of attacks from the Turks. In this text we analyze the two plans, the 
context of their realization, details and comparison with other sources. 
 
Keywords: urban plans; Wallachia; Buzau; Bishopric; Russian topographers. 
 
 



 
 

ABREVIERI 
 
 
AARMSI = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice 
AARMSL = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Literare 
AARPAD = „Analele Academiei Române”, seria II, Bucureşti, 1879-1916 
AA.SS. = Acta Sanctorum, ed. Bollandisti, IIIa edizione, Parigi 1863-1870 
AB = Arhivele Basarabiei 
ACNSAS = Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
AE = L’Année Epigraphique, Paris 
AIR = Arhiva Istorică a României 
AIIAC = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj 
AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, Iaşi 
AIIC = Anuarul Institutului de Istorie Cluj 
AIINC = Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj 
AIIX = Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi 
ALIL = Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară, Iaşi 
ALMA = Archivum Latinitatis Medii Aevi. Genève. 
AM = Arheologia Moldovei, Iași 
AMAE = Arhiva Ministerului Afacerilor Externe 
AmAnthr = American Anthropologist, New Series, Published by Wiley on behalf of the 

American Anthropological Association 
AMM = Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui 
AMMB = Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi 
AMN = Acta Musei Napocensis 
AMR = Arhivele Militare Române 
AMS = Anuarul Muzeului din Suceava 
ANB = Arhivele Naţionale, Bucureşti 
ANC = Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Cluj 
ANDMB = Arhivele Naţionale. Direcţia Municipiului Bucureşti 
ANG = Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Galaţi 
ANI = Arhivele Naţionale, Iaşi 
ANIC = Arhivele Naţionale Istorice Centrale 
ANR-Cluj = Arhivele Naţionale, Cluj-Napoca 
ANR-Sibiu = Arhivele Naţionale, Sibiu 
ANRM = Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova, Chişinău 
ANRW = Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin-New York 
ANSMB = Arhivele Naţionale. Serviciul Municipiului Bucureşti 
ANV = Arhivele Naţionale, Vaslui 
AO = Arhivele Olteniei 
AP = Analele Putnei 
APH = Acta Poloniae Historica, Varşovia 
AqLeg = Aquila Legionis. Cuadernos de Estudios sobre el Ejército Romano, Salamanca 
AR = Arhiva Românească 
ArchM = Archiva Moldaviae, Iași 
ArhGen = Arhiva Genealogică 
„Arhiva” = „Arhiva”. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare, Iaşi 
ArhMold = Arheologia Moldovei 
ASRR = Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune 
AŞUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 



598                                                      Abrevieri 
 
ATS = Ancient Textile Series, Oxbow Books, Oxford şi Oakville 
AUAIC = Arhiva Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
AUB = Analele Universităţii „Bucureşti” 
BA = Biblioteca Ambrosiana, Roma, Città Nuova Editrice 
BAR = Biblioteca Academiei Române 
BArchB = Bundesarchiv Berlin 
BAR int. ser. = British Archaeological Reports, International Series 
BBRF = Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg 
BCIR = Buletinul Comisiei Istorice a României 
BCMI = Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 
BCU-Iaşi = Biblioteca Centrală Universitară, Iaşi 
BE = Bulletin Epigraphique 
BF = Byzantinische Forschungen, Amsterdam 
BJ = Bonner Jahrbücher, Bonn 
BMI = Buletinul Monumentelor Istorice 
BMIM = București. Materiale de istorie și muzeografie 
BNB = Biblioteca Naţională Bucureşti 
BNJ = Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 
BOR = Biserica Ortodoxă Română 
BS = Balkan Studies 
BSNR = Buletinul Societăţii Numismatice Române 
ByzSlav = Byzantinoslavica 
CA = Cercetări arheologice 
CAI = Caiete de Antropologie Istorică 
CartNova = La ciudad de Carthago Nova 3: La documentación epigráfica, Murcia 
CB = Cahiers balkaniques 
CC = Codrul Cosminului, Suceava (ambele serii) 
CCAR = Cronica cercetărilor arheologice din România, CIMEC, Bucureşti 
CCh = Corpus Christianorum, Turnhout 
CChSG = Corpus Christianorum. Series Graeca 
CCSL = Corpus Christianorum Series Latina, Turnhout, Brepols 
CDM = Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, 

Bucureşti, vol. I-V; supl. I. 
CDŢR = Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, Bucureşti,   

vol. II-VIII, 1974-2006 
Chiron = Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des 

Deutschen Archäologischen Instituts, 1971 
CI = Cercetări istorice (ambele serii) 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 
CL = Cercetări literare 
CLRE = Consuls of the Later Roman Empire, eds. R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. 

Schwartz, K. A. Worp, Atlanta, 1987 
CN = Cercetări Numismatice 
CNA = Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti 
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Louvain 
CSEA = Corpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis, Roma, Città Nuova Editrice 
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien, De Gruyter 
CSPAMI = Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Centrale, Piteşti 
CT = Columna lui Traian, Bucureşti 
CTh = Codex Theodosianus. Theodosiani, Libri XVI cum constitutionibus 

Sirmondianis, I, edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri, Th. Mommsen, 
Hildesheim, 1970-1971 

Cv.L = Convorbiri literare (ambele serii) 



Abrevieri                                                          599 
 
„Dacia”, N.S. = Dacia. Nouvelle Série, Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Bucureşti 
DANIC = Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale 
DGAS = Direcţia Generală a Arhivelor Statului 
DI = Diplomatarium Italicum 
DIR = Documente privind istoria României 
DIRRI = Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă 
DOP = Dumbarton Oaks Papers 
DTN = Din trecutul nostru, Chişinău 
DRH = Documenta Romaniae Historica 
EB = Études Balkaniques 
EBPB = Études byzantines et post-byzantines 
EDCS = Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (http://www.manfredclauss.de/) 
EDR = Epigraphic Database Roma (http://www.edr-edr.it/default/index.php) 
EpigrAnat = Epigraphica Anatolica, Münster 
ERAsturias = F. Diego Santos, Epigrafia Romana de Asturias, Oviedo, 1959. 
Gerión = Gerión. Revista de Historia Antigua, Madrid 
GB = Glasul Bisericii 
GCS = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig, Hinrichs, 1897-1969 
GLK = Grammatici Latini Keil 
HEp = Hispania Epigraphica, Madrid 
„Hierasus” = Hierasus. Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Botoşani 
HM = Heraldica Moldaviae, Chişinău 
HU = Historia Urbana, Sibiu 
HUI = Historia Universitatis Iassiensis, Iaşi 
IDR = Inscripțiile din Dacia romană, Bucurști-Paris 
IDRE = Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant l'histoire 

de la Dacie, I-II, Bucarest, 1996, 2000 
IGLN = Inscriptions grecques et latines de Novae, Bordeaux 
IGLR = Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România, 

Bucureşti, 1976 
IILPecs = Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der 

Kleininschriften, Pecs, 1991 
ILAlg = Inscriptions latines d’Algérie, Paris 
ILB = Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae. Inscriptiones inter Oescum et 

Iatrum repertae, Sofia, 1989 
ILD = Inscripții latine din Dacia, București 
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ILS = Inscriptiones Latinae Selectae, 1892 
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ISM = Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine, Bucureşti, vol. I-III, 1983-1999 
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
JL = Junimea literară 
JRS = The Journal of Roman studies, London 
LR = Limba română 
MA = Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ 
MCA = Materiale şi cercetări arheologice 
MEF = Moldova în epoca feudalismului, vol. I-XII, 1961-2012, Chişinău 
MEFRA = Mélanges de l'École française de Rome: Antiquité, Roma 
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MGH = Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque 

ad annum millesimum et quingentesimum auspiciis societatis aperiendis 
fontibus rerum Germanicarum medii aevi, Berlin 1877- 

MI = Magazin istoric, Bucureşti 
MIM = Materiale de istorie și muzeografie 
MM = Mitropolia Moldovei 
MMS = Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
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MO = Mitropolia Olteniei 
MOF = Monitorul Oficial al României 
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RdI = Revista de istorie 
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RER = Revue des études roumaines 
RESEE = Revue des études Sud-Est européennes 
RHP = Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. I: Die 

Inschriften, Viena 
RHSEE = Revue historique de Sud-Est européen 
RI = Revista istorică (ambele serii) 
RIAF = Revista pentru istorie, arheologie şi filologie 
RIB = Roman Inscriptions of Britain, Londra 
RIM = Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău 
RIR = Revista istorică română, Bucureşti 
RIS = Revista de istorie socială, Iași 
RITL = Revista de istorie şi teorie literară 
RIU = Die römischen Inschriften Ungarns, Budapesta 
RJMH = The Romanian Journal of Modern History, Iaşi 
RM = Revista muzeelor 
RMD = Roman Military Diplomas, Londra 
RMM = Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des 

Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 
RMM-MIA = Revista muzeelor şi monumentelor, seria Monumente istorice şi de artă 
RMR = Revista Medicală Română 
RRH = Revue roumaine d'histoire 
RRHA = Revue roumaine de l’histoire de l’art 
RRHA-BA = Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux Arts 
RSIAB = Revista Societăţii istorice şi arheologice bisericeşti, Chişinău 
Rsl = Romanoslavica 
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SAHIR = Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, Bucureşti 
SAI = Studii şi Articole de Istorie 
SCB = Studii şi cercetări de bibliologie 
SCh = Sources Chrétiennes, Paris 
SCIA = Studii şi cercetări de istoria artei 
SCIM = Studii şi cercetări de istorie medie 
SCIV/SCIVA = Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie) 
SCN = Studii şi Cercetări Numismatice, Bucureşti 
SCŞI = Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie 
SEER = The Slavonic and East European Review 
SHA = Scriptores Historiae Augustae 
SJAN = Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale 
SMIC = Studii şi materiale de istorie contemporană, Bucureşti 
SMIM = Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti 
SMIMod = Studii şi materiale de istorie modernă, Bucureşti 
SOF = Südost-Forschungen, München 
ST = Studii Teologice, Bucureşti 
StAntArh  = Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi 
T&MBYZ = Travaux et Mémoires du Centre de recherches d’histoire et de civilisation 

byzantines 
ThD = Thraco-Dacica, Bucureşti 
TR = Transylvanian Review, Cluj-Napoca 
TV = Teologie şi viaţa, Iaşi 
ZPE = Zeitschrift für Papyralogie und Epigraphik 
ZSL = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 
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