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Biserica Veche

C titori: Radu Clucerul, Preda Banul și Stroe Stolnicul
An construcție sau atestare istorică: Da tare, 1588 – conf orm LMI 2010
Scurtă prezentare a lăcașului de cult: Mănăstirea Căluiu, cu hramul „Sfântul Nicolae“, este situa tă pe malul Oltețului, în a propiere de Craiova,
în sa tul Călui, la 20 de km de Sla tina. Prima a testare documentară a mănăstirii face referire la lucrările de zidire, începute în anul 1515, în timpul
domniei Voievodului Nea goe Basara b (1512-1521), ctitori ﬁind Vlad Banul (bunicul celor trei fra ţi Buzeşti), Dumitru Pîrcăla bul şi Balica Spă tarul.
D in cauza luptelor cu poporul otoman și a pribeg iei spre Transilvania a neamului Buzeștilor, mănăstirea a f ost lăsa tă în pustiire o vreme îndelunga tă.
Lucrările de zidire au f ost relua te că tre sf ârşitul secolului al XVI-lea de că tre fra ţii Buzeşti − Radu Clucerul, Preda Banul şi Stroe Stolnicul,
ﬁnalizându-se la 8 iunie 1588, după cum reiese din pisania dăltuită în pia tră. Meșterii care au lucra t la ﬁnalizarea mănăstirii au f ost aduși special
din Transilvania, motiv pentru care în numeroase izvoare istorice este trecută ca ﬁind „operă nemțească”.
Mănăstirea a f ost înconjura tă de ziduri g roase de a părare, iar pentru călugări au f ost zidite chilii. Pictura bisericii a f ost ﬁnaliza tă în anul 1594,
de că tre pictorul Mina și cuprinde un ta blou cu familia fra ților Buzești, dar și un ta blou cu Mihai Viteazul și Petru Cercel. Potrivit unei legende,
Mihai Viteazul ( 1593-1601), s-ar ﬁ oprit oda tă în aceste locuri, iar calul său bă tând pământul cu co pita, a ţâşnit un izvor de a pă la care i-au zis
Căluieţul. Voievodul, împreună cu sfetnicii săi, a hotărâ t să zidească aici o mănăstire, numind-o Căluiu. Concepută ca și necropolă, înda tă după
terminarea bisericii, în 1589, este înhuma t Radu Buzea, ta tăl ctitorilor, a poi f ostul mare armaş Radu înmormântează pe ﬁul său Stroe postelnicul și
pe soţia sa Stanca. Alte pa tru pietre de mormânt, aşeza te în pridvorul bisericii în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, se aﬂă acum în curte, în fa ţa
intrării locaşului. Tot în anul 1590, Mihnea Turcitul (1585-1591) acordă mănăstirii primele danii voievodale, iar boierii ctitori o înzestrează cu o
serie de sa te şi numeroase moşii.
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În jurul anului 1610, bisericii i s-a adăuga t un pridvor cu arcade la terale care a f ost însă dărâma t în 1859, din cauza deg radărilor suferite. Biserica
a f ost renova tă de mai multe ori, în anii 1650, 1828, 1834 și amplu restaura tă în perioada 1932-1937. Biserica mănăstirii Căluiu este mare, cu
ziduri g roase, din pia tră şi din cărămidă. Tâmpla este din zid, cu o frumoasă sculptură. Turla pe naos este poligonală şi se impune prin mărimea ei
şi prin decora ţia fa ţadelor. Acoperişul este din ta blă, cu o streaşină mare. Incinta este împrejmuită cu ziduri vechi din cărămidă. După terminarea
lucrărilor, ctitorul principal al așezământului monahal, Radu Buzescu, a închina t lăcașul ca metoh la pa triarhia din Ierusalim, sub a cărui ascultare
a rămas până în vremea lui Ma tei Basara b.
Pictura bisericii a f ost realiza tă de meșteri autohtoni împreună cu Mihnea Zug ra vul. În anul 1834, biserica este repicta tă de că tre postelnicul Barbu
Coșoveanu Zug ra vul și totoda tă sunt remedia te deg radările suferite de biserică și de celelalte clădiri monastice de că tre egumentul Tarasie.
Cartog raﬁile din 1823, 1828, 1845, 1850, 1856, 1861 evidenţiază distrugerile suferite de mănăstire în urma incursiunilor oştirilor străine, precum
şi din cauza cutremurelor, a unor incendii sau nepăsării îng rijitorilor ei.
În perioada secularizării a verilor mănăstirești, în 1864, deg radarea acoperișului bisericii amenință existența lăcașului. Lucrările de refacere, în
u rma cărora învelitoarea de ta blă a f ost înlocuită de olane, au f ost întreprinse a bia între anii 1932 și 1937 de că tre Comisia monumentelor istorice.
Ca toa te ctitoriile voievodale sau boiereşti şi Mănăstirea Căluiu a f ost înzestra tă cu valoroase obiecte de cult, dar au dispărut din cauza
vicisitudinilor p rin care a trecut ctitoria Buzeştilor de-a lungul secolelor. Dintre dona țiile făcute că tre mănăstire, în prezent, se mai păstrează doar
icoanele ca ta petesmei și pomelnicul-triptic, din 1825, precum și clopotele dona te bisericii, în 1588, de Radu Buzescu.

