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SCHITUL STRÂMBU 

Studiu de istoria artei 
 

 

 

 La o distanţă de o zi de cetatea Giurgiului, în apropierea 
drumului ce lega Târgoviştea de Dunăre traversând codrii Vlăsiei, se 
afla, începând cu veacul al XVI –lea schitul Strâmbul, cunoscut astăzi 
ca „fosta mănăstire Găiseni” după numele satului învecinat. 
 În ciuda aspectului actual al bisericii, marcat de alterări grave 
ale autenticităţii arhitecturale, ca şi a ruinei care a cuprins incinta 
fostele anexe ale mănăstirii, Găisenii constituie încă un moment 
semnificativ atât pentru contextul istoric şi artistic al epocii de 
fondare, cât şi pentru evoluţia în timp a aşezămintelor monastice din 
sudul Munteniei, zona cea mai expusă faţă de expediţiile militare 
punitive întreprinse de Imperiul Otoman. 
 Ctitoria unuia dintre cei mai importanţi dregători ai lui Neagoe 
Basarab, anume Drăghici Vintilescu din Floreşti, mare paharnic (până 
în 1520) şi apoi mare vornic, Găisenii sunt amintiţi pentru întâia oară, 
sub numele Schitul Strâmbu, într-un document din 3 aprilie 1526, 
prin care Radu de la Afumaţi dăruia mănăstirilor Glavacioc, Bolintin 
(dispărută în sec. XVII), Nucetul şi Muşeteşti, partea domnească din 
Balta Doamnei, martori fiind jupân Pârvul, marele ban al Craiovei, 
Drăghici, mare vornic, Dragomir spătar, comisul Drăghici, Badea şi 
Dragul, postelnici. 
 Un alt document, emis la 1533 de Vlad Vintilă VV, reconfirmă 
beneficiul asupra Bălţii Doamnei mănăstirilor enumerate la 1526, 
adăugându-le Snagovul şi Tutana. Martori : Drăghici, mare vornic, 
Radu vistier etc. Cele două documente nu amintesc nimic despre 
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calitatea de ctitor a lui Drăghici vornicul, deşi ele privesc şi Găisenii. 
(Documente privind istoria României, veac XVI, tom II). 
 Abia un document din 1605, emis la Târgovişte de Radu Şerban 
întărind stăpânirea mănăstirii asupra satelor Onceşti şi Găiseni, 
vorbeşte explicit despre ctitorul schitului Strâmbu: „ ... pentru că a fost 
acest sat moşie a jupânului Drăghici, fost mare vornic, apoi însuşi Drăghici 
l-a dat ţi l-a închinat la sfânta mănăstire când a întemeiat şi a zidit sfânta 
mănăstire Strâmbu şi după moarte, jupân Drăghici mare vornic s-au 
îngropat şi zac oasele sale în sfânta mănăstire, el şi soaţa lui şi fiii lui şi tot 
neamul ... ” (Documente pentru istoria României, veac XVII, T. I, p. 200). 
 Informaţia oferită de document se verifică prin prezenţa în 
marginea vestică a pronaosului bisericii Găiseni a 11 pietre funerare, 
10 datând din veacul al XVI – lea între 1521 şi 1588, a XI –a fiind de la 
1696. Mormintele din veacul XVI aparţin familiei lui Drăghici 
Vintilescu, căci apare un Vintilă, tatăl lui Drăghici, a cărui lespede 
funerară o descifrează Dimitrie Pappazoglu ca datând din 1533 ( Mss. 
739, Arhivele Statului, filiala Bucureşti), o jupâneasă Anca, moartă la 
1521 (dată ce poate fi considerată ca termen ante quem pentru 
construcţia bisericii), un jupân Stroe, fost mare ban al Craiovei, ucis la 
1543, sub Radu Paisie în lupta de la Fântâna Ţiganului, pe când 
încerca să impună ţării alt domnitor (v. St. Nicolaescu : Domnia lui 
Radu Vodă Paisie şi a fiului său Matei vv, Arhivele Olteniei, 1938, p. 213). 
 Stroe, fiul vornicului Drăghici, a fost îngropat mai întâi la 
mănăstirea Vărbila, unde mai era încă în anii ’30 o piatră de mormânt 
ce-l amintea  şi de unde fusese adus de sluga sa Mihai şi reînhumat la 
Găiseni în 1544. 
 Dintre copiii lui Drăghici mai odihneşte la Găiseni Maria din 
Floreşti, moartă în călugărie, la 1557. Drăghici moare la 1572, se pare 
înaintat în vârstă, iar după el, la 1588 mai este înhumat Vâlsul spătar, 
probabil nepot. Nu se cunosc momintele Neagăi, măritată cu Radu 
din Drăgoeşti şi nici al Voicăi, soţia lui Vintilă din Cornăteni (fiice ale 
lui Drăghici), dar se află în biserică, în spaţiul unui fost pridvor 
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integrat pronaosului, trei lespezi funerare datate 1539, 1543 şi 1556 cu 
inscripţiile şterse, precum şi o lespede de la 1578 a unui Ivaşcu. 
 Poziţia mormintelor faţă de spaţiul pronaosului sugerează o 
reînhumare efectuată cu ocazia uneia dintre transformările pe care le-
a suferit biserica. Ultima piatră funerară aflată tot în fostul pridvor, 
într-un loc de maximă importanţă, poartă o amplă inscripţie în limba 
greacă ce enumeră encomiastic calităţile lui Pandeli, fiul Milii din 
Trestana, ce murise la 1697. Atât poziţionarea lespezii, în 
proximitatea axului bisericii, spre stânga, cât şi amploarea şi virtuţile 
literare ale epitafului, descifrat de D. Pappazoglu (Mss. 739, citat, p. 
14)  sugerează prezenţa unui personaj important pentru evoluţia 
schitului, probabil stareţ  „cel desăvârşit cuvios, milostiv, ecumenic, au 
fost zidirea ta în viaţă, slujindu-te pe tine ...”, personaj ce va fi contribuit 
în mod esenţial la una dintre prefacerile mănăstirii din secolul XVII.  
 Din fosta mănăstire Strâmbu, amplasată pe malul unei terase a 
cărei pantă cobora spre un lac, au mai rămas, într-o formă marcată de 
intervenţiile veacului XIX, o parte din zidurile de incintă (latura 
vestică integral şi parţial cele de nord şi de sud), primele două nivele 
ale clopotniţei, ruine ale clădirilor egumeneşti şi ale chiliilor, biserica. 
Este posibil ca părţile cele mai vechi ale incintei actuale să dateze de 
la sfârşitul secolului XVII, ca şi pivniţele caselor de pe laturile de vest 
şi de nord ale incintei. Anuarul Episcopiei Bucureştilor pe anul 1909 
consemnează mărirea bisericii la 1662, de către monahii Antonie şi 
Isaiia, fără a menţiona şi sursa informaţiei, posibil o condică a 
mănăstirii. 
 Cunoaştem, de asemenea, faptul că la 1752, Grigorie al II –lea 
Ghica închină mănăstirea Găiseni, alături de altele, mănăstirii şi 
spitalului de la Pantelimon fondate de domn la 1732. Faptul poate fi 
consecinţa dispariţiei vechilor ctitori, a urmaşilor. Cele ce vor 
decurge din această închinare, vor fi pentru o vreme, grave pentru 
starea mănăstirii şi ne referim la primii 70 de ani după închinare, 
pentru ca abia mai târziu, după secularizare şi după înfiinţarea 
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Eforiei Spitalelor, patronajul acesteia să salveze de două ori 
monumentul de la ruină. 
 Despre starea mănăstirii la sfârşitul secolului XVIII, un călător 
englez ce poposeşte pentru o noapte la Găiseni, mergând de la 
Giurgiu spre Bucureşti, consemna la 1794 că a găsit „o biată mănăstire 
întreţinută de trei călugări, un stareţ şi doi servitori, ale cărei venituri 
întreţineau un spital... din Bucureşti ...” ( E.D. Tape, John Sibthorp in the 
Danubian lands – 1794. Revue des études sud-est éuropéennes, t. V, p. 442 
– 445). 
 La 1810 Ctagrafia judeţului Dâmboviţa consemna pentru 
Găiseni doar biserica veche, de zid, hram Sf. Nicolae. 
 La 1820 Găisenii deja nu mai erau o mănăstire, acolo slujind 
doar un preot pentru sat, în vreme ce domnia utiliza chiliile fostului 
aşezământ ca loc de popas pentru oficiali, în drumul spre Giurgiu 
(Document 1820 publicat de Hurmuzaki, vol. X, p. 89). 
 Odată cu instalarea ca egumen a Episcopului Climent, amintit 
în pomelnicul de la 1856 ca şi în numeroase inscripţii, mănăstirea îşi 
reia viaţa de obşte, este înzestrată cu o tâmplă nouă, iconostase, 
sfeşnice şi cărţi, datate între 1830 şi 1848. Raportul Eforiei Spitalelor 
pentru perioada 1833 – 1843 consemnează reparaţii la biserică, la 
corpul chiliilor şi la clopotniţă, în urma cutremurului de la 1830. 
Biserica a suferit acum cea mai importanţă intervenţie, în urma 
prăbuşirii turlei de pe vechiul naos şi a refacerii bolţilor pronaosului, 
afectate şi acestea de cutremur. Cât despre chilii, foarte probabil că au 
existat reparaţii, dar un desen al lui Carol Isler de la 1850 
demonstrează că înainte de 1850 se locuia în afara incintei, în câteva 
clădiri situate la nord-vest de clopotniţă, zidul împrejmuitor al 
mănăstirii fiind ruinat. 
 Pe de altă parte, catagrafia bisericii făcută la 1857, odată cu 
instalarea egumenului Iosif Naniescu, enumeră cu lux de amănunte 
dispunerea mobilierului celor 11 odăi ale mănăstirii, situate în 
incintă, de-a lungul zidurilor. Prin urmare, refacerea chiliilor s-a 
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petrecut după ce au fost desenate de Isler şi anterior catagrafierii, 
între 1850 – 1857. Deja de la 1864 clădirile necesitau reparaţii şi 
prefectura de Dâmboviţa făcea demersuri în acest sens. (Arhivele 
Statului, fil. Bucureşti, Departamentul cultelor, dosar 1443 din 1864, f. 
91). 
 Intervenţiile capitale la chilii, clopotniţă şi biserică vor avea loc 
abia la 1894, cu cheltuiala Eforiei Spitalelor. 
 În ce priveşte biserica, o etapă importantă în devenirea ei s-a 
consumat în vremea imediat anterioară lui 1697, anul epitafului lui 
Pandelli, ce marchează, cum am mai spus, etapa de reînhumări în 
zona de vest a bisericii. Cum până la finalizarea cercetării de 
parament şi arheologie putem spune doar foarte puţine lucruri certe 
despre biserică, în stadiul actual al datelor este utilă analizarea 
Găisenilor în raport cu monumentele epocii salede fondare, chier 
restrângându-ne la o arie relativ limitată în spaţiu. 
 Observăm astfel faptul că atât mănăstirile menţionate în 
documentele de la 1526 şi 1533 (Glavaciocul, Bolintinul1 şi Nucetul2), 
cât şi mănăstirile imediat învecinate : Căscioarele3 şi Cătăluiul 
dispărut4, împărtăşesc un destin comun : fiind doar relativ apărate de 
incintele originare, mănăstirile cunosc o etapă de distrugeri la 
sfârşitul se. XVI şi începutul sec. XVII, legată de luptele lui Mihai 
Viteazul cu turcii şi marcată de refaceri masive în cursul veacului al 
XVII – lea, pentru ca secolul al XVIII – lea să aducă reparaţii şi 
înfrumuseţări (portaluri, ancadramente, câte un pridvor, ca la 
Comana, Căscioarele, Glavacioc) pentru ca secolul XIX să aducă 

                                                 
1 Dispărut; construită la sfârşitul secolului XIV, de Logofătul Filos, amintită în documente la 1433, dispărut 
în secolul XVII. 
2 Ctitorie boierească de la sfârşitul secolului XV, „prefăcută la 1746, de doi neguţători greci” şi reclădită la 
1840 – 1949. 
3 Ctitorie boierească ante 2431, refăcută la 1725, reparată şi înfrumuseţată la 1753, din nou refăcută la 
1859, devenită biserică parohială. 
4 Biserică de dimensiuni modeste, evoluând de la paraclis al unei curţi feudale la mănăstire, a fost mărită în 
secolul XVII prin adăugarea unui exonarthex, apoi lărgită în veacul XVIII şi complet modificată. 
Mănăstirea dispare în secolul XIX.  Constantin Bălan şi Gheorghe Cantacuzino : Date noi pe marginea 
cercetărilor istorico-arheologice de la Mănăstirea Cătălui. Revista Muzeelor şi monumentelor nr. 6/1968, 
pag. 547 – 559. 
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schimbări radicale, în urma cutremurelor apărând reconstrucţii, 
demolări şi refaceri, redecorări conforme noului gust şi stil artistic 
impus de neoclasicismul în arhitectură şi pictură. 
 Este un proces căruia îi sunt mai puţin expuse monumentele 
aflate în zone ceva mai greu accesibile şi cu o seismicitate mai redusă; 
câteva, ce datează de la începutul secolului XVI : Dobruşa - Zlătărei5, 
Seaca – Muşeteşti6 amintit în documentele din veacul XVI relative la 
Găiseni, ceva mai târziile Verbila7 şi Stăneşti Vâlcea (1535) se 
constituie alături de Găiseni într-o serie relativ omogenă din punct de 
vedere arhitectural, acoperind o perioadă restrânsă la deceniile 2 – 4 
ale veacului. 
  Caracteristicile acestei serii de ctitorii boiereşti sunt : 
 - dimensiunile reduse; 
 - planul triconic cu pronaos îngust; 
 - tipologia absidelor laterale, cu trei sau patru laturi, 
introducând, ca la Seaca sau la Stăneşti, o muchie în ax, după tradiţia 
transilvăneană; 
 - prezenţa turlei pe naos (cu excepţia Dobruşei care prezintă 
unele caracteristici moldoveneşti, regăsite şi la bisericuţa Schitului 
Turbatele, probabil de pe la 1530 – 1550). 
 În ce priveşte decorul plastic se remarcă o sobrietate prin 
reducerea lui la ancadramente nedecorate aplicate unor deschideri 
înalte şi înguste, prezenţa paramentelor cu tencuială imitând 

                                                 
5 Ctitoria lui Dorus Banu, primul fondator al bisericii Sfântul Gheorghe din Bucureşti, databilă de la 
începutul secolului XVI, Biserica este de plan triconic, cu abside poligonale (trei laturi) la exterior având o 
mică gropniţă între naos şi pronaods şi un pronaos iniţial surmontat de turlă, clopotniţă cu acces prin scara 
aflată în zidul de nord şi urme ale unui pridvor mai vechi, la vest. Decor exterior, registru unic de firide 
oarbe, de înălţimi şi amplitudini diferite. 
6 Biserica de plan triconic cu abside poligonale, trei şi patru laturi la exterior, trăgând o oarecare stângăcie 
cu pronaos boltit semicilindric longitudinal şi pridvor iniţial deschis pe şase coloane de zidărie, datează 
conform atestărilor documentare de la 1515 – 1518 ; este ctitoria Vlădaei (înmormântată aici în anul 1528) 
şi  a lui Manea Perişanu, refăcută cândva, în secolul XVIII, când este decorată la exterior, cu medalioane în 
frescă. I. Ionaşcu, Mănăstirea Seaca – Muşeteşti, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1942, pag. 
135 – 154.   
7 Ctitoria lui Dragomir Spătar şi Toma Banu, din 1539, înfrumuseţată de Pană Filipescul, în vremea lui 
Matei Basarab, cu portalul sculptat şi ancadramnetele ferestrelor, suferă importante intervenţii când dispare 
turla de pe naos. 
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apareillajul (simili), prezenţa arcaturilor exterioare rezumate la 
nivelul inferior. 
 Cele de mai sus ne conduc la presupunerea că, la origine, puţin 
ante 1521, Biserica din Găiseni avea un pronaos mai mic în lărgime şi 
lungime, posibil un pridvor la vest şi cu siguranţă, deschiderea 
ferestrelor mult mai mică, surmontată de aerisitori rotunde ce se mai 
văd şi astăzi la naos. Iarăşi, ca o posibilitate ce urmează a fi verificată, 
în pod, o turlă peste naosul originar păstrat şi astăzi. 
 Primele modificări credem că apar la sfârşitul veacului XVII 
(1662 – 1696) şi ele au constat fie în demolarea pronaosului iniţial şi 
construirea unui pronaos lărgit care ar putea fi, perimetral, pronaosul 
actualo până aproape de stâlpii dinspre vest, fie în cazul existenţei 
încă de la origine a pronaosului lărgit, adaosul unui nou narthex, fără 
demolarea zidului de vest ; limita acestui narthex ar fi decroşul 
prezent în extremitatea vestică a bisericii. Într-o etapă ulterioară, 
probabil după 1752, sau cel mai târziu după 1820, când mănăstirea se 
reînfiinţează funcţionând, totodată ca şi parohie, din nevoie mai mare 
de spaţiu interior, se reuneşte acest narthex cu pridvorul dinspre 
vest, pictându-se biserica. 
 Totuşi, racordul actual al absidelor naosului vechi la pronaos, 
ne ridică întrebarea dacă nu ar putea fi şi biserica din Găiseni 
unexemplu de edificiu cu pronaos lărgit din secolul al XVI-lea, după 
modelul Episcopiei Argeşului sau al Glavaciocului8 reluat către 
sfârşitul veacului la Cobia (1572), Târgşor (1580) şi paraclisul Coziei 
(1583). 
 Chestiunea existenţei sau nu, de la începuturi şi nu de la 1662, 
cum relatează anuarul Episcopiei, a unui pronaos supralărgit, 
                                                 
8 Conform descrierii lui Paul de Alep, Glavaciocul (pe care îl atribuie lui Neagoe Voevod, după ultimele 
contribuţii), avea două turle : cea de pe pronaos esra susţinută de 4 coloane, asemănător bisericii din Adda, 
ţinutul Tripoli. (vol. Călători străini în Ţările Române, tom I, pag. 226). 
 Coroborând relatarea Diaconului din Alep cu imaginea de pe sigiliul Mănăstirii de la 1754 şi cu 
date rezultate din investigaţiile arheologice întreprinse în cursul consolidării bisericii, I. Diaconescu, în 
Glasul Bisericii, nr. 3-4, 1965, pag. 267-277, dă următoarea descriere: „Biserica de plan triconic cu 
pridvor simplu ... pe zidurile laterale şi arcurile ce rezamau la interior pe patru coloane cu baze de piatră 
(0,80 X 0,80) se înălţau două cupole prismatice, una pe naos, alta pe pronaos”.  
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urmează să fie lămurită definitiv de cercetarea arheologică după ce 
aspectul originar al paramentului va fi clarificat după desfacerea 
tencuielilor actuale. 
 Fie că am regăsit, în zona absidelor paramentul de secol XVI, fie 
că-l vom afla la pronaosul actual până aproape de stâlpii de 
paramentul de secol XVII al primei refaceri, putem anticipa că va fi 
fost o tencuială simili ce lasă aparente 2-3 asize de cărămidă şi 
sugerează prin panourile tencuite şters, prezenţa pietrei. 
 Din vechea pictură datând doar de la începutul secolului XIX, 
se păstrează, foarte afectat de umiditate, numai registrul inferior în 
care pe peretele de vest al exonarthexului apare un tablou votiv 
suprapus de o altă pictură. Tabloul reconstituie, probabil, o imagine 
votivă mai veche, aflată pe zidurile pronaosului sau naosului 
originar. Din Manuscrisul nr. 739 de la Arhivele Statului, aflăm că, 
după 1850, Dimitrie Pappazoglu nota că ar fi văzut în altar, la 
„proscomidie 2 ctitori având şi 3 copii care neavând numele lor, 
îmbrăcămintea dovedeşte că erau Neagoe Basarsab cu Despina Doamna”. 
 Greu de crezut că ar mai fi văzut la 1850, un portret al lui 
Neagoe Basarab. Dar ctitorii puteau fi acolo dacă luăm în considerare 
faptul că ceea ce serveau la 1850 drept altar şi proscomidie, era fostul 
naos al bisericii din Găiseni, transformat în altar după1830, când, 
dărâmându-se turla naosului originar se refac boltirile, se întăreşte 
biserica cu contraforţi şi dată fiind supradimensionarea pronaosului, 
se transformă vechiul naos din veacul al XVI-lea în altar. 
 Că avem de-a face cu vechiul naos, o demonstrează atât 
particularităţile planimetrice, forma absidelor, descărcarea turlei care 
apar în mod similar la monumentele deja citate, datând din prima 
parte a veacului XVI, cât şi grosimea zidurilor ce despart vechiul naos 
de pronaos. 
 Notăm faptul că pardoselile sunt din lespezi mari de piatră. 
 Dar momentul în care se măreşte altarul prin înglobarea 
vechiului naos, este şi momentul în care, suprimându-se zidul de vest 
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dinspre pronaosul lărgit şi exonarthexul adăugat cândva, se refac 
complet toate boltirile. Bolţile refăcute chiar de două ori (după 1830 şi 
după 1838) ale pronaosului, prezintă, atât la observaţia directă, cât şi 
în fotografia de interior a Comisiunii Monumentelor Istorice (nedatată, 
dar fiind probabil contemporană cu trecerea lui N. Iorga pe la 
Căscioarele şi Găiseni, deci ante 1908) particularitatea unor 
deformări, în zona superioară a peretelui de est a pronaosului, ce 
sugerează înglobarea în noua zidărie (sfert de cilindru) a vechilor 
pandantivi aferenţi calotei vechiului pronaos. Dacă observaţia este 
corectă, acesta este argumentul existenţei, la origini, a unui pronaos 
îngust ce a fost apoi amplificat. 
 Păstrarea pornirilor pandantivilor se explică prin conservarea 
suportului lor, peretele de est al vechiului pronaos. Evoluţia 
Mănăstirii Găiseni apar ăn acest mod aproiape similară cu cea a 
Mănăstirii Cătălui, învecinată şi datând din a doua jumătate a 
secolului XVI. Anexăm un plan al săpăturilor arheologice desfăşurate 
între anii 1968 – 1970 la Cătălui, care ilustrează şi afirmaţiile noastre 
din nota 4. 
 Din seria intervenţiilor asupra bisericii, pictura relevă doar trei 
etape: 
 a) Etapa înglobării fostului exonarthex spaţiului lărgit al 
pronaosului; datare probabilă post 1752; loc de păstrare fragmentar 
pe peretele de vest. Se prezintă două personaje laice, un bărbat şi o 
femeie în costume de secol XVII-XVIII. Inscripţie cu alb, greu lizibilă 
„cei ctitori” (care au făcut altarul, tavanele, după cum se vede); 
 b) Etapa decorării altarului şi tavanelor post 1830 cuprinse: 
pictura de pe bolta altarului, inclusiv elipsa din vechiul naos şi 
tavanul pronaosului; tehnica este tempera pe zid, suportul grav 
afectat în axe de fisuri, dizlocări de zidărie; 
 c) Etapa refacerii decoraţiei de la partea inferioară ; datare post 
1865; pictura suprapune imaginile ctitorilor reprezentaţi în prima 
etapă, pe peretele vestic al fostului exonarthex. 
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 ICONOGRAFIE 
 Altarul, deşi este compus din două spaţii cândva distincte, este 
gândit în ansamblul său pentru o unică funcţiune. De aceea, Climent 
Arhiepiscopul Egumen al Găisenilor va fi comandat pictorului un 
program iconografic cu caracter de unicat. Registrul ierarhilor 
înfăţişează o serie extinsă de Sfinţi Părinţi ai Bisericii. Registrul al 
doilea, cu medalioane cu Sfinţi Ierarhi include ca ornament buchete 
Biedermeierr, fapt ce contribuie la datarea picturii în prima jumătate 
a secolului XIX. 
 În absida de est, este înfăţişată Împărtăşania Apostolilor; 
concile absidelor de nord şi sud şi timpanul vestic al fostului naos 
înfăţişează, pe larg, Sacrificiul lui Abraham (la vest Dumnezeu cere 
lui Abraham pe Isac, nord – Abraham pregăteşte rugul şi leagă pe 
Isac, sud – Răstignirea lui Hristos). Integrată legendei sacrificiului, 
tema Răstignirii capătă o profunzimrâe ideatică, neaşteptată pentru 
gândirea iconografică a secolului XIX, iar meritul acestei nuanţări 
aparţine cu siguranţă lui Climent, pentru că situaţia în care s-a aflat el 
odată cu extinderea altarului, este un unicum. 
 Conca estică înfăţişează pe Maica Întrupării adorată de îngeri. 
Calota uşor elipsoidală, o Sfântă Treime. 
 Naosul acoperit cu o boltă pe şipci, având pe margini bolţi în 
sfert de cilindru cu pandantivi în colţuri şi central o calotă aplatizată 
ce sugerează fosta turlă care se sprijinea pe cele patru coloane, 
ilustrează în centrul Pantocratorul, pe circumferinţă fiind prezentate 
Patimile, în următoarea ordine, de la sud spre nord: Rugăciunea de 
pe munte; Prinderea; Iisus la Caiafa; Iisus în faţa lui Pillat (în varianta 
din Apocrife); Judecata lui Pillat; Biciuirea; Calvarul; Suirea pe Cruce; 
Răstignirea; Învierea; Mariile la mormânt. 
 În registrul inferior, Sfinţi Militari, de factură neoclasică. Se 
remarcă scenografia neoplastică a iconografiei Patimilor. 
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 Peretele vestic al pronaosului, păstrează fragmentul de pictură 
veche, suprapus de o tempera mai târzie, înfăţişând Sfinţi călugări. 
 În situaţia păstrării actualei bolţiri pe şipci, credem că această 
pictură îşi are valoarea ei atât din punct de vedere estetic, cât şi 
iconografic, ilustrând etapa refacerilor din secolul al XIX-lea şi deci 
opinăm pentru păstrarea ei. 
 Pictura din spaţiul de la vest de coloanele naosului nu prezintă 
valoare estetică (este nouă şi de slabă calitate în ce priveşte zone 
bolţii). În rest, continuă pictura din naos cu suprapunerea amintită. 
 Reîntregind o serie monumentală de ctitorii ale marilor feudali 
din veacul al XVI-lea: Dobruşa, Muşeteşti, Verbila, Stăneşti, Vâlcea, 
cu un ansamblu situat în sudul Munteniei, Găisenii restauraţi ar 
putea completa una dintre lacunele lăsate de separaţia unor alte 
monumente din veacul al XVI-lea sau chiar al XV-lea, din sudul ţării: 
Bolintin, Tânganu, Schitul Babele, Cătăluiul, Gruiu (de la care au 
rămas doar pivniţele). 
 De asemenea, restaurarea fostului Schit Strâmbu, într-o arie 
aproape lipsită de aşezăminte monahale astăzi, ar recupera mai mult 
decât un monument semnificativ din punct de vederre arhitectural, ci 
şi o amprentă a spiritualităţii veacului al XVI-lea, preocupată de 
destinul familiei, în mod vădit şi dincolo de limitele vieţii.  
 Lipsa de emfază arhitectonică, lapidaritatea inscripţiilor 
funerare, dovedesc faptul că preocuparea era personală, cotidiană, 
neavând ca scop o legitimare socială specială, deşi aceasta era 
implicită. Pe de altă parte, prezenţa pietrei tombale din 1521, aici, în 
vecinătatea Znagovului şi a Glavaciocului, în care personalitatea lui 
Neagoe basarab este implicată, atribuie Bisericii lui Drăghici 
Vintilescu, o însemnătate cu totul specială, care, dacă va fi confirmată 
de cercetarea arheologică, va întregi tabloul uneia dintre cele mai 
strălucitoare epoci artistice ale Ţării Româneşti, cu unul dintre acele 
elemente care ne redau „fundalul artistic” sau de Uhrgrund din care 
au putut răsări excepţiile. 
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 Restaurarea fostului Schit Strâmbu, recuperează un monument 
semnificativ pentru secolele XVI – XVII, din sudul Munteniei, zonă 
încă săracă în mărturii datând din această epocă. 
 Definitivarea studiului şi a proiectului de restaurare se va face 
după efectuarea cercetării arheologice şi de parament. 
 Se poate prezuma că se vor găsi urme ale unor elemente 
arhitecturale astăzi dispărute, care urmează a fi marcate. 
 Pentru recâştigarea unei juste proporţionări a monumentului 
propunem reconstituirea turlei de peste naosul originar, după 
modelul Stăneştilor – Vâlcea, în materiale uşoare. 
 Catagrafia din 1857, menţiona un acoperiş din şiţă. Pantele lui 
înalte ar contribui la îmbunătăţirea siluetei bisericii, dar nu credem că 
parohia va fi capabilă să-l întreţină sau schimbe la vreme. De aceea, 
am propune o învelitoare din olane de bună calitate. 
 Pridvorul actual, un adaos recent care contribuie încă la 
disproporţia monumentului, este bine a fi înlăturat. 
 În ce priveşte incinta, propunem ca în etapa a II-a, după 
cercetarea arheologică, să se reconstituie Casa egumenească şi 
pivniţele încăperilor de pe latura de nord. Atribuirea unei funcţii 
permanente de casă parohială acestor edificii, ar contribui la 
întreţinerea, pe viitor, a ansamblului.  
 
 
ANEXĂ 
 
Manuscris 722, al Colecţiei de Manuscrise , Academia Română 
Catagrafie de toată zestrea Mănăstirii Găiseni 
 
 (...) În curtea acestei Mănăstiri se află 11 odăi de locuit însă 
patru în partea cea stângă de clopotniţă, patru în partea cea dreaptă şi 
trei în partea din dosul bisericii, în partea dreaptă de altar, unde se 
află şi cuhnia a căror stare împreună cu a antrelilor s-au găsit în 
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chipul următor : de-alături de clopotniţă, în stânga se află cu 
pardoseala de scânduri, tavanurile de şipci cu var, sobele muscăleşti 
cu olane, uşile de brad vopsite în tăblii şi în câte două canaturi, 
ferestrele ce vin în faţa bisericii desdoite cu câte o vergea de fier, iar 
cele despre curtea grajdurilor îndoite cu fiare groase, cu trei paturi 
înfundate şi în mijlocul acestor odăi se afla o săluţă, alăturea (de 
dânsele) o altă odaie ce slujeşte de cămară fără paturi, sobă şi ferestre, 
pardoseala de cărămidă veche, uşa veche cârpită, alături de dânsa 
două odăi în care se primesc persoane de consideraţie cu un rând de 
ferestre cu zăbrele vechi şi cu câte două vergeluşe de fier, cu două 
paturi înfundate, uşile de scândură de brad, albe în tăblii, în câte 
două canaturi, sobele muscăleşti, pardosite cu scânduri, tavanurile de 
şipci în var, la mijlocul acestor două odăi, o săliţă cu o uşă în două 
canaturi, pardosită cu scânduri, pe dinaintea acestor de mai sus 
încăperi se află o galerie ce duce până la comoditate, care aceasta se 
află de zid, vesne cu o uşă de scândură cu verieră, pardoseala galeriei 
de scânduri, tavanul de asemenea, însă vopsit pe dinainte şi până la 
un loc zid, iar de acolo în sus, stâlpi groşi vopsiţi ; dinaintea acestei 
galerii se află şi două scări mici cu câze trei trepte, sub odăile de 
lângă comoditate se află o pivniţă de zid, iar gârliciul boltit, iar 
înăuntru tăvănită cu grinzi, la intrarea ei, acum veche, lucrată cu 
găuri, în două canaturi. 
 Patru odăi în partea dreaptă de clopotniţă pardosită pe jos cu 
scânduri, în fiecare este un pat, încă două desfundate, două dintr-
însele tăvănite cu var şi două cu scânduri vopsite, uşile în două tăblii, 
ferestrele dinspre biserică desdoite cu câte două vergele de fier, iar 
cele despre partea grajdurilor, cu fiare groase, sobele muscăleşti, 
galeria ce este dinaintea lor împreună cu două săliţe ce sunt pardosite 
cu cărămizi, cu tavanurile de scânduri, dinaintea săliţelor se află 
două scări mici cu câte trei trepte noi, cele trei odăi de la spatele 
altarului se deosebeşte una dintr-însele, printre o mică săliţă cu 
pardoseala de cărămizi vechi cu o uşă de scînduri în două canate, 
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fără broască, la câte trei aceste odăi se află tavanurile de şipci cu var, 
pardoseala lor de scânduri, sobele muscăleşti, uşile în câte un canat, 
într-una un pat înfundat şi într-altele desfundat şi a treia fără pat, 
ferestrele desdoite cu fiare, alături de aceste odăi în partea stângă se 
află două comodităţi de scânduri cu câte o uşă, tot în rândul acestora 
se află şi un coteţ de scânduri pentru păsări, iar în partea dreaptă de 
aceste odăi se află cuhnia cu un cotlon şi un cuptor de zid, pe jos cu 
cărămidă şi două ferestre desdoite, fără cercevele şi numai cu nişte 
vergele de fier,... tăvănită cu scânduri şi cu un dulap de scânduri 
pentru păstratul învelitoarelor tuturor acestor încăperi; se află de şiţă 
veche şi deasupra cârpită. Împrejmuirea curţii bisericii: pe o parte se 
află sprijinită cu aceste încăperi, iar pe de altă parte, spre răsărit, cu 
zid de cărămidă tencuit cu var, (...) însă este stricată... 
 În curtea din dos se află grajdurile... 
 Urmează inventarul mobil al Mănăstirii, constând în obiecte de 
uz curent, fără relevanţă mare pentru restaurare.      
 


