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         Moto: 

Hristos a fost vândut prin sărutul lui Iuda;  

Constantin Brâncoveanu a fost vândut prin ”sărutul” vărului 

său de sânge, Ștefan Cantacuzino. 

 

Ioan Barbu 

 

 

 

Se dedică tuturor românilor – munteni, moldoveni, 

transilvăneni – care, în decursul zbuciumatei noastre istorii, 

au fost un scut de apărare a Europei occidentale, a 

creștinătății ei, în calea distrugătoarei invazii otomane. 
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Cuvântul editorului 

 

 

O carte despre Martiriul Brâncovenilor pentru credință 

 și neamul românesc 

 

Programul  manifestărilor  ediției a IV-a  a Salonului 

Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” (14-18 

mai 2014) a cuprins, între multele manifestări, și Simpozionul pe 

tema „300 de ani de la moartea mucenicească a Voievodului 

Țării Românești CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU, împreuna cu 

fiii săi, CONSTANTIN, ȘTEFAN, RADU și MATEI - și cu ginerele 

său, vistiernicul IANACHE VĂCĂRESCU – una dintre cele mai 

cumplite tragedii pe care le-a cunoscut istoria României și a 

lumii.”  

Lucrările simpozionului, conduse de scriitorul Emil 

Lungeanu,  au avut loc în ziua de 17 mai, la Centrul Cultural al 

Sfintei Mânăstiri Bistrița – Costești. Simpozionul  s-a bucurat de 

contribuția unor prestigioase nume din cultura națională: Conf. 

univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin (Universitatea Craiova), Conf. 

Ioan BARBU                                                                                 

Scriitor 
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univ. dr. preot Claudiu Cotan (Universitatea „Ovidius” din 

Constanța), Arhim. dr. Veniamin Micle (Mânăstirea Bistrița), 

Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr (Rm. Vâlcea), Prof. dr. Ion 

Predescu (Rm. Vâlcea), scriitorii Nicolae Dan Fruntelată, Emil 

Lungeanu și Florentin Popescu, din București.  De-a lungul a 

patru ore,  referatele prezentate la simpozion  au abordat o paletă 

largă de teme și subiecte, centrul atenției fiind concentrat asupra 

vieții și activității Voievodului Constantin Brâncoveanu. 

Referatele au stârnit dinamismul și interesul auditorului, pentru că 

tot ceea ce s-a transmis acestuia a fost de un real folos, 

comunicările distinșilor cercetători și scriitori, ca și discuțiile 

fiind foarte vii, foarte mature și foarte productive.   

Comunicările cuprinse în acest volum intitulat 

„MARTIRIUL SFINȚILOR BRÂNCOVENI” sunt în  ordinea 

cronologică a prezentării lor de către autori în cadrul 

simpozionului.  Volumul apare prin grija editurii „Antim 

Ivireanul” și cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului  dr. 

Varsanufie  Gogescu, Arhiepiscopul Râmnicului.  

Cartea inaugurează Colecția Biblioteci Vâlcea.. În acest 

mod, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea – director, 

Conf. univ. dr. Remus Grigorescu – își face o datorie de onoare 

față de cuvântul scris românesc în istoricul  An comemorativ al 

Sfinților Martiri Brâncoveni, care coincide cu Anul omagial 

euharistic –  al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii,  

conform hotărârii  Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

Volumul se încheie cu  un album care cuprinde imagini din 

timpul desfășurării lucrărilor simpozionului. Fotografiile, ca și  

filmul realizat „Martiriul Brâncovenilor”, aparțin directoarei 

Ateneului Sătesc Zăvideni – Prundeni (Vâlcea), Domnica 

Mărcuși. 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-martiri-brancoveni/
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Așadar, punem la dispoziția cititorilor o carte cu  descrierile 

cutremurătoare ale   trădării , torturării şi uciderii la Istanbul, la 15 

august 1714, a slăvitului domn  muntean  Constantin 

Brâncoveanu, a fiilor săi şi a sfetnicului Ianache, precum şi 

privațiunile îndelungate ale restului familiei, exemplu de 

bestialitate a unui  imperiu, cel Otoman, generată de instincte 

primare, într-o lume bazată pe fărdelegi și pe cruzimea unor 

stăpâni fanatici,  într-o epocă medievală  cu războaie în lanț și cu 

suferințe care l-au atins chiar și pe Dumnezeu.  
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Voievodale 

- triptic - 

 

Mogoşoaia 

              Voievodului Constantin Brâncoveanu 

 

Trec uşor corăbiile lumii 

Amăgind un cer al nimănui – 

Pe sub coasa veştedă a lunii 

Nici un cap de pus pe trunchiuri nu-i 

 

A fost cap, întâiul, la hotare, 

La copii ştia spune poveşti – 

Şi-a rămas cu chipu-n calendare 

Şi-n arhitecturi de curţi domneşti 

 

A fost cap, întâiul, cutezând 

Cum cocorii săgetează-n unghi – 

Şi copiii lui cădeau pe rând 

Sub hangerul lunii pe un trunchi 

Ion ANDREIȚĂ 

Scriitor 
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A fost cap, întâiul, lângă casă, 

Doamna lui el şi-o ţinea la sfat – 

Şi pierea în timp doamna frumoasă 

Sub arcuşul lunii-nsângerat 
 

A fost cap cum alte nu mai sunt, 

Cu porunci ce zămisleau iubire – 

Sub răcoarea apei, din pământ, 

Umbra lui ne caută subţire 
 

…Se călătoresc şi azi corăbii, 

Cerul nimănui îl amăgesc – 

Coasa lunii s-a topit în vrăbii, 

Trunchiurile ţării lăstăresc. 

 
 

Trepte 

          Voievozilor Neamului Românesc 
 

Aceste trepte şi aceste scări 

Coboară arcuri de triumf spre noi – 

Cetăţi de Scaun pe albite zări 

Re-nviu în inimi nume de eroi 
 

Cu sufletul pios, peste o piatră, 

Ne aşezăm urechea la pământ – 

Şi ascultăm aievea cum ne latră 

Izvoarele de sânge prin cuvânt 
 

Voievodale tainice chemări 

Ard la răspântii vameşe uitate – 

În care-au mai rămas doar întrebări 

Ţinute-n cumpeni de eternitate 
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Sau poate se aşterne peste fire 

Duiosul somn al dragostei de ţară – 

Şi desluşind istoria-n simţire 

Ne naştem pentru-a nu ştiu câta oară. 
 

 

 

Timp 

 

Trec generaţii, trec ca norii, 

Bătăi de inimă-n istorii 
 

E drum abrupt şi obligat 

Sub soarele rămas păcat 
 

Din care curge-n întâmplare 

Minunea noastră cea mai mare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Potirul nesecat - Triptic 

IN MEMORIAM CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

 Tapiserie de Lia-Maria Andreiță 
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Rugăciune în stil brâncovenesc  

 

Am auzit la ştiri despre cazul fenomenal al unei găini care a 

mai trăit patru ani după ce-i fusese tăiat capul. Dar, în definitiv, ce 

mare scofală de miracol ? S-au văzut şi altele, în comparaţie cu 

care „găinăria” asta nu valorează o ceapă degerată. Eu însumi am 

văzut, bunăoară, trăind bine-mersi fără cap pe umeri o grămadă de 

oameni. Apoi, istoria e plină de exemple de capete încoronate ce 

au supravieţuit în ciuda despărţirii lor de trupuri după căderea 

securii, ghilotinei, iataganului. Nu degeaba erai odinioară întrebat 

la şcoală care e voievodul „cu cel mai lung gât” din istoria ţării. 

Cât despre cazul Brâncoveanului, viu şi astăzi încă, după trei 

veacuri, ce să mai vorbim ! La fel şi dânsul învinuit de trădare 

prin scrisori plăsmuite, la fel dat pierzaniei într-o duminică de 

august, şi tot la fel dezmembrat trupeşte, asemeni celui ce 

încercase a pune pe munteni, moldoveni şi ardeleni într-un singur 

trup. Doar felul diferit în care au căzut în luptă pune capăt 

paralelei : în vreme ce Viteazul de la Turda şi-a înfruntat călăii cu 

paloşul, mucenicul de la Stambul li s-a împotrivit cu scutul 

credinţei. Cutremurătoarea pildă de curaj şi demnitate în faţa 

morţii a celor patru băieţandri ai săi, care, decât să se turcească 

abjurând, au preferat să-şi urmeze părintele în martiriu pe ţărmul 

Emil LUNGEANU 

Scriitor 
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Mării de Marmara, ar trebui să dea serios de gândit astăzi,  când 

noua boierime şi beizadelele lor, gata să închine ţara oricui le-ar 

da în schimb caftan sau privilegii, au devenit cel mai râvnit 

„model” pentru ai noştri tineri cultivaţi nu „la gât cravata cum să-

şi lege nodul”, ci întru căpătuială şi distracţie. La sesiunea din 

iulie 2014 a bacalaureatului, una din cerinţele probei scrise la 

limba română a fost redactarea unui text argumentativ de 150-300 

de cuvinte despre importanţa alegerii unui model de viaţă. Şi iată 

câteva dintre răspunsurile unor acefali : „O duci bine în viaţă dacă 

eşti şmecher, cu maşină tunată, gagică cool, ţi se apleacă lumea la 

picioare. Sau poţi fi afacerist ca Gigi Becali, să fii toată ziua pe la 

televizor, să arunci cu bani la săraci. Asta văd eu model, ca băiat 

de băiat ce sunt. Nu mi-am schimbat părerea nici după ce l-au 

arestat pe Becali, după trei ani scapă. Rămâne în istorie“. Sau o 

elevă : „Multă lume o critică pe Zăvoranca, Daniela Crudu, dar 

ele sunt cap de afiş în show biz, prin toate revistele, le urmăresc 

fotografii în cluburi, pe stradă, apar seara la televizor. Pentru 

mine ele au reuşit în viaţă. Numele lor apare pe internet de mii de 

ori. Altfel, nu te ştie nimeni, în afară de cartierul tău. E bine să ai 

un model de urmat, te inspiră în ce faci“. Şi alta : „Este foarte 

important să îţi alegi un model în viaţă. Eu încă de mică m-am 

văzut model de succes, pe marile scene, prezentând haine scumpe, 

pentru oameni rafinaţi. Acum modelul meu este Mădălina 

Ghenea.“ Vasăzică, pentru aceste loaze care se visează „cap de 

afiş” au plătit cu capul la „Chioşcul Mării”, duminică 15 august 

1714, flăcăiaşii Brâncoveanului, dintre care cel mai mare fusese 

torturat alături de taică-său în „Groapa sângelui” de la Formetta 

vreme de trei luni? Te-ai putea revolta. Dar nu ele-s de vină, căci 

peştele se împute de la... cap. Acel cap plecat în faţa Banului, 

golăniei şi desfrâului, noii sultani ai prezentului, pe care 

înţelepciunea noastră populară (mama tuturor modelelor) te învaţă 
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cum că  „sabia nu-l taie”, falsificându-l însă pe Bolintineanu, căci 

povaţa lui Daniil Sihastrul îi fusese dată lui Ştefan-vodă într-un 

context opus sensului ei izolat („Capul ce se pleacă paloşul nu-l 

taie, / Dar cu umilinţă lanţu-l înconvoaie ! /.../ Viaţa şi robia nu 

pot sta-mpreună,/ Nu e tot d-odată pace şi furtună”) – or, conform 

ecuaţiei mele „text minus context = pretext”. Iar dacă înveţi să 

umbli aşa cu capul plecat, cum naiba să mai vezi prăpastia care se 

cască în faţa ta? Unde nu e cap, vai de picioare – şi doar un popor 

fără cap şi-ar lăsa călcată în picioare istoria şi cultura fără 

împotrivire. Să ne rugăm deci în stil brâncovenesc Sfântului 

Constantin astăzi, 15 august 2014, când martirul împlineşte exact 

360 de ani de viaţă, ca acest neam de eroi să nu-şi piardă capul de 

dragul vreunei dansatoare din buric. Amin! 
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Spiritul sacrificial la români - simbol al victoriei vieții 

spirituale 

 

                                                            

Destinul exemplar al domnitorului Constantin Brâncoveanu 

avea să dea istoriei umanității o dimensiune fundamentală, 

diferită de ceea ce s-a consfințit drept sacrificiu, expresie a unei 

credințe, o expresie a comportamentului religios controlată de 

credință, un dar prin intermediul căruia se dorea realizarea unei 

legături cu spiritele (cu divinul sau cu strămoșii), în intenția de a 

fi îmblânzite zeitățile, sau de a se câștiga protecția în cazul unei 

lupte. Sacrificiile colective prin aceste atribute se caracterizau. 

Sacrificiile umane erau fie sângeroase (cum practicau vechile 

popoarele, comportament neacceptat de reprezentanții gândirii 

creștine, și, în acest context, amintim și sacrificarea prin ardere a 

copiilor în actele rituale feniciene, fapt consemnat în Preparatio 

evanghelica de către Eusebiu de Cezareea), fie  sacrificii 

nesângeroase (oferirea de  băuturi sau vegetale zeilor), gest ritual 

păstrat și azi prin aducerea la biserică a primelor roade pentru a fi 

sfințite.  

Conf. univ. dr.  

Gabriela  RUSU-PĂSĂRIN 

Universitatea din Craiova 
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Pe un alt palier al sensurilor sacrificiului uman, pentru a 

rămâne în cadrul temei propuse, spiritul sacrificial, reamintim și 

gestul de „devotio” al romanilor, jertfirea de sine pentru binele 

patriei și, ca fapt revelator este invocată lupta de la Kezukia (340 

î. D. Hr.) când  a fost sacrificat conducătorul Publius Decius Inus 

pentru că slăbirea armatei romane venea din partea trupelor 

conduse de el.  

Sunt practici rezultat al mentalităților și credințelor acelor 

popoare și sensul manifest era dinspre colectivitate către cel ales 

pentru a fi sacrificat. 

Sacrificiul după  învățătura creștină are cel mai înalt înțeles. 

Apare ca jertfă în Noul Testament, jertfa Fiului lui Dumnezeu - 

Omul. Arhiereul Suprem se aduce pe Sine drept jertfă. Acesta este 

înțelesul înalt pe care îl are jertfa în raport cu Dumnezeu. Prin 

sacrificiul religios se urmărește înlăturarea păcatului și refacerea 

spirituală a individului. Prin suferință se înlătură păcatul. În 

Hristos, durerea și moartea și-au schimbat rostul de pedeapsă 

pentru păcat. Datorită marii iubiri pentru oameni (Efes, 2, 4), Fiul 

lui Dumnezeu s-a suit pe cruce și de acolo a ridicat păcatul lumii 

(Ioan 1, 29). Iisus a dorit crucea ca ascultare față de Tatăl. Nu a 

murit din slăbiciune omenească, ci a acceptat moarte și răstignirea 

publică, fiind victima urii (cf. Pr. Conf. dr. Ioan Stancu, 

Sacrificiul - coordonata comună a tuturor religiilor, Eikon/icoane 

și obiecte de cult bisericesc www.Eikon.ro, accesat 13 05 2014). 

Sacrificiul marelui domnitor Constantin Brâncoveanu are 

toate trăsăturile specifice asumării actului prin credință, o jertfire 

pentru păstrarea credinței ortodoxe, dar și atributele unui martiriu, 

pe care istoria umanității l-a consemnat ca act de excepție  cu aură 

de exemplaritate. Martiriul, jertfa sunt experiența morții hotărâtă 

prin credință. Circumstanțele săvârșirii martiriului sunt elocvente 

pentru  înțelegerea sensului profund al sacrificării de sine și a 
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familiei sale pentru a nu renunța la fundamentul vieții trăite în 

credință: convingerea că într-o credință te-ai născut și ai trăit și în 

această credință trebuie să mori, chiar dacă pentru aceasta trebuie 

nu numai să renunți la ceea ce îți este cel mai drag, familia, copiii, 

ci să le decizi astfel și lor moartea (o altă componentă a 

tragismului acestui destin). 

Simbolistica zilelor în actul de decizie a martiriului 

Istoria destinului marelui domnitor român are, ca orice fapt 

amprentat de aureola nemuririi, însemne temporare ale săvârșirii 

și desăvârșirii. Domnitorul a fost înștiințat de mazilire în 

Miercurea din Săptămâna Patimilor (1714), a fost ridicat în 

Vinerea Patimilor, ziua „ridicării” pe cruce a Mântuitorului și ucis 

în ziua de 15 august, Ziua Adormirii Maicii Domnului. Toate sunt 

zile de tristețe, de pioasă aducere aminte, zile în care sufletul 

creștinului reverberează la marile suferințe ale lumii. În 

mentalitatea populară românească este statuată ideea că dacă se 

întâmplă ca sufletul  să treacă în Lumea fără Dor, atunci se duce 

drept în rai. În Săptămâna Patimilor însă sufletul ar fi mers în iad, 

de aceea spun bătrânii că în Săptămâna seacă, a Patimilor nu e 

timp nici de murit. Domnitorul C. Brâncoveanu va fi ridicat în 

Săptămâna Patimilor, dar se va sfârși la zi mare, Ziua Adormirii 

Maicii Domnului, cu înțelesul deplin al suferinței asumate. 

Momentul deciziei  - sacrificiu asumat 

Domnitorul nu este executat asemeni altor execuții 

întâmplate în istoria românilor sau în istoria umanității. Este 

momentul opțiunii. I se propune să renunțe la credința sa, 

ortodoxă și să treacă la mahomedanism. Este un act de alegere pe 

care domnitorul român îl face nu numai pentru sine, ci și pentru 

fiii săi. Iată ce consemnează documentele vremii: „Ghiaur 

Brâncovene, ești osândit la moarte cu toți feciorii tăi, dar te iert 

dacă spui unde îți este cealaltă avere și dacă te lași de legea ta” 
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Domnitorul român răspunde: „ Averea toată mi-ai luat-o și alta nu 

am, iar de legea creștinească nu mă las, căci în ea m-am născut și 

am trăit și în ea vreau să mor”. 

Execuțiile s-au făcut de-a lungul istoriei fără a oferi 

osândiților posibilitatea de a alege, de a renunța la averea țării și 

la credință. De aceea acest moment nu este doar execuție, ci 

martiriu, este o măreție a spiritului și nu o salvare a trupului. 

Impresionantă este însă execuția copiilor, amănunte mai puțin 

analizare de-a lungul timpului. Execuția s-a făcut de la fiul cel 

mai mare la cel mai mic. Nu întâmplător. Este o graduare a 

tensiunii psihologice cu ținta de a sensibiliza profund pe tatăl care 

asistă astfel la cum moare pe rând fiecare copil și astfel și el 

moare câte puțin cu fiecare cap de copil desprins de trup. 

Cuvintele de îmbărbătare ale tatălui pentru fiii lui au fost 

consemnate de Antonio Maria del Chiaro, secretarul florentin al 

domnitorului în „Descrierea Țării Românești” în volumul 

„Călători străini în Țările Române”( volumul VIII, p.388). Este 

însă un moment al acestei înfricoșătoare execuții care a rămas în 

conștiința celor ce au asistat la execuție sau au reprodus acest fapt 

abominabil: moartea copilului celui mai mic. Mateiaș avea nici 11 

ani și a asistat la decapitarea fraților săi. Când a venit timpul său 

de a muri, s-a desprins din locul unde era și (aici documentele și 

relatările vremii păstrează două secvențe, ambele cu același 

înțeles): s-a repezit la sânul mamei care văzuse toate grozăviile și 

i-a cerut să îl salveze și s-a repezit la sultan și a cerut îndurare. 

Prima este însă cea mai pregnantă și credibilă și a avut o forță de 

iradiere emoțională în acord cu toată tensiunea psihologică a 

momentului martiriului: imaginea lui Mateiaș la pieptul mamei 

sale. 

 Imaginea amintește de imaginea Maicii Domnului cu 

pruncul în brațe, o imagine care salvează de la tristețe imaginea 
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finală a vieții pământene a lui Iisus: mama la picioarele copilului 

răstignit pe cruce. Într-o altă accepțiune a răstignirii, doamna 

Marica asistă neputincioasă la moartea fiului său, sfâșietoare 

asumare a statutului de neputință în fața predestinării. Imaginea 

cu judecarea lui Iisus și cu momentul răstignirii este amintită doar 

la momentele de cumpănă sau în zilele din Săptămâna Patimilor, 

când fiecare creștin pare că retrăiește secvență cu secvență viața 

Lui Iisus din ultima săptămână, de la Intrarea triumfală în Cetate 

(Duminica Floriilor) până în noaptea Învierii. Imaginea cu chipul 

răvășit de suferința trupească și cu sângele ce curge sub cununa 

de spini este tulburătoare. Imaginea jertfei trebuie să se salveze  

prin imaginea încrederii în credință, și aceasta este, într-o 

cronologie, imaginea mamei cu pruncul în brațe, cea care a primit 

vestea și darul dumnezeiesc, copilul. Imaginea jertfei nu trebuie 

să fie înfricoșătoare, desprinderea de lume nu trebuie să fie cu 

jale, ci cu acceptare de plecare spre o altă lume, pe cărarea cu 

roua în picioare, adică neumblată, neîntinată. În mentalitatea 

populară există această credință: la capul muribundului nu trebuie 

să te jelești, „îl întorci din drum”, zorile se cântă după plecarea în 

cea Lume, Cea fără de Dor. 

Imaginea soției domnitorului este tulburătoare și 

acreditează încă o dată ideea că femeia se jertfește aici, pe 

pământ, jertfă trupească, doar el, cel ales are o moarte 

mucenicească, nu lumească (ideea apare și în balada Meșterul 

Manole, fără jertfa trupească a Anei nu s-ar fi ridicat mănăstirea, 

dar alegerea supremă a jertfei o face el, bărbatul, creatorul, de 

unde și accepțiunea de jertfa creației, cu multiple sensuri).  

Și tot în registru martiriului este și următoarea imagine 

tulburătoare, peste timp mult mai tulburătoare prin întrebările pe 

care le generează: este înfricoșătoare imaginea capetelor în vârful 

sulițelor, a trupurilor lăsate decapitate în fața porții celei mai mari 
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a seraiului, apoi aruncate în Bosfor, după ce va fi trecut noaptea 

peste ele. Fac parte din terifiantul martiriului. Tulburătoare sunt 

însă ultimele cuvinte ale domnitorului Constantin Brâncoveanu: 

„Doamne, fie Voia Ta!” Aceasta a fost voia Domnului? Omul 

este muritorul care trăiește Aici puțin și Dincolo mai mult? 

Dumnezeu l-a răsplătit cu așezarea între sfinții români în 

calendarul de-a pururi. Omul nu se poate așeza împotriva 

destinului? Cuvintele sale către Dumnezeu și păstrarea credinței 

se produc prin asumare, nu ca salvare lumească, este însă o 

salvare spirituală. Dacă altfel ar fi ales, ar fi salvat lumescul și nu 

spiritualul, credința. Credința e mai presus de clipa trecătoare. 

Prin credință ne salvăm spiritual, e singura noastră salvare. 

Rămâne povestea terifiantă a tatălui care-și vede copiii uciși sub 

ochii săi fără a renunța la credință, chiar mai mult , de a-l 

determina pe Mateiaș să nu –i fie frică și să moară în credința sa. 

Și mai ales rămâne martiriul ca exemplu de sfințenie. Nu oricine 

poate să se salveze prin credință. Toți suntem credincioși, dar câți 

au puterea de a renunța la dragostea pentru copii pentru a rămâne 

cu dragostea pentru credință? În aceasta constă măreția omului și 

nu salvarea trupului. Este o moarte mucenicească și nu lumească. 

Este martiriul experiența morții hotărâtă prin credință. Nu există 

nici-un comentariu în epocă sau în timp despre Doamna Marica, 

cea care asistă la moartea fiilor și a soțului. După execuția 

acestora, a rămas întemnițată la Constantinopol până în martie 

1715, a fost exilată la Kutai, pe malul estic al Mării Negre , de 

unde a fost eliberată și a venit în țară în 1716. 

La 20 iunie 1992 BOR a canonizat pe Martirii Brâncoveni, 

fixându-le zi de pomenire 16 august, pentru a nu se suprapune cu 

ziua Adormirea Maicii Domului. 

Memoria colectivă și reprezentările martiriului 

Brâncovenilor (balada lui Brâncoveanu) 
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Un asemenea destin exemplar nu putea să nu se fixeze 

profund în conștiința colectivă. Memoria colectivă va sedimenta 

acele secvențe cu potențial de reprezentativitate. Povestea tragică 

va genera reprezentări sociale, nuclee pentru comportamentul 

social și creștin. Reprezentarea socială are o structură tripartită: 

cognitivă, afectivă și comportamentală. Claude Flament consideră 

reprezentarea socială un conglomerat de cogniții, pe care 

individul le va activa în anumite situații. În acest sens, 

informațiile care au circulat în epocă despre martiriul 

Brâncovenilor vor fi preluate și folosite în creațiile populare și în 

însemnările istorice ale vremii. Reprezentările sociale „au ca 

funcție principală reducerea tensiunii și dezechilibrului, 

diminuând disconfortul psihologic al individului pus în fața unor 

evenimente sociale neobișnuite (Moscovici, 1976, apud Culeraru, 

2006, p.53). Este, în cazul rememorării dramatismului destinului 

acestor martiri, un mod de sensibilizare pentru recunoașterea 

valorii atitudinii de a nu renunța la credință indiferent de 

atrocitățile la care poate fi supus individul. A fost nevoie 

dintotdeauna de modele, și, în cazul credinței ortodoxe, Martiriul 

Brâncovenilor este un model proiectat în universalitate. 

Componenta comportamentală tocmai în aceasta rezidă: 

experiența și practica socială generează cogniții prescriptive de 

tipul: „trebuie să...” Iar în cazul exemplarității destinului 

Brâncovenilor trebuie să nu uităm jertfa întru credință. 

Pentru a analiza sumar proiectarea acestui model 

comportamental în conștiința și memoria colectivă am privit 

comparativ două variante ale ”Baladei lui Brâncoveanu” aflate în 

fonoteca Radio România Oltenia Craiova. 

Varianta interpretată de Polina Gheorghe este foarte 

apropiată de cea culeasă de Vasile Alecsandri și care a circulat în 

toate zonele țării. „Brâncoveanu Constantin/ Boier vechi și domn 
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creștin / Domn de vrei ca să mai fii/ Și ți-i milă de copii/ Lasă-ți 

legea creștinească/ Și dă-te-n legea turcească!” „Nu mă las de 

legea mea/ Chiar pe toți dă ne-o-ți tăia/ Creștin bun că mă născui/ 

Creștin bun să mor vrui.” Constatăm folosirea perfectului simplu, 

argument pentru circulația în zona Olteniei a acestei variante. 

Ceea ce este inedit în această variantă este blestemul lui 

Constantin Brâncoveanu: „D-ale lei, tâlhari păgâni/D-ale lei, 

feciori de câini/Să n-aveți loc de-ngropat/Nici copii de sărutat/Să 

vă ștergeți pe pământ/Cum se șterg norii de vânt!” Este inedit 

acest mod de exteriorizare, o exteriorizare a durerii că își vede 

ucișii copii, imaginea cea mai dureroasă pentru singurătate fiind 

în mentalitatea populară a nu avea copii și a nu avea loc de odihnă 

veșnică. Ambele apar ca imagine în imprecația domnitorului ca o 

terapie prin cuvânt, o salvare de la durere prin în ultima clipă de 

viață. 

Varianta baladei interpretată de Dan Moisesu (P 1470, 

fonotecare 29.03.1977) este o variantă prelucrată, cu axare pe 

dragostea de țară a domnitorului, un text în rezonanță cu comanda 

socială a vremii. Tragismul destinului său și păstrarea în credința 

ortodoxă sunt subadiacente mesajului prim, pentru că în acel timp 

istoric biserica nu se poziționa în prim planul modelelor 

comportamentale. Varianta are însă ca imagine puternic 

amprentată emoțional  (și departe de adevărul istoric) imaginea 

ciopârțirii trupului domnitorului: „Cu toporul că-l tăia/carnea 

bucăți o făcea/Și-ntr-un coș că mi-l punea/Drumul pe mare că-i 

da”. Într-adevăr trupurile Brâncovenilor vor fi aruncate în Bosfor. 

Creatorul popular salvează însă imaginea terifiantă printr-o 

imagine plastică impresionantă; „Și marea se-aprindea/De om bun 

ce mi-și era”. 

Ca pregnanță a simbolisticii imaginii reprezentative pentru 

acest martiriu este imaginea proiectată printr-unul din cele 4 
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tropare păstrate din canonul alcătuit de Mitropolitul grec Calinic 

al Heracleei,  contemporan cu evenimentele și mort la 1726: „S-a 

aprins astăzi pentru iubitorii de praznice un sfeșnic cu cinci 

lumânări ce-i luminează pe credincioși  și sărbătoare cu cinci raze 

de lumină, al lui Brâncoveanu cel vestit împreună cu copii lui”. 

 

Martiriul-salvarea spirituală și spiritul sacrificial la români 

Este spiritul sacrificial în conștiința românească cu o 

particularitate excepțională: sacrificiul se face pentru credință, 

întru credință. Să ne amintim că și Balada Meșterului Manole, cu 

o circulație balcanică până în Ungaria, românii sunt singurul 

popor care construiește o mănăstire. Celelalte nații construiesc un 

pod (ca bulgarii, sârbii) sau o cetate (variantele din Serbia și 

Ungaria). Doar românii ctitoresc prin jertfă un lăcaș de cult. 

Domnul Brâncoveanu a ctitorit prin jertfă modelul greu de atins al 

experienței morții hotărâtă prin credință, o asumare responsabilă a 

libertății umane, liberate în credință. Este simbol al victoriei vieții 

spirituale. 
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Sfântul Brâncoveanu şi trădarea la români 

 

Când discutam, cu multe luni în urmă, cu prietenul meu, 

nenea Ion Barbu de Vâlcea, despre temele întâlnirii scriitorilor din 

mai 2014, i-am vorbit, poate prea patetic, poate prea implicat, 

despre tema voievodului luminat Constantin Brâncoveanu. 

Domnia sa, însă, a primit cu sufletul deschis această pledoarie, 

cum putea să facă altfel, Brâncoveanu se născuse şi el, cu trei sute 

şi mai bine de ani în urmă, în judeţul Olt, marcase din plin harta 

culturală a Vâlcii, cu Horezu, cu Dintr-un lemn, cu amintirea lui 

Antim Ivireanul, gruzinul adus de la Constantinopol ca să 

slujească divin cultura română. 

Mi-a propus nenea Ion să pregătesc o comunicare despre 

Brâncoveanu în viziunea genialului Nicolae Iorga. Cărţile există, 

n-are rost să le reinterpretez eu stângaci ca într-un exerciţiu de 

admiraţie. O să reţin doar o sintagmă iorghistă care a devenit un 

steag al vieţii mele: naţionalism cultural. Da, în asta cred, până la 

capăt, ăsta este protocronismul pe care îl pun la zid cominterniştii 

de rit nou, intelectualii subţiri până la străvezime care au făcut şi 

Nicolae Dan  FRUNTELATĂ 

Scriitor 
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fac salamalecuri la Est şi la Vest, strâmbând din nas la orice este 

valoare naţională.  

Ce a reprezentat Constantin Brâncoveanu pentru istoria 

românească, pentru cultura românească? În primul rând, 

perpetuarea ideii coroanei bizantine de împărat al Răsăritului. Cel 

mai îndreptăţit să-şi pună pe frunte această coroană era prinţul 

valah care construia aici, la Carpaţi, un stat al renaşterii 

româneşti, o idee a supravieţuirii între imperii vrăjmaşe. 

De la Brâncoveanu, Ţara Românească a căpătat un stil, 

singurul de altfel, inconfundabil, un stil de sorginte dacică (priviţi 

vasele vechi din comorile dace!) trecut prin filtrul bizantin. Nu 

roman, prieteni, romanii ne-au transmis doar constanta militară a 

castrelor greoaie, aşezate în calea vântului barbar. Dar noi, 

coborâtori din geţi, am fost soldaţi numai de nevoie, altfel am fost 

păstori, secerători şi artişti. 

Brâncoveanu şi constructorii lui şi cărturarii lui au făcut 

această sinteză profundă a stilului brâncovenesc. Ascuns în 

palatele luminate, la Potlogi, la Mogoşoaia, în casele boiereşti şi 

ţărăneşti din Câmpia Română, în mânăstiri, pe ceramica 

nemuritoare de Horezu, în cărţile tipărite de Antim, de Coresi, de 

toţi cei care s-au nevoit, ascultaţi sunetul acestui verb, pentru 

cultura română.  

Venea, de peste timp, ideea unui liberal din secolul al XX-

lea, Eugeniu Carada, cel care spunea: Pentru ţară, cu oricine, 

oricând, împotriva oricui. 

Da, aşa a fost Brâncoveanu. Şi-a construit primul serviciu 

de informaţii din istoria românească, a negociat cu austriecii, a 

încercat şi varianta rusească, s-a întors la turci, pentru că toţi 

ceilalţi erau ticăloşi, s-a zbătut să păstreze ţara asta, la mijloc de 

rău şi bine, cum va zice Ion Barbu – Dan Barbilian, iar atunci 

când totul s-a prăbuşit, pentru că trădarea a venit din interior, din 
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casa lui, din sufletul mic al vărului său, Ştefan Cantacuzino, a 

acceptat senin moartea, pentru că avea vocaţia martiriului ca şi alt 

prinţ oltean divin, Mihai, cel care şi-a pus capul în Câmpia Turzii. 

O fi fost Brâncoveanu foarte bogat, o fi pus dări pentru a-şi 

zidi în piatră ideile, o fi bătut el bani de aur, o fi fost el Altân Bei, 

cum îi ziceau turcii, Beiul Aurului, dar a făcut pentru neamul ăsta 

de lângă Carpaţi mai mult decât zeci de voievozi mititei, 

slugarnici şi devotaţi imperiului de la Bosfor. 

Şi acum, o să vă ofer două secvenţe istorice care bat, ca 

subiect, orice mare piesă a lui Shakespeare.  

Prima: scena executării lui Brâncoveanu, a fiilor săi şi a 

credinciosului său Ianache Văcărescu. Toţi copiii, pe rând, au fost 

întrebaţi de turci dacă renunţă la credinţa lor. Asta ar fi fost miza 

cea mare a înfrângerii Brâncoveanului. Toţi, chiar şi Matei, care a 

avut un moment de ezitare, şi-au pus capul pe butuc pentru 

credinţa creştină şi, în fond, pentru mica lor patrie de la Dunăre, 

oferind în veac, astfel, cel mai mare exemplu de patriotism 

adevărat pe care îl poate primi un popor. 

Trupurile Brâncovenilor au fost puse în saci, aruncate în 

Bosfor, au fost pescuite de oamenii Doamnei Marica, soţia 

Brâncoveanului, ce femeie admirabilă, care a stat ani de zile aici, 

aproape, la mânăstirea Surpatele, de unde se zice că Brâncoveanu 

i-ar fi săpat un tunel de fugă ce ajungea în Transilvania, la 

Sâmbăta; şi au ajuns, cu ajutorul Patriarhiei Constantinopolului, la 

Mânăstirea Halki din Grecia, de unde au fost aduse, după patru 

ani,  la Biserica Sf. Gheorghe Nou, în inima Bucureştiului. 

Într-un Ev Mediu întunecat, al crimelor de tot felul, să 

retezi capul celor patru feciori ca patru brazi, în faţa bătrânului lor 

tată, mi se pare îngrozitor. 

Cel puţin, în istoria mai contemporană, alţii, umani până-n 

prăsele, l-au omorât pe fiul domnitorului hulit în moduri mai 
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perverse, oricum, ceva mai târziu, deşi scopul nu era altul: să nu 

existe un urmaş care să vină pe vreun val al istoriei să-şi ceară 

tronul. 

Iar cât priveşte tragedia Brâncoveanului, închipuiţi-vă, 

oameni buni, trăitori peste trei veacuri, plângerea Doamnei 

Marica, pe malul Bosforului, căutând sacii în care pluteau fără 

cap soţul ei voievod şi copiii ei frumoşi, pentru a le face rânduiala 

românească de înmormântare! 

Până aici au fost, poate, lucruri ştiute. 

De aici, aş vrea să vă spun o poveste vrăjită, legată de 

locurile în care suntem. 

Ştefan Cantacuzino, vărul lui Brâncoveanu, uneltise 

împotriva lui, îl vânduse turcilor că întreţinea corespondenţă cu 

împăratul Austriei, cu Rusia şi cu Veneţia, cărora le trimitea ştiri 

despre turci, că a acceptat titlul ereditar de principe al Sfântului 

Imperiu, că a acumulat averi enorme, că a bătut în Transilvania 

monede de aur. Se pare că la originea turnătoriei era soţia lui, 

doamna Păuna, fiica logofătului Şerban Greceanu. 

Dar iată o întâmplare cutremurătoare din ziua când, la 

Constantinopol, Brâncovenii erau tăiaţi şi aruncaţi în mare. O 

reiau din tratatul unui universitar clujean eminent, Ioan Pop 

Curşeu, intitulat Magie şi vrăjitorie în cultura română: 

Însă întâea minune au  fost că trimiţând Ştefan Vodă pe 

doamnă-sa şi pe coconii lui la mânăstirea De-un-lemn unde este 

o icoană a Maicii Preacestii, făcătoare de minuni, pentru 

închinăciune şi pentru chip de evlavie, întâmplându-se în zioa de 

sântă Măriea Mare, adecă Adormirea Preacistii, de era acolo 

doamna lui (o minune) într-aceeaşi zi au lovit pe această doamnă 

a lui Ştefan Vodă nevoe, lovitură, îndrăcire cât s-au spărieat toţi 

câţi erau acolo cu dânsa şi să mira ce să-i facă. Şi multă vreme 

cu acea îndrăcire au fost. Şi această întâmplare fiind, iar n-au 
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venit Ştefan Vodă şi cu ai lor la cunoştinţă ca să-şi vază păcatul 

ce l-au făcut pentru care Dumnezeu şi minune mare au făcut de s-

au îndrăcit doamna sa şi să fie căzut la pocăianie, ci au zis că o 

au fermecat călugăriţele de acolo împreună cu o călugăriţă 

anume Olimbieada, ce era mătuşă doamnii Păunii, sor cu mumă-

sa şi le-au pus la mare pedeapsă pe toate şi pe unile din muieri 

le-au şi spânzurat şi pe mătuşă-sa Olimbiea o au trimis la Bâţcov, 

la mânăstire şi o au zidit într-o chilie, lăsându-i numai o ferestrue 

de-i da pe acolo pită şi apă. Această pocăinţă făcea ei pentru 

păcatele lor. [sursa: Istoria Ţării Rumâneşti de la octombrie 

1688 până la martie 1717, Cronica anonimă, ediţie întocmită de 

Constantin Grecescu, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1959, pp.122-

123]. 

Cum a plătit mai târziu însuşi Ştefan vodă trădarea lui, ne 

spun cronicile: tot la Constantinopol, în Duminica Sfintei Treimi, 

în 7 iunie 1716, la ora patru din noapte, fură spânzuraţi, întâi 

principele Ştefan şi apoi părintele său, iar captele lor tăiate, apoi 

golite şi umplute cu câlţi, se trimiseră Marelui Vizir la 

Adrianopol. Astfel începea epoca domniilor fanariote şi în 

Valahia. 

Cam aşa a fost o filă din istoria trădării la români. Cu 

exemple nenumărate. Aşa s-a ajuns la principiul existenţial să-i 

moară capra lui, apoi la etapa următoare, modernă, să moară 

vecinul ca să iau eu capra.  

De acolo, de departe, din istorie, ticăloşia urcă spre noi şi 

aşa am ajuns ca azi, în epoca umanismului capitalist, să ne 

vindem trecutul, prezentul şi, dacă mai există, viitorul. 

Nu mai avem timp şi îndurare să ne împărtăşim de tragedia 

Brâncovenilor. Nici măcar n-o mai cunoaştem. În şcoală învăţăm 

tot felul de prostii europene şi mai puţin europene. Istoria 

naţională a ajuns obiect facultativ. 
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Doamne fereşte, să fie nevoie vreodată să spui bărbaţilor 

tineri, femeilor tinere, tuturor oamenilor acestui neam, că e nevoie 

să pună mâna pe armă şi să fie gata să moară pentru ţară şi 

libertate! 

Iertaţi-mă că v-am tulburat din percepţia dumneavoastră 

despre sărbătoarea dedicată lui Constantin Brâncoveanu. O să 

închei, vă promit, cu amintirea unei balade, mai bine zis, cu 

amintirea unei balade şi a unei elegii despre trecerea lui 

Brâncoveanu în memoria acestei naţii. 

Balada populară a fost culeasă din Olt şi sună cam aşa:    

 

Verde, verde bob secară, 

Ciudă mare, rău îmi pare 

C-a venit Dunărea mare, 

Iar de mare, mărgini n-are! 

Verde, verde-a bobului, 

Prin mijlocul Dunării 

Tare-mi vine şi-mi soseşte 

D-un caic negru, smolit, 

Cu catargul zugrăvit 

(...) 

Da-n caic cine-mi era? 

Să vezi: turcul lui başa 

Şi cu aga Mustafa, 

Şi cu aga Bălăceanul, 

Ce mai voinicel, sărmanul, 

Cu Constandin Brâncoveanul, 

Crede-n Dumnezeu, sărmanul! 

(...) 

Să vezi, el unde trăgea? 

Zi-i ş-alt’dată matostat, 
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Din oraş, din Ţaligrad, 

La cinstitul de-mpărat, 

Ca să-şi piarză al său cap! 

Verde, verde lăculeasă, 

Pentru Ţara Românească, 

N-o lăsa ca s-o robească, 

Turcii ca s-o stăpânească.  

 

Când sultanul îi cere voievodului să-i dăruiască ţara şi să 

renunţe la „legea” lui creştinească, Brâncoveanu răspunde: 

 

Împărate dumneata, 

Nu-ţi dăruiesc eu ţara, 

Ţara şi bogăţia 

 (...) 

Fă cu mine ce oi vrea, 

Nu mă dau în legea ta! 

 

Închei aceste scurte consideraţii dedicându-i lui Constantin 

Brâncoveanu o Elegie balcanică: 

 

La marginea Dunării, la lumina lunii 

acolo, sufletul meu, fumegos 

ca un cuţit de sârb supărat 

taie istoria până la os 

Eu am fost prinţ în Bizanţ, 

eu am fost tatăl 

acelor copii care au murit copii 

Eu, Brâncoveanul, nebunul de frumuseţe 

nu mă meriţi dacă nu mă ştii 

Eu, de la Dunăre-n jos, de la Dunăre-n sus 
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eu, între turc şi ’ntre rus 

Doamne, balada a murit prea demult 

doar ecoul ei târziu îl mai ascult 

Am alte cruci, mi le zidiră anii 

de la est ruşii, la vest – americanii 

Doamne, se repetă istoria 

simt până-n nervi nenorocul, mânia 

foaie verde nu mă pierde 

foaie verde România. 
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Constantin Brâncoveanu, ctitor de cultură românească 
 
                                                                      

„La 15 august trecut împlinindu-se două sute de ani de la 

masacrul în Constantinopol, al lui Constantin Vodă Brâncoveanu 

şi al celor  patru fii ai săi,împreună cu fratele după mamă al 

Doamnei Marica, Ienachi Văcărescu – spunea Nicolae Iorga într-

o intervenţie intitulată  Activitatea culturală a lui Constantin 

Vodă Brâncoveanu şi scopurile Academiei Române –, s-a făcut 

pretutindeni în România, şi mai ales la biserica Sf. Gheorghe 

Nou, unde domnul Virgil Drăghiceanu a descoperit mormântul 

voievodului - martir, slujbă de amintire pentru acela care n-a fost 

numai un dibaci socotitor al vremilor, un mare ctitor de mănăstiri  

şi biserici,până la sudul Basarabiei, la Ismail şi la Sf. Gheorghe 

din Galata, la Chalke în Insulele Principilor, întâiul loc de odihnă 

al trupului său măcelărit unde s-au făcut rugăciuni pentru sufletele 

mucenicilor, dar totodată şi unul din cei mai mari patroni ai 

culturii româneşti, prin scris şi tipar, care au fost vreodată în 

neamul nostru.” 

În cei alţi o sută de ani care s-au scurs de la aceste aprecieri 

ale marelui istoric întru cinstirea marelui voievod s-au făcut 

multe. Între acestea mi se pare că cea mai importantă a fost 

Florentin  POPESCU 

Scriitor 
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canonizarea lui Constantin Brâncoveanu şi a celor patru fii ai lui, 

calendarul ortodox trecându-le numele printre cei mai importanţi 

sfinţi martiri. 

Şi tot în intervalul amintit, memoria marelui voievod a fost 

cinstită prin cărţi şi studii, prin cercetări care au dat la iveală noi 

şi noi aspecte ale vieţii şi operei lui, operă  care nu-şi găseşte un 

termen de comparaţie  în toată istoria noastră naţională. 

De perpetuarea memoriei sale ţin, ca să zicem aşa, şi o serie 

de alte modalităţi de a-i nemuri numele. În oraşele mari ale ţării 

(şi nu numai acolo) numele lui Constantin Brâncoveanu  a fost 

atribuit unor lăcaşuri de cultură şi învăţământ, ca şi unor 

bulevarde şi străzi, ca să nu mai spunem de busturile şi statuile 

lui, dintre care cea mai importantă – prin grandoare şi conotaţii 

simbolice – rămâne cea din faţa Mănăstirii Sf. Gheorghe Nou din 

Bucureşti. 

Deşi la o primă vedere s-ar părea că personalitatea acestui 

martir al naţiunii noastre a fost pe deplin – şi din multiple 

unghiuri – „fixată” în conştiinţa istoriei, că faptele şi împlinirile 

lui se cunosc şi n-ar mai fi nimic de adăugat, credem că încă mai 

există „firide” ale biografiei şi moştenirii culturale pe care el ne-a 

lăsat-o, insuficient cunoscute. Ele se cer a fi completate, luminate 

de spiritul cercetătorilor – istorici, istorici ai culturii, istorici ai 

arhitecturii, editori – cu toţii fiind chemaţi să ofere generaţiilor 

tinere o imagine, un tablou, o efigie de domnitor pe cât de 

nefericit tot pe atât de important şi de valoros pentru întreaga 

noastră cultură naţională. 

Într-un fel tragedia Brâncovenilor a fost recompensată, 

dacă putem zice aşa, de moştenirea rămasă de la el, de eternizarea  

voievodului cu merite pe multiple planuri: editorial şi tipografic, 

arhitectural, în orfevrărie ş.a. 
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„Stilul brâncovenesc”, de neconfundat şi de necomparat cu 

altele, a intrat în istorie dimpreună cu o renaştere culturală 

nemaicunoscută până atunci şi care a avut – şi încă are, după trei 

sute de ani ! – puternice şi semnificative ecouri în cultura 

românească. 

Prin urmare nu-i o noutate a spune că – după trei veacuri 

scurse de la moartea sa fizică – Brâncoveanu continuă  să trăiască, 

să-şi facă simţită prezenţa aproape pretutindeni, să-şi dezvăluie şi 

să-şi impună, în întreaga lor complexitate, sensurile acţiunilor sale 

de adevărat şi temeinic ctitor de cultură românească. 

Era firesc ca în contextul mai larg, european, când la 

Veneţia sau Viena, la Budapesta, Varşovia sau Praga apăreau 

palate cu lungi saloane, având coloane şi plafoane încărcate cu 

sculpturi, cu largi portaluri şi adesea străjuite de cariatide, cu 

ferestre ce dădeau în balcoane arcuite deasupra străzilor, să se 

ivească şi la noi gustul pentru o arhitectură nouă şi mai frumoasă 

– conace şi case cu etaj, înconjurate de grădini şi cufundate în 

liniştea din preajma oglinzilor limpezi ale apelor. Dar – şi aici 

intervine nota întru totul originală a artei şi arhitecturii 

brâncoveneşti – gustul bogaţilor vremii, veliţii  boieri, logofeţi, 

stolnici şi ce alte ranguri vor mai fi avut – creşte şi se formează la 

confluenţa a tot ceea ce meşterii autohtoni dăduseră până atunci 

(case, biserici, conace) cu ceea ce, venind dinafară, din Occident 

mai ales, se putea adapta, se putea îngloba, reuşea să dea o 

simbioză fericită. Şi când asupra acestei simbioze îşi imprimă 

personalitatea, spiritual şi puterea de discernământ un om de 

cultură de talia lui Constantin Brâncoveanu, artele, dar mai ales 

arhitectura, n-au decât de câştigat în conţinut, în formă, în puterea 

de a dăinui peste veacuri. 

“Marele merit al epocii brâncoveneşti – notează, pe deplin 

argumentat, Vasile Drăguţ – este acela de a fi menţinut viaţa 
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artistică pe o treaptă foarte înaltă, de a fi îmbogăţit-o neîncetat cu 

realizări de valoare, cu experienţe noi, de a le fi topit pe toate într-

un stil coerent şi riguros transmis ca atare epocilor următoare. 

Excepţionala vitalitate a stilului brâncovenesc este cea mai 

concludentă dovadă de viabilitate şi valoare istorică. Rolul jucat 

de arta brâncovenească în istoria noastră trecută, contribuţia sa la 

închegarea unei viziuni artistice unitare româneşti fac cu atât mai 

necesară cunoaşterea ei, nobila frumuseţe a principalelor opere 

aşezând-o nezdruncinat în rândul celor mai autentice valori ale 

artei româneşti în general. 

De cum se sui pe tron, fostul logofăt Constantin 

Brâncoveanu avu grijă ca – pe lângă multele, complicatele şi 

neîncetatele  trebi politiceşti – să se îngrijească şi de cele 

privitoare la îmbogăţirea sufletească a neamului. Ţara avea nevoie 

de oameni care s-o înalţe, să-i sporească frumuseţile materiale cu 

altele de mai mare durabilitate prin veacuri: ştiinţă de carte, 

ctitorii în lemn şi în piatră, tiparniţe pentru folosul de obşte. 

Harnicul domn Matei Basarab ridicase multe lăcaşuri, 

instalase teascuri pentru răspândirea frumosului şi plinului de 

câştig sufletesc meşteşug al imprimării cărţilor. Mare şi de ispravă 

treabă făcuse, dar de când închisese ochii şi ţara intrase în valul 

frământărilor (ba răscoale, ba intrări de turci, ba niscai pâri la 

Poartă ori uneltiri, cine mai ştie pe unde, ale Bălenilor spre răul 

Cantacuzinilor sau invers) trecuse mult, peste douăzeci de ani, şi 

până la înţeleptul Şerban Vodă nimeni nu-şi dusese fapta mai 

departe. 

Astăzi, din perspective celor trei veacuri de la moartea 

voievodului cărturar Constantin Brâncoveanu nu ştim dacă acesta 

va fi avut sau nu sentimental responsabilităţi în faţa istoriei, ori se 

va fi gândit dintru început la posteritate şi la judecata ei,  dar cert 

este că s-a înconjurat imediat de minţi laminate, de sfetnici care îi 
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împărtăşeau idealurile. “Constantin Stolnicul, Radu şi Şerban 

Greceanu, Iordachi Cantacuzino mort după întoarcerea din solia 

de la Viena, apoi Antim Ivireanu, ajuns episcop de Râmnic şi 

mitropolit, Filoteiu de la Athos, “sicatogoreţul”, traducătorul 

învăţăturilor creştineşti şi al Florii Darurilor –scria Nicolae Iorga 

– formau, ca să zicem aşa, Academia literară şi istorică a 

Brâncoveanului…” 

Pe bună dreptate Brâncoveanu poate fi considerat şi un 

ctitor al învăţământului românesc, datorită înfiinţării Academiei 

de la Sf. Sava, care corespundea unei facultăţi de litere şi filosofie 

din universităţile europene, baza studiilor constituind-o 

clasicismul greco-latin şi în primul rând Aristotel. La 1707 

domnitorul a ridicat un local nou şi a dispus să se dea Academiei, 

anual, 500 de lei din venitul vămii de la Greaca (Ilfov) “pentru ca 

unii din elevii străini şi săraci să aibă un ajutor pentru trai”; în 

acelaşi scop sunt depuşi 3000 de taleri la Zecca din Veneţia. 

O a doua direcţie în care şi-a îndreptat atenţia domnitorul a 

fost înfiinţarea de tipografii, prima dintre ele fiind la Buzău, dată 

în seama lui Mitrofan, transferat ca episcop, de la Huşi. “Cărţile 

tipărite de episcopul Mitrofan al Buzăului au o mare însemnătate, 

prin aceea că în locul manuscriptelor rare, rele şi cu totul 

neînţelese preoţilor de la sate – scrie Nicolae Iorga - , în locul 

formelor divergente ale cărţilor de slujbă, se dădea acum prin 

tipar un singur rând de cărţi aşezate după cele mai sigure şi bogate 

originale greceşti”. O altă figură de seamă din istoria tiparului 

românesc este Antim Ivireanu, recunoscut deopotrivă ca meşter 

tipograf, dar ca şi autor al celebrelor Didahii, atât de admirate de 

către toţi istoricii şi istoricii literari pentru noutatea pe care o 

aduceau în lumea bisericii şi a credincioşilor.  

Bisericile , curţile şi palatele brâncoveneşti – unele dintre 

ele păstrându-se până azi, toate circumscrise, dacă putem spune 
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aşa, stilului ce poartă numele voievodului n-ar fi fost, desigur, 

posibile dacă nu s-ar fi adus din alte ţări meşteri pricepuţi în 

sculptura în piatră şi meşteşugul “zugrăvelii”. Iată, bunăoară, ce 

scria unul dintre cercetătorii epocii, Ştefan Ionescu : “Şcoala de 

zugravi şi pietrari a funcţionat cu cei mai pricepuţi meşteri 

autohtoni, cărora li s-au alăturat meşteri străini. Un italian, Pesena 

Levin, pietrar de la Brâncoveni ; un Miro, pietrarul din Orient; un 

Vucaşin Caragea, dalmat sau grec, care a lucrat la Hurezi, unde 

zugrav principal era Constantinos, toţi aceştia, în afară de lucrul 

executat de mâna lor, au contribuit la pregătirea meşterilor români 

care au dat strălucire stilului brâncovenesc”. 

Dintre pictorii epocii, Pârvu Mutu este cel mai cunoscut şi 

– se pare – cel care a făcut şcoală. După o “perfecţionare” de  şase 

ani în Moldova se întoarce în Ţara Românească şi devine angajat 

la curtea lui Şerban Cantacuzino, alături de pictorul oficial – 

grecul Constantinos preluat şi de Brâncoveanu. Intrat în graţiile 

Cantacuzinilor, tânărul Pârvu pictează bisericile de la Filipeştii de 

Pădure, din Poiană, Colţea, Sinaia, Fundenii Doamnei, Râmnicu 

Sărat. Brâncoveanu îl preferă altor artişti şi-l angajează la 

zugrăvirea bisericilor de la Mănăstirea Mamul şi Sfântu Gheorghe 

Nou din Bucureşti. 

În ce priveşte domeniul ferecăturilor de cărţi, candele, 

potirele şi toate celelalte obiecte de argint care ne-au mai rămas 

de la voievod – realizate în tehnica metalului ciocănit şi cizelat – 

toate impresionează prin minuţia şi fastuozitatea decoraţiei. 

“Conformându-se exigenţelor rituale şi programului iconografic 

tradiţional, decoraţia lor suportă o evidentă influenţă barocă, atât 

prin adoptarea unor motive specifice cât şi prin tratarea lor mai 

învolburată; se poate afirma că nici un alt domeniu al artelor 

brâncoveneşti nu a fost atât de puternic modelat de influenţele 

baroce ca argintăria” (Vasile Drăguţ). 
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Istoricii de artă şi arhitecţii din toate timpurile au căzut de 

acord în a recunoaşte stilul brâncovenesc ca unul dintre cel mai 

original şi mai temeinic, cu largi ecouri în timp, stil al arhitecturii 

româneşti. Caracteristic lui îi este înainte de toate, pridvorul 

deschis, sprijinit pe coloane de piatră (de la şase până la zece) 

răsucite ori decorate cu sculpturi sau simple, întâlnit la toate 

mănăstirile şi bisericile. La palatele şi conacele brâncoveneşti îi 

corespunde loggia, bogat ornamentată şi ea. Apoi, peste capiteluri 

vin arcadele, simple sau trilobate; în biserici trecerea din pronaos 

în naos se face pe sub trei arcade specifice – ceea ce, din câte se 

cunoaşte, nu se mai întâlneşte decât la două biserici, una în 

Moldova (Aroneanu din Iaşi – 1595) şi alta în Ţara Românească – 

Mihai Vodă din Bucureşti 1591). Faţadele mai tuturor ctitoriilor 

sunt acoperite în mod deosebit la arcade şi cornişe, cu zugrăveli 

policrome, iar piatra folosită e un adevărat tezaur de sculptură, la 

coloanele uşilor şi ferestrelor, la brâul clădirilor, la balcoane, la 

inscripţiile florale de la intrare şi la steme, pretutindeni întâlnim o 

adevărată invazie vegetală de piatră. Motivele florale (viţă de vie 

cu struguri, rozete, flori de acant, garoafe, trandafiri, ştiuletele de 

porumb), zoomorfe (păsări, şerpi,dragoni) sau antropomorfe 

(sfinţi, îngeri, arhangheli, heruvimi, serafimi) din cadrul cărora nu 

lipsesc aproape niciodată vulturul cu cruce în cioc (stema 

brâncovenească) sau vulturul bicefal (stema Cantacuzinilor) 

dispuse în forme, poziţii şi cadre diverse şi originale dau o notă de 

neconfundat stilului brâncovenesc. El venea să răspundă, pe plan 

arhitectural unei noi conştiinţe a unui nou gust, mai exigente, din 

epocă. 

Cercetările ultimelor decenii au dus, pe baza unor foarte 

serioase argumente, la concluzia că apetitul pentru formele, 

motivele şi decoraţia ce dau particularităţi şi personalitate stilului, 

existau cu mult înainte – e drept, pe alt plan şi poate la o scară 
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mai mică – şi că cel mai mare merit al voievodului cărturar este 

acela de a fi creat cadrul necesar şi aşteptat pentru dezvoltarea şi 

impunerea noului stil. 

Fireşte că, fiind receptate mai întâi de tipărituri şi mai apoi 

de arta monumentală, influenţele străine, câte vor fi fost, orientale 

sau occidentale, renascentiste au fost selecţionate, primite cu 

discernământ, potrivit concepţiei şi gustului boierilor acelor 

vremi. Privit aşa, stilul brâncovenesc apare într-o lumină nouă, 

mai apropiată de adevăr, desigur, cu mult mai realistă şi obiectivă 

decât altele. De aici şi concluzia cercetătorului : “Constituit 

treptat într-o zonă a întâlnirii Orientului cu Occidentul, în sfera de 

cultură a Europei sud-estice şi în condiţiile de dezvoltare specifice 

Ţării Româneşti, stilul apare astfel ca o expresie artistică cu 

caracter autohton, născută din împletirea formelor tradiţionale cu 

elemente de provenienţă occidentală şi renascentiste, a căror 

integrare şi selectivitate au dus la forme proprii artei Ţării 

Româneşti “ (Teodora Voinescu). 

Aşadar, noul stil, ce avea să pătrundă curând, făcând 

şcoală, în toate artele, înseamnă o revoluţie faţă de concepţiile şi 

formele anterioare. Ferestrelor şi uşilor înguste le sunt preferate 

acum cadrele largi şi intrările generoase, încadrate de o decoraţie 

bogată şi variată; stâlpii din cărămidă, greoi, sunt schimbaţi cu 

coloane de piatră răsucite sau drepte şi sculptate; clădirile masive 

amintind de cetăţi şi fortăreţe medievale sunt înlocuite, deopotrivă 

în arhitectura laică şi cea religioasă, pe rând, cu palate, biserici, 

case ori conace zvelte şi suple, cu pridvoare luminoase, cu 

balcoane şi foişoare înalte peste care se arcuiesc bolţi largi. 

În spaţiul altădată destinat sfinţilor hieratici, cu figuri reci şi 

fără personalitate, Pârvu Mutu din Câmpulungul Muscelului şi 

ucenicii lui aştern portrete de o blândă şi plăcută naturaleţe care 

lasă să se întrevadă trăsături psihologice distincte de la chip la 
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chip. Ramele şi spaţiile, altădată goale, de pe pereţii bisericilor se 

schimbă acum în grădini de frunze şi flori, culorile dau armonii şi 

căldură creând o intimitate inexistentă înainte. 

Nici decorarea şi baterea într-un anume fel a potirelor, 

sfeșnicelor şi ferecăturilor de cărţi nu par un capriciu al 

voievodului, căci meşterii, argintari braşoveni ştiu sigur că lucrul 

pe care-l fac zugravii cu pensulele şi vopselele, ei trebuie să-l 

meșteşugească în metal cu dalta şi ciocanul şi că întreaga 

vegetaţie din picturi, şi din sculpturile în piatră ori în lemn trebuie 

s-o treacă şi ei în argint ori în aramă. 

Soliditatea, personalitatea şi perenitatea noului stil ce se 

prefigura încă înainte de 1688, de pe vremea lui Şerban Vodă, ce 

a căpătat cel mai strălucit avânt în timpul lui Brâncoveanu şi care 

se continuă multe decenii după sfârşitul tragic al voievodului, se 

vădesc cu prisosinţă  în întreaga istorie ulterioară a arhitecturii 

Ţării Româneşti – ceea ce îl îndreptăţeşte pe N. Ghika – Budeşti 

să afirme: “Această evoluţie ne este dovedită de stilul frumoaselor 

şi numeroaselor monumente ce se construiesc în prima jumătate a 

veacului al XVIII-lea: biserici domneşti monumentale la oraşe şi 

biserici rustice la sate, mănăstiri măreţe şi schituri pitoreşti, palate 

domneşti şi conace boiereşti, în care se poate constata varietatea 

şi bogăţia formelor, dar şi unitatea de stil a artei româneşti, ajunsă 

la o strălucită înflorire”. 

Toate aceste consideraţii – şi încă multe altele, posibile, 

virtuale – ne-au fost prilejuite nu numai de lecturile despre 

voievodul martir şi despre ctitoriile lui, despre largul orizont 

cultural în care a trăit Brâncoveanu, ci şi de vizitele nenumărate la 

unele ctitorii existente şi azi: Mânăstirea Hurezi, Palatele de la 

Mogoşoaia şi Potlogi, apoi multele biserici răspândite prin ţară – 

de la Bucureşti şi până la Braşov, de la Râmnicu Sărat şi până la 

Făgăraş, ca să nu ne oprim decât la câteva repere. 
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Drumuri şi drumuri. Ele au fost străbătute de voievod şi de 

oamenii lui de zeci şi zeci şi zeci de ori. 

Le calci şi tu, cititor al acestor rânduri şi rămâi înfiorat de 

atâta istorie, mândru şi bucuros că eşti urmaşul şi moştenitorul 

unei epoci de glorie pe care le păstrezi în tine spre a le duce mai 

departe, prin generaţiile de după tine, în viitor. 

Le străbaţi înfiorat şi – mai mult ca niciodată – te pătrunzi 

până în adâncul fiinţei tale de adevărul spuselor cuiva care, ca şi 

tine, trăieşte şi retrăieşte, înnobilându-se de fiecare dată, istoria: 

“…când aparţii unui popor ca al nostru, pentru care istoria 

a fost maşteră şi natura generoasă, pentru care nu se ştie dacă a 

mai fost mai puternică, la împreunarea lor, stirpea dacică sau cea 

romană, despre care nu se ştie bine dacă a dat sau nu naştere lui 

Orfeu şi a primit misterele lui ori le-a avut pe ale sale, stinse sau 

păstrate tainic, pentru care înnoirea a fost primită cu înţelepciune, 

iar tradiţia păstrată ca un sipet nepreţuit, când aparţii unui astfel 

de popor ciudat, cu ascunse şi nesfârşite valenţe spiritual, nu mai 

e nevoie de o obşte să te lauzi. Trăieşti în adevărurile tale care 

întotdeauna îţi vor prisosi, păstrându-ţi cumpătul în orice 

împrejurare; te arăţi din când în când lumii fiindcă se cade să 

vieţuieşti ca un popor în lume fără să te baţi pentru argumentele 

tale de viaţă şi istorie, dar arătându-le bine folosite şi urmate în 

toate generaţiile, de la “facerea lumii” româneşti. La un astfel de 

popor, chiar dacă ar dispărea orice urmă istorică, viaţa şi cultura, 

s-ar desfăşura potolit mai departe, fiindcă în fiecare membru al 

neamului trăieşte o tradiţie întreagă, nealterată, constituită din 

poezie şi dans şi cântec şi arhitectură şi scoarţe şi oale de lut, din 

mituri şi veşti ciudate despre cei care au fost, şi faptele şi duhul 

lor (Zoe Dumitrescu - Buşulenga). 

În acest context şi sub lumina unor astfel de gânduri şi de 

idei devine aproape de prisos a mai spune că, într-o lume a 
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globalizării, noi românii avem ce arăta Europei şi, totodată, avem 

cu ce ne mândri, legitim, în agora culturală a lumii. 
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Constantin Brâncoveanu, un mare diplomat european 

 

 

Au trecut trei veacuri de la martiriul Brâncovenilor şi se 

cuvine să facem un popas istoric şi duhovnicesc gândind la marea 

dăruire ce a avut-o faţă de Dumnezeu o mare familie voievodală, 

un simbol al demnităţii şi mândriei poporului nostru. Domnia lui 

Constantin Brâncoveanu a scris o pagină de istorie aparte în 

cronica neamului nostru. Privită astăzi ca fiind una dintre cele mai 

importante domnii prin realizările sale mai cu seamă în cultură, 

domnia marelui principe muntean a deschis şi porţile unui 

adevărat model de politică externă ce a reuşit să ţină pasul cu 

evenimentele politice europene.   

Chipul domnitorului martir ne este conturat în cronicile 

cărturarilor Radu Greceanu, Radu Popescu, Ion Neculce, dar şi de 

Anonimul brâncovenesc, ale căror pagini ne prezintă domnia lui 

Brâncoveanu în strânsă relaţie cu evenimentele politice 

Pr. Conf. univ. dr. 

 Claudiu COTAN 
 

Universitatea ,,Ovidius” din 

Constanța 
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internaţionale
1
. Pe lângă acestea mai putem adăuga Istoria 

Stolnicului Constantin Cantacuzino
2
, Cronica moldovenească 

atribuit lui Nicolae Muste, ce prezintă dramaticul moment al 

mazilirii, Cronica Ghiculeştilor
3
 care laudă înţelepciunea 

domnitorului în timpul războiului ruso-turc din 1711 şi Didahiile 

mitropolitului Antim Ivireanul, pentru a înţelege societatea 

timpului, dar şi cronicile unor contemporani care fac referiri la 

evenimentele petrecute la Bender, unde regele Carol al XII-lea al 

Suediei era refugiat după înfrângerea de la Poltava. Astfel, devine 

importantă pentru istoria domniei lui Brâncoveanu cronica scrisă 

în limba italiană, Autentica storia di Carlo XII, re die Suezia, nel 

tempo della sua dimora in Turchia
4
 de Amiras Alexandros, un 

grec născut la Smirna, sluger la curtea domnească de la Iaşi. Viaţa 

la purtat pe Amiras să ajungă interpret al regelui Suediei în timpul 

şederii sale la Bender (1709-1713), sub protecţia otomanilor. La 

aceasta adăugăm şi cronica lui Ioannis Afendulis, un grec din 

Therapia de pe ţărmul Bosforului, care a cunoscut o ascensiune 

rapidă la curtea lui Constantin Brâncoveanu ajutat de unchiul său 

Antonios Grammatikos, funcţionar al Cancelariei domneşti. 

Afendulis l-a întâmpinat, în 1711, pe Nicolae Mavrocordat, când 

acesta şi-a început a doua domnie în Moldova. Capuchehaie a 

domnitorului muntean pe lângă serascherul Ismail Paşa, Afendulis 

a fost trimis, în 1712, în sudul Moldovei. Pe baza celor trăite la 

Bender şi a documentelor şi notelor oficiale a scris Istoria 

                                                             
1
 Vezi Aurora Ilieş, Constantin Brâncoveanu în cronistica epocii sale, în ,,Constantin 

Brâncoveanu”, coordonatori Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Edit. Academiei, 

Bucureşti, 1989. 
2
 Constantin Cantacuzino stolnicul, Istoria Ţării Româneşti, în ,,Cronicari munteni”, ed. 

îngr. de M. Gregorian, studiu introductiv de Eugen Stănescu, vol. I, Bucureşti, 1961. 
3
 Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei între anii 1695-1754. Text grecesc însoţit de o 

traducere românească, cu prefaţă, introducere, glosar şi indice. Ediţie îngrijită de Nestor 

Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 125. 
4
 Lazăr Elena, Cărturari greci în ţările române (secolele XIV-XIX): dicţionar biografic, 

Edit. Omnia, 2009, p. 49.  
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parţială a celor întâmplate regelui sudez Carol, o cronică 

favorabilă turcilor, dar importantă pentru domnia lui 

Brâncoveanu.  

 Domnia lui Brâncoveanu a fost una lungă şi cu numeroase 

realizări, or pentru atingerea în acele vremuri a unui asemenea 

record era nevoie nu numai de îndeplinirea solicitărilor financiare 

şi materiale tot mai mari pe care le avea Imperiul otoman, ci şi de 

o abilă diplomaţie. Intrată după înfrângerea din faţa Vienei într-o 

vădită decădere militară şi economică, Poarta otomană făcea 

eforturi serioase pentru a rezista presiunilor militare exercitate cu 

abilitate de Imperiul habsburgic. În conflictul dintre cele două 

mari imperii, ca o zonă tampon s-a aflat Ţara Românească în anii 

domniei lui Şerban Cantacuzino şi în prima parte a domniei lui 

Constantin Brâncoveanu. Felul şi momentul în care Brâncoveanu 

a fost ales domnitor de boierii munteni, deşi astăzi pare a fi 

straniu, s-a dovedit a fi un lucru bine gândit şi o alegere strălucită. 

Brâncoveanu era domnitorul de care avea nevoie Ţara 

Românească în acel moment, iar boierii munteni în frunte cu 

familia Cantacuzinilor au împlinit un gest politic excepţional. El 

confirmase deja că este un bun diplomat, un negociator flexibil, o 

persoană care căuta, chiar cu plata unor sume importante de bani 

şi cu daruri scumpe, să cumpere pacea ţării. În timpul domniei 

sale Valahia nu a cunoscut ororile războiului.  

 În politica sa externă, Brâncoveanu a adoptat, în funcţie de 

situaţiile ivite, atitudini diferite. Cu Transilvania relaţiile au fost 

tensionate, dar controlate cu abilitate de trimişii domnitorului la 

Sibiu şi Viena. Ocuparea Transilvaniei de către habsburgi şi 

răscoala condusă de Francisc Rákóczi al II-lea, precum şi situaţia 

dificilă în care a ajuns Biserica ortodoxă, l-au determinat pe 

Brâncoveanu să recurgă la o diplomaţie inteligentă, care să nu 

pună în pericol autonomia ţării sale.  Brâncoveanu a intervenit în 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrancisc_R%25C3%25A1k%25C3%25B3czi_al_II-lea&ei=QKh1U7GzBeug7Aak-IC4DA&usg=AFQjCNFwshMUgthq7gq61F78l5YkEKi1Gg&sig2=Sp_S3CRG59O9ieT4R98fBg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrancisc_R%25C3%25A1k%25C3%25B3czi_al_II-lea&ei=QKh1U7GzBeug7Aak-IC4DA&usg=AFQjCNFwshMUgthq7gq61F78l5YkEKi1Gg&sig2=Sp_S3CRG59O9ieT4R98fBg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrancisc_R%25C3%25A1k%25C3%25B3czi_al_II-lea&ei=QKh1U7GzBeug7Aak-IC4DA&usg=AFQjCNFwshMUgthq7gq61F78l5YkEKi1Gg&sig2=Sp_S3CRG59O9ieT4R98fBg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrancisc_R%25C3%25A1k%25C3%25B3czi_al_II-lea&ei=QKh1U7GzBeug7Aak-IC4DA&usg=AFQjCNFwshMUgthq7gq61F78l5YkEKi1Gg&sig2=Sp_S3CRG59O9ieT4R98fBg
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apărarea Bisericii ortodoxe din Transilvania încă din 1681, când, 

se pare că a negociat cu solii ardeleni eliberarea mitropolitului 

Sava Brancovici, persecutat de calvini, şi a intervenit pentru 

apărarea drepturilor religioase ale ortodocşilor ardeleni
5
. 

Habsburgii au reușit, după victoriile ce au urmat asediului Vienei, 

să-şi impună stăpânirea în Transilvania, unde garnizoanele 

austriece s-au instalat în principalele oraşe
6
. În ultimii ani ai 

păstoririi sale, mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei, dar şi 

domnitorul Constantin Brâncoveanu au văzut cum o parte dintre 

ardelenii ortodocşi, sub presiunea politică a habsburgilor şi cea 

misionară a iezuiţilor, a acceptat unirea cu Biserica Romei
7
. Când 

„tânărul şi nepilduitorul” mitropolit Atanasie-Anghel, ales 

mitropolit al Ardealului, a venit, în 1697, la Bucureşti pentru 

hirotonia întru arhiereu, Teodosie şi patriarhul Dositei al 

Ierusalimului l-au ţinut câteva luni pentru ca să deprindă 

învăţătura ortodoxă şi dregătoria mitropolitană şi chiar să 

semneze o mărturisire de credinţă în 22 de puncte întocmită de 

patriarhul Dositei, mitropolitul Teodosie şi alţi ierarhi. Atanasie-

Anghel nu respectă cele semnate la Bucureşti şi, la 7 octombrie 

1698, cu 38 de protopopi, semnează unirea cu Roma. Plin de 

supărare, mitropolitul Teodosie adresează o scrisoare, la 8 mai 

1700, patriarhului Adrian al Moscovei în care îşi arată 

nemulţumirea faţă de cele întâmplate în Ardeal
8
. În primăvara 

anului 1702, când lordul William Paget, ambasadorul englez de la 

Constantinopol, a trecut prin Ţara Românească, Brâncoveanu l-a 

rugat să-i înmâneze lui Leopold o scrisoare în care cerea „ca 
                                                             
5
 Paul Cernovodeanu, În vâltoarea primejdiilor, Edit. Silex, Bucureşti, 1997, p. 6. 

6
 Virgil Zaborovschi, Politica externă a celor trei Principate, Ţara Românească, 

Transilvania şi Moldova de la asediul Vienei (1683) pînă la moartea lui Şerban 

Cantacuzino şi suirea pe tron a lui Constantin Brâncoveanu (1688), Bucureşti, 1925, pp. 76-

84.  
7
 Vezi N. Iorga, Constantin vodă Brâncoveanu, Vălenii de Munte, 1929. 

8
 N. Şerbănescu, Mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti (1668-1672; 1679-1708), în 

„Studii Teologice”, nr. 5-6, 1952, p. 335. 
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românii care trăiesc în Transilvania să nu fie siliţi la unire”. 

Împăratul Leopold i-a răspuns ambasadorului englez supărat: „De 

ce se îngrijeşte acel principe bun de ceea ce hotăreşte împăratul 

cu privire la religie în ţara lui, când împăratul nu l-a întrebat 

niciodată până acum ce face Domnul Valahiei acasă la el în 

această privinţă”
9
. 

 Patriarhul ecumenic Calinic a expediat la rândul său o 

scrisoare dură lui Athanasie Anghel, în care critica trădarea 

credinţei de care a dat dovadă mitropolitul Ardealului. Critica 

patriarhului Dositei al Ierusalimului la adresa papei s-a radicalizat 

în contextul schimbărilor confesionale petrecute în Transilvania. 

De acum pentru Dositei papa este Antihristul: „Monarhia papei 

este stăpânirea lui Antihrist, nu prigoneşte alt neam decât al 

ortodocşilor, aşa încât n-au stricat neamul ortodocşilor idolatrii 

şi ereticii, cât i-au stricat papa şi urmăritorii lui, pentru că 

duşmanul e în sălaş chiar. Erau fraţi şi s-au făcut vânzători. 

Papistaşii sunt afară de Biserica noastră, aşa încât Biserica 

Răsăritului este drept-credincioasă, a Romei e eretică; şi apoi 

popii frânci ca să îşi râdă de ortodocşii mai slabi la minte, spun 

că Biserica e una”
10

. 

 Brâncoveanu a încercat să aibe relaţii de prietenie cu 

Moldova, deşi Cantemireştii nu i-au fost apropiaţi, uneltind mereu 

la Constantinopol înlăturarea sa. Constantin Cantemir (1685-

1693), domnul Moldovei, un supus devotat turcilor, nu a avut 

niciodată încredere în Brâncoveanu şi în puternica familie a 

Cantacuzinilor. Pentru aceasta, Brâncoveanu a încercat să-şi 

asigure liniştea la Iaşi cu ajutorul influenţilor dregători otomani şi 

                                                             
9
Ion Rămureanu, Constantin Brâncoveanu-sprijinitor al Ortodoxiei, în „Sfântul Voievod 

Martir Constantin Brâncoveanu, mărturisitor jertfelnic şi ctitor darnic”, vol. I, Edit. Cuvântul 

Vieţii, Bucureşti, 2014, p. 286. 
10

 Violeta Barbu, Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Ţările Române în secolul al 

XVII-lea, Bucureşti, Edit. Academiei, 2008, p. 372. 
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a bogatelor daruri oferite. Domnitorul muntean a avut chiar 

posibilitatea să-l impună ca voievod al Moldovei pe Constantin 

Duca, viitorul său ginere, a cărui primă domnie a fost din păcate 

scurtă. Boierii moldoveni au reuşit în cele din urmă să-l aducă pe 

Antioh Cantemir (1695-1700). După ce l-a readus ca domnitor pe 

Constantin Duca, care a avut o a doua domnie scurtă şi după 

experienţa trăită la Adrianopol, în 1703, când otomanii i-au oferit 

lui domnia peste cele două ţări româneşti, Brâncoveanu nu s-a 

mai amestecat în viaţa politică din Moldova. A căutat totuşi ca 

prin căsătoriile fiicelor sale cu boieri moldoveni să aibe o 

influenţă puternică în voievodatul de dincolo de Milcov. Probabil 

că politica matrimonială dusă de Brâncoveanu, care ajunsese să se 

înrudească cu toate marile familii boiereşti din Muntenia şi 

Moldova, precum şi capacitatea de a-şi impune după moarte 

urmaşul, realizând o viitoare dinastie, au fost unele dintre cauzele 

care i-au determinat pe fraţii Constantin şi Mihail Cantacuzino să 

uneltească la Constantinopol înlăturarea domnitorului pe care ei îl 

aduseseră în fruntea ţării cu două decenii în urmă
11

.   

 Victoriile împotriva turcilor repurtate de austrieci la Buda 

(1686) şi Mohaci (1687) dezvăluiau intenţiile acestora de a 

cotropi Ţara Românească. Atitudinea Imperiului habsburgic şi 

ameninţarea prozelitismului catolic nemulţumeau pe ortodocşii 

din sudul Dunării care se vedeau în situaţia de a înlocui dominaţia 

brutală a otomanilor cu una nu cu mult mai uşoară, cea a 

imperialilor austrieci. Felul în care trataseră Transilvania, unde 

austriecii îşi impuseseră stăpânirea, era o dovadă clară a dorinţei 

de stăpânire pe care o avea Viena. Emisarii trimişi de Viena la 

Bucureşti, în special iezuitul Antide Dunod şi misionarul 

Giovanni Battista del Monte, cereau domnitorului Şerban 

Cantacuzino jurământ de supunere faţă de împăratul Leopold I. 

                                                             
11

 Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 16. 



50 
 

Incursiunea în Ţara Românească a trupelor austriece sub comanda 

Federige Veterani dovedea cât de expus era teritoriul românesc 

ameninţărilor militare austriece. Situația tensionată creată la 

Bucureşti l-a determinat pe Şerban, îndemnat şi de ierarhii 

ortodocşi să se adreseze la sfârşitul anului 1687, patriarhului 

Ioachim al Moscovei, iar în vara anului 1688 chiar ţarilor Rusiei. 

Domnitorul a trimis la Moscova o delegaţie condusă de 

arhimandritul Isaia de la Mănăstirea athonită Sfântul Pavel pentru 

a încerca o alianţă cu ţarul Rusiei. Isaia ducea ţarilor Ivan şi Petru 

Alexeevici scrisorile domnitorului Şerban şi pe cele ale 

patriarhilor Dionisie al Constantinopolului şi Arsenie al III-lea al 

sârbilor. Patriarhul Dionisie înştiinţa pe ţari că toţi ortodocşii 

supuşi turcilor aşteaptă ajutorul ruşilor, recomandându-l pe 

domnitorul Şerban ca fiind „un protector pravoslavnic şi pios şi 

luptător pentru creştini”. Isaia transmitea ţarilor şi dorinţa 

domnitorului Şerban de a primi ajutorul ruşilor pentru a nu ajunge 

sub jugul austriac. Planul militar prezentat de Şerban în care se 

miza pe răscoala popoarelor ortodoxe contra Porţii nu era însă 

realizabil. Isaia anunţa totodată că domnitorul a amânat să depună 

jurământul faţă de Austria de care se temea. Negocierile de la 

Moscova nu au dat rezultatul scontat. Planurile domnitorului 

Şerban nu s-au împlinit pentru că Austria a invadat Ţara 

Românească. În faţa trupelor austriece conduse de generalul 

Veterani, care înaintau pe teritoriul Valahiei, a fost trimisă o 

delegaţie condusă de Brâncoveanu care a obţinut în cele din urmă 

retragerea habsburgilor. Căderea Belgradului a sporit presiunile 

asupra lui Şerban care s-a văzut nevoit să trimită o suită 

impresionantă la Viena în frunte cu aga Constantin Bălăceanu, 

ginerele său. Actul de supunere a Ţării Româneşti faţă de Viena 

nu s-a împlinit pentru că Şerban a murit, iar boierii de la 

Bucureşti l-au ales ca domnitor pe Brâncoveanu. Doamna Maria, 
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văduva lui Şerban Cantacuzino, fiul lor Gheorghe care era minor 

şi Constantin Bălăceanu au constituit alături de alţi boieri 

gruparea adversă lui Brâncoveanu, chiar dacă numirea sa a fost 

bine primită de Poarta otomană şi de tătarii din Bugeac. Din 

nefericire pentru Brâncoveanu, în Transilvania s-a format o 

partidă politică care dorea înlăturarea sa şi impunerea ca domnitor 

a lui Gheorghe, fiul lui Şerban Cantacuzino.  

 Situaţia internaţională s-a complicat în septembrie 1688, 

când Franţa lui Ludovic al XIV-lea a declarat război Imperiului 

habsburgic, nevoit acum să lupte pe două fronturi. Deşi delegaţia 

trimisă la Viena a fost înştiinţată de schimbările de la Bucureşti şi 

oprită să încheie un acord cu Viena, Constantin Bălăceanu a intrat 

în negocieri cu imperialii peste voinţa lui Brâncoveanu. Pentru a 

forţa supunerea Valahiei, austriecii au trimis o delegaţie la 

Bucureşti, care însă nu a ajuns la niciun acord cu noul domnitor. 

Ca avertisment, trupele austriece au intrat în Ţara Românească cu 

toate încercările lui Brâncoveanu de a le opri. Un corp de oaste 

condus de general Donat Heissler a ocupat o serie de oraşe şi 

capitala Bucureşti. În cadrul unei întrevederi cu Heissler, 

domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a asigurat de ataşamentul 

său faţă de Curtea de la Viena, dar l-a avertizat de iminenta 

intervenţie a tătarilor din Bugeac. De teama acestora, austriecii s-

au retras, Brâncoveanu dovedind o abilitate diplomatică 

excepţională. Pentru înlăturarea opoziţiei formate în Transilvania, 

domnitorul muntean s-a văzut nevoit să recurgă la ajutorul militar 

turco-tătar. Oastea lui Brâncoveanu ajutată de un contigent 

moldovean, de turco-tătari şi de curuţii lui Francisc Rákóczi al II-

lea a reuşit să-i înfrângă pe austrieci la Zărneşti şi să impună un 

nou principe în Transilvania în persoana lui Imre Thököly. Acesta 

a fost singurul conflict militar la care a participat Brâncoveanu, de 

acum domnitorul făcând eforturi serioase pentru a evita orice 
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conflict militar pe teritoriul Ţării Româneşti
12

. Deşi a participat la 

acest conflict fără voia sa, ci dintr-o necesitate politică, 

domnitorul muntean a reuşit să înlăture din Transilvania opoziţia 

formată de marele agă Constantin Bălăceanu, care a pierit în 

bătălie. Reuşita militară obţinută de Brâncoveanu a oferit răgaz 

otomanilor pentru a recâştiga o parte din teritoriile pierdute în 

Balcani, unde au reocupat oraşele Niş, Vidin şi Belgrad. Pe de 

altă parte, conflictul cu Ţara Românească i-a făcut pe austrieci să 

înţeleagă că o acţiune militară împotriva acesteia nu poate fi 

purtată în momentul respectiv
13

.  

 Negocierile de pace dintre imperiali şi otomani, începute la 

stăruinţele Angliei şi Olandei pentru a opri acţiunile militare duse 

de Franţa în Occident, au primit şi ajutorul diplomatic de la 

Bucureşti, curtea domnitorului muntean fiind locul prin care 

treceau emisarii diplomatici străini şi corespondenţa dintre Viena 

şi Constantinopol. Aceste acţiuni au dovedit Casei de Austria că 

Brâncoveanu le putea fi prieten. La rândul său, ca mulţumire, 

împăratul Leopold I i-a acordat lui Brâncoveanu, în 1695, titlul de 

principe al Sfântului Imperiu, moment consemnat pe unul dintre 

clopotele Mănăstirii Gura Motrului. Totodată a primit şi dreptul 

de achiziţionare a unor proprietăţi la Braşov şi ridicare unei 

reşedinţe şi mănăstiri la Sâmbăta de Sus
14

. Domeniile lui 

Brâncoveanu din Transilvania erau adevărate proprietăţi 

nobiliare, cuprinzând moşii, păduri, sate şi mori, o avere demnă 

de un principe
15

. 
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 Ibidem, p. 13. 
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 Ibidem, p. 14.  
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 Ion Aurel Pop, Domnia lui Constantin Brâncoveanu şi românii din Transilvania-realitate 

istorică şi reflectare în istoriografia românească transilvăneană din secolul XVIII, în 

,,Constantin Brâncoveanu”, coordonatori Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Edit. 

Academiei, Bucureşti, 1989, pp. 61-62. 
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 N. Iorga, Les diplômes impériaux de Constantin Brâncoveanu, prince de Valachie, în 

,,Revue historique de sud-est européen” (RHSEE), XIV (1937), nr. 7-9, pp. 177-186; Şerban 
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 Moartea regelui Ioan al III-lea Sobieski, eroul de la Viena, 

desemnarea lui August al II-lea ca succesor şi înfrângerea de la 

Zenta în faţa armatelor imperiale conduse de principele Eugeniu 

de Savoia, i-a determinat pe otomani să înceapă negocierile de 

pace. Pentru a cunoaşte intenţiile noului rege al Poloniei, 

Brâncoveanu l-a trimis la Varşovia pe ceauşul David Corbea, un 

iscusit diplomat fidel Cantacuzinilor. August al II-lea gândea că 

ar putea ocupa cu uşurinţă Moldova şi Ţara Românească, o 

acţiune politică nerealistă, dar care l-a obligat pe Brâncoveanu să 

caute alianţa Rusiei.  

 Legăturile diplomatice cu Rusia au cunoscut o dinamică 

constantă până la sfârşitul secolului al XVII-lea. Curentul filorus 

era întreţinut în special de greci care vedeau în ţar un apărător al 

Bisericii ortodoxe şi al creştinilor din sudul Dunării. Rusia apărea 

pe scena politică ca singura forţă politică şi militară care putea să 

stăvilească cuceririle Imperiul otoman. Cărturari greci şi ierarhi 

ortodocşi, precum patriarhii Ierusalimului Dositei şi nepotul său 

Hrisant, duceau la Moscova o politică de apropiere între români şi 

Rusia şi de consolidare a Bisericii ortodoxe ameninţată de 

propaganda catolică. 

 Şerban Cantacuzino înţelesese necesitatea unor relaţii 

politice cu Rusia, unde înainte de moarte trimisese delegaţia 

condusă de arhimandritul Isaia de la Muntele Athos. Scrisorile de 

răspuns au fost trimise la Bucureşti prin grecul Dementie Fomin 

şi primite de Constantin Brâncoveanu
16

. În primăvara anului 

                                                                                                                                                            
Semo, Cîteva observaţii referitoare la Curtea lui Constantin Brâncoveanu de la Sîmbăta de 

Sus, în ,,Revista muzeelor”, IV (1967), nr. 2, pp. 169-171. 
16

  L. E. Semenova, Din istoria relaţiilor româno-ruse de la sfîrşitul sec. XVII - începutul 

sec. XVIII, în ,,Analele româno-sovietice”, Istorie, XIII (1959), nr. 2, p. 109- 133; Idem, 

Stabilirea legăturilor diplomatice permanente între Ţara Românească şi Rusia la sfîrşitul 

sec. XVII şi începutul sec. XVIII, în ,,Romanoslavica”, V (1962), pp. 29-51; C. Şerban, 

Legăturile stolnicului Constantin Cantacuzino cu Rusia, în ,,Studii şi articole de istorie”, II, 

publ. a Soc. de ştiinţe istorice, 1957, pp. 237-254; Idem, Contribuţii la repertoriul 

corespondenţei stolnicului Constantin Cantacuzino, în ,,Studii”, XIX (1966), nr. 4, pp. 683-
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1689, Dementie Fomin se îndrepta spre Moscova cu scrisoarea 

domnitorului muntean şi cea a patriarhului Dionisie al 

Constantinopolului. Brâncoveanu s-a arătat prudent în relaţiile cu 

Rusia, mărturisind în scrisoare sa că se teme de o eventuală 

invazie a Austriei în cazul că s-ar afla la Viena de o supunere a 

Ţării Româneşti faţă de Rusia. Dementie informa pe ţari că 

Brâncoveanu ar fi dispus ca în cazul în care Rusia ar ataca 

Crimeea să trimită în ajutor 30.000 de călăreţi şi pedestraşi. În 

1693, patriarhul Dositei al Ierusalimului, după consultările avute 

cu Brâncoveanu, cerea ruşilor să declanşeze o ofensivă pe Nipru 

şi în Bugeac împotriva tătarilor, la care, în momentul în care 

trupele ruseşti ar ajunge la graniţa cu Ţara Românească, ar 

participa şi românii răsculaţi împotriva turcilor. Cucerirea cetăţii 

Azov (1696) îl încredinţa pe Brâncoveanu că ruşii aveau 

capacitatea de a duce un război cu succes împotriva otomanilor. 

Din acest moment, Brâncoveanu a început să se apropie tot mai 

mult de Moscova, unde trimite o delegaţie condusă de Gheorghe 

Castriotul care cerea ajutorul Rusiei propunând, în 16 sept. 1697, 

un plan de operaţiuni militare, în care pe lângă români ar fi 

angrenaţi sârbii, bulgarii şi macedonenii: ,,noi [adică muntenii şi 

moldovenii] nu cerem decît o dată, acuma, să fim izbăviţi, iar pe 

urmă noi cu cheltuiala şi cu vieţile noastre vom pătrunde şi 

înainta, pentru că avem sprijin de la bulgari şi sîrbi şi 

macedoneni ... şi vom lupta nu ca oamenii, ci ca leii pentru patria 

şi neamul nostru”
17

. În acelaşi moment, Rusia plănuia o campanie 

militară împotriva Turciei. Brâncoveanu îşi punea multe speranţe 

în ajutorul Rusiei în lupta pentru eliberarea Ţării Româneşti şi a 

                                                                                                                                                            
705; Virgil Cândea, Stolnicul Constantin Cantacuzino, omul politic, umanistul (I), în 

,,Studii”, XIX (1966), nr. 4, pp. 660-661. 
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 Vezi Paul Cernovodeanu, Coordonatele politicii a lui Constantin Brâncoveanu. Vedere de 
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celorlalte popoare din Balcani de sub jugul turcesc. În anul 

următor, Gheorghe Castriotul ducea înaintea ţarului un nou plan 

de expansiune militară la gurile Dunării gândit de Brâncoveanu 
18

. 

Scrisoarea guvernului rus către domnitorul muntean nu dădea un 

răspuns concret la cele propuse. Pacea de la Karlovitz (1699) a 

obligat Rusia să oprească acţiunile militare şi să încheie un tratat 

cu Turcia, acţiune sprijinită de Brâncoveanu. Până la pacea de la 

Karlovitz, Brâncoveanu a manevrat între Austria şi Poarta 

otomană, dar în momentul în care a observat că Austria dorea 

cucerirea Ţării Româneşti a început să încline spre o alianţă cu 

Rusia. La Moscova era trimis ca rezident grecul Panaiot din 

Rodos şi chiar o solie a arhimandritului Arsenie, care obţine, din 

partea ţarului, pentru Brâncoveanu permisiunea de a se adăposti 

în caz de nevoie într-un oraş din Ucraina
19

. Constantin 

Brâncoveanu a cunoscut prin Alexandru Mavrocordat Exaporitul, 

trimisul Porţii la Karlovitz, tratativele de pace. Moldova şi Ţara 

Românească ieşeau din discuţiile politice de la Karlovitz cu 

acelaşi statut de autonomie faţă de Poarta otomană şi fără a pierde 

din teritoriile lor cu toate pretenţiile puternicelor imperii ce le 

înconjurau. Transilvania ajungea însă sub ocupaţia Imperiului 

habsburgic. 

 Brâncoveanu a continuat legăturile diplomatice cu Rusia, 

unde l-a trimis pe David Corbea
20

. Memoriul adresat ţarului şi 

prezentat cancelarul Feodor Alekseevici Golovin, la 6 decembrie 

1702, era rezultatul unor discuţii politice duse de domnitor cu 

Mihail Cantacuzino, Constantin Cantacuzino şi patriarhul Dositei 
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al Ierusalimului, care propunea Moscovei încheierea păcii cu 

Suedia şi pregătirea războiului cu Poarta otomană, cu toate că 

Rusia încheiase pacea cu turcii la Constantinopol în 1700, în 

schimbul anexării cetăţii Azov. Emisarul lui Brâncoveanu 

susţinea că toţi românii şi ortodocşii din sudul Dunării aşteaptă 

eliberarea de sub jugul otoman, solicitând ajutorul lui 

Brâncoveanu, Cantacuzinilor şi patriarhului Ierusalimului: „fiind 

rugaţi şi îndemnaţi… de toţi grecii şi sîrbii, bulgarii, arnăuţii, 

moldovenii, precum şi de românii din Transilvania” de a cere 

„izbăvirea tuturor pravoslavnicilor creştini care gem sub jugul 

necredinciosului tiran turc şi sînt tare năpăstuiţi de eretici, 

duşmani ai bisericii răsăritene”. Propunerea nu putea fi acceptată 

deoarece Rusia ducea acţiuni militare pe frontul de la Marea 

Baltică. Cu toată propaganda grecilor, ţarul Rusiei nu a acordat 

atenţie demersurilor politice venite din partea lui Brâncoveanu, 

Petru cel Mare luptând cu Suedia pentru realizarea unei ieşiri la 

Marea Baltică. Domnitorul muntean a înţeles că o eliberare a 

popoarelor din sud-estul Europei era greu de realizat.  

 Ca recompensă pentru serviciile aduse Rusiei, în special 

pentru informaţiile legate de situaţia în care se găsea Poarta şi 

capacităţile sale militare, Brâncoveanu a fost decorat de ţar, în 21 

august 1700, cu crucea de cavaler al Ordinului Sfântului Andrei
21

. 

Pentru relaţiile cu ţarul Petru cel Mare şi cancelarii Feodor 

Alekseevici Golovin şi Gavriil Ivanovici Golovkin s-a reapelat la 

diplomaţia lui Gheorghe Castriotul. Printr-o intensă 

corespondenţă şi schimb de emisari, s-au oferit informaţii 

preţioase ambasadorului rus Piotr Andreievici Tolstoi de la 

Constantinopol, prin Ţara Românească trecând  corespondenţa 

Rusiei cu ambasadorul ei. În aceeaşi perioadă, Brâncoveanu nu a 
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renunţat la relaţiile diplomatice cu Imperiul habsburgic, ţinând 

corespondenţă cu împăratul Leopold I şi succesorii acestuia Iosif I 

şi Carol al VI-lea, dar şi cu generalii Transilvaniei. S-a ferit să 

ajungă la o alianţă făţişă cu Francisc Rákóczi al II-lea, chiar dacă 

Poarta otomană încuraja acţiunile curuţilor în Transilvania
22

. 

Evoluţia evenimentelor i-au dat dreptate, imperialii reuşind în 

cele din urmă să-şi înfrângă adversarii transilvăneni. 

 După chemarea sa la Adrianopol şi prezentarea în faţa 

sultanului Mustafa al II-lea, la 15 iunie 1703, Brâncoveanu a 

obţinut recunoaşterea domniei pe viaţă, dar cu sacrificii financiare 

foarte mari, otomanii impunând dublarea haraciului. Călătoria la 

sudul Dunării nu i-a făcut nicio plăcere domnitorului, care 

probabil a simţit pentru prima dată că domnia sa se putea încheia 

cu mazilirea. Turcii îi oferiseră şi conducerea Moldovei, dar 

preţul ar fi fost cu siguranţă mult prea mare, Brâncoveanu 

ferindu-se să intre într-un joc politic periculos. Realiza probabil 

că şi domnia pe viaţă pe care o primise era o mângâiere relativă în 

faţa politicii instabile ce domnea la Constantinopol.  

 Din acest moment începe să se instaureze şi în ţară o 

nesiguranţă politică prin opoziţia coagulată în jurul ambiţioşilor 

fraţi Cantacuzini. Conflictele cu aceşti boieri s-au cronicizat după 

înlăturarea spătarului Mihail Cantacuzino. Din 1708, fraţii 

Constantin şi Mihail Cantacuzino au început să uneltească pentru 

înlăturarea lui Brâncoveanu. Paralel cu acţiunile diplomatice pe 

care le întreprinde Brâncoveanu în Rusia şi în Transilvania cu 

Francisc Rakóczi al II-lea au început şi cele ale unchilor săi 

Cantacuzini, care în aceste două direcţii diplomatice socoteau că 

domnitorul ar trebui să aibe o atitudine mai tranşantă, mai ales 

după încheierea alianţei dintre Rákóczi şi Petru cel Mare. 

Răscoala curuţilor a fost înfrântă de imperiali, iar pacea de la Satu 
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Mare (26 aprilie 1711), a dovedit că atitudinea de expectativă 

adoptată de Brâncoveanu în raportul cu aceştia a fost cea corectă.  

 Victoria ruşilor la Poltava (1709) şi încheierea războiului 

cu Suedia a redeschis problema orientală. La rândul său, Imperiul 

otoman condus de brutalul sultan Ahmed al III-lea (1703-1730), 

trecea printr-o instabilitate politică accentuată de desele schimbări 

de viziri. Retragerea restului armatei regelui Carol al XII-lea al 

Suediei la Bender, pe teritoriul otoman, a reaprins conflictul 

dintre Rusia şi Poartă. În această atmosferă de nesiguranţă, în 

Moldova, a fost numit ca domnitor Dimitrie Cantemir. Otomanii 

îl considerau un fidel, dar s-a dovedit, chiar de la izbucnirea 

războiului ruso-turc din toamna anului 1710, a fi un antiotoman 

convins. Noua situaţie  internaţională l-a pus pe Brâncoveanu într-

o situaţie dificilă, mai ales după ce Cantemir a trecut făţiş de 

partea Rusiei. Pentru a consolida un front antiotoman, ţarul Petru 

cel Mare a lansat în primăvara anului 1711, un manifest către 

popoarele balcanice pe care le chema la luptă împotriva 

asupritorilor turci. Un asemenea îndemn către moldoveni făcea în 

vara aceluiaşi an şi Cantemir. Intrarea trupelor ruseşti în Moldova 

şi intervenţia otomană l-au determinat pe Brâncoveanu să trimită 

la Iaşi în mai 1711, într-o misiune diplomatică exploratorie pe 

Gheorghe Castriotul care să observe desfăşurarea evenimentelor 

politice şi militare. Situaţia lui Brâncoveanu s-a agravat când 

spătarul Toma Cantacuzino a trecut cu un corp de oaste de partea 

ruşilor, deşi desfăşurarea evenimentelor nu impunea un asemenea 

gest militar, după înfrângerea ruşilor la Stănileşti. Situaţia politică 

ingrată în care se găsea l-a obligat pe Brâncoveanu să trimită 

marelui vizir Mehmed Baltagi toate proviziile pregătite pentru 

armata rusească şi să restituie ţarului banii înaintaţi în acest scop. 

Înfrângerea ruşilor l-a determinat pe Dimitrie Cantemir însoţit de 

serie de boieri, între care şi cronicarul Ion Neculce, să ia drumul 
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pribegiei în Rusia. Criticile la adresa lui Brâncoveanu care s-a 

ţinut departe de conflict au apărut în tabăra creştinilor curând 

după război. La rândul lor, otomanii s-au convins că domnul 

muntean nu le era cu totul fidel, chiar dacă îndeplinea toate 

solicitările materiale impuse, precum refacerea oraşului Brăila 

afectat de asediul ruşilor şi românilor conduşi de Toma 

Cantacuzino. 

 În anii următori, Brâncoveanu a încercat să reia legăturile 

cu Viena, care i-a reînnoit dreptul de a se refugia în Transilvania 

în caz de primejdie. Denunţurile la Poartă s-au intensificat tocmai 

când acţiunile militare şi diplomatice ale otomanilor au devenit 

mai agresive, în dorinţa de a recupera pierderile suferite prin 

pacea de la Karlovitz. În toată această perioadă diplomaţia abilă 

dusă de domnitorul muntean l-a ajutat să mai adauge câţiva ani 

domniei sale.  

 Efortul diplomatic depus, dar şi imaginea corectă formată 

în Cancelaria domnitorului asupra politicii europene i-au oferit lui 

Brâncoveanu posibilitatea de a întreprinde acţiuni politice corecte. 

Nu trebuie să uităm că la acest succes politic concretizat prin 

lunga şi paşnica domnie a lui Brâncoveanu au contribuit fraţii 

Constantin şi Mihail Cantacuzino. Stolnicul Constantin 

Cantacuzino conducea politica externă şi supraveghea 

corespondenţa diplomatică. Mai mult de atât, a purtat o 

corespondenţă proprie, în special cu ţarul Petru I, şi a avut agenţii 

săi fără controlul domnului, care l-au ajutat să cunoască situaţia 

politică şi să acţioneze după propriul său interes. Fratele său 

Mihai, mare spătar, avea conducerea oştirii. Puterea politică pe 

care o deţineau i-a ajutat pe cei doi fraţi să influenţeze deciziile 

domnitorului în viaţa politică externă. Autoritatea pe care o aveau 

cei doi fraţi s-a revelat în momentul când au ajuns la neînţelegeri 
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cu Brâncoveanu, dar au avut ca sprijin chiar pe ţarul Petru cel 

Mare. 

 În serviciul diplomaţiei muntene au slujit oameni capabili, 

mare parte dintre ei străini intraţi în serviciul Cancelariei 

domneşti de la Bucureşti. Deşi unii dintre aceştia erau catolici, 

precum Bartolomeo Ferrati sau Andreas Wolff, s-au bucurat de 

aprecierea domnitorului care le-a oferit daruri şi moşii ca răsplată 

pentru serviciile diplomatice. Ajutat de o cancelarie domnească în 

care activau oameni foarte capabili ca: Giovanni Candido 

Romano şi Anton Maria Del Chiaro pentru limbile latină şi 

italiană, Ladislau Teodor Dindar, Peter Griennen şi medicul 

Bartolomeo Ferrati pentru limba germană, Andreas şi Nicolaus 

Wolff pentru polonă, clucerul Afenduli pentru turcă şi fraţii 

braşoveni David şi Toader Corbea pentru maghiară şi rusă, 

domnitorul a putut duce o corespondenţă cu împăraţii de la Viena, 

cu ţarul Rusiei, regii Franţei şi Poloniei, cu papa, dar şi cu 

diplomaţi, generali sau ierarhi ortodocşi
23

. Numărul scrisorilor 

păstrate din timpul lui Brâncoveanu este impresionant, 

desemnându-l pe domnitorul muntean ca fiind conectat la 

evenimentele timpului şi interesat de viaţa politică europeană pe 

care a ajuns să o înţelegă. Brâncoveanu s-a bazat îndeosebi pe 

serviciile diplomatice întreprinse de ceauşul David Corbea care a 

activat în Polonia şi Rusia şi pe cele ale delegaţilor săi Gheorghe 

Castriotul, Panaiot Radu, Pătru Damian şi Toader Corbea trimişi 

la Moscova. În relaţiile cu Transilvania şi Viena a fost ajutat de 

Ladislau Teodor Dindar, de medicului Iacob Pylarino din 

Cefalonia, dar şi de Peter Grienner şi veneţianului Bussi. La 

Constantinopol au fost foarte activi Gheorghios Clironomos şi 
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Ianachi Porphyritza, cei care-l informau pe domnitor de 

schimbările produse la curtea sultanului. 

 După moartea generalului Veterani, un apropiat al lui 

Brâncoveanu, Viena l-a folosit ca emisar diplomatic pe Ilija 

Matejanici, născut în Ţara Românească, dar cu studii la Florenţa, 

preot la Bărăţia din Bucureşti din 1697 şi superiorul mănăstirii 

franciscane din Târgovişte, un protejat al stolnicului Constantin 

Cantacuzino. Constantin Brâncoveanu purta o corespondenţă cu 

papa Clement al XI-lea şi cu Andrea de Santa Croce, nunţiul 

papal de la Viena, prin intermediul lui Matejanici. De altfel la 

curtea lui Brâncoveanu şi-au găsit refugiul o serie de catolici ce 

îndeplineau diferite funcţii în Ţara Românească, unii fiind folosiţi 

direct de domnitor în relaţiile cu Imperiul habsburgic, Veneţia sau 

Roma.  

 Epoca lui Brâncoveanu reprezintă punctul culminant al 

unor transformări care îşi găsesc forma cea mai înaltă de expresie 

în cultură, prin armonizarea fericită a influenţelor venite din 

Occidentul catolic pe filieră italiană şi din Răsăritul ortodox, pe 

filieră grecească. Corespondenţa voievodului cu Occidentul se 

realizează prin veneţieni, scrisorile către Curtea austriacă erau 

trimise prin dragomanul veneţian la Viena, Marcantonio Manucca 

Della Torre, iar legăturile cu principele Eugen de Savoia erau 

întreţinute tot prin intermediul unui italian, Aloise Volde, 

traducător de limbă turcă şi greacă la Viena. Brâncoveanu a 

întreţinut o corespondenţă cu bailul Lorenzo Sorano de la 

Constantinopol, reprezentantul intereselor politice şi economice 

ale Veneţiei şi cu succesorul acestuia Ascanio Giustiniani
24

 prin 
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Vătămanu, Iacob Pylarino, medic al curţii domneşti din Bucureşti (1684-1687,1694-

1718), în „Din istoria medicinii româneşti şi universale”, coordonator Valeriu Lucian 

Bologa, Bucureşti, 1962, p. 122, p. 124-125; Vezi Nicolae Vătămanu, Dohtori şi pătimaşi, 
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intermediul medicului Iacob Pylarino (1659-1718), care îi oferea 

informaţii despre evenimentele de la curtea domnitorului valah
25

. 

La curtea brâncovenească, pe lângă boierii pământeni, îmbrăcaţi 

după moda timpului, în straie orientale, se întâlneau reprezentanţii 

culturii italiene. Străini italieni, transilvăneni, polonezi şi greci, 

oameni de cultură, dieci, emisari, dar şi ierarhi ortodocşi s-au 

perindat pe la curtea marelui domnitor Constantin Brâncoveanu şi 

au avut mai mult sau mai puţin şi un rol în diplomaţia externă a 

Ţării Româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea. 

Diplomaţia externă din timpul lui Constantin Brâncoveanu este şi 

astăzi un model valabil pentru politica externă a statului român 

modern. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Bucureşti, 1974; Vezi Cristian Luca, Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din 

relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu 

Serenissima, Bucureşti, 2007. 
25

 Cristian Luca, Contributi alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718) e 

Bartolomeo Ferrati (?–1738), în „Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea”, 

coordonatori Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr, Edit. Istros, Brăila, 2008, p. 639. 
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Constantin Brâncoveanu –  Tragicul,  limită și depășire, 

devenire, model sacrificial 

 

Constantin Brâncoveanu reprezintă în istoria noastră, în 

cultura română, ceea ce am putea numi sublimarea vinei netragice 

sau poate tragice, dintr-o  morfologie a mentalităților, unde 

trădarea este prezentă, dacă nu chiar și constituentă, ca un fel de 

patologie, căreia nu i s-a descoperit antidotul. Ceea ce nu 

înseamnă că în morfologia mentalităților, întâlnită și  la alte 

popoare nu s-ar găsi mecanismul trădării. 

 Constantin Brâncoveanu este domnitorul care a instituit ca 

mijloc de existență nu războiul, ci diplomația. Un aspect pozitiv, 

remarcabil, având totuși, uneori, conotații negative. Istoria, în 

general, se construiește călare, afirma, Th. Mommsen, prin forță. 

Istoria noastră și-a făcut un fetiș din a spune că nu am purtat 

războaie de cucerire. Ceea ce nu este tocmai normal și nici 

adevărat. Popoarele locului, așa cum sunt și strămoșii noștri, 

dintr-o parte a etnogenezei, sunt ale mentalității integratoare. 

„Năvălitorii", cuceritorii germinează fast/ nefast lumea locului. 

Esența acestor aserțiuni s-ar seta în sintagma filosofului 

Ion  PREDESCU 

Scriitor 
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Constantin Noica: Rugați-vă pentru sufletul învingătorului. Vasile 

Dem. Zamfirescu vorbește despre nevroza etnogenezei noastre 

datorită faptului că ne-am născut dintr-o înfrângere, dacii fiind 

învinși în luptă  de romani. Acestea sunt câteva dintre ideile puse 

în codul hermeneuticii interpretării perioadei lui Constantin 

Brâncoveanu.  

Altă dimensiune a operei lui Constantin Brâncoveanu ar fi 

cea culturală. Domnitorul a construit biserici, biblioteci, a creat 

stilul brâncovenesc, a avut la curtea sa emisari străini, cunoscători 

de limbi străine, erudiți, cultivând ceea ce se numește, ceea ce s-a 

numit „Homo universalis''. Eclectic, precum epoca sa, a reușit să 

fie original prin construcția/ deconstrucția/ construcția 

sublimatoare a formelor culturii, într-un echilibru constant, într-o 

psihologie a unui popor bântuit de instabilitate. A adunat 

creativitățile unei mentalități, pentru a da, printr-un efort 

izbăvitor, sens, psihologiei formelor, într-un psihofizic formator, 

anagogic, prin sacrificiul alor săi (poporul), constrângeri și nu 

sangvinări. Construcțiile lui Constantin Brâncoveanu, artifexul 

lui, poieinul debutează prin spatiile liniștitoare, ale unui limbaj 

înduhovnicit, transfigurator. Pridvorul devine astfel o contribuție 

românească/ originală în morfologia arhitecturii. Hermeneutica 

conceptului de „liniște” așează alte sensuri, profunde, asupra 

lexemului de rugăciune. Pridvorul, pronaosul, ambientalul sunt, 

astfel, toposurile dinaintea întâlnirii cu rugăciunea, de tip 

abufalia, transfiguratoare, depășind raționalitatea (calea regală, în 

general) spre teofanie și mai ales epifanie, însemnând inițierea 

într-o ontologie a mântuirii permanente, a așteptării întrebătoare, 

profund creștină. 

Așadar, tragicul, prin cod cultural, credința, sens, metasens, 

act sacrificial (actul sacrificial este mai formator decât cel 
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nesacrificial, mai creator de mituri, care nu pot fi supuse 

mistificării) este limită și depășire, devenire și anagogie.  

Omul Constantin Brâncoveanu părăsit de toți și mai ales de 

toate (toate însemnând trădătorii de zi cu zi și din veac în veac) a 

fost ajutat de toate aceste concepte și de altele în clipele morții 

celor dragi? Este foarte greu de spus. Nu-i mai rămăsese decât 

credința. Așa a părăsit istoria, nu numai ca erou, ci mai ales ca 

martir. Rămânând pentru veci în istorie și în calendar. 
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Constantin Brâncoveanu între timpul istoric şi timpul liturgic. 

Un ecou de azi 
 

 I. Oricine intra, în anii zugrăvirii (1693 - 1696) şi după 

aceea, în pridvorul bisericii mari de la Hurezi, era negreşit 

impresionat de cele două mari registre ale frescei de pe zidul 

compact din faţă, spart doar în locul din mijloc al uşii: în dreapta 

ei (stânga privitorului) – imaginea atemporală a Raiului–grădină, 

către care erau direcţionaţi cei socotiţi drepţi, de la Judecata de 

Apoi figurată simbolic în planul central, iar în stânga uşii (dreapta 

privitorului), imaginea temporală a lumii păcătoşilor de tot felul, 

căzând de la Dreapta Judecată în gura de foc fără scăpare a 

Iadului–balaur. În ansamblu, era prefigurarea Judecăţii de Apoi şi 

a Dreptului Judecător, Domnul Hristos – „Soarele Dreptăţii” 

răsărind pentru umanitate în slava luminii, conform cu viziunea 

din Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul; viziune devenită 

canonică, fiind consemnată în erminii şi proiectată pe zidul de 

vest al ctitoriilor de voievozi încă din vremea lui Ştefan cel Mare 

(la Voroneţ, de pildă), dar care, acum şi aici, avea să se consacre 

în stilul epocii – brâncovenesc –, protejată de intemperii prin 

pridvorul adăugat bisericilor în acest răstimp. (Relaţia frescei cu 

Conf. univ. dr. 

 Ioan St. LAZĂR 
 

Rm. Vâlcea 
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pridvorul va deveni organică în stilul brâncovenesc şi cel 

postbrâncovenesc, o relaţie de „chemare” reciprocă sau necesară 

complementaritate, iar, dacă, pe alocuri, va fi lipsind, aceasta se 

va fi datorat fie amânării de către ctitorul plătitor de a-şi angaja 

zugravi pentru o frescă aşa de amplă, fie altor cauze particulare 

ori funcţionale). 

 Fapt este că imaginea erminică aleasă pentru intrarea în 

biserică reprezenta cortina finală către care se îndreaptă viaţa (şi 

viziunea eschatologică) creştină, dincolo de care va fi fiind aurora 

altei lumi, a unei lumi de vis, curate, epurate de rău, adiate de 

boarea divină. „Veniţi, binecuvântaţii mei, se va fi rostind atunci 

oamenilor buni Domnul luminii cereşti, în împărăţia pe care v-a 

pregătit-o Tatăl Meu pe veci!”. Atunci, însă, nu-l vor mai fi 

auzind cei robiţi păcatului şi înghiţiţi în hăul de foc al gurii 

balaurului, lor le va fi dată numai arderea fără de sfârşit în 

cuptorul Leviathanului, rămas ca gaură neagră în stratul cel mai 

afund al vieţii cosmice şi stârpindu-şi în cele din urmă ucigaşa 

putere de absorbţie. 

 Acest imaginar revelat în Apocalipsa canonică şi îndătinat 

în mentalul îndelungatei epoci medievale, cu atât mai mult prin 

metamorfozarea lui din Cuvânt în imaginea vizuală („cartea celor 

mulţi”), înfăţişa aşadar, într-un paralelism vertical, două lumi 

opuse, a sacrului şi profanului, a Binelui şi Răului, între care, în 

Absolut, nu există conjuncţie, dar care, în Istorie, se întâlnesc în 

diferite ipostaze autonome ori hibride (!), convieţuind, involuntar, 

în surdă ori sonoră confruntare, cu „balansări” şi „rebalansări” şi 

inerentă devenire. 

 Aşezat, cu simbolistica lui revelată, ca un memento aprioric 

(!) al clipei final–justiţiare sub ochiul divin, acest imaginar 

parusic a fost promovat în extensie în vremea brâncoveană, pentru 

că survenea deopotrivă unui sentiment de criză profundă a 
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veacului, saturat de instabilitatea confruntării perpetui între forţele 

inerte şi cele dinamice ale istoriei, răsfrânte în toate planurile 

vieţii (economic, politic, militar, social, ideologic, moral, cultural 

ş.a.), în care nevoia de schimbare implica nevoia orientării 

benefice. (Cum va fi fost altfel diplomaţia de excepţie a 

voievodului Brâncoveanu, nevoit, mai mult decât bunicul său 

Matei Basarab, să fie activ dar şi prudent în relaţia cu cele trei 

imperii apropiate în a căror strategie, sub pretextul  

protectoratului asupra Ţării Româneşti, ascundeau pretenţia 

înstăpânirii asupra ei?!?). Să nu fi fost imaginea erminică 

opozitivă între cele ale Domnului şi cele ale diavolului–balaur din 

fresca de la Hurezi un reflex al marii bătălii dintre creştini şi 

musulmani din urmă cu un deceniu sub zidurile Vienei? Cum să 

nu, devreme ce răspunsul Bisericii la provocările Istoriei este 

totdeauna disimulat în limbajul ei simbolic „cu tâlc”, răsfrânt în 

timpul vizibil din răstimpul invizibil al vecilor?!  

Oricum ar fi să o percepem într-o epocă sau alta a Istoriei, 

concomitenţa în simbol a Raiului-grădină şi a Iadului-balaur 

subîntinde vremea de la Facere până la zi, îmbinând un gând acut, 

fundamental: Apocalipsa e începută din orice azi, cu tot binele şi 

răul din veacuri, sau Judecata de Apoi este iminentă! Să acţionăm 

ca atare! E gândul cu care va fi intrat de atâtea ori pe uşa bisericii 

din Hurezi (şi de aiurea) şi omul Sacerdotium-ului (Teodosie, 

Antim, Damaschin, arhimandriţi, preoţi, monahi), şi omul 

Regnum-ului, (Brâncoveanu), după ce vor fi lăsat în pridvor şi 

mai înainte de el, amintirile şi gândurile răului din istorie, 

ispăşindu-le prin trecerea în simbolica împărăţie ceresc-

pământeană a Bisericii şi împărtăşirea din taina înduhovnicirii. 

 Acelaşi binecuvântat „tandem” dintâi, aflat în autentică 

simfonie bizantină, respectiv smeritul mitropolit Teodosie, care 

fusese o vreme în surghiun la Athos, şi Constantin Brâncoveanu, 
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„boier vechi şi domn creştin”, vor fi venit, cu acelaşi vătaf de 

zugrăvi hurezeni, Constantinos, peste aproape zece ani, la schitul 

Polovragi, abia răscumpărat de la patriarhatul Ierusalimului, 

căruia îi fusese închinat; acolo, într-un ceas de pace istorică şi 

cuminecare cu divinul, au decis să închipuie în pridvor, de o parte 

şi de cealaltă a uşii de intrare, de data aceasta, ansamblul 

Muntelui Sfânt, ca metaforă a Bisericii sau portal simbolic 

sacralităţii ei. Însă şi aici, mulţimea de creste prea înalte şi văi 

prea adânci, printre care se aţin lângă lăcaşurile lor vultureşti  

monahii, sugera metaforic frământările de afară şi cele dinăuntru 

ale omului creştin pornit spre împlinirea duhovnicească în timp şi 

în lume, cu ai săi şi pentru ai săi, încât, la intrarea ca şi la ieşirea 

din sacrul locaş, gândul se scinda între nivelul de viaţă în Istorie 

şi acela al vieţii în Veşnicie proiectându-se aici, în perspectiva, şi 

acolo, în zariştea Parusiei şi a Judecăţii Supreme din fiece clipă şi 

de apoi. 

Nu ne miră – ca atare – că tocmai acel memento „aprioric” 

şi esenţial din fresca de la Hurezi a fost multiplicat erminic la mai 

toate aşezămintele ridicate şi prenoite cu pridvor, în vremea 

brâncoveană şi în cea ulterioară, ca răspuns simbolic şi profetic al 

Bisericii la răul din Istorie. Ca strigătul din pustie al Sfântului 

Ioan Botezătorul („Pocăiţi-vă, că s-a apropiat sfârşitul 

veacurilor!”), era o avertizare severă asupra faptelor din veac cu 

care omul se (va) înfăţişa în faţa Domnului, un mod de a vizualiza 

năzuinţa şi credinţa umană în răsplata Binelui şi pedeapsa răului, 

de a disocia între spaţiul şi timpul de afară, al slujirii 

„materialnice” şi spaţiul şi timpul dinăuntru, al slujirii sufletului 

de natură divină, de a induce reculegerea din timpul istoric şi 

intrarea „cu frică şi cu cutremur” în timpul liturgic.  (Era, acum, 

într-adevăr o vreme a disocierilor şi opţiunilor tot mai tranşante, 

marcată nu doar în planul material, al intereselor economice, 
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politice şi militare, ci şi în planul cultural-spiritual. O dovedise, 

tot pe la 1705, cu condeiul, şi cel mai de seamă cărturar de atunci 

al Răsăritului, Dimitrie Cantemir, scriind Divanul sau Gâlceava 

Înţeleptului cu Lumea sau Judeţul trupului cu sufletul, eseu 

filosofic în formă dialogică, în care opţiunea pentru valorile 

spirituale, net superioară, devenea decisivă.) 

Iar pentru toate aceste frământări, în lumea brâncoveană, 

pridvorul, cadru al dialogului tradiţional dintre casă şi natură – 

aici, între Casa Domnului şi lume – era spaţiul pro fanum legat de 

lăcaşul sacrului şi destinat reculegerii şi pregătirii prealabile, al 

înmuierii paşilor la intrarea în templu (m). 

Ce şi cât va fi acordat domnitorul Brâncoveanu timpului 

istoric, „materialnic”, şi, respectiv, timpului liturgic, al mântuirii, 

dând, cu responsabilitate pentru neamul şi ţara sa, „Cezarului ce e 

al Cezarului şi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu”, au încercat 

să spună mulţi comentatori, istorici, teologi şi de alte specialităţi, 

noi, însă, nu ne vom asuma judecata, balansând cumpăna într-o 

direcţie sau alta. Considerând că spune totul canonizarea lui, ne 

referim doar la rezultatul final al frământărilor sale din pridvorul 

de voievod creştin, care s-au regăsit ca un fruct tragic în ceasul 

liminal al existenţei omeneşti expuse nedrept judecăţii în istorie 

proferate conjunctural de „păgânul” împărat otoman; o judecată în 

Istoria ca timp destinat ispăşirii păcatului originar (al neascultării 

şi sumeţiei) şi al mântuirii prin faptele dragostei pentru 

Dumnezeu şi aproapele, dar o judecată făcută cu criterii omeneşti, 

inspirate diabolic de trădarea „casnicilor” (iudele cantacuzine!), 

ca şi de lăcomia şi fundamentalismul crudului padişah. 

Nu semăna aceasta întru nimic cu balanţa divină a Dreptei 

Judecăţi, era din start pornită ca judecată inversă, în care cei buni 

şi nevinovaţi (feciorii lui, sfetnicul Ianache) erau sortiţi morţii, iar 

cei răi jubilau pentru crimă! 
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De bună seamă, în zilele dinaintea ceasului tragic de la 15 

august 1714, Brâncoveanu va fi retrăit pe un fir de gând şi ceasul 

ctitoricesc de la Hurezi, când, din pridvor, se prezenta – real şi 

simbolic, totodată – în faţa Dreptului Judecător, cu, acută, 

conştiinţa greşelilor omeneşti spuse ori uitate, dar şi cu, întregi, 

năzuinţele sale şi ale bunicului de la Arnota, Matei Basarab, pe 

care îl urma în fapte paşnice şi constructive; năzuinţe de pace şi 

bunăstare a neamului său, pe care, ca nimeni altul, s-a străduit, cu 

multe riscuri, să le susţină şi împlinească, mai bine de un sfert de 

veac, deşi era strâns în cleştele a trei mari puteri istorice rivale. 

Atunci, pe când acestea, sub pretextul asigurării protectoratului, 

îşi mascau interesul de înstăpânire, a avut speranţa în purtarea de 

grijă a Celui de Sus, ceea ce i s-a confirmat până în nefastul final 

datorat oamenilor. 

Acum, torturat în faţa copiilor săi, pus să privească disperat 

la torturarea lor, atât de nedreaptă şi cinică, nevoit să-şi declare şi 

ultimele averi tăinuite ca moşteniri pentru copii şi nepoţi (îl 

rugase pe succesorul său să i le salveze, dar acela, interesat să-i 

stingă stirpea, le-a divulgat după ce le jefuise!), era pus la cea mai 

grea încercare: abjurarea credinţei strămoşeşti. Acum, asemeni 

tânărului Ioan Valahul, martirizat de către turci cu o jumătate de 

secol în urmă fiindcă rezistase ispitelor lor, bătrânul voievod îşi 

va fi făcut ultimul examen de conştiinţă în faţa lui Dumnezeu şi a 

neamului, abstrăgându-se din timpul istoric şi întrând împreună 

cu ai săi, fără frică şi fără cutremur, în timpul liturgic al 

muceniciei: „- Feţii mei, fiţi curajoşi – ar fi zis (după mărturia 

secretarului său, del Chiaro)-, am pierdut tot ce-am avut în această 

lume; cel puţin să salvăm sufletele noastre şi să ne spălăm 

păcatele cu sângele nostru”. 

Se concentra în cuvintele acestui Înţelept non-fictiv întreg 

zbuciumul istoric al lui şi al neamului său, luptând să se menţină 
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din angrenajul puterilor lumii şi să-şi manifeste aderenţa la 

tradiţia moral-spirituală, spiritul paşnic constructiv, eroismul până 

la jertfă pentru apărarea pământului strămoşesc şi a valorilor vieţii 

creştine. Exponenţial pentru ţara lui, domnitorul Brâncoveanu (şi 

de ar fi fost cel mai păcătos dintre oameni), trăia în acel moment, 

asemeni tâlharului de pe cruce, clipa „astrală” de pocăinţă, 

penitenţă şi speranţă în faţa Mai Marelui peste toţi împăraţii din 

Istorie, clipă mântuitoare. Iar testamentul său oral rămâne un 

mesaj perpetuu. L-a respectat însuşi voievodul-părinte, când 

mezinul său, Mateiaş, îngrozit de descăpăţânarea fraţilor, a fost 

tentat sa se salveze trecând la mahomedanism (consemnăm după 

legendă): - Mai bine să mori de o mie de ori, dacă este cu putinţă, 

decât să-ţi renegi credinţa străbună pentru a trăi câţiva ani mai 

mulţi pe pământ, în Istorie! 

Cronica Bălăcenilor – inamici declaraţi ai Brâncovenilor şi 

Cantacuzinilor, deopotrivă – adaugă onest (!) şi alte motivaţii la 

îndemnul înţelept al părintelui–voievod („unsul lui Dumnezeu”): 

„-Staţi tare, bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi de seama de 

moarte; priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte au răbdat 

pentru noi şi cu ce moarte de ocară au murit! Credeţi tare în 

aceasta şi nu vă mişcaţi, nici nu vă clintiţi din credinţa 

pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta”. „Priviţi la Hristos” 

– cel din memoria istorică, cel răstignit, înviat a treia zi şi urcat la 

cer, care ne aşteaptă sufletele curăţite prin credinţă, fapte bune şi 

jertfă! „Priviţi la Hristos” în zarea fără Istorie – aceasta este 

opţiunea „domnului creştin” pentru care el şi cei „dimpreună cu 

dânsul” au binemeritat cununa sfinţeniei! 

 

II. Aceasta a fost opţiunea sacrală şi, totodată, mesajul 

voievodului nostru întru spirit, pe care memoria orală populară l-a 

nemurit în vremuri („Să ştiţi c-a murit creştin/ Brâncoveanu 
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Constantin”) şi pe care noi, epigonii de azi, pare că nu mai vrem 

să le înţelegem şi să le asumăm nici în planul identitar naţional, 

nici în cel moral-spiritual. Comemorarea jertfei Brâncovenilor nu 

o mai trăim în interioritatea cugetului şi a simţirii, ci doar ca pe un 

moment oribil din trecutul în care erau alţii, nu noi, care am 

rezolva altfel condiţia noastră geo-istorică, dar şi pe cea 

personală. 

Asemenea obiecţii faţă de o tragedie pe care numai recursul 

la timpul liturgic, cu catharsis-ul lui, a depăşit-o, transfigurând-o, 

ne pun mult pe gânduri. Credem că, înainte de a ne exprima facil 

diferenţa de nivel istoric, de mentalitate şi pragmatism, ar trebui 

să deliberăm efectiv, fără a ignora experienţa (fastă sau nefastă) a 

trecutului, fiindcă de atâtea ori în istorie s-a confirmat maxima 

latinului historia magister vitae est. În acest sens, ne îngăduim 

câteva reflecţii dinspre martiriul brâncovean spre zbuciumul 

nostru contemporan. 

 

1. În ce priveşte condiţia geo-istorică, ţările române aflate 

în evul mediu şi cel premodern sub suzeranitatea şi protectoratul 

Imperiului Otoman, deşi vibrau la tot ce însemna creştinătatea şi 

civilizaţia europeană, din care, de altfel, făceau parte, au fost, în 

genere, prudente la coaliţii cu puterile imperiale de la Vest  şi de 

la Est (invocate pe vremuri spre ajutor de către Mircea cel Bătrân, 

Ştefan cel Mare sau Mihai Viteazul, dar nereceptive sau 

ineficiente); această strategie românească s-a văzut cel mai bine la 

Matei Basarab, care, deşi curtat de europeni pentru a se pune în 

fruntea unei cruciade antiotomane, a evitat asocierea, considerând 

insuficiente atunci pregătirile pentru asemenea confruntare, prin 

care ar fi depăşit în mod neavenit stilul istoric tradiţional local de 

a nu lupta decât pentru apărare de alţii, nu şi pentru atacarea lor. 
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Cu totul alta a fost, însă, perioada domniei nepotului său, 

Constantin Brâncoveanu – după înfrângerea turcilor la Viena, în 

1683, de către coaliţia europeană, la care Şerban Cantacuzino se 

ataşase subversiv, jucând un rol tactic riscant, dar reuşit în mod 

memorabil, speranţele dizlocării din Balcani a Imperiului Otoman 

se aprinseseră mai tare; acelaşi domn predecesor (şi nu doar el) 

fusese tentat de a aşeza Valahia sub suzeranitatea Casei de 

Austria, Dimitrie Cantemir, investit de turci cu tronul Moldovei, 

se va alia cu puterea de la Răsărit, Rusia îşi va asuma următoarea 

confruntare cu turcii, din păcate, pierdută, pentru că marele 

bolnav încă era tare, nu depunea armele. Brâncoveanu avea faţă 

de această situaţie două măsuri: pe de o parte, „lecţia” bunicului: 

prudenţa, pe de altă parte, acţiunea diplomatică „pe cartea” 

Europei, în ambele soluţii păstrându-şi ţara în condiţie identitară 

şi, măcar parţial, autonomă. Dubla măsură şi dubla soluţie nu i-au 

reuşit, însă: faţă de bunicul său, care a murit în scaunul domnesc, 

nepotul a sfârşit sub sabia gâdelui, la Stambul, cu toţi fiii lui 

(datorită „trădării” şi intrigilor cantacuzine)… 

Situaţia noastră geo-istorică de azi este şi ea alta, dar 

soluţia se pare că se raportează tot la cele două dinainte: prudenţa 

sau/şi riscul. Am adoptat pe termen lung soluţia suzeranităţii 

NATO şi UE; ea implică numai prudenţa sau şi riscul? Când 

plăcile tectonice ale istoriei se pare că au început din nou să se 

mişte, ştim cu adevărat cum va evolua situaţia, dacă interesele 

complexe ale celor mari şi ale lumii se vor face, din nou şi 

finalmente, pe deasupra noastră? Putem fi liniştiţi şi să privim cu 

superioritate trecutul, când poate şi noi vom fi nevoiţi să-l 

repetăm? Cum să acţionăm mai bine? Cum să ne construim un 

destin major, asigurat? Nu merită aceste probleme să aibă o 

profundă dezbatere naţională în locul sterilelor „bătălii” politice 

„de suprafaţă”? Oare ne vom realiza vreodată visul de a fi o altă 
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Elveţie în această parte a lumii în care vocaţia noastră de a fi 

punte între Orient şi Occident şi-ar afla împlinirea? Dar, până 

atunci, dacă am alege, ca Brâncoveanu, oscilaţia, nu vom primi, 

tragică, pedeapsa?!... 

2. Urmând modelul bunicului său, Constantin 

Brâncoveanu, ultimul voievod dintre Basarabi, a fost un domn al 

păcii şi al construcţiei de ţară, care, alături de boierii Cantacuzini, 

rudele sale bune, şi-a pus amprenta (numelui) asupra unei epoci 

cultural-spirituale de referinţă şi a unui stil artistic original, 

exprimând pregnant creativitatea românească la sfârşit de ev 

mediu şi început de veac premodern şi dovedind ce poate face 

mai bun neamul său când are linişte din afară şi dinăuntru. 

Formele concrete ale acelui moment – respectiv ctitoriile de 

biserici şi mănăstiri, de  conace boiereşti şi palate domneşti, cu 

bogate şi rafinate ornamente, diversele şcoli ecleziale şi 

Academia Domnească, vestită în tot Răsăritul prin profesorii şi 

disciplinele ei, tipografiile înfiinţate şi tipăriturile lor alese, din 

care am dăruit şi altor neamuri, sprijinirea prin danii, ctitorii, 

dascăli şi obiecte de cult a românilor din Transilvania primejduiţi 

de prozelitism şi a vieţuitorilor din Muntele Athos, climatul 

benefic pentru cărturari şi artişti, toate însumând prestigiul 

capitalei Ţării Româneşti ca un centru cultural-spiritual răsăritean 

tot mai însemnat – poate că, pentru o eventuală preluare azi, ne 

interesează mai puţin. Îi aparţin acelui moment, ca încununare a 

unui efort secular deloc facil; din nefericire, n-a fost şi începutul 

glorios al unui nou moment ulterior şi aceasta ne provoacă un roi 

de gânduri contradictorii referitoare la  mersul culturii române, cu 

deosebire al celei din zilele noastre. 

Nu cădem în ispita atitudinilor xenofobe – în fond, turcii 

suzerani nu l-au obstacolat pe Brâncoveanu în acţiunile sale 

cultural-spirituale, iar o bună parte dintre fanarioţii ce i-au urmat 
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au fost, în plan cultural, fermenţi de înnoire; pe de altă parte, în 

epoca modernă, alţi străini, cei din dinastia regală (Carol I, regina 

Elisabeta, Ferdinand, regina Maria şi chiar Carol al II-lea) au 

stimulat în mod exemplar devenirea civilizaţiei şi a culturii 

noastre. Din aceste exemple putem deduce – ca învăţătură - că de 

noi depinde ca străinul care ni se impune să fie deprins, totuşi, ca 

să ne respecte demnitatea şi libertatea, să ne preţuiască virtuţile şi 

să le cultive spre fructificare şi chiar să ne iubească neamul şi 

ţara, devotându-ni-se. (Ceea ce n-a fost cu nici un chip posibil în 

anii ’50 ai secolului trecut, când puterea stalinistă a intrat barbar 

în viaţa neamului nostru, şi, în numele unei politici nefaste şi al 

unei ideologii ateiste, a decimat intelectualitatea, oamenii 

gospodari şi de bună-credinţă pentru a paraliza conştiinţa 

poporului şi a-l stăpâni necondiţionat, astfel încât naţional-

comunismul care i-a succedat ar trebui înţeles, chiar în excesele 

lui, şi ca o replică recuperatorie după o perioadă în care fusesem 

condamnaţi – de la Ialta – la asuprire fără niciun drept de apel). 

Spre a fi bine înţeles, în ceea ce mă priveşte, cred că relaţia 

cu străinul este, în genere, benefică, fiindcă exprimă deschiderea 

unui sistem închis, autarhic, şi conexiunea cu lumea, spre a 

cunoaşte contextul şi a convieţui cu el, dar şi, la nevoie, a 

preîntâmpina, prin „bună pace”, eventuale acţiuni nocive dinspre 

el; în acest sens, ospitalitatea recunoscută a neamului nostru, ca şi 

dialogul antic dintre dacul Dromichete şi macedoneanul Lisimah 

ori, mai târziu, acela (închipuit de poetul naţional) dintre domnul 

valah Mircea cel Bătrân şi sultanul otoman Baiazid sunt 

edificatoare. Nici revolta lui Eminescu – o conştiinţă a neamului – 

împotriva „formelor fără fond” cu care se începea modernizarea 

ţării în veacul al XIX-lea nu era expresia idiosincrasiei faţă de 

împrumuturile din afară, ci numai protestul faţă de inerţia 
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indigenă de a nu stimula dezvoltarea fondului pentru a prelua şi 

asimila creator formele superioare. 

Aceeaşi este problema şi în nesfârşita noastră tranziţie de 

azi: fără nici o instanţă a instinctului de conservare identitară, am 

primit de-a valma tot felul de forme din exterior, nu chiar cele 

benefice, le-am promovat chiar agresiv, în numele globalizării de 

perspectivă, sufocându-ne formele locale tradiţionale şi 

definitorii, creând o stare social-morală şi culturală aproape de 

haos, din care cu greu se pot desluşi tendinţele schimbării care pot 

deveni organice. Cum să facem faţă acestei situaţii: lăsând 

lucrurile să se decanteze de la sine sau intervenind? Care sunt 

costurile fiecăreia dintre aceste soluţii? 

Pentru a răspunde cât de cât acestor întrebări care merită o 

dezbatere naţională (dar ce ziar şi ce televiziune, ca formator real 

de opinie, o iniţiază?!), amintesc o observaţie (care s-a mai făcut), 

anume că fiecare moment din istoria noastră modernă (1848, 

1859, 1877, 1918), în care s-a manifestat pregnant ideea naţională 

(mereu concepută corelativ cu ideea europeană), a fost asociat – 

înainte, în timpul sau după – cu realizări cultural-spirituale, 

ştiinţifice şi artistice de rezonanţă, exprimând potenţialul 

românesc de creaţie. Exemple ar fi multe, chiar dacă m-aş limita 

la literatură, dar aleg, totuşi, pe cel de după împlinirea idealului 

Marii Uniri a provinciilor istorice româneşti, când generaţia ’27, a 

lui Mircea Eliade, a înţeles necesitatea urgentă a realizării unei 

culturi româneşti majore, de certă apartenenţă şi importanţă 

europeană, cu atât mai mult cu cât ţinta noastră politică se 

atinsese, dar, la orizontul vremii, mijeau zorii unei noi conflagraţii 

mondiale; într-o viziune holistică, se poate spune că acea cultură 

s-a edificat (prin personalităţi şi opere de seamă) şi, în pofida 

urmărilor dezastruoase pentru ţară ale războiului, a continuat să se 

exprime în diaspora, constituind, în fond, reperul nostru cultural 
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în veacul trecut. Deloc cantonată într-o formulă de viaţă autarhică 

(excepţie făcând dorul din diasporă pentru patrie), cultura noastră 

interbelică a fost expresia ideii naţionale în strânsă corelaţie cu 

ideea europeană şi cea universală. 

Acum, transpunând „învăţătura” ei pentru ceasul tranziţiei 

noastre de azi, putem susţine ideea că integrarea noastră 

europeană actuală nu trebuie înţeleasă doar la modul „integrare 

în”, ci şi la modul „integrare cu”. Comunitatea europeană e 

construită pe multiculturalism şi pe un organic dialog deschis 

între culturile naţionale, după cum modelul statal unitar american 

nu împietează asupra autonomiei fiecărui stat component, ci doar 

o conexează la sensul comun al naţiunii lor unice. Tot astfel, 

conceptul globalizării – insuficient conturat, pus în evidenţă doar 

de progresul accelerat al comunicării cibernetice – nu ar trebui să 

desfiinţeze naţiunile, cu enculturaţia lor, devreme ce proiectul 

integrării (şi asimilării!) lor într-o formă suprastatală cu un guvern 

mondial rămâne o inutilă utopie. 

Aşa cum, la campionatul mondial de fotbal, echipele şi 

galeriile reprezentând diferitele state, se îngăduie reciproc, 

exprimându-şi „integrarea cu” (adică unele cu altele, sub cupola 

FIFA), conlucrând în spiritul normelor fair-play-ului şi al 

reglementărilor elaborate de forul organizator, tot astfel sunt şi 

naţiunile şi statele de azi, în raport cu ideea globalizării. Dar, dacă 

noi nu avem prezenţă la campionatul din anul 2014, cu siguranţă 

că aceasta se datorează şi/sau multiplelor forme de dezagregare a 

structurilor identitare şi de discreditare a ideii naţionale, pe care 

le-au practicat unii factori (indigeni şi contextuali) în numele unei 

pretinse globalizări apropiate, factori nu doar impresionaţi de 

sirenele acestora, dar şi interesaţi de destabilizare pentru a-şi 

umple propriile buzunare. Împotriva acestora trebuie făcută opinie 

şi deschise acte de justiţie! 



79 
 

Desigur, în istorie, epocile de criză, prin caracterul lor 

funciar conflictual, au stimulat căutarea de soluţii, creativitatea – 

vezi epoca barocului (care, parţial, caracterizează şi epoca 

brâncovenească, şi ea o epocă de criză între Europa şi Islam). Să 

observăm, însă, că şi în asemenea epoci pot fi factori constanţi, ai 

rezistenţei, prin care se susţine echilibrul spiritual şi social, 

componenta identitară. Amintesc în acest sens, perioada de 

instalare a comunismului la noi, perioadă de criză acută a 

tradiţiilor, în care, totuşi, Biserica, „maica spirituală a neamului”, 

printr-o relaţie inedită a Sacerdotium-lui cu Regnum-ul şi cu 

preţul a nenumărate mucenicii, al unor compromisuri 

dezonorante, dar asumate (de ierarhi şi preoţi) ca jertfe, a reuşit să 

continue drumul pe calea lui Hristos, manifestând lăuntric, dar şi 

la suprafaţă, forme de rezistenţă şi păstrând, finalmente, cultul 

tradiţional şi condiţia creştină a poporului nostru. Iar aceasta este 

o altă „învăţătură”: că se poate contracara criza, se pot coagula 

factori de rezistenţă şi creativi angrenaţi într-un efect de 

continuitate creativă. 

3. Prezenţa Bisericii în viaţa neamului nostru are 

importanţa ei excepţională şi de neînlocuit, fiindcă ne aminteşte zi 

de zi de relaţia dintre Pământ şi Cer, pe care o mijloceşte şi o 

slujeşte, de lumina divină care ne hrăneşte şi de noi ca organisme 

crescând întru ea, de braţele lui Dumnezeu care ne-au făcut 

cândva şi care ne aşteaptă pe fiecare altcândva, de-I vom fi 

vrednici. Biserica ne aminteşte mereu că, dincolo de timpul istoric 

în care luptăm cu valurile vieţii pe plan profan, există o vreme  

ideală a veşniciei, căreia îi suntem destinaţi, dar pentru care 

trebuie să ne pregătim, îmbunătăţindu-ne gândurile, simţămintele 

şi faptele, proiectându-le în dimensiunea unui altfel de timp, 

timpul liturgic, al purificării prin ritualică slujire-împărtăşire cu 

cele divine. 
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Parcă întrând, cu turlele ei, în Cer, ca antene ale 

intercomunicării cu lumea lui Dumnezeu, Biserica, irizând astfel 

aerul, s-a îngemănat cu aerul patriei pe care  l-au respirat 

strămoşii şi părinţii noştri şi noi înşine, aerul după care tânjesc toţi 

românii pribegiţi din diverse pricini pe mapamond, aerul pe care 

Brâncoveanu nu şi-a îngăduit să-l schimbe egotist, pentru sine şi 

ai lui, cu acela al altei religii, al altui pământ, dându-ne un 

martiric şi plin de tâlcuri exemplu; în aerul său creştin a vrut să 

respire până în ultima clipă… 

Biserica este aer şi astfel e viaţă. O altfel de viaţă decât 

aceea curentă a frământărilor materialnice din cotidianul Istoriei 

profane. Este locul reculegerii, al rememorării faptelor de pe 

pământ şi al proiectării sufletului întru zările cereşti. Ca lumina pe 

care întunericul nu o cuprinde, Biserica ne relevă, prin cuvintele 

şi icoanele ei, că, în miezul vieţii istorice profane, avem sămânţa 

vieţii divine veşnice, o istorie sacră a lui Dumnezeu şi a omului; o 

poveste sacră, vetero- şi nou-testamentară, cu Dumnezeul unic şi 

persoane şi fapte pilduitoare, în care ne regăsim până azi, în 

centrul ei fiind Domnul Hristos, Dumnezeu întrupat şi Om 

dumnezeiesc, a cărui viaţă pământeană, divino-umană, o 

rememorăm liturgic dimpreună, sleind cu harul de la Sine fântâna 

păcatelor omeneşti pentru a bea apa Lui veşnic vie. 

În „povestea” rostită îndătinat de Biserică, se include 

deopotrivă şi povestea (individuală sau/şi colectivă) a celor care, 

din contextul Istoriei, se desprind interior spre a se integra în 

timpul liturgic, vindecându-şi de rău trecutul, prezentul şi viitorul, 

devenind, până la Dreapta Judecată, adiacenţi sacrului. Astfel 

erau voievozii şi dregătorii-ctitori din veac, care, în 

funcţionalitatea spaţiului arhitectural al Bisericii, îşi destinau, 

ataşat de naosul slujirii propriu-zise, pronaosul – pentru morminte 

sub lespezi şi pentru memoria în frescă a chipurilor din neam, 
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aşezate, cu demnitatea credinţei, nădejdii şi dragostei, în faţa 

imaginii erminice a Parusiei Dreptului Judecător. 

Aşa este, la o cotă artistică înaltă, ansamblul pronaosului de 

la Hurezi, cu mormântul gol al ctitorului şi „dunga… blagorodnă” 

a neamului domnesc în fresce. 

Aşa va fi gândit, poate, la modul simbolic, pronaosul ca un 

mausoleu, şi smeritul viteaz Ştefan cel Mare, ridicând, după 

fiecare bătălie, câte o biserică întru pomenirea nenumăraţilor eroi 

anonimi căzuţi acolo pentru ţară. De fapt, într-o extensie a 

rostului său funcţional, Biserica nu este numai lăcaşul 

intercomunicării celor vii cu Dumnezeu, ci şi streaşina veşniciei 

la care sunt adăpostiţi spre neuitare cei ce au plecat prin pământ în 

lumea de dincolo şi cu care, la vremea noastră, ne vom reîntâlni 

fiecare, în neam, aşteptând împreună Parusia. 

* 

 … La toate acestea (şi încă altele asemeni) se va fi gândit – 

în zile întregi de tortură, în nopţi cu somn chinuit şi, cu atât mai 

mult, în clipa deciziei – domnitorul martir şi, în felul lor, fiii şi 

ginerele său, ca să aibă puterea de a-şi păstra, şi cu preţul morţii, 

credinţa creştină şi apartenenţa la Biserică şi Neam… 

 Sunt azi multe lovituri „de berbece” care se dau cetăţii 

Bisericii noastre pentru a ni se slăbi coeziunea de neam, şi mereu 

trebuie să avem în gând şi în decizia noastră istoria lui de luptă şi 

martiriu pentru această coeziune, de speranţă şi rezistenţă, pentru 

care Cel de Sus ne-a îmbărbătat şi ajutat. Această istorie, devenită 

neamului nostru sacră, ne este pilduitoare pentru prezent şi viitor. 

S-o învăţăm şi s-o trăim. 
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Constantin Brâncoveanu, donator de obiecte cultice  la 

Mănăstirea Bistriţa 

 

Recunoscut ca ilustru descendent al boierilor Craioveşti – 

prin bunicul său, marele vornic Preda – Constantin Brâncoveanu, 

încă mai înainte de a fi ales domn al Ţării Româneşti, a manifestat 

o grijă deosebită faţă de ctitoria strămoşească de la Bistriţa. În 

calitate de vel spătar, restaurează Mănăstirea, finalizând lucrările 

la 12 septembrie 1683, când aşează următoarea Pisanie: „Sfânta 

aceasta şi dumnezeiasca Mănăstire, pomeneşte-se a fi zidită întâi 

şi din temelie de banul Barbu Craiovescul, carele aici şi 

îngerescul cin al călugăriei mai pe urmă a luat; iar după aceea, 

reaua vrăjmăşie a crudului Mihnea vodă Dracea, ce a avut pe 

dânsul, din faţa pământului a o şterge silind, cu tunuri şi cu alte 

cinii zidurile i-au surpat; însă Dumnezeu, Cel ce stricatele direge, 

slabele întăreşte şi desnădăjduirile omeneşti în bună nădejde şi 

fiinţă le aduce, Acela n-a lăsat tiranica pohtă a Mihnei a se 

săvârşi de tot, ci iar Barbului banului întrămare şi putere dând 

iar o a prefăcut, mai bună încă şi mai frumoasă. Şi după aceea, 

iar bunătatea şi adânca înţelepciune dumnezeiască aţitind şi ţiind 

din norodul Barbului oameni mari şi vrednici, o au ţinut şi o au 

Arhim. dr. Veniamin MICLE 
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păzit, precum şi Preda vel vornic Brâncoveanu în toată viaţa lui a 

făcut, şi pe unde a fost câte ceva stricat, a dres. Iar în a(n)ii 

(a)ceştii mai de pe urmă, cu mai mare osârdie şi mai cu mare 

cheltuială, nepotu-său Costandin vel spăt(ar), carele, d(in)spre 

tată, trăgându-se din vechea dungă a Craioveştilor, care şi 

Băsărăbeşti se cheamă, şi d(in)spre mumă şi mai din bătrâna şi 

împărăteasca casă a Cantacuzinilor, vrând a răspunde 

blagorodniei şi evlaviei sale, care către dumnezeieştile lucruri 

avea, multe a întărit, multe a înfrumuseţat şi din nou a făcut la 

această dumnezeiască şi sfântă casă, dând şi lăsând, precum i s-a 

căzut, în veci bună pomenire bunului şi luminatului neamului său 

şi lui, săvârşind acestea în zilele unchiului său, Io Şerban voievod 

cel Tânăr, şi fiind egumen Partenie (i)ero-m(onah). În anul de la 

facerea lumii 7192, iar de la Naşterea lui Hristos 1683, luna 

septembrie, în 12 zile”.
26

 Pisania, sculptată cu litere chirilice în 

relief, având în partea de jos câteva motive decorative, se 

păstrează încastrată în zidul din gangul clopotniţei actuale, unde 

poate fi admirată şi astăzi. 

Pe lângă restaurarea Mănăstirii, Constantin Brâncoveanu a 

înzestrat-o cu numeroase obiecte necesare oficierii cultului divin, 

dintre care menţionăm: cruci, cărţi, candele, policandre, sfeşnice, 

veşminte liturgice, clopotul mare, uşile bisericii şi altele.
27

 Ajuns 

domn, emite numeroase hrisoave de întărire a vechilor proprietăţi 

mănăstireşti.  

Primul obiect cultic, descoperit în tezaurul Mănăstirii, 

donat de Constantin Brâncoveanu, este o cruce. Importanţa crucii 

în cultul ortodox, atât ca simbol religios cât şi ca obiect decorativ, 

                                                             
26

 Arhim. Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa Olteană, Bucureşti, 1996, p. 49. 
27

 Ştefan Andreescu, Uşile brâncoveneşti ale Mănăstirii Bistriţa (Vâlcea), în „Mitropolia 

Olteniei” XVI (1964),  nr. 9–10, p. 745. 



84 
 

este recunoscută pretutindeni. Crucea donată de Brâncoveanu, în 

anul 1681, este confecţionată din lemn sculptat, îmbrăcată în 

argint aurit, cu aplicaţii de email multicolor, împodobită cu pietre 

preţioase şi poartă inscripţia grecească: „Constantinos 

Brancovanos 1681”, însemnare incompletă, datorită deteriorării. 

Crucea a fost ridicată la 21 octombrie 1916 şi dusă la Bucureşti.
28

 

Promovat în ranguri, Constantin Brâncoveanu ajunge mare 

dregător la Curtea domnească, deţinând funcţia de mare spătar, 

apoi cea de mare logofăt (1682–1688). În calitate de mare spătar, 

donează un exemplar din Evanghelia de la Bucureşti, tipărită în 

anul 1682, fiind ferecată în argint aurit. Donaţia are loc în 1683, 

având gravată pe a doua copertă inscripţia: „Această sf(â)ntă şi a 

lui Dumnezeu Evanghelie este ferecată de robul lui Dumnezeu 

Constantin Brâncoveanul vel spătar şi o a închinat sf(i)ntei 

Mănăstiri B(i)str(i)ţ(a) întru a sa veşnică pomenire, vă leat 

7191”. Tot acolo sunt gravate iniţialele meşterului: „E. M.”, 

argintar braşovean, care executa obiecte de artă pentru Constantin 

Brâncoveanu.
29

 

Tot în calitate de vel spătar, Constantin Brâncoveanu mai 

donează câteva obiecte liturgice. Primele constau din două ripide, 

realizate din argint aurit
30

 şi donate în anul 1685; una are gravată 

în partea inferioară inscripţia: „Doamne Iisus Hristoase, primeşte 

de la robul Tău Constandin Brâncoveanul vel spăt(ar) darul 

acesta, care l-a închinat ca(s)ei Sfinţiei Tale Măn(ă)stirii 

Bistriţi(i), vă leat 7193”, iar cealaltă: „De Dumn(e)zeu 

Născătoare, primeşte de la robul Costandin Brâ(n)coveanul vel 

                                                             
28

 Arh. Mrea Bistriţa, Proces-verbal din 21 octombrie 1916.  
29

 Arhim. Veniamin Micle, op. cit., p. 235. 
30 Dimensiunile: 62/48 cm. Ridicate la 21 octombrie 1916, se păstrează la Muzeul de Artă, 

inv, nr. M 1576. 
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spăt(ar) darul acesta, care l-a închinat Sfinţiei Tale Mănăstirei 

Bistriţii, vă leat 7193”. 

O categorie aparte a obiectelor liturgice ocupă talerele sau 

tăvile; spre deosebire de sfintele vase (potirul şi discul), ele sunt 

destinate anaforei şi colivei. Lucrate artistic, din metale preţioase, 

unele constituie adevărate opere de artă. Tezaurul cultic al 

Mănăstirii Bistriţa păstrează talere care datează din secolul al XV-

lea. În anul 1685, împreună cu cele două ripide, marele spătar 

Constantin Brâncoveanu donează un Taler de argint aurit;
31

 pe 

partea exterioară are gravată inscripţia: „Primeşte, Doamne, darul 

acesta de la mine robul Tău, Constantin Brâncoveanul vel 

spăt(ar), care l-a închinat sfintei Tale case, Mănăstirii Bistriţei, 

unde se slăveşte Adormirea Preasfintei Tale Maice; vas de slujba 

osfeştaniei, întru veşnica pomenire; m(ese)ta mai 12 dni, v(ă) 

l(ea)t 7193”. De asemenea, pe bordură este gravat troparul 

Adormirii Maicii Domnului: „Întru naştere fecioria ai păzit, întru 

adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-

te-ai către viaţă, Mamă fiind Vieţii, şi cu rugăciunile tale, 

izbăveşti din moarte sufletele noastre. V(ă) l(e)at 1685”. În 

câmpul talerului, sunt gravate iniţialele meşterului argintar: „E. 

V.”, originar din Braşov, fiind menţionat între anii 1680–1685. În 

acelaşi an, marele spătar donează un Taler octogonal de argint 

aurit,
32

 care păstrează gravată pe partea exterioară inscripţia: „Vas 

sfânt, cu multă smerenie dăruit Sfinţii Tale case, Doamne, 

Mănăstirii Bistriţii, de robul Tău Costandin Brâncoveanul vel 

spăt(ar), întru slava şi lauda Preasfintei Maicii Tale, a fi 

primitoriu de nafură, întru veşnica pomenire; m(ese)ţa mai, 12 

                                                             
31

 Diametrul: 76,5 cm. Ridicat la 21 octombrie 1916, se păstrează la Muzeul de Artă, inv. nr. 

M 195. 
32

 Diametrul: 27 cm. Ridicat la 21 octombrie 1916, se păstrează la Muzeul de Artă, inv. nr. 

M 194. 
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dn(i), leat 7193”, iar pe bordură, un fragment din Troparul 

Naşterii Fecioarei Maria: „Bucură-te ce eşti cu bun dar dăruită, 

de Dumnezeu Născătoare Fecioară, că din tine a răsărit Soarele 

dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru; v(ă) l(e)at 1685”. Partea 

interioară a vasului poartă gravate iniţialele meşterului: „E. V.”, 

care a executat şi talerul anterior. 

Cele mai numeroase şi bogate obiecte cultice, donează 

Constantin Brâncoveanu Mănăstirii Bistriţa în timpul egumeniei 

arhimandritului Paisie, considerat a fi rudă apropiată a familiei 

domnitoare, care va fi numit ulterior primul egumen al Mănăstirii 

Hurezi, începută în anul 1690.
33

 Astfel, în anul 1687, donează 

două sfeşnice de argint aurit. Unul dintre ele
34

 are în partea 

inferioară, scrisă cu litere în relief, inscripţia: „Acest sfeşnic este 

făcut de robul lui D(u)mn(e)zeu Costandin Brâncoveanul vel 

log(ofăt) şi l-a închinat sfintei Mănăstiri Bistriţa, pentru 

pomenirea lui şi a părinţilor lui, martie, dni 1, v(ă) leat 7195”. Pe 

suprafaţa sfeşnicului sunt gravate iniţialele meşterului argintar: 

„T. K.”, adică Thomas Klosch. Al doilea are inscripţia: „Acest 

sfeşnic este făcut din alte sfeşnice şi dintr-alte arginturi ce au fost 

date de creştini pentru pomană la sf(â)nta Mănăstire Bistriţa, şi 

cu cheltuiala robului lui D(u)mn(e)zeu Costandin Brâncoveanul 

vel logofăt; m(ese)ţa martie, dni 1, v(ă) leat 7195”. Meşterul 

argintar Thomas Klosch din Braşov şi-a gravat şi aici iniţialele: 

„T. K.”.  

Tot în anul 1687, marele logofăt Constantin Brâncoveanu 

donează clopotul mare; confecţionat din aliaj, cântăreşte 800 kg. 

O frumoasă inscripţie cu litere chirilice are următorul conţinut: 

                                                             
33

 Arhim. Veniamin Micle, Primul egumen al Mănăstirii Hurezi, arhimandritul Paisie 

Bistriţeanul, în „Oltenia”, Seria a III-a, III (1999), nr. 2, p. 111-116. 
34

 Înălţimea: 123 cm. Ridicat la 21 octombrie 1916, se păstrează la Muzeul de Artă, inv. nr. 

M 1466. 
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„Cântaţi Domnului toată făptura, că mare este Domnul; cu al 

cărui ajutor, pe lângă celelalte, şi acest clopot făcutu-s-a din 

cheltuiala robului Său Constantin Brâncoveanu vel logofăt, la 

sfânta Mănăstire Bistriţa, fiind egumen Paisie, şi meşter Teofil 

ieromonahul, luna martie 15, ve leat 7195”.
35

 În acelaşi an 

(1687), marele logofăt donează un policandru. Obiect liturgic, el 

este suspendat sub cupola sau bolta bisericilor; cel donat de 

Brâncoveanu a fost realizat de meşterul argintar Thomas Klosch 

din Braşov.
 36

  

În a doua egumenie, arhimandritul Paisie este menţionat la 

12 iulie 1688. Atunci, vel logofătul Constantin Brâncoveanu 

donează cunoscutele „uşi brâncoveneşti” de la biserica mare; ele 

au fost realizate de un meşter străin, numit Basili Iarock Shigir, 

potrivit autografului în limba latină. O inscripţie, în limba 

slavonă, săpată în partea inferioară a celor două canaturi, 

menţionează că: „S-au făcut aceste uşi de Constantin 

Brâncoveanu vel logofăt, fiind egumen Paisie arhimandrit în anul 

7196, luna iulie, zile 12”.
37

 După demolarea vechilor construcţii, 

uşile au fost înstrăinate; canatul din stânga a fost dus la 

Mănăstirea Arnota, adaptat prin tăiere la spaţiul uşii de la intrarea 

în biserică şi montat acolo, iar cel din dreapta, la biserica 

Schitului Peri din satul Bistriţa.
38

  

În anul 1690, domnitorul Constantin Brâncoveanu donează 

Mănăstirii Bistriţa două candele. Obiecte liturgice, candelele sunt 

folosite ca suporturi ale unor surse de iluminat, cum este uleiul 

sau untdelemnul. Candelele descoperite în tezaurul cultic de la 
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 Arhim. Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa, p. 235-236. 
36

 Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 

79. 
37

 Aurelian Sacerdoţeanu, Inscripţii şi însemnări din Costeşti–Vâlcea. Extras din „Buletinul 

Comisiunii Monumentelor Istorice” XXVIII (1935), Bucureşti, 1937, p. 106. 
38

 Ştefan Andreescu, art. cit., p. 743–745. 
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Bistriţa sunt dintre cele mai vechi din ţara noastră, unele datând 

chiar din secolul ai XVII-lea. Pe un exemplar, donat de 

Brâncoveanu, se păstrează inscripţia votivă: „Io Constantin 

Basarab voievod Brâncoveanu, pe lângă alaltă, şi aceasta am 

adaos la sfânta Mănăstire Bistriţa, întru a lui Dumnezeu slavă, ve 

leat 7198”. Meşterul şi-a imprimat iniţialele: „T. K.”, adică 

Thomas Klosch,
39

 cunoscutul argintar din Braşov. 

În tezaurul cultic al Mănăstirii Bistriţa, un loc important 

ocupă ţesăturile şi broderiile. Realizate în ţară sau străinătate, 

atingând un înalt nivel artistic, includ veşminte liturgice, epitafe şi 

acoperăminte pentru racla Sfântului Grigorie; unele aparţin epocii 

de început a mănăstirii, atingând vârsta de peste cinci secole 

vechime. Din această categorie, se păstrează un epitrahil şi un 

stihar de provenienţă brâncovenească. Epitrahilul donat de 

Brâncoveanu este confecţionat din catifea roşie, fiind bogat 

împodobit cu broderie în aur, fluturi şi mărgăritare, cu patru cruci 

şi 24 ornamente în formă de frunze; el a fost donat în anul 1692, 

potrivit inscripţiei slavone, de „Io Constantin Basarab voievod şi 

doamna Maria. 7200”,
 40

 iar stiharul brâncovenesc este 

confecţionat din mătase verde cu flori mari, model bizantin.
41

  

În anul 1710, domnitorul Constantin Brâncoveanu donează 

două sfeşnice care au fost confecţionate la Viena; ele sunt 

montate pe un postament piramidal cu trei picioare terminate în 

labe de leu; corpul se constituie dintr-o serie de piese globulare şi 

piriforme de mărimi diferite. Partea superioară, prevăzută cu un 

disc, are trei suporturi pentru lumânări; primul are gravat pe 
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 Alexandru Odobescu, Opere II.  Ediţie de Marta Anineanu şi Virgil Cândea, Bucureşti, 

1967, p. 545, nota 14. Ridicată şi dusă la Bucureşti, cf. Arh. Mrea Bistriţa, Proces-verbal din 

21 octombrie 1916. 
40

 Gr. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, Bucureşti, 1906, 

p.  105. 
41

 Arh. Mrii Bistriţa, Inventar nr. 19. 
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postament: „Anno 1710”,
 42

 iar al doilea este identic cu cel 

anterior, având gravate pe postament literele: „M. E. C.”,
43

 

probabil, iniţialele meşterului. Domnitorul a mai donat un 

„sfeşnic din bronz”, dedus dintr-un „ornament de bronz”,
44

 având 

dimensiunile de 28/19 cm, care provine de la un sfeşnic din epoca 

brâncovenească, potrivit inscripţiei greceşti, gravată cu litere 

majuscule pe chenarul obiectului, având următorul conţinut: 

„Ioan Constantin Basarab voievod, din mila lui Dumnezeu, domn 

a toată Ungrovlahia, 1710”. În câmp, este reprezentată Stema 

Ţării Româneşti.
45

  

Domnitorul Constantin Brâncoveanu donează în anul 1711 

un Policandru din bronz aurit, confecţionat la Viena; el are 24 

braţe pentru lumânări şi se păstrează în biserica mare a Mănăstirii. 

Iniţial avea 8 ouă de struţ, astăzi, majoritatea au dispărut.
46

 Acesta 

este ultimul obiect cultic donat de domnitorul sfânt Constantin 

Brâncoveanu, marele protector al Mănăstirii Bistriţa.  

Din mulţimea donaţiilor, oferite Mănăstirii Bistriţa de 

domnitorul Constantin Brâncoveanu, rezultă interesul şi evlavia 

sa faţă de ctitoria strămoşilor săi, boierii Craioveşti. Ele constituie 

obiecte de mare valoare din tezaurul cultic bistriţean, care ocupă 

un loc de frunte în patrimoniul cultural naţional al Ţării noastre.       

 

 

                                                             
42

 Înălţimea: 190 cm; se păstrează în biserica mare a Mănăstirii.   
43

 Idem. Ibidem. 
44

 Dimensiunile: 28/19 cm; se păstrează la Muzeul de Artă, inv. nr. M 737. 
45

 Se păstrează la Muzeul de Artă, inv. nr. 737. 
46

 Arhim. Veniamin Micle, op. cit., p. 215. 
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           Au trecut trei veacuri de la martiriul Brâncovenilor şi se cuvine 

să facem un popas istoric şi duhovnicesc gândind la marea dăruire 

ce a avut-o faţă de Dumnezeu o mare familie voievodală, un simbol 

al demnităţii şi mândriei poporului nostru. Domnia lui Constantin 

Brâncoveanu a scris o pagină de istorie aparte în cronica neamului 

nostru. Privită astăzi ca fiind una dintre cele mai importante domnii 

prin realizările sale mai cu seamă în cultură, domnia marelui 

principe muntean a deschis şi porţile unui adevărat model de 

politică externă ce a reuşit să ţină pasul cu evenimentele politice 

europene.  (…) 

           Felul şi momentul în care Brâncoveanu a fost ales domnitor de 

boierii munteni, deşi astăzi pare a fi straniu, s-a dovedit a fi un lucru 

bine gândit şi o alegere strălucită. Brâncoveanu era domnitorul de 

care avea nevoie Ţara Românească în acel moment, iar boierii 

munteni în frunte cu familia Cantacuzinilor au împlinit un gest politic 

excepţional. El confirmase deja că este un bun diplomat, un 

negociator flexibil, o persoană care căuta, chiar cu plata unor 

sumne importante de bani şi cu daruri scumpe, să cumpere pacea 

ţării. În timpul domniei sale Valahia nu a cunoscut ororile războiului.  
 

                                                                    Pr. Conf. univ. dr. Claudiu Cotan 

  


