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Urmărim să deschidem un capitol de istoria culturii și civilizației românești din secolul al XVIII-

lea, perioadă foarte importantă pentru trecerea Țărilor Române de la medievalism la o 

modernitate specifică (conservatoare în ceea ce privește credința) și pentru înființarea de instituții 

durabile. Aducem în actualitate figurile a doi domnitori români de o mare însemnătate – în 

principal pe cea a domnitorului muntean Constantin Brâncoveanu – , urmând ca ulterior să ne 

ocupăm de cea a domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir. Aceste materiale vor completa 

textul destul de lacunar al manualelor de istorie.  
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Constantin Brâncoveanu - un extraordinar model de monarh creștin și 

om de stat 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu a acoperit o perioadă lungă de timp și i-au corespuns 

realizări politice, economice și culturale durabile. El a urmărit menţinerea autonomiei ţării în 

contextul ascuțirii pretențiilor hegemonice ale marilor puteri vecine, în fața ofensivei militare a 

Imperiului Habsburgic și a intențiilor amenințătoare  ale Imperiului Otoman a de a controla Țara 

Românească și Moldova. În condiţii dintre cele mai dificile, domnul muntean a demonstrat 

calităţi diplomatice excepţionale, apreciind corect situaţia internaţională din acea perioadă, 

ducând, după expresia lui Nicolae Iorga, ”o politică de cumpătare, dar practică; puţin 

strălucitoare, dar foarte folositoare“. Fără posibilitatea desfășurării unor acțiuni armate de 

anvergură, pentru a putea anticipa corect  intențiile marilor puteri, intenții între care a manevrat 

foarte abil, Brâncoveanu, supranumit ,,meşterul neîntrecut al diplomaţiei”, „a înțeles să-şi 

alcătuiască o cancelarie foarte activă şi eficace, dotată cu dieci pentru limbile latină şi italiană 

(Giovanni Candido Romano, Anton Maria Del Chiaro), germană (Ladislau Teodor Dindar, Peter 

Griennen şi medicul Bartolomeo Ferrati), polonă (Andreas şi Nicolaus Wolff), turcă (clucerul 

Afenduli), maghiară şi rusă (frații „şcheieni” David şi Toader Corbea), operînd cu cifru, 

înconjurîndu-se de secretari înzestraţi (Romano, Del Chiaro, Ferrati etc.) și întreținând o întinsă 

corespondenţă nu numai cu suveranii vremii (împăraţii de la Viena, ţarul Rusiei, regele Franţei, 

al Poloniei ş.a.), dar şi cu oameni de stat şi generali imperiali, poloni şi ţarişti, conducători ai 

răscoalei curuţilor (1703-1711), ambasadori ai marilor puteri (englez, olandez, habsburgic şi 

veneţian) la Constantinopol, suveranul pontif, cardinali, înalţi ierarhi ai Bisericii Răsăritului, 

cărturari greci ș.a.m.d.. Din cele două sute optzeci și două de scrisori – identificate pînă în 

prezent – trimise de Brâncoveanu diferiţilor destinatari, mai mult de jumătate, adică o sută 

șaptezeci, au un caracter politic şi diplomatic. Această apreciabilă cifră îl arată ca pe unul din 

domnii cu activitatea cea mai dinamică pe plan extern, alăturîndu-l lui Mihai Viteazul, de la care 

se cunosc două sute patruzeci de astfel de misive. Totodată, Brâncoveanu a întreţinut la Curtea 

din Bucureşti, oraş devenit cel mai activ centru diplomatic cu vederile aţintite îndeosebi spre 

Viena, Constantinopol, Moscova şi Varşovia, o vastă reţea de agenţi şi emisari, recrutaţi în 

http://istoriiregasite.wordpress.com/2011/01/26/constantin-brancoveanu-iscusit-om-politic-ctitor-si-martir
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majoritate dintre cărturari, comercianţi şi clerici transilvani, sud-dunăreni sau levantini şi pe care 

i-a trimis în diferite misiuni în capitalele Europei.”
1
.  

Mare om de stat, politic şi de cultură, dar și excepțional administrator, Brâncoveanu a promovat 

o politică intensă pentru consolidarea ţării şi a domniei – după ce instituţia domniei fusese la 

discreţia boierimii şi a grupărilor sale. Principalele direcţii ale politicii sale au fost:  

 continuarea politicii tradiţionale a voievozilor români, de susținere a Bisericii Ortodoxe, ca 

liant al românității, prin susținere morală şi materială, atât în țară, cât și peste hotare, prin 

construirea de lăcaşuri de cult, înzestrarea cu danii, tipărirea cărţilor de învăţătură creştină. 

Cultura, este sprijinită la un nivel nemaiîntâlnit. Mai mult, Țara Românească „de la o 

vreme în multe reformi s-au schimbat, și de la Constantin-vodă Basaraba Brâncoveanul 

cu totul s-au prefăcut precum iaște de toți știut”
2
.    

 

 din punct de vedere economic: reorganizarea sistemului fiscal și dezvoltarea comerţului de 

tranzit dintre Centrul şi Sud-Estul Europei prin Ţara Românească. 

 

 promovarea de relaţii strânse cu celelate țări române, Moldova și Transilvania, și relații 

diplomatice intense cu toți vecinii, cu aproape toate țările Europei  

„Prudența tradițională, așteptarea cumpătată, zăbava câștigătoare, curajul resemnat al martiriului, 

elanul ziditorului plin de credință și fastul – compensator pentru „răotățile” veacului – al unui 

monarh la margini de Europă fac din Constantin Brâncoveanu un personaj tragic și, totodată, 

deplin al umanității românești.[…] Creația prin excelență a acestei domnii, așezată, cronologic 

între toamna 1688 și primăvara 1714, se numește „stilul brâncovenesc”. A fost un stil de artă și 

 

 

1
 Paul Cernovodeanu, Coordonatele politicii externe ale lui Constantin Brâncoveanu. Vedere de ansamblu, 

conferința „Constantin Brâncoveanu”, Institutul de Istorie „N. Iorga”, București,1989, conferința „Constantin 

Brâncoveanu”, Institutul de Istorie „N. Iorga”, București, 1989, pp.10-11 

2
 Chesarie al Râmnicului, prefața la Mineiul pe ianuarie din 1779, la Alexandru Duțu, Coordonate ale culturii 

românești în secolul XVIII (1700-1821), Editura pentru Literatură, București, 1968, p.184 
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un stil de viață, unul al ceremonialului și al reculegerii, al culorii și al organicului… A fost, într-o 

mare măsură, un stil al spectacolulu[…] înnobilând o curte domnească ce stătea sub semnul 

culturii, al lecturii de pagini cu ornamente gravate ce treceau în piatra unor portaluri și ale căror 

legături prețioase se adunau, la Hurezi, într-o „casă a cărților” îmbiind „ prea înțeleapta 

îmbelșugare”
3
  

Mănăstirea și biblioteca („casa cărților”) brâncovenească de la Hurezi 

Într-o reușită sinteză asupra propășirii Țării Românești în vremea lui Brâncoveanu, se remarcă: 

”Socotind de la întemeierea celor două state feudale românești, vreme de trei secole, absența unei 

 

 

3
 Răzvan Theodorescu, Constantin Brâncoveanu între „Cartea Cărților” și „Ievropa”, RAO Distribuție, București, 

2012 
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temelii constituționale mai largi – dacă exceptăm cancelaria domnească și așezămintele 

monastice – a lăsat edificiul cultural în voia inițiativelor individuale. Disparate puncte de inserție 

pe suprafața tradiției, aceste inițiative au fost, de regulă, la fel de efemere ca și viața 

personalităților care le-au generat. Când Constantin Brâncoveanu pune bazele bibliotecii de la 

Hurezi și întărește actul de fondare al Academiei de la Sf. Sava, el acordă celor două instituții nu 

numai șansa dăinuirii, ci și pe cea a evoluției. Pentru prima oară în istoria culturii vechi 

românești, elementele încă viabile ale tradiției sunt recuperate și îmbrăcate în forme suficient de 

noi pentru a le asigura, dincolo de acestă domnie de la cumpăna veacurilor, integrarea în 

patrimoniul cultural al secolului al XVIII-lea.”
4
  

Reorganizarea sistemului fiscal a avut ca rezultat elocvent creșterea demografiei: „Ieșirea din 

haosul fiscal a avut drept urmare stabilitatea și sporul populației, printr-un flux important de 

țărani din zonele limitrofe Țării Românești (Balcani, Moldova, Transilvania). Deplângând 

rapacitatea Porții Otomane, care s-a grabit să „valorifice” în beneficiul ei aceste creșteri ale 

masei de contribuabili, prin sporirea obligațiilor Țării Românești față de Istanbul, Constantin 

Brâncoveanu sublinia rezultatele dobândite prin reforma lui: <<veți ști și dumneavoastră - scrie 

el brașovenilor în 1705 – că ajungând țara aceasta (Țara Românească) la mare greu, de vreme ce 

i s-a dus numele la Poarta Împărăției turcești cum că într-acestă țară s-au strânsu atâta om și atâta 

dobitoc și den țara turciască și den țara turciască și den Moldova de iaste plină de oameni și de 

dobitoace>>”
5
. Menționăm că Ţările Române erau o sursă de prim rang pentru aprovizionarea 

Porții, fiind numite în documentele otomane “keler” al împărăţiei, i.e. cămara de provizii.  

În Moldova, Brâncoveanu a încercat să impună la domnie un apropiat, pentru a avea liniște din 

partea acestei țări. Cu ajutorul său, Constantin Duca, ginerele său, a domnit în Moldova în anii 

1693-1695, punând capăt după numai o lună domniei lui Dimitrie Cantemir. În mod aproape 

senzaționalist unii s-au  întrebat cum a fost posibil ca doi domni de mare anvergură culturală, 

anume Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir, să aibă o relație nu de colaborare, ci chiar 

 

 

4
 Violeta Barbu, Miniatura brâncovenească, Editura Meridiane, București, 2000, p.5 

5
 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura Univers 

Enciclopedic Gold, București, 2010, p.171 
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de tensiune. Să nu uităm ca Înalta Poartă l-a pus domn în Moldova pe Dimitrie Cantemir, cu 

însărcinarea de a raporta orice mișcare făcută de Brâncoveanu și că Dimitrie stătuse la Istanbul 

douăzeci și doi de ani, ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă.  

Desfăşurarea războiului între imperii i-a impus domnului muntean o politică abilă, ajutând 

românii din Transilvania, dar şi menţinând echilibru între Habsburgi şi Poartă. Se știe că, în 

Transilvania, Brâncoveanu a tipărit primul abecedar românesc: bucoavna. 

 

 

Alegerea ca domnitor și scurtă biografie 

 

Spre sfârșitul anului 1688, „la moartea lui Şerban Cantacuzino s-au adunat marii boieri ca să 

aleagă un nou domn – de data aceasta n-a intervenit Poarta – iar boierii, considerând că fiul lui 

Şerban e încă un copil, îl aleg pe nepotul răposatului domn, pe Constantin Brâncoveanu”
6
, fiul 

lui Papa Brâncoveanu si al Stancăi Cantacuzino. Potrivit cronicii oficiale întocmite de Radu 

Greceanu, alegerea lui Constantin Brâncoveanu ca domnitor a fost decisă de marii boieri şi de 

mitropolitul Constantinopolului şi de cel al Ţării Româneşti „pentru că nu era altul obştii mai 

plăcut decât măriia-sa” şi „mare veselie în toată politiia (statul) s-au făcut de domnie noao, care 

plăcerea a toată obştea să făcuse”. Cronica mai spune că Brâncoveanu a fost făcut domn aproape 

cu forţa: „deci boierimea şi cu toţii făcură sfat şi aleseră dintre dînşii pe Constantin Brîncoveanu, 

marele logofăt, de-l ridicară să fie domn, că-l ştiau că este înţelept şi trăgea din odraslă 

domnească. Şi îndată-l duseră în sfînta mitropolie cu mare cinste, luîndu-l de mână părintele 

 

 

6
 Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Editura Humanitas, București, 2005, p.150 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Cantemir


 

8 

 

Theodosie mitropolitul, până l-au băgat în sfântul altar. După aceea merseră la curtea domnească, 

până l-au băgat în biserica domnească, de au sărutat sfintele icoane şi au şezut în scaunul 

domnesc. Atunci Constantin vodă au strigat către toţi boierii cu glas de bună cinste zicîndu-le: 

<<Iată am ascultat eu rugăciunea dumneavoastră de mi-am lăsat toată odihna şi toate moşiile 

mele şi mai mult fără voia mea m-aţi ridicat domn. Acum dară se cade şi dumneavoastră să 

arătaţi credinţa cea adevărată, cum că vă veţi afla vremea lîngă noi... >>” 

Iată câteva precizări geopolitice recente ale auspiciilor debutului domniei lui Brâncoveanu: 

„Ocuparea scaunului Ţării Româneşti la 29 octombrie 1688 de către Constantin Brâncoveanu, în 

vîrstă de treizeci și patru de ani, s-a datorat opţiunii unchilor săi, fraţii răposatului domn, 

stolnicul cărturar Constantin şi marele spătar Mihai Cantacuzino. Aceştia au îndepărtat de la tron 

pe urmaşul legitim al lui Şerban vodă, nevîrstnicul său fiu Gheorghe, nu numai spre a-şi asigura 

influenţa necontestată în conducerea lăuntrică a ţării, dar şi a-i nuanţa orientarea pe plan extern, 

neîngăduind trecerea ei imprudentă de partea Casei de Austria, prin instrucţiunile prea generale 

date soliei trimise la Viena de fostul domn, atîta timp cât nu se hotărîse soarta războiului, iar 

turcii şi tătarii reprezentau, încă, o serioasă ameninţare la hotarele principatului. Reticenţele 

amintiţilor dregători – împărtăşite şi de alesul lor în scaun – s-au datorat mai ales exemplului 

oferit de Transilvania, provincie căzută în stăpînirea imperialilor, fără respectarea drepturilor ei 

şi supusă unui sever regim de ocupaţie militară. Dar ceea ce preocupa în acel moment, cu foarte 

mare urgenţă, pe noul domn şi pe sfetnicii săi, fraţii Cantacuzini, şi în special pe stolnic, era 

situaţia Ţării Românești, ameninţată de pericolul înfruntării dintre otomani, asistaţi de tătari, şi 

imperiali pe teritoriul ei, românii trebuind să facă faţă tuturor presiunilor atît de la Viena, cît şi de 

la Poartă, spre a se alătura, pe plan militar, unora sau altora dintre adversari. Situaţia 

internaţională se complicase şi prin faptul că Franţa lui Ludovic al XIV-lea declarase război la 27 

septembrie 1688 Imperiului habsburgic şi aliaţilor săi, coalizaţi în „Liga de la Augsburg” silind 

astfel pe austrieci să lupte acum pe două fronturi, iar otomanii să se simtă încurajaţi de noul curs 

al evenimentelor. Din aceste motive, soliei trimise de Şerban vodă Cantacuzino la Viena i s-au 

trimis noi instrucţiuni ce condiţionau trecerea Ţării Româneşti de partea imperialilor de obţinerea 

unor anumite garanţii, spre a nu expune principatul represaliilor pustiitoare ale turcilor şi 

tătarilor. Solia şi-a depăşit mandatul, iar aga Constantin Bălăceanu a solicitat, necondiţionat, 



 

9 

 

sprijinul Habsburgilor pentru înscăunarea tînărului său  cumnat Gheorghe Cantacuzino, ce ar fi 

urmat, însă, să domnească sub tutela sa.”
7
. Se ajunge astfel la singura confruntare armată la care 

participă efectiv domnitorul Țării Românești. În nerăbdarea lor de a ocupa Țara Românească, în 

iarna anului 1689, sub comanda generalului Donat Heissler, austriecii ocupă Bucureştii. Domnul 

se refugiază cu întreaga Curte la satul Ruşi (Prahova) şi după ce, prin negocieri zadarnice, a 

încercă să-i determine pe imperiali a părăsi țara, acceptă sprijinul armat turco-tătar. În noile 

condiţii militare, austriecii preferă să se retragă peste munţi. Brâncoveanu și aliații săi trec la  

contraofensivă, profitând de prilejul oferit de moartea principelui Mihai I Apafi (13 aprilie 

1690), care lăsa vacant tronul Transilvaniei; prin nerecunoaşterea tânărului său fiu, Mihail al II-

lea, vor a-l înscăuna pe conducătorul rebelilor curuţi, duşman al Casei de Austria, Imre Thököly. 

Austriecii sunt înfrânți la Zărnești; de remarcat prezența de partea sa a unui contingent 

moldovean trimis de Constantin Cantemir vodă, tatăl lui Dimitrie Cantemir. Este eliminat ca 

veșnic pretendent de la domnie marele aga Constantin Bălăceanu, ginerele fostului domnitor. În 

plus, sunt anihilate intrigile lui Pierre Antoine Castagneres, marchiz de Châteauneuf, 

ambasadorul regelui Ludovic al XIV-lea al Franţei la Poartă, aliatul „de facto” al turcilor, care, în 

dorinţa de a-şi manifesta aşa-zisul sprijin pentru cauza curuţilor, încerca să determine pe marele 

vizir să-i ofere lui Thököly, ca un stimulent, scaunul de domnie al Ţării Româneşti. 

Constantin Brâncoveanu devine singurul moştenitor al uriaşei averi a lui Matei (Papa) Basarab – 

turcii îi vor zice „Prinţul Aurului” – în 1674, an în care îi moare și cel de-al doilea frate Barbu. 

Până să urce pe tron, Brâncoveanu a fost pe rând: paharnic, logofăt, postelnic, mare spătar, mare 

logofăt. Ca logofăt al domnitorului Şerban Cantacuzino (1678-1688) s-a ocupat de tipărirea 

primei traduceri în limba română a Bibliei (1688).  

În cursul lunii decembrie 1688, Poarta confirmă domnia, iar Curtea de la Viena îi primeşte pe 

solii munteni, cu care reia negocierile pentru trecerea Ţării Româneşti de partea Imperiului 

Habsburgic, demersuri care erau cunoscute de Înalta Poartă. 

 

 

 

7
 Paul Cernovodeanu, op.cit., pp.6-7 
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Context politico-militar 

Catastrofa militară a otomanilor la Viena, în 1683, a permis austriecilor să iniţieze o politică 

de expansiune către Ungaria şi sud-estul Europei. În 1688, Dieta de la Făgăraş a hotărât ruperea 

relaţiilor de vasalitate cu Poarta şi trecerea provinciei sub suzeranitate habsburgică. La rându-i, 

obligată la o politică de defensivă, Poarta a încercat să-şi întărească controlul asupra Ţărilor 

Române. Comportarea imperialilor cu românii din Transilvania, pe care îi sileau să treacă la 

Biserica Unită, fără, însă a le respecta drepturile, l-a determinat pe Constantin Brâncoveanu să nu 

aibă încredere în alianţa cu Austria. „Brâncoveanu a încercat, aşadar, să ducă o politică dibace 

între Austria şi Turcia, întreţinînd o corespondenţă ascunsă cu unii generali şi demnitari 

imperiali, dar mai ales sprijinind negocierile de pace iniţiate încă din 1691 de către ambasadorii 

Angliei şi Olandei la Constantinopol, dornici de a scoate Imperiul habsburgic din război şi a-i 

îndrepta eforturile militare numai împotriva inamicului comun din Apus, Franţa lui Ludovic al 

XIV-lea. Brâncoveanu ca şi stolnicul Cantacuzino – întreţinînd la rîndul lor, o corespondenţă 

prietenească cu amintiţii ambasadori, lordul William Paget şi contele Jakob Colyer – au acceptat 

să le mijlocească negocierile cu miniştrii imperiali la Viena, trimiţîndu-le în taină emisarii şi 

scrisorile prin Ţara Românească; la fel au primit cu toată discreţia la Bucureşti şi pe unii 

negociatori imperiali, ca de pildă contele Luigi Ferdinando Marsigli sau consilierul aulic Franz 

Ulrich von Kinsky în 1691-1692, cărora le-au transmis şi unele informaţii cu caracter politic şi 

militar asupra turcilor. Autorităţile de la Viena nu s-au arătat insensibile faţă de Brâncoveanu, l-

au răsplătit chiar cu acordarea titlului de principe al Sf. Imperiu la 30 ianuarie 1695, i-au 

îngăduit achiziţionarea de proprietăţi la Braşov şi clădirea unei reşedinţe la Sâmbăta de Sus, iar 

mai tîrziu prin diplome imperiale – chiar dreptul de a se refugia în Transilvania, în caz de 

primejdie din partea turcilor. Pe de altă parte, spre a potoli bănuielile Porţii, unde îşi avea inamici 

redutabili, Brâncoveanu a procedat, fără prea multe scrupule, la coruperea influenţilor dregători 

otomani prin bogate daruri în bani şi obiecte de lux, întreţinînd o numeroasă clientelă de slujitori 

greco-levantini devotaţi intereselor sale şi asigurînd pe marii viziri şi înalţii demnitari, cu 

suficientă abilitate, de pretinsa sa credinţă. În felul acesta, Ţara Românească s-a putut strecura, 

cu relativă facilitate, în vîltoarea războiului încheiat prin pacea de la Karlowitz la 26 ianuarie 

1699, unde problema principatului – rîvnit în ascuns nu numai de Austria, dar chiar şi de 
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îndepărtata Polonie – nu a fost pusă în discuţie, regimul său de autonomie faţă de Poartă 

rămînînd, în esenţă, neschimbat. Imperiul habsburgic a anexat, însă , Transilvania, iar Polonia s-a 

resemnat doar cu redobîndirea Cameniței.”
8
 Brâncoveanu a încercat să stabilească contacte și cu 

Polonia, în vederea luptei comune împotriva turcilor, dar şi-a dat seama de slăbiciunea acesteia 

în ce privește participarea la operaţii de anvergură. Politica sa externă a urmărit echilibrul faţă de 

presiunile celor trei mari imperii: austriac, otoman şi rus. El a aderat la Liga „Sfântă” (constituită 

în 1684 din iniţiativa Papei Inocenţiu al XI-lea), alcătuită din Statul Papal, Imperiul Habsburgic, 

Polonia, Veneţia şi Rusia, care își propunea alungarea turcilor din Europa. „Sfântă”, dar, în fapt, 

interesată mai ales de împărțirea posesiunilor otomane.  

 

Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbata de Sus (reconstruită în stilul ctitorilor), la poalele transilvănene ale 

Munților Făgăraș 

 

 

8
 Paul Cernovodeanu, op.cit., p.8 
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Afirmarea în răsăritul Europei a Rusiei, ca mare putere, i-a determinat pe unii voievozi munteni 

și moldoveni să întrevadă în aceasta un sprijin impotriva turcilor, stabilind contacte diplomatice 

cu noua putere, în speranţa unui ajutor eficace. În 1698 şi 1702 Brâncoveanu a trimis la Moscova 

două solii cu scopul de a atrage atenţia Rusiei asupra situaţiei din Balcani şi a o cointeresa în 

oprirea expansiunii Habsburgilor. În 1709 același domnitor încheie o înţelegere secretă cu Rusia, 

care prevedea acţiuni comune contra Porţii. Dar fiind supravegheat de otomani, rușii mai mult 

declarând decât inițiind efectiv revolta popoarelor ortodoxe (în epocă se profețea eliberarea 

acestor popoare de către un neam „pavloș” – rușii ortodocși erau preferați austriecilor) de sub 

otomani (cu siguranță Brâncoveanu a observat ca Petru cel Mare acorda prioritate războaielor de 

cucerire purtate cu suedezii, pentru a-și asigura ieșire la Marea Baltică... abia apoi se vor lansa în 

cucerirea gurilor Dunării și a strâmtorilor la Marea Neagră, Bosfor și Dardanele), el, spre 

deosebire de voievodul de atunci al Moldovei – Dimitrie Cantemir – nu participă activ la 

campania armatei ruse în Moldova la 1711. Și bine face, pentru că trupele ruso-moldave vor fi 

încercuite și silite să capituleze, Petru cel Mare fiind bucuros, după lungi tratative, să facă pace 

cu turcii.  

În încercarea de a menţine fiinţa statală, Brâncoveanu a dus o politică de echilibru între marile 

puteri care aspirau să controleze spațiul țărilor române: în principal Imperiul Otoman și cel 

Habsburgic, dar și Rusia şi Polonia. Oscilaţiile politice ale lui C-tin Brâncoveanu demonstrează 

situaţia ingrată a Ţării Româneşti (și a Moldovei), amenințată în permanență a deveni 

teatru de război (ceea ce implica devastări, obligația de a aproviziona trupele combatante, ba 

chiar și aceea de a partipa la război) între marile puteri care o înconjurau. Țara se afla într-un 

punct strategic, unde se ciocneau interesele acestor puteri. Dacă Dimitrie Cantemir a „pariat” pe 

anvergura Rusiei, ceea ce l-a „costat” exilul în Rusia, pentru a-și salva țara, Brâncoveanu s-a 

dovedit mult mai pragmatic. Datorită „politicii pungilor cu aur“ ce erau trimise otomanilor, 

Brâncoveanu a fost întărit în scaun succesiv în 1696, 1698, 1700 şi 1704 de către Poarta 

Otomană. 
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Ctitor cultural 

 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu coincide cu începutul Secolului Luminilor și al Rațiunii 

(într-o istorie comparată) – o sintagmă oriental-apuseană este cea de „despotism luminat” (despot 

din gr.  „conducător absolut”
9
) și „a reprezentat o epocă de remarcabilă înflorire a vieții culturale 

românești. Lunga sa domnie a generat o serie de inițiative pedagogice, literare, științifice și 

arhitecturale, stilul brâncovenesc al ctitoriilor și construcțiilor din vremea sa fiind martorul 

palpabil și peremptoriu al acestor străluciri”
10

. În rezumat, câteva din ctitoriile domnitorului: 

- „În domeniul educației, în 1694-1695, Constantin Brâncoveanu a înființat Academia de la 

Sfântul Sava, una dintre cele mai vestite instituții de învățământ din sud-estul Europei, 

unde se studia filosofie și literatură antică și creștină. Pe aici s-au perindat medici, geografi, 

istorici, naturaliști, teologi. Dintre aceștia îi amintim pe Ioan Cariofil, Sevastos Kymenites, 

Iacob Pylarinos, Ioan Molybdos Comnen. Toți aceștia sunt cărturari „demni de 

enciclopedismul veacului lui Leibniz și al lui Cantemir”
11

 

- Sensibil la problemele românilor transilvăneni, Constantin Brâncoveanu l-a trimis, în 1699, 

la Alba Iulia, pe Mihai Iștefanovici, care a tipărit Bucoavna, prima carte didactică în limba 

română”
12

 

- Constantin Brâncoveanu l-a sprijinit pe învățatul Antim Ivireanu (georgian adus din Iberia 

Caucazului de însuși Brâncoveanu pentru competențele sale tipografice) să înființeze o 

 

 

9
 Gabriel Leahu și Relu Leoveanu, Dicționar de termeni istorici, Editura Comexiuni, Bacău, 1998, p.74 

10
 Domnitori și Principi ai Țărilor Române. Cronologie ilustrată, prezentată de Radu Lungu, Editura Paideia, 

București, 2010, p.108 

11
 Răzvan Theodorescu, op.cit., p.15 

12
 Ibidem, p.108 
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tipografie la Târgoviște (înainte de acesta, Ivireanu înființase o tipografie la Mănăstirea 

Govora, jud.Vâlcea) 

- Cea mai importantă ctitorie a lui C-tin Brâncoveanu este Mănăstirea Hurez (jud.Vâlcea), 

monument reprezentativ pentru stilul brâncovenesc, celebru pentru pictura și ornamentele 

care îl decorează. Stilul brâncovenesc a reînnoit arhitectura religioasă mai ales prin utilizarea 

pietrei sculptate în forme împrumutate din arta barocă, dar reconvertite  într-o sinteză 

originală. Iată câteva monumente religioase ctitorite în acest stil:  

1. Bisericile Mănăstirii bucureștene Colțea, zidită între anii 1695-1698 de către fratele lui Ștefan Cantacuzino, 

spătarul Mihai Cantacuzino, „zugrăvită” de Pârvu Mutu (1657-1735) și repictată de Gheorghe Tattarescu 

(1818-1894)  

2. Mănăstirea Văcărești construită între 1716-1722 din inițiativa domnului fanariot Nicolae Mavrocordat 

(ian.-nov. 1716, 1719-1730) 

3. Stavropoleos ctitorită în anul 1724 de către arhimandritul Ioanachie Stratonikeas 

4. Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, ctitorită de către Constantin Brâncoveanu  și pictată de Pârvu Mutu 

5. Biserica Mănăstirii Polovraci 

6. Biserica Fundenii Doamnei 

- Monumente de arhitectura civilă unde întâlnim ornamentul sculptural realizat în stil 

brâncovenesc:  

1. Casa ridicată de domn la Potlogi (jud.Dâmbovița) în 1698  

2. Palatul construit de Brâncoveanu la Mogoșoaia (jud.Ilfov) terminat în 1702 

Aceste palate introduc elemente arhitecturale occidentale (loggia italiană) și orientale 

(planurile), realizând astfel o sinteză originală românească.  

Notă: Stilul artistic brâncovenesc „înfloritor în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu [...], dar și a primilor 

domni fanarioți (până în 1730). Rezultat al îmbinării armonioase dintre elementele autohtone, orientale și cele 

renascentiste, arhitectura se caracterizează prin construcții echilibrate care utilizează foișorul, loggia și o 

ornamentație bogată [...] Pictura are tendințe laice, demonstrate prin arta portretului marcată de operele lui Pârvu 

Mutu și Constantinos”. De asemenea, o mare dezvoltare cunosc și artele decorative, broderia, argintăria, lemnul 

sculptat, etc.
13

 

 

 

 

13
 Gabriel Leahu și Relu Leoveanu, op.cit., p.32 



 

15 

 

În jurul anului 1700 se remarcă apariția fenomenului arhitecturii rezidențiale, la început 

manifestat la nivel aulic, apoi în edificiile ridicate de boieri. Astfel apar curți, locuințe și lăcașuri 

capele, scoase însă dintr-un circuit urban propriu-zis. 

În afară de palatul domnesc de pe malul Dâmboviței, la poalele dealului Mitropoliei, 

Brâncoveanu își avea și palatul de la Mogoșoaia aflat deci în afara Bucureștiului. Pentru a ajunge 

cu ușurință de la un palat la altul, Brâncoveanu a construit prima dintre arterele principale ale 

orașului modern începând cu anul 1692. Astfel a apărut Podul Mogoșoaiei  care avea să devină 

cea mai cunoscută stradă bucureșteană – devenit în 1878 Calea Victoriei în amintirea „războiului 

de independență” din 1877-1878 – „Mogoșoaia” pentru că ducea spre palatal domnesc și „pod” 

pentru că era pavată, „podită”, cu bârne de stejar așezate transversal. 

Studiile reunite de către academicianul Răzvan Theodorescu sub titlul Constantin Brâncoveanu 

între „Cartea Cărților” (n.n.: bogata bibliotecă de la mănăstirea Hurezi) și „Ievropa” 

reprezintă un volum publicat recent, volum ce  aduce multe informații și sinteze asupra ctitoriei 

culturale brâncovenești. În capitolul „Un cuvânt înainte: reperul Brâncovenesc” se spune că 

domnia Brâncoveanului corespunde „unui ev al ascensiunilor și al prăbușirilor spectaculoase”, 

„într-o vreme a morților sângeroase și a exilurilor fără speranță” în care atitudinea de refuz al 

tronului de către Brâncoveanu – „trăit-am cum am vrut, nimic lipsindu-mi și domniea aceasta eu 

nu o pohtesc ca să-mi înmulțesc grijile și nevoile, ci dumneavoastră m-aţi pohtit şi fără voea mea 

m-aţi pus domn în vremi  ca acestea turburate...”
14

 – se va dovedi a fi prevestitoare, dar şi un 

simptom al „unei crize în care singura, aparenta salvare era cea a compensării vizuale printr-un 

fast orbitor al veşmintelor, al alaiurilor şi al ceremonialului curţilor princiare de la Bucureşti şi 

Iaşi”
15

. Mai aflăm că stilul brâncovenesc a fost un stil de artă şi un stil de viaţă – „unul al 

ceremonialului şi al reculegerii”, „a fost într-o mare măsură un stil al spectacolului, acordând 

 

 

14
 Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717. Cronica anonimă, Editura C.Grecescu, 

Bucureşti, 1959, p.7, apud. „Un cuvant înainte: reperul Brâncovenesc”, în Răzvan Theodorescu, Constantin 

Brâncoveanu între „Cartea Cărților” și „Ievropa”, RAO Distribuție, București, 2012, p.11 

15
 Răzvan Theodorescu, op.cit., p.11 
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esteticul politicului – şi tocmai prin aceasta purtând indelebilă pecetea barocului”
16

. Nu este 

vorba doar despre spectacolul pus în scenă la petrecerile domneşti, despre care relatează călătorii 

străini prin Ţările Române, impresionaţi de rafinamentul unor fericite îmbinări între modele 

orientale şi occidentale, atât al costumaţiilor, cât şi privind coregrafiile, ci de un spectacol 

generalizat al cărui scenografie era compusă din arhitecturile acestui stil. O arhitectură deschisă 

peisajului şi potrivită naturii înconjurătoare din punct de vedere al proporţiilor, al elementelor 

componente şi al decoraţiunilor: pridvoarele bisericilor, loggiile şi foişoarele palatelor construite 

în armonie şi într-o interdependenţă cu natura înconjurătoare. Intrările principale sunt marcate cu 

balustrade, coloane şi console sculptate, stucuri policrome, folosind elemente decorative 

reprezentând mai ales elemente vegetale geometrizate (vrejuri şi flori, fructe şi chiparoşi).  

Domnitorul român aflat „în centrul celei mai somptuoase curți din Europa de Sud-Est în 

timpurile postbizantine […] s-a vrut un model demn de urmat”. Așa a și fost, asemenea stilului 

ce-i poartă numele, „o paradigmă politică, morală, artistică”
17

. Acest stil artistic avea să ducă în 

secolul al XVIII-lea și câteva decenii după 1800 la formarea unui stil folcloric panromânesc ce 

s-a manifestat în satele și târgurile Munteniei și Olteniei, în orizontul popular al Transilvaniei, al 

Banatului și al Moldovei, stil aflat sub semnul gustului pentru poveste și apocrif, al exuberanței 

decorative, al canonului iconografie brâncovenesc, al lecturii din cărțile tipărite în epoca lui 

Constantin vodă Brâncoveanu.   

Domnia lui Brâncoveanu este dominată de încercarea de a instaura o stabilitate politică de mult 

neatinsă, de  apetențele sale culturale ce cereau timpuri mai favorabile și aureolată de moartea sa 

de martir, este demnă a-l plasa pe domnitorul postbizantin ca urmaș al împăraților Bizanțului 

din care domnul își revendica descendența. Ca mărturie în acest sens stă tabloul votiv din 

pronaosul bisericii Mănăstirii Hurezi, cea mai importantă ctitorie a sa, gândită ca necropolă 

voievodală (un istorism de esență barocă). 

 

 

16
 Ibidem, p.12 

17
 Ibidem, p.16 
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Actualul Centru Cultural Palatele Brâncoveneşti 

Brâncoveanu a murit decapitat la Istanbul  împreună cu fiii săi deoarece a refuzat reconvertirea la 

Islam (15 august 1714). Martirajul creștin al lui Constantin vodă Brâncoveanu poate fi 

văzut ca un apex al ctitoriei sale culturale, dar și politice și economice, ctitorie văzută ca 

formă de regăsire a demnității: „această generație a alungat de la sine tentația resemnării, 

smulgându-și din suflet adânc înrădăcinatul sentiment al inutilității. De aceea, cultura nu a fost 

pentru ea una din dimensiunile obligatorii și presupuse ale transcendenței temporale ca în vremea 
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lui Matei Basarab, ci, poate, pentru acești oameni târâți de șuvoiul timpului istoric, o formă unică 

și compensatoare de recuperare a verticalității. ”
18

 

Civilizația românească din jurul anului 1700 reprezintă epoca hotărâtoare a trecerii de la 

medievalism la modernitate; este o trecere lentă, fără cezuri și răsturnări spectaculoase. În efortul 

său de sincronizare a vieții culturale românești cu restul culturii europene, Brâncoveanu s-a 

înconjurat de cărturari și artiști ce dețineau știința îmbinării tradiției cu înnoirea, a ideii dinastice 

și a fastului aulic exprimate în arhitectura religioasă și rezidențială sau în pictura murală, cu 

„sentimentul cel nou al demnității omului de merit”
19

. Acest sfert de secol de domnie 

brâncovenească a însemnat, mai ales, schițarea unei expresii culturale „naționale” în care 

posteritea a văzut întruparea unui spirit local în morfologii originale. Pentru Lucian Blaga, stilul 

brâncovenesc reprezenta „un minunat amestec de renaștere și bizantinism, de baroc și de 

orientalism”, o aluzie reconfortantă la ceea ce ar fi putut să fie o epocă de adevărată istorie 

„românească” 
20

. 

 

Trădarea și vâltoarea vremurilor. Martirajul creștin 

 

„Prima parte a domniei lui Brâncoveanu în care a condus ţara în deplină înţelegere cu partida 

Cantacuzinilor, acceptînd în toate problemele importante de stat îndrumările stolnicului 

Constantin, se încheie odată cu întărirea în scaun pe viaţă a domnului obţinută de la Poartă după 

chemarea sa la Adrianopol şi prezentarea în faţa sultanului Mustafa al II-lea la 15 iunie 1703. 

Acest privilegiu a fost căpătat după grele sacrificii băneşti, dintre care cel mai dureros s-a 

 

 

18
 Violeta Barbu, op.cit., pp.44-45 

19
 Ibidem, p.19 

20
 Lucian Blaga, Spațiul Mioritic, în Trilogia culturii, Editura D. Ghișe, București, 1969, p.236 
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dovedit a fi cel al acceptării îndoirii haraciului. Asumîndu-şi, astfel, toate riscurile, Brâncoveanu 

s-a decis, acum, să înlăture tutela autoritarelor sale rude şi să ia guvernarea principatului în 

propriile lui mîini”.
21

  

Un diferend cu ambițioasa partidă a Cantacuzinilor a fost și acela că aceasta, „dornică de a-şi 

împlini aspiraţiile de dominare completă a Ţării Româneşti, milita pentru o apropiere cît mai 

deschisă faţă de Rusia, mai ales după încheierea alianţei între Rákóczi şi Petru I prin mijlocirea 

lui David Corbea, rămas în slujba ţarului. Cantacuzinii întreţineau relaţii separate cu Petru şi 

demnitarii săi, ducînd o politică din ce în ce mai independentă faţă de aceea oficială preconizată 

de domnul ţării. Conflictul deschis de Brâncoveanu prin înlăturarea lui Mihai Cantacuzino din 

dregătoria de mare spătar la 1706 şi aplanat aparent – prin mediaţia ţarului – în urma căreia a fost 

acceptat în această dregătorie, nepotul celui înlocuit, Toma Cantacuzino, alături de verii săi 

Şerban şi Ştefan ocupînd respectiv locurile de mare vornic şi mare postelnic în sfatul domnesc, 

n-a încetat, însă, să se adîncească (n.n. să fie adâncit din partea Cantacuzinilor). Stolnicul 

Constantin şi fratele său Mihai au început, pe ascuns, să uneltească împotriva lui 

Brâncoveanu”.
22

 Practic, nucleul partidei Cantacuzinilor, ce se vedea ca moștenitoare de drept a 

împărațiilor bizantini, formată din capabili oameni de stat, dăruiți și cu extraordinare capacități 

culturale și diplomatice, nu a putut accepta supremația propriului vlăstar (mama lui Brâncoveanu 

era o Cantacuzino). „Atitudinea Cantacuzinilor s-a dovedit şi mai duşmănoasă cînd, la 9 iulie 

1709, au trimis chiar un emisar la Rákóczi cu un memoriu în paisprezece puncte, denigrînd pe 

Brâncoveanu, învinuit a fi partizan al austriecilor, a-şi fi depus banii în ascuns la Veneţia, a fi 

înşelat buna credinţă a ţarului ş.a.; stolnicul și fostul spătar cereau sprijin la Poartă pentru 

înlăturarea domnului şi înlocuirea sa printr-un membru al familiei lor. Aceste prime urzeli ale 
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ambiţioșilor boieri nu s-au finalizat deoarece Rákóczi a refuzat să se amestece în criza politică 

ivită în principatul muntean”.
23

 

Dar grozăvia și perfidia vremurilor tulburi nu s-a lăsat așteptată: „Victoria ţarului asupra 

suedezilor la Poltava (iulie 1709) a precipitat lucrurile, insuflînd noi speranţe de eliberare 

popoarelor din Balcani, dar îndemnînd totodată pe turci, instigaţi de Carol al XII-lea, regele 

Suediei, refugiat la Bender, să se pregătească de război [...] Izbucnirea războiului ruso-turc la 20 

noiembrie 1710 l-a plasat pe Brâncoveanu într-o situaţie ingrată, cu atît mai mult cu cît numirea 

de către Poartă a lui Dimitrie Cantemir în domnia Moldovei (25 noiembrie 1710), iar mai tîrziu, 

trecerea acestuia de partea ţarului, l-au descumpănit cu totul. Stînjenit vizibil de expediţia 

marelui vizir Mehmed Baltagi, îndreptîndu-se cu o ştirile spre Moldova, unde intraseră trupele 

lui Petru I, şi influenţat, poate, şi de moderaţia arătată de Imperiul habsburgic, ce n-a voit să se 

amestece în conflict, Brâncoveanu s-a limitat să trimită la Iaşi în mai 1711 într-o misiune 

exploratorie pe Gheorghe Castriotul, sub pretextul medierii unei păci între adversari, dar în 

realitate spre a sonda intenţiile ţarului. Domnul a aşteptat însă zadarnic un răspuns de la ruşi – 

iritaţi de aparenta sa inacţiune –  şi s-a găsit în cea mai mare incertitudine cu oştirea adunată în 

tabăra de la Urlaţi, în speranţa sosirii trupelor lui Petru spre a li se alătura dacă acestea vor izbînd 

împotriva turcilor şi-i vor opri să treacă Dunărea. În pofida atîtor dificultăţi, partida 

Cantacuzinilor s-a declarat pentru o colaborare militară făţişă cu ruşii, iar marele spătar Toma 

Cantacuzino, în fruntea unui steag de călăreţi munteni, a dezertat din tabăra domnului şi s-a 

alăturat mai tîrziu trupelor generalului Karl Ewald von Rönne care au asediat şi apoi au cucerit 

Brăila (25 iulie 1711). Această victorie s-a dovedit zadarnică, în urma capitulării oştirii ţarului la 

Stănileşti cu cîteva zile mai înainte şi a încheierii precipitate a păcii cu turcii (23 iulie 1711). 

După fuga spătarului Toma, grav compromis în faţa Porţii şi fără nici un sprijin de nicăieri, 

Brâncoveanu s-a văzut obligat să trimită marelui vizir Mehmed Baltagi toate proviziile 

cumpărate cu aurul ruşilor şi să restituie lui Petru banii înaintaţi în acest scop. El a trebuit să 

îndure totodată şi blamul detractorilor contemporani care l-au acuzat de eşecul campaniei lui 

Petru. De fapt, după cum rezultă neîndoielnic din analiza imparţială a izvoarelor, expediţia din 

Moldova, improvizată în condiţiile în care atenţia ruşilor şi principalele lor forţe armate erau 
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concentrate în provinciile baltice şi în Polonia împotriva suedezilor, nu a constituit decît un 

episod subsidiar al războiului nordic, puţin glorios pentru renumele lui Petru cel Mare”.
24

 

Ruptura cu familia Cantacuzino este definitivă: averile spătarului Toma şi ale însoţitorilor săi, 

refugiaţi în Rusia, sunt confiscate  pentru ,,hainire”, iar stolnicul, fraţii, fiii şi nepoţii săi sunt, pe 

drept cuvânt, priviți cu toată neîncrederea de către domn. Trădat, rămas fără niciun sprijin, 

„iniţiativele lui Brâncoveanu nu se mai încadrau într-o politică coerentă, constituind doar 

paliative şi încercări de supravieţuire.”
25

 Suspiciunea turcilor, alimentată și de intrigile 

Cantacuzinilor – între altele, aceștia ajunseseră să îl pârască pe domnitorul muntean că bătuse 

monedă proprie (de fapt, Brâncoveanu bătuse monedă cu chipul său pentru aniveresrea vârstei de 

șaizeci de ani) – , graba de a pune mâna pe bogățiile lui Altân-bey (Prințul Aurului), au dat 

lovitura de grație: Constantin Brâncoveanu a fost mazilit. Cad dintr-o dată toate planurile sale  

îndelung pregătite de refugiere în Transilvania. Iată în ce stare de decădere militară ajunseseră 

Țările Române după trei secole de vecinătate cu Semiluna, cu statul otoman irupt cu un 

„dinamism agresiv fără precedent în lumea țărilor europene la începutul secolului  XIV”
26

: „e de 

ajuns să sosească un capugiu turc însoţit doar de câţiva ostaşi, să vină în palatul lui Brâncoveanu, 

să-i pună pe umăr panglica neagră, semn că este „mazilit”, şi să nu mişte nimeni, toată familia lui 

Brâncoveanu să fie urcată în rădane şi dusă la Constantinopol –  fără nici un semn de împotrivire 

din partea curtenilor, din partea celor din jurul lor.”
 27

 Este un moment potrivit pentru a reliefa 

faptul că, practic, după Mihai Viteazul, Țările Române nu au mai avut forța militară pentru a 

purta războaie cu suzeranul turc, turcii constituind  o mare putere  militară chiar și în secolul XIX 

– vezi și Războiul de Independență al României, când, în disperare de cauză, rușii au cerut 

ajutorul românilor, moment valorificat din plin de Principele Carol (I) prin câștigarea 

Independenței.  
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La 15 august 1714, după ce turcii i-au smuls nefericitul domn, sub tortură, toate posesiunile, nu 

însă și credința creștină, Brâncoveanu împreună cu fiii săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, și 

cu ginerele său, visternicul Ianache Văcărescu, a fost executat la Constantinopol, în fața 

sultanului Ahmet al III-lea, a înalților demnitari turci și a ambasadorilor străini, impresionând 

audiența și având ecouri în epocă.    

Dar poate că aminterea cea mai frumoasă care i se păstrează acestui autohton Prinț al Bizanțului, 

sunt baladele populare – „Brâncoveanu Constantin / boier vechi și domn creștin” și canonizarea 

sa și a celor uciși împreună cu el ca „sfinții martiri brâncoveni” de către Biserica Ortodoxă 

Română. „Analistul ortodox” George Căbaș remarcă: „Mucenicia Brâncovenilor nu a fost un act 

al curajului personal sau al „disperării” în faţa inevitabilului, nu ţine nici de stoicism, nici de 

Übermensch – ea este expresia unei vieţi întregi, a fost rezultatul ei apoteotic. Sunt fapte 

incontestabile care vorbesc în acest sens, adunate aici la un loc. În scrisoarea adresată românilor 

braşoveni din Şchei (din 5 iulie 1701, cu treisprezece ani înainte de mucenicia sa), domnitorul, 

îndemnându-i cu vorbe bine cântărite să-şi păstreze credinţa strămoşească, adaugă şi o notă de 

asprime: „...încredinţaţi suntem că Dumnezeu unora ca acestora, care ocărăsc şi nu cinstesc legea 

întru care s-au pomenit şi înaintea lui Dumnezeu s-au făgăduit, cu degrabă le va răsplăti, că de 

multe ori aceasta am văzut, că cei ce-şi lasă legea şi poftesc alta, iau plată de la Dreptul Judecător 

Dumnezeu... ”. A scris aici pe-ndelete tocmai ce va trebui să spună (n.n. în fața sultanului) 

repede şi cu promptitudine în august 1714 fiului său mai mic (în vârstă de 16 ani), care începuse 

să şovăie – „mai bine să moară în legea creştinească, decât să se facă păgân turc.”
28

 Mai departe: 

„Dar să nu rămânem cu impresia greşită că domnitorul era înclinat spre fatalism şi pasivitate. 

Chiar în clipa plecării spre Constantinopol, acesta îi spune lui Ştefan Cantacuzino, cu calm şi 

demnitate: <<Finule Ştefan, dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, 

facă-se voia Lui. Dacă însă sunt roada răutăţii omeneşti... Dumnezeu să-i ierte pe duşmanii mei, 

dar păzească-se de mânia teribilă şi răzbunătoare a judecăţii divine>>”.
29
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Brâncovenii şi-au trăit credinţa! Şi să nu ne închipuim că era ceva „normal” sau „automat” în 

acel Ev Mediu încă „neluminat” de ştiinţele experimentale! Nu toţi trăiau aşa. Şi nu ne referim 

doar la trădători (linia viitorului domn Ştefan, fiul lui Constantin Cantacuzino Stolnicul). 

Trădările şi micimea de suflet au fost o pacoste degradantă, revenind mult prea frecvent în istoria 

noastră”
30

.  În legătura cu politica sa: „nu în chip zadarnic istoricii îi atribuie lui Brâncoveanu 

geniu politic. Noi îndrăznim să spunem că genialitatea sa şi-a avut izvorul atât în acea putere a 

minţii pe care Sfinţii Părinţi o numesc discernământ sau dreaptă judecată, cât şi în blândeţea şi 

cumpătarea sa”, ceea ce l-a ajutat „să ia cele mai bune hotărâri pentru neam şi ţară, dar şi pentru 

ajutorarea creştinătăţii pravoslavnice.”
31

 (p. 41).   

Ne permitem aici să facem o deosebire între credința intimă a domnitorului și cea a sfetnicului 

său intim (unchiul său), ajuns să ceară sultanului să nu aibă îndurare pentru chiar nepotul său. 

Căci strigătul stolnicului (într-o scrisoare din mai 1690) „Nu știu ce să facem sau ce să zicem, ci 

numai ridicând ochii la cer și suspinând din greu, strigăm: dreptate! dreptate!”
32

, surprinde nu 

numai grozăvia timpurilor, dar și pe cea a trădării. Peste numai doi ani, stolnicul împreună cu  

fratele (Mihai Cantacuzino – ctitorul mănăstirii Sinaia) și fiul său (ajuns domn după 

Brâncoveanu) vor fi uciși de asemenea la Istanbul. 

„Om politic și diplomat iscusit, protector generos al artelor și culturii, adevărat mecena pentru 

întregul Orient ortodox, Constantin Brâncoveanu a fost în măsură să asigure Ţării Româneşti în 

timpul domniei sale, de aproape douăzeci și șase de ani, o epocă de certă măreţie.”
33

 Domnia sa 

este ultima mare domnie din Ţara Românească – a doua ca perioadă în rândul domniilor din Țara 

Românească, după cea a lui Mircea cel Bătrân – în perioada dintre medieval şi modern. A fost un 
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domn excepțional din toate punctele de vedere. Simbolic, având în vedere faptul că domnia lui 

Brâncoveanu e o acumulare ce începe imediat ce Țara Românească mai poate susține acțiuni 

militare împotriva suzeranului turc, dar și faptul că după Brâncoveanu va urma epoca fanariotă, 

am putea spune ca domnia sa reprezintă un punct de inflexiune în ambele sensuri: 

 

 

1. În sens matematic, al schimbării sensului 

„concavității”: de la un veac moral la unul amoral, 

de la personalitate proprie la lipsa ei, de la stil 

„pâmântean” la stil străin. O remarcă din lumea 

cărților sugestivă în ce privește curmarea acestei 

epoci românești de supraviețuire în lipsa armelor: 

„După 1716, elocvența unor voci singulare nu mai 

poate acoperi tăcerea celorlalte. Veghea cu 

penelul în mână deasupra filei de manuscris 

contenește. Oamenii rămân <<sub vremi>>, 

trăindu-și cu resemnare prezentul, cu slabe 

nădejdi, cu palide amintiri. Ei nu mai locuiesc în 

<<zidirea de cuvinte>>, în <<casa cuvântătoare>> 

a cărții, împodobită <<ca să veselească ochii, și 

cei trupești, și cei sufletești>> […] rânduri 

cumpănite despre bucuria împerecherii dintre 

imagine și logos, corpus et anima ale cărții… 

cartografiate cu grijă în cel mai frumos manuscris 

brâncovenesc.”
34
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2. În sens de „pământ tare”, punct în jurul căruia putem răsturna „urățenia” și neajunsurile 

care ne apasă: domnia lui Brâncoveanu va rămâne un Reper în lumea culturii (Carol al II-lea 

declara că își propune să fie un „Brâncoveanu al culturii românești”
35

), a (demnității) 

credinței, a diplomației, a politicii până la sacrificiu în slujba ființei statale. Poate că nu 

întâmplător a fost îngropat la KM 0 al României, la biserica Sfântul Gheorghe Nou. 
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Rădăcini Brâncovenești: citate dintr-un album iconografic și concluzii cotidiene 
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Foarte curând scrierii studiului de față a apărut un album excepțional „închinat” de Elena 

Murariu, Sfinților Brâncoveni, la trei sute de ani de la martirizarea acestora: Rădăcini 

Brâncovenești
 
. Acest album este, după cum mărturisește autoarea, „rodul unor preocupări 

îndelungate, care au debutat în 1992, în preajma canonizării Sfinților Brâncoveni și a căror 

vigoare crește pe măsura trecerii timpului”. Este o carte esențială nu numai prin, după cum se 

exprimă cu modestie doamna Murariu, „exercițiile pe tema hagiografiei Sfinților Brâncoveni”, ci 

și prin puținele, dar cuprinzătoarele rânduri din „autoprefața” albumului. Chiar dacă autoarea ne 

spune: „Rândurile acestea nu sunt scrise de un teolog. Și nici de un istoric sau critic de artă. Ele 

sunt doar mărturia pictorului care a primit cu dragoste și recunoștință gândurile cele bune întru 

slava Sfinților Brâncoveni.”
 36

 Vom încerca să facem o selecție în aceste „nervuri verbalizate” 

care duc nu numai spre contemplație, multiple paralele, dar mutatis-mutandis („cazul” 

Brâncovenilor poate fi o cheie pentru multe alte cazuri), sunt încurajare, pildă și îndemn 

cotidiene. 

Pe lângă atmosfera în care avem privilegiul a fi „transportați” prin generozitatea autoarei, aflăm 

lucruri esențiale. Astfel, aflăm că un alt sfânt, contemporan și „colaborator” cu Sfinții 

Brâncoveni, renumitul mitropolit și tipograf Antim Ivireanul, spunea de feciorii voievodului: „ei 

sunt ca niște icoane însuflețite ale preaînțeleptului chip (adică tatăl lor – Sfântul Constantin 

Brâncoveanu) care atrag spre ei floarea învățăturii.”
37

 Și dacă „feciorii mai mari, Constantin și 

Ștefan, ei înșiși părinți la vremea martiriului, se impun prin atitudinea solemnă”, mezinul, Matei, 

un adolescent e „îngrozit de moartea fraților săi mai mari” și „pare că ar renunța la credința 

creștină, în schimbul păstrării vieții”
38

. După cronică, tatăl său, văzându-l că ezită, spune: „Mai 

bine să moară în legea creștinească decât să se facă păgân turc”. Autoarea observă: „În toate 

icoanele Constantin Brâncoveanu ține crucea deasupra capului acestui fiu care – prin provocarea 

iscată de deruta sa în fața morții – a declanșat acea reacție sublimă și tragică a tatălui 

Brâncoveanu, reacție ce va face ca ei toți să depășească istoria și să urce în calendar și în 
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icoană.”
39

 Fiul celălalt al voievodului, Radu, „este și cel care urma să se căsătorească. Situația 

aceasta îi conferă un rol cheie în icoană. Nunta sa nenuntită pe pământ va fi nunta întregului grup 

împlinită în ceruri cu Mirele Hristos. Intențiile trimișilor sultanului, veniți cu porunca mazilirii 

voievodului, n-au fost intuite de Brâncoveanu, el considerând că vizita oaspeților are drept țel 

planificarea viitoarei nunți a fiului său Radu cu fiica lui Antioh Cantemir, aflată în acel moment 

la Istanbul. Vestirea căii muceniciei a fost prin urmare trăită, de fapt, ca o chemare la nuntă. 

Această împrejurare este demnă de țara Mioriței, pentru că și în balada populară nunta (n.n.: 

implacabilă) e văzută ca o nuntă cosmică (n.n.: la antipodul resemnării):  

Și la nunta mea / A căzut o stea 

Soarele și luna / Mi-au ținut cununa 

Și-am avut nuntași / Brazi și păltinași 

Păsărele mii / Și stele făclii 

De aceea Sfântul Radu ține întru-una din mâini crucea, iar în alta inelele nunții întregului grup ce 

va avea loc în ceruri cu Mirele Hristos. Tot în această cheie trebuie deslușit sensul reprezentărilor 

în care Sfinții Brâncoveni sunt înveșmântați în straie albe.”
40

  

Aflăm apoi că „un episod care pare mărunt a avut urmări semnificative: când în primăvara anului 

1714, Brâncoveanu primise de la Istanbul, prin oamenii săi credincioși, vestea de taină că 

sultanul vroia să îl ucidă, sfetnicul voievodului n-a deslușit pericolul în care se aflau și l-a sfătuit 

pe acesta să primească vestea ca pe un zvon ce nu trebuie luat în seamă. Drept urmare, 

Brâncoveanu, preavigilentul domn de altădată (n.n.: își pregătise temenic rezerve și refugiul 

peste munți, în Transilvaniam, unde avea proprietăți ca „Principe al Sfântului Imperiu” austriac), 

îngenuncheat și de moartea neașteptată a fiicei sale Safta, a putut fi prins fără dificultate de 
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trimișii sultanului. Mai aflăm că Ianache Văcărescu, sfetnicul și ginerele voievodului, a fost 

ispravnic al bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie a voievodului, biserica în care, 

peste ani, doamna Maria Brâncoveanu va aduce osemintele voievodului martirizat.    

Este o coincidență extraordinară faptul că: „ciclul pătimirilor Sfinților Brâncoveni se desfășoară 

între două mari praznice, Buna Vestire, care în 1714 a fost chiar în Săptămâna Patimilor și 

Adormirea Maicii Domnului. Aceste sărbători sunt punctate în scenele „Vestirea Martiriului” și 

”Martiriul” prin scene miniaturale. Vestea viitoarei intrări în lumea Drepților a fost rostită dar 

neauzită în plan omenesc. Adeverirea veștii s-a făcut de Adormirea Maicii Domnului. În ziua în 

care Voievodul împlinea 60 de ani și era și ziua numelui Doamnei Maria Brâncoveanu. Această 

mare sărbătoare pentru care Brâncoveanu se pregătise cu mult timp înainte – își făcuse pentru 

acest prilej și medalie aniversară – avea să se schimbe în petrecere cerească. Medalia cu chipul 

său ne apare ca o efigie prevestitoare a chipului aureolat al sfântului voievod.”
41

  

De ce oare simțim că albumul Rădăcini Brâncovenești
 
(album pe care, precum vedeți, îl 

recomandăm cu căldură) prinde esențial suflul Sfinților Brâncoveni? Iată o posibilă explicație: 

„În icoană faptele nu pot fi reprezentate realist sau fotografic, întrucât icoana este fereastra prin 

care privim spre veșnicie. De aceea, un fapt istoric cum este prezentarea în fața unei porți a 

saraiului sultanului, pentru o zi, a capetelor Brâncovenilor înfipte în sulițe apare transfigurată în 

icoana „Batjocorirea capetelor”, sulița transformându-se în brad funerar, chiparos ori pom 

roditor. Copacii sunt aici simboluri ale vieții veșnice pe care au câștigat-o prin mucenicie Sfinții 

Brâncoveni. Toate aceste reprezentări, însoțite de porumbei și păuni fac referire la Rai. Am 

imprimat acestui ciclu valențe poetice care depășesc cadrul strict al icoanei, în încredințarea că 

poezia poate deveni rugăciune, poate deveni teofanie ce mijlocește și nuanțează adevăruri care 

altfel ar rămâne ascunse.”
42

 Ca  exemplu de tehnică de „încodare artistică”: „Fondul aurit vibrat 

al unor icoane, obținut prin cioplirea suprafeței panourilor de lemn, face trimitere la adierea 

Sfântului Duh, murmurul rugăciunii, la apa mării ce le-a fost mormânt Sfinților Brâncoveni, până 

la pescuirea trupurilor și înmormântarea acestora. De asemnea, această clipocire de apă și Duh 
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amintește și de ploaia binecuvântată care a căzut la Mănăstirea Hurezi, în timpul slujbei de 

canonizare a sfinților martiri Brâncoveni ce a avut loc în 1992 și a urmat unei lungi perioade de 

secetă, rar întâlnite în această zonă.”
43

 Oare, metaforic vorbind, în „zona noastră secetoasă” nu 

avem nevoie ca de apă de duhul martirilor Brâncoveni? 

Dar autoarea nu face vorbire numai de bărbații Brâncoveni, torturați și uciși la Istanbul, la curtea 

sultanului, unde se aflau și ambasadori ai marilor puteri europene: „O mențiune aparte trebuie să 

fac în legătură cu prezența Doamnei Maria (Marica) Brâncoveanu, soția voievodului, pe care am 

îndrăznit să o prezint urmând grupul martirilor, cu batista lacrimilor în mână. Chiar dacă ea nu a 

primit cununa muceniciei, suferințele îndurate s-au constituit într-un martiriu sufletesc 

cutremurător. […] Mamă născătoare <<de cruce de sfinți>>, rezistența acestei femei este 

impresionantă: mamă a 11 copii, ctitor de biserici, soție devotată a voievodului permanent 

amenințat de securea ucigătoare, cu soțul și cei 4 fii uciși, surghiunită în Caucaz, trădată de 

oameni de încredere, reușește să aducă în țară osemintele voievodului, în condiții de instabilitate 

politică și să încropească o brumă de pace și bunăstare pentru restul familiei. […] Sper să nu 

greșesc dacă spun, dând ascultare șoaptei inimii, că grupul Sfinților Brâncoveni o cheamă și pe 

Doamna Maria să le fie alături.”  

Născută în Suceava, făcând parte din promoția 1987 a Universității Naționale de Artă din 

București, Elena Murariu se află departe de orice „patriotism local îngust” sau de vreo 

generalizare forțată și își găsește rădăcinile duhovnicești și estetice în „lumea brâncoveanului”: 

„Faptul că multe din lucrările de  restaure în care am fost implicată s-au aflat în Oltenia, acasă la 

Brâncoveanu, mi-a înlesnit apropierea de acest ținut, m-a ajutat a-l străbate în unele zone pas cu 

pas și mi-a dat timp spre a-l înțelege. Troițele aflate la tot pasul, pâlcurile de cruci din preajma 

fântânilor, pomii cu cruci agățate în coroanele lor, coloanele cerului, stâlpii funerari, brazii de 

nuntă și brazii funerari au, toate, puternice rădăcini în tradiție, erau o prezență vie în lumea 

Brâncovenilor și sunt la fel de vii și astăzi. […] Această evlavie, firavă în sufletul meu la 

începutul drumului, a crescut pe măsura urcării spre icoană, ajungând să fie un element 
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definitoriu în viața mea ajutându-mă să nu simt povara căii asumate.”
44

 Un text care ne face să 

ne gândim la Constantin Brânc...uși, cu care Constantin Brâncoveanu are în comun nu numai 

rădăcina numelui (branca ~ braț), spațiul natal oltenesc, dar și, chiar dacă în planuri diferite, 

anvergura de ctitor cultural și, credem, devoțiunea pentru „pământul care ne-a dat totul”, cum 

spune Brâncuși. Părinte al sculpturii  moderne (nu cumva, prin esențializare și procedeul stilizării 

Brâncuși poate fi definit ca un sculptor fundamental iconic, iconic de dincolo de timpuri, aceasta 

fiind explicația „noului cu care vine din ceva foarte vechi”?), acesta mărturisea spre sfârșitul 

vieții că „nu și-a rupt rădăcinile ca să umble apoi ca un năuc pe tot globul […] Din plenitudinea 

tinutului meu însorit mi-am făurit o rezervă de bucurie pentru toata viața și numai așa am putut 

rezista […] A profitat apoi și arta mea”. Această asumare dar și deschidere duhovnicească-

culturală, la voievod și artist, acest pragmatism al supraviețuirii sunt, credem, exemplare, sfinte. 

Am „profita” poate și noi dacă ne-am inspira din această asumare.  

 

Pe viitor 

 

Atingerea Brâncoveanului este roditoare în cele mai variate forme. Pe lângă necesitatea 

completării studiului anterior, a eventualei paralele (în alt plan) între destinul acelui Brâncuși 

care și-a spus „prince paysan” și destinul acelui Brâncovean care s-a văzut pe sine însuși ca pe 

un prinț al Bizanțului, pe lângă cercetarea restaurărilor și restauratorilor așezămintelor 

brâncovenești – este celebră restaurarea palatului Mogoșoaia de către celebra (fermecătoare a 

saloanelor literare europene) Martha Bibescu – intenționăm să dezvoltăm un studiu despre un 

domnitor român contemporan lui Constantin Brâncoveanu: nimeni altul decât Dimitrie Cantemir. 

Deocamdată, redăm doar o scurtă biografie și bibliografie. 
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Dimitrie Cantemir (n.26 oct. 1673 – d.21 august 1723; domn al 

Moldovei în martie-aprilie 1693 și în 1710-1711) 

 

Autor, cărturar, compozitor, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, 

om politic și scriitor, Dimitrie Cantemir a avut două domnii de scurtă durată și a desfășurat o 

activitate de savant de talie europeană. 

Dacă în prima domnie, moștenind tronul după moartea tatălui său – Constantin Cantemir – nu a 

fost confirmat de Poartă și înlocuit de Constantin Duca, în cea de-a doua domnie în care este 

numit  „domn pământean” de către Poartă, Dimitrie Cantemir a dezvăluit o personalitate politică 

de primă mărime, adeptă a unei domnii autoritare și ereditare, partizană a scuturării „jugului” 

suzeranității otomane. În acest scop, s-a aliat cu Rusia condusă de Patru I „cel Mare” în lupta 

antiotomană.  Confruntarea cu turcii s-a petrecut la Stănilești, pe Prut (8-12 iulie 1711) bătălia 

fiind câștigată de turci. Constrâns, Petru I a semnat pacea, Cantemir fiind nevoit să se refugieze, 

împreună cu o parte dintre boieri, printre care și cronicarul Ion Neculce, în Rusia unde va deveni 

consilier al țarului și va desfășura o activitate științifică impresionantă.    

Astfel, Dimitrie Cantemir a fost un poliglot (știa limba arabă, franceză, greacă, italiană, latină, 

personă, rusă, polonă, slavonă, turcă) și un erudite de faimă europeană, membru  – începând cu 

anul 1714 – al Academiei de Științe din Berlin autor al mai multor volume: 

- În 1698 a apărut la Iași Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul 

sufletului cu trupul – lucrare cu caracter filosofic și etic, Divanul este prima 

antologie de texte române și străine 
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- Între 1703-1705 a redactat Istoria ieroglifică, considerat cel dintâi roman din 

literatura română 

- În 1714 începe să redacteze Istoria creșterii și descreșterii curții otomane, ce va fi 

tipărită în limba engleză (1734-1735), franceză (1743) și germană; aceasta este 

lucrarea care l-a făcut celebru prin tematica filosofică la modă (grandoarea și 

decadența) 

- În 1722 apare Hronicul vechimei a romano-moldovlahilor,  o sinteză a 

cercetărilor asupra vechii origini romane, a unității și continuității românilor din 

spațiul carpato-danubian.   

- În 1716 apare Vita Constantini Cantemyrii 

- Cartea științei muzicii după felul literelor 

- Cartea sistemei sau despre starea religie otomane  

- un compendiu de Logică 

- Metafizica 

 

 


