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Abstract

During a time when the three Romanian Countries, Moldova, Ardealul and }ara

Româneasc\, where situated near the Austrian, Russian and Otoman Empire,

suffering a political and religious tri-influence, the reign of the Romanian mar-

tyr ruler Constantin Brâncoveanu, will be placed under the sign of the religious

cultural resistance and political diplomacy. Well aware of the religious unity of

all Romanians, he will be a great warrior against the Romano-Catholic Union,

being along side his fellow country man from Ardeal and specially with those

from the Saint Nicholas Church from {cheii Bra[ovului, which he helped donating

numerous religious books, preserving, the orthodox faith.  From the Chronical writen

by David Corbea, during a period of time, between 1683 and 1813, we find out that

an important rol, from this books that were donated by Constantin Brâncoveanu, the

important ones were the Holy Bible, The Gospels, the Triod, which were printed in

different cultural centers in }ara Româneasc\ and Transylvania. Through this

books, many written in Romanian, the Church could stop the anti-national reli-

gious character promoted by the Court of Wien. As a token of appreciation, the

Romanians from Bra[ov, especially the ones living in {chei, will name a street in

the honor of this great ruler.

Keywords: Constantin Brâncoveanu, Union, orthodox faith, chronical, Holy Bible,

martyr.

Introducere

La `mplinirea a 300 de ani de la martirizarea Sfântului Voievod

Constantin Brâncoveanu [i a familiei sale, Sfântul Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române a hot\rât, `nc\ din 29 octombrie 2012, in capite

et in membris, ca anul 2014 s\ fie dedicat comemor\rii Sfin]ilor
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Brâncoveni, dar [i anul Sfintei Euharistii, facult\]ile de teologie din

cuprinsul Patriarhiei Române fiind `ndemnate s\ organizeze sim-

pozioane na]ionale [i interna]ionale pentru omagierea acestui mo-

ment de credin]\ [i spiritualitate jertfelnic\ ortodox\. Legat de acest

moment, de la `nceput trebuie s\ subliniem dou\ lucruri esen]iale:

pe de-o parte, c\ martirya1 – m\rturisirea de credin]\ a Adev\rului

prin jertf\ – a caracterizat, `nc\ de la `nceputurile sale, Sfânta Biseric\

`ntemeiat\ de Mântuitorul Iisus Hristos; aceasta a `nceput prin jertfa

Sa de pe Cruce [i a fost continuat\ prin v\rsarea sângelui martirilor2,

ca o `mplinire a cuvintelor profetice: „Dac\ M-au prigonit pe Mine [i

pe voi v\ vor prigoni!” (Ioan 15, 20), iar pe de alt\ parte, c\ cinstirea

martirilor ortodoc[i, precum cea a Voievodului Constantin Brânco-

veanu [i a familiei sale, ca act de omagiere hic et nunc, este `n con-

flict cu angajamentele actualei culturi seculare dominante, un act de

mare curaj `n aceste timpuri, martirii ortodoc[i, de ieri [i pân\ `n zi-

lele noastre, murind exclusiv pentru adev\rul religios, identificat `n

Persoana Teantropului Iisus Hristos, [i idealului promov\rii unei cul-

turi religioase divin-umane pân\ la sfâr[itul veacurilor. Fiind o form\

de contra-cultur\ constructiv-universal\, martirya cre[tin\ va fi deci

un act de propunere pentru toate societ\]ile timpului, [i nu un act de

impunere, a afirm\rii unicei credin]e (Efeseni 4, 5). Aceast\ credin]\

va spulbera atât orizontul finit, cât [i imanent al canoanelor culturii

seculare tributare individualismului anarhic sau autoritar. De aseme-

nea, ea va refuza [i afirmarea diferen]elor `n diversitatea religioas\

promovat\ de dimensiunea seculariz\rii prin opunerea modelului

trinitar teologic al Sfintei Treimi [i modelului hristologic ecleziolo-

gic, exprimat sub forma diversit\]ii `n identitate [i a multiplicit\]ii `n

unitate. Cu alte cuvinte, modelul prosopocentric al trinit\]ii va oferi

modelul etern al unei identit\]ii deschise [i dinamice a Bisericii, unde

unitatea nu va fi confuzie, iar diferen]a nu va fi diviziune, unitatea

realizându-se `n diferen]\ [i diferen]a `n unitate, printr-o gândire de

tip antinomic, iar libertatea [i mântuirea realizate de Iisus Hristos prin

jertf\ au o extensie [i o voca]ie universal\. El este universalul concret,

1 Alexandru Moldovan, Martor, M\rturisitor, Martir. O perspectiv\ nou testamen-

tar\, `n „Eucharist and Martyrdom”, Editura Re`ntregirea, Alba Iulia, 2014, p. 59;

Dictionario di Teologia Biblica, Brescia, Morcelliana, 1965, p. 1434.
2 Tertulian, Apologeticum, cap. I, 13, `n „Apologe]i de limb\ latin\”, col. PSB, vol. 3,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1981, p. 109.
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iar cre[tinii, ca Biseric\, institu]ie divin-uman\, vor avea voca]ia [i mi-

siunea m\rturisirii particulare, dar [i universale. ~n acest dialog al

sobornicit\]ii Bisericii deschise, cele dou\ axe sunt complementare,

condi]ionându-se reciproc, universalitatea, `n particularul cultural

specific al unei na]iuni, iar particularul `n universalul Logosului-

Iubire a Teantropului Iisus Hristos. Prin rela]ia sa vertical\ cu Dumne-

zeu, f\cut\ cu putin]\ prin credin]\ [i celebrat\ euharistic, cre[tinul

va primi, de sus, harul lui Dumnezeu, printr-un model paradigmatic

supranatural, dar [i natural, `n acela[i timp, model care se afl\ din-

colo de circularitatea natural\ vicioas\ a individualismelor tat\lui

minciunii (Ioan 8, 44). Prin eforturile unei vie]i puse sub semnul

Crucii, primit\ din puterea jertfei euharistice a lui Iisus Hristos, cre-

dincio[ii au `n]eles, de-a lungul tuturor timpurilor, s\ fie preg\ti]i [i

transpu[i `n starea de jertf\ a lui Hristos, Care S-a dat pe Sine mor]ii,

devenind izvorul `nvierii noastre (Sfânta Liturghie, al treilea tropar

dup\ ie[irea cu Cinstitele Daruri) `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Exem-

plul vie]ii lor transfigurate de Sfânta Tain\ a Euharistiei prin splen-

doarea adev\rului moral promovat de aceasta va lumina toate epo-

cile istoriei, plecând de la Unicul Adev\r identificat `n Persoana lui

Iisus Hristos, ce le va trezi (con)[tiin]a de via]\ d\t\toare contra unei

lumi `ntunecate de pseudo-afirma]iile tat\lui minciunii (Ioan 8, 44),

via]a credincio[ilor fiind, astfel, `ntr-o mi[care de `naintare neconte-

nit\ spre ]inta asem\n\rii cu modelul suprem, al Mântuitorului Iisus

Hristos. Euharistia se va constitui, astfel, din multiple sim]iri, acte

[i semnifica]ii, ce pornesc dintr-un dialog permanent reversibil `n

triunghiul existen]ial Dumnezeu – om – lume. Ea va fi o expresie a

fidelit\]ii iubitoare de Dumnezeu, prin „Hristos, Acesta producând

`n\untrul nostru o dispozi]ie sau o stare de jertf\, nu prin imitare,

ci prin iradierea st\rii Lui `n noi. Mai mult, El este `n noi `n[ine `n

stare de jertf\ permanent\ pân\ la sfâr[itul veacurilor”3. Aceast\ pre-

zen]\ a Lui nu este ceva ideatic, „ci o prezen]\ iradiant\ care leag\,

`n mod tainic, comunitatea cu aceast\ prezen]\”4, care va fi m\rturisit\,

de multe ori, `n chinuri [i `n umilin]\, dar [i cu dobândirea cununii

`nsângerate [i sfinte a Bisericii, precum cea a sl\vitului Voievod

3 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Liturghia comunit\]ii [i jertfa interioar\ `n

vi-ziunea filocalic\, `n „Ortodoxia”, XXX (1978), nr. 1-2, p. 396.
4 Idem, Teologia Euharistiei, `n „Ortodoxia”, XXI (1969), nr. 3, p. 352.
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Constantin Brâncoveanu. Cuvintele acestuia: „Fiii mei, fi]i curajo[i!

Am pierdut tot ce-am avut `n aceast\ lume. Cel pu]in, s\ salv\m su-

fletele noastre [i s\ ne sp\l\m p\catele cu sângele nostru!”5 sunt un

astfel de exemplu gr\itor. Acest studiu propune, `n acest context, un

discurs pe tema m\rturisitorului credin]ei [i a iubitorului de Carte

Sfânt\, d\ruit\ apropia]ilor s\i, a[a cum este Voievodul Constantin

Brâncoveanu. Acest drum deschis de puterea C\r]ii Sfinte va fi, ast-

fel, nu numai o veste bun\ (Evanghelie) pentru to]i oamenii de bun\

credin]\ din toate timpurile, dar [i o modalitate de rezisten]\ prin

cultura religioas\, pentru ap\rarea identit\]ii `n unitatea credin]ei `n

care ne-am n\scut. 

Rela]iile cultural-religioase ale Voievodului 

Constantin Brâncoveanu cu Biserica „Sfântul Nicolae” 

din {cheii Bra[ovului

Urcat pe tron pe 28 octombrie 1688, la numai 34 de ani – `n con-

di]iile `n care unii boieri din opozi]ie `l vedeau pe tronul }\rii Ro-

mâne[ti fie pe nevârstnicul fiu al lui {erban Cantacuzino sau pe

ginerele acestuia, aga Constantin B\l\ceanu –, calit\]ile de foarte bun

strateg, diplomat, dar [i conduc\tor `l vor impune pe Constantin Brân-

coveanu ca cea mai bun\ alegere a momentului din partea boierilor

]\rii: „(…) [i f\cur\ socoteal\ c\ logof\tul Constantin Brâncoveanu

este de neam al lui Matei Vod\ [i are [i alte bun\t\]i, blânde]i [i

altele, s\-l ridice pe dânsul domn, c\ci ca om este `n vârst\, de va putea

chivernisi domnia cum se cade, `n vreme ce ]ara este ocolit\ de o[ti

[i de primejdii... {i aleser\ pe Constantin logof\tul Brâncoveanu s\ le

fie domn [i se ridicaser\ cu to]ii, din curtea domneasc\, [i merser\ la

mitropolie, unde este obiceiul a se pune domnii [i-n dat\ ce sosir\

acolo... ziser\ cu to]ii: Logofete, noi cu to]ii pohtim s\ ne fii domn!

El zise: Dar de ce a[ vrea eu domnia, de vreme ce, ca un domn, sunt

la casa mea, nu-mi trebuie[te s\ fiu! Iar ei ziser\: Ne rug\m, nu l\sa `n

]ar\ s\ intre al]i oameni sau r\i, sau nebuni s\ o strice, ci fii! {i-l luar\

de mâini, [i-l `mpingeau de spate...”6. Aceast\ alegere, bine gândit\,

era justificat\ de vasta experien]\ pe care Constantin Brâncoveanu a

5 L.S. Desartovici, Martiriul Sfin]ilor Brâncoveni, Editura Sofia, Bucure[ti, 2007.
6 Constantin Greceanu, Istoria }\rii Române[ti de la octombrie 1688 pân\ la

martie 1717, Bucure[ti, 1959.
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dobândit-o `ncepând cu vârsta de 20 de ani, `n 1674, ca al doilea

postelnic (vftori postelnic), `n timpul lui {erban Cantacuzino, apoi ca

al doilea logof\t (vftori logof\t), `n 1676, `n timpul domniei lui

Duca Vod\, mare ag\, la 25 de ani, comandant al trupelor, r\spun-

z\tor de paza capitalei, ispravnic de scaun, mare postelnic, `n 1682,

[i mare sp\tar (echivalent cu func]ia de general al poli]iei [i ministru

al Ap\r\rii), ca s\ nu mai vorbim de calit\]ile sale diplomatice, când

a fost trimis de unchiul s\u, {erban Cantacuzino, `n solie nu numai

la prin]ul Mihai Apafi `n Transilvania, dar [i la `mp\ratul austriac [i la

]arul Rusiei. A[a gândea [i vestitul Mitropolit Antim Ivireanul, viitor

sfetnic al domnitorului Brâncoveanu, care scria despre acesta: „Se

roag\ lui Dumnezeu cu c\ldur\, ca s\ dea putere dintru `n\l]imea

l\ca[ului S\u [i prealuminatului nostru domn, pe care Pronia Sa l-a

ales [i l-a pus peste acest norod, ca s\ poat\ chivernisi cu `n]elep-

ciune, s\ ]in\ `ntreaga turm\ ce i s-a `ncredin]at `n mul]i ani, lumi-

nat, cu fericit\ s\n\tate [i s-o apere de lupii cei v\zu]i [i nev\zu]i”7.

Timp de 26 de ani, cele peste 13.000 de documente emise de cance-

laria domneasc\ a lui Constantin Brâncoveanu, documente care ne-au

r\mas `n diferite arhive8, ni-l prezint\ ca pe un conduc\tor deosebit

de activ, ridicându-se mult deasupra fr\mânt\rilor politico-economice

[i social-religioase ale timpului, prin p\strarea unui echilibru diplo-

matic fa]\ de cele dou\ mari imperii ale timpului, turc [i austriac,

care `ncercau s\ aib\ puternice implica]ii `n destinul ]\rii. ~n acest

context g\sim [i numeroase m\rturii privitoare la rela]iile politico-

economico-religioase ale Voievodului Brâncoveanu cu Cetatea Bra-

[ovului9, dar [i cu Biserica „Sfântul Nicolae” din {cheii Bra[o-

vului10, v\zut\ ca un bastion al ap\r\rii libert\]ilor [i drepturilor re-

ligioase ale credincio[ilor ortodoc[i români din Transilvania. Aceste

rela]ii au avut dou\ etape: `ntr-o prim\ etap\, pân\ la 1690, rela]iile

au fost mai reci11, din cauza diferendelor economice intervenite `ntre

7 Antim Ivireanul, Opere, edi]ie `ngrijit\ de Gabriel {trempel, Bucure[ti, 1972,

p. 22.
8 Arhiva Muzeului primei [coli române[ti din {cheii Bra[ovului fiind un exemplu.
9 Radu Manolescu, Comer]ul }\rii Române[ti [i Moldovei cu Bra[ovul. Sec.

XIV-XVI, Bucure[ti, 1965; Ion Bogdan, Documente [i regestre privitoare la rela-

]iile }\rii Române[ti cu Bra[ovul [i Ungaria. Sec. X [i sec. XVI, Bucure[ti, 1902.
10 Sterie Stinghie, Documente privitoare la trecutul românilor din {chei, Bra-

[ov, vol. I-VI, 1889-1906; Candid Mu[lea, Biserica Sfântul Nicolae din {cheii Bra-

[ovului, vol. I, 1945; vol. II, 1946; vol. III (`n manuscris). 
11 Nicolae Iorga, Bra[ovul [i românii, Bucure[ti, 1905, p. 161.
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negustorii de dincolo [i de dincoace de mun]i, dar [i din cauza auto-

exilului multora dintre boierii din opozi]ie – precum aga Constantin

B\l\ceanu, care s-au refugiat din ]ar\ la Bra[ov, tr\ind cu speran]a

c\ vor primi ajutor de la austrieci. A doua etap\ `ncepe dup\ b\-

t\lia de la Z\rne[ti, b\t\lie desf\[urat\ pe 11/21 august 1690, `ntr-o

zi de luni, când Constantin Brâncoveanu a dobândit o victorie zdro-

bitoare asupra trupelor imperiale conduse de generalul Donat Heiss-

ler, cancelarul Mihai Teleki [i aga Constantin B\l\ceanu – care a fost,

de altfel, [i unica12 `n `ndelungata sa domnie, `ncât Nicolae Iorga

scria c\ „domnitorul a tras o singur\ data sabia: la Z\rne[ti”. Dup\

b\t\lie, acesta va veni la Bra[ov, a[ezându-[i tab\ra `n zona Cet\-

]uii, o cetate din lemn construit\ `n 1524, ca apoi, a doua zi, s\ par-

ticipe la „s\rb\torile române[ti” de la Turche[, S\cele, Teliu [i Prejmer.

~n ultima localitate, Voievodul Constantin Brâncoveanu va primi de-

lega]ia marchizului Doria, care `ncepe, prin taton\ri, s\ medieze

restabilirea leg\turile diplomatice ale imperialilor cu Brâncoveanu.

Cu diploma]ie, el va accepta acest dialog, participând `n localitatea

Cristian la solemnitatea proclam\rii lui Emerik Tokoly ca principe

al Transilvaniei. Aici, câ]iva solda]i turci `i vor aduce capul ag\i Con-

stantin B\l\ceanu, care va fi pus, ulterior, `n suli]\, la por]ile Bucu-

re[tilor, `n ziua de Sfânt\ Marie Mare, pentru c\ `n acea zi „se l\uda

B\l\ceanu ca va s\ fie `n Bucure[ti domn”13. Cu acest episod, ve-

chiul conflict cu partida B\l\cenilor se stingea [i pe terenul [cheian

al Bra[ovului `ncepeau frumoasele leg\turi ale voievodului cu Bise-

rica „Sfântul Nicolae”. El va fi ajutat `n demersul s\u de stolnicul Con-

stantin Cantacuzino, valorosul c\rturar, care `l va ajuta pe Brânco-

veanu s\-[i extind\ ac]iunea ctitoriceasc\ a daniilor, motivat `n aceast\

`ntreprindere [i de inten]ia de a-[i asigura, `n caz de primejdie, un

loc sigur, de refugiu, pentru familia sa `n Ardeal14. Ac]iunea ctito-

riceasc\ se va `ntinde, astfel, pe o arie `ntins\, de la Biserica din F\-

g\ra[ (1698), pân\ la Ocna Sibiului [i M\n\stirea Sâmb\ta de Sus.

~n aceast\ situa]ie, era de a[teptat s\ g\sim [i la Biserica „Sfântul

12 Dr. Lauren]iu Streza, Mitropolitul Ardealului, [i Pr. prof. dr. Vasile Olteanu, Sfân-

tul Constantin Brâncoveanu [i bra[ovenii, Editura Andreian\, Sibiu, 2014, p. 61.
13 Anton-Maria del Chiaro, Istorie delle moderne rivolizioni della Valachia, Ve-

ne]ia, 1718, apud Constantin Rezachievici, Constantin Brâncoveanu, Z\rne[ti, 1690,

Editura Militar\, Bucure[ti 1989, p. 206.
14 Veniamin Toh\neanu, Mân\stirea „Constantin Brâncoveanu” de la Sâmb\ta,

Sibiu, 1970.
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Nicolae” o astfel de contribu]ie arhitectonic\ brâncoveneasc\, [tiut\

fiind contribu]ia predecesorilor s\i, precum Aaron Vod\, Gheorghe

{tefan al Moldovei, Neagoe Basarab, Nicolae P\tra[cu [i Petru Cer-

cel al }\rii Române[ti. ~n demersurile sale, el va lua [i ini]iativa, `n noul

context al dialogului cu imperialii, de a-[i cump\ra mai multe pro-

priet\]i, ca nobil ilustrisimum al Bra[ovului.

~n 1967, se vor descoperi `n partea de nord a bisericii, ca o con-

firmare, forme ornamentale [i de construc]ie tipice stilului brânco-

venesc. Constantin Dobriceanu, cel care s-a ocupat de lucr\rile de

restaurare la aceast\ biseric\, va scrie `n Revista „Astra” despre

aceast\ important\ descoperire15, afirma]ia sa devenind pertinent\,

`n condi]iile `n care lecturând catastifele din {chei afl\m despre nu-

meroasele danii ale voievodului [i ale familiei sale. Cel mai vechi

catastif, `nceput `n 1683 de David Corbea, consemna `n capitolul

„Izvoduri pentru bunurile bisericii” numeroasele danii din partea

familiei Brâncoveanu, dar [i a rudeniilor sale, {erban Cantacuzino,

Mihail Cantacuzino sp\tarul, Pârvu Cantacuzino logof\tul [i chiar

de la adversarul s\u, aga Constantin B\l\ceanu16. ~n urma acestor

danii, Constantin Brâncoveanu se considera „protectorul românilor

din {chei”, pe care `i sf\tuie[te cu bun\tate p\rinteasc\ [i `i doje-

ne[te când gre[esc. De multe ori, va chema la curtea sa epitropia

bisericii cu registrele l\ca[ului de cult pentru a le verifica, ca s\ nu

mai vorbim de faptul c\ domnitorul se va implica direct `n alegerea

gocimanilor – reprezentantul epitropiei – a[a cum s-a `ntâmplat `n

1709, când `l trimite pe Mihai Cantacuzino pentru prezidarea ale-

gerilor17. ~n vremurile tulburi care vor urma, a[a cum va fi dup\

anul 1701, Constantin Brâncoveanu le va asigura românilor de la

Biserica „Sfântul Nicolae” din {chei fondul de carte religios ortodox

necesar rezisten]ei prin cultur\, `n fa]a presiunilor unia]iei. La fel,

dasc\lii pentru [coal\ [i preo]ii ortodoc[i din zona Transilvaniei [i

zona }\rii Bârsei vor fi ale[i s\ slujeasc\ „numai `n urma binecu-

vânt\rii date de mitropoli]ii }\rii Române[ti Teodosie [i Antim

Ivireanul”. Un exemplu concludent este protocolul scris pe 15 fe-

bruarie 171318, unde ne este prezentat\ hirotonia unui diacon [i a

15 Constantin Dobriceanu, O important\ descoperire istoric\ `n {cheii Bra[o-

vului, `n „Astra”, Bra[ov, nr. 5, mai, 1968.
16 Pr. prof. dr Vasile Olteanu, op. cit., pp. 96-99.
17 Ibidem, p. 99.
18 Arhiva Muzeului „Sfântul Nicolae”, fond ,,Protocoale”, catastif  3, p. 90.
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unui gr\m\tic din {chei de c\tre Mitropolitul Antim Ivireanul la Bu-

cure[ti, ca apoi, dup\ trei luni, pe 17 mai 1713, s\ mai fie hirotoni]i

pentru Bra[ov al]i doi gr\m\tici, la Bucure[ti, de acela[i Mitropolit

Antim Ivireanul.

C\r]i brâncovene[ti consemnate ca danii 

`n diferitele catastife, protocoale [i manuscrise 

din arhiva Bisericii „Sfântul Nicolae” 

~n timpul celor 26 de ani de domnie, Voievodul Constantin Brân-

coveanu, el `nsu[i crescut `ntr-un mediu cultural deosebit, a [tiut

s\ se `nconjoare de o pleiad\ de c\rturari deosebi]i, precum Radu

Popescu [i fra]ii Radu [i {erban Greceanu, Mitropolitul Antim Ivi-

reanul, originar din Georgia, [i Episcopul Mitrofan al Buz\ului, din

Grecia. ~n vremea sa se vor tip\ri zeci de c\r]i `n limba greac\ sau

cu text bilingv, [i mai ales `n limba român\, majoritatea dintre ele

fiind c\r]i biserice[ti, scrieri istorice sau filosofice. Ne vom referi

numai la primele [i la ajutorul acordat de voievod credincio[ilor

ortodoc[i de la Biserica „Sfântul Nicolae”, `n lupta acestora pentru

ap\rarea credin]ei str\mo[e[ti, omul de leg\tur\ dintre domn [i [che-

ieni fiind David Corbea. ~n cel mai vechi catastif, `nceput la 1683,

pân\ `n 1813, `ntocmit de acesta, la capitolul intitulat „Izvod pentru

c\r]ile ce se afl\ `n sfânta Biseric\ la {cheii Bra[ovului tot anume [i

care cine au dat c\r]ile”, g\sim c\ `nsu[i Constantin Brâncoveanu a

d\ruit mai multe c\r]i de cult, dintre care, la loc de cinste, Biblia ro-

mâneasc\ de Constantin Brâncoveanu B\r\rab\ Voievod, care a fost

identificat\ `n fondul de „Carte veche” din arhiva muzeului din {chei19.

~n foaia de titlu se precizeaz\ c\ aceast\ Scriptur\ dumnezeiasc\ s-a

tradus din limba greac\, din porunca preabunului cre[tin [i luminat

domn Ioan {erban Cantacuzino, la `ndemnul marelui logof\t Con-

stantin Brâncoveanu, nepot de sor\ al domnitorului, `n timpul Mitro-

politului Teodosie, `n cel dintâi an al domniei lui Brâncoveanu, `n

1688. Este o lucrare tip\rit\ pe dou\ coloane, legat\ `n lemn [i piele

galben\, ornamentat\, titlul tip\rit fiind `n ro[u [i negru, `ncadrat de

un chenar de flori. Pe pagina a doua a foii de titlu apare stema lui {er-

ban Cantacuzino, cu vulturul bicefal, dar [i stema lui Brâncoveanu,

19 Arhiva muzeului, fond Carte Veche, inv. 133.
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vulturul cu crucea `n cioc. Pe aceea[i foaie de titlu se g\sesc câteva

versuri omagiale ale logof\tului Radu Greceanu:

„Soarele, luna, gripsorul [i corbul `mpreun\,

`nc\ [i spata cu buzduganul spre laud\ s\ adun\.

{i-acestea, doamne-]i `mpletesc stem\-`nfrumuse]at\,

`n loc de p\rin]i, soarele [i luna ]i se arat\.

Lumin\toriu n\scându-te, neamului [i mo[iei,

preavrednic st\pânitoriu ]\rii [i poli]iei.

Iar\ corbul care au hr\nit pre cel fl\mând, Ilie,

aduce-]i, doamne, cu crucea, putere [i t\rie.

~ntinde-te ca gripsorul, spre toate st\pâne[te,

[i cu spata [i cu buzduganul, spre vr\jma[i izbândea[te.

Spre cei v\zu]i [i nev\zu]i, cu mare biruin]\,

precum rug\m pre Dumnez\u, cu mult\ umilin]\,

S\ te-nt\reasc\ minunat, `n domnie sl\vit\,

cu pace [i cu lini[te, cu via]\ norocit\,

{i `ntru-al S\u Dumnez\iescu l\ca[ [i fericire

s\-]i dea Cerescul ~mp\rat parte de mo[tenire”.

Al\turi de aceast\ carte, la loc de cinste, se g\sesc inventariate, `n

acela[i catastif, la pagina 87: „Praxiu românesc de la {erban Can-

tacuzino; Evanghelie rumâneasc\ de la {erban Cantacuzino Voie-

vod, cu dou\ table ferecate; Dou\ m\rg\rituri ale lui Ioan Zlataus,

române[ti, date de Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod”. La

pagina 89 g\sim, la fel: „Dou\sprezece Minee tiparnice, foarte cu

treab\, date de M\ria Sa Constantin Vod\ Brâncoveanu Basarab;

1 Triod Postna-Penticostar, de la M\ria Sa Constantin Vod\ Brânco-

veanu Basarab; 1 Penticostari de la Constanin Voevod; (...) 1 Apostol

românesc, de la Constantin Vod\ Brâncoveanu, dat de preotul Ioan;

O liturghie româneasc\ cu Moltivelnic, dimpreun\ dat de dum-

nealui postelnic {erban Cantacuzino; 1 Octoih rumânesc de la Con-

stantin Vod\ Brâncoveanu, dat de c\pitan Giurc; 1 Minei din luna

mai s-au dat de Radu Priocop de cele ce s-au scos de Constantin

Brâncoveanu”20. Din lucr\rile de mai sus, o parte dintre aceste exem-

plare le g\sim, ca material documentar, `n expozi]ia permanent\

organizat\ prin eforurile distinsului preot profesor Vasile Olteanu,

20 Dr. Lauren]iu Streza, Mitropolitul Ardealului [i Pr. prof. dr. Vasile Olteanu,

op. cit., p. 114.
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expozi]ie intitulat\ „Constantin Brâncoveanu [i Bra[ovul”. Aici apar,

astfel, lucrarea lui Ioan Zlataus, M\rg\ritare, ap\rut\ `n Bucure[ti,

`n 1691, care s-a f\cut „din porunca [i cu toat\ cheltuiala prealumi-

natului [i blagogestivului Domnu [i obladuitoriu a toat\ }ara Româ-

neasc\, Ioan Constandin B\s\rab\ Voevod”. Aceasta cuprinde mai

multe cuvinte de `nv\]\tur\, de `n]elepciune, „asupra l\comiei” (cu-

vântul 5, lista 28), „asupra necuratei mândrii [i de[artei m\riri”

(cuvântul 6, lista 31), „asupra poc\in]ei [i spovedaniei” (cuvânt 9,

lista 45), „asupra zavistiei [i urâciunii” (cuvânt 10, lista 52); „asupra

]inerii mâniei [i a ]inerii vr\jm\[iei” (cuvânt 11, lista 55); asupra „sme-

reniei [i drept\]ii” (cuvânt 22, lista 22); „asupra bog\]iei [i s\r\ciei”

(cuvânt 25, lista 131) [.a.21. O alt\ lucrare este Sfânta [i Dumne-

zeiasca Evanghelie, tip\rit\ la Bucure[ti, `n 1693, unde g\sim pe

versoul paginii de titlu, `ncadrat\ de cuvintele `n limba greac\, ur-

m\toarea `nsemnare: „Cu mila lui Dumnezeu, Ioan Constantin Basa-

rab\ Voevod, domn [i st\pânitor peste toat\ Ungrovlahia”, urmat\

de opt stihuri „politice[ti asupra prealuminatului [i blagogestivului

domn Ioan Constantin: Ferici]i domni ai }\rii Rumâne[ti, vesti]i aceia

mari B\s\r\be[ti. Luminate doamne, fire[te te-au n\scut [i podoab\

]\rii ace[tia te-au f\cut, iar\ Dumnez\u, cerescul ~mp\ratu, cu domnie

`nsu[i te-au curunatu, arme de biruin]\ `nc\ `]i d\ruie[te `mpotriva

vr\[ma[ilor biruitor te v\znisia[te. {i puternica arm\ domneasc,

cruce, ca s\ te p\zeasc\. Cu aceste dar\, doamne Constantine bine

te-`nt\re[te, c\ Domnul e cu tine, ca Domnul Cerescu s\ te `nvred-

niceasc\ dup\ aceast\ via]\ [i la cea cereasc\”22. O alt\ edi]ie din

Sfânta [i Dumnezeiasca Evanghelie a fost publicat\ la Snagov, `n

1697, dou\ exemplare fiind donate [cheienilor, „cu voia prealumi-

natului [i `n\l]atului domn [i obl\duitor a toat\ }ara Româneasc\, io,

Constantin Brâncoveanu (...) [i cu Kir Teodosie, Mitropolitul a toatei

}\rii Române[ti [i exarhul plaiurilor”23. La fel, `n vechiul catastif al

Bisericii din {cheii Bra[ovului mai g\sim „12 Minee tiparnice toate cu

t\blie date de M\ria sa Constantin Voevod Brâncoveanu”24. Toate cele

dou\sprezece Mineie, pe fiecare lun\, au ap\rut la Buz\u, `n 1698, cu

Tipicul [i Parimiile [i Sinaxariul pe limba româneasc\ den porunca

21 Ibidem, pp. 114-115.
22 Ibidem, p. 117; inventar 2431.
23 Ibidem, pp. 124-125, C.V. 2609.
24 Ibidem, p. 126, Catastif 1, p. 89.
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[i toat\ cheltuiala prealuminatului domn, io, Constantin Basarab\

Voevoda, obl\duitor a toat\ }ara Româneasc\, Mitropolit fiind a

toat\ }ara Kir Teodosie. Interesant este c\ numai primul minei, pe

lunile martie [i aprilie, pe versoul foii de titlu, unde se afl\ stema brân-

coveneasc\, p\streaz\ „stihuri politice 10 asupra stemei prealumi-

natului, sl\vitului [i blagogestivului, io, Constantin B(asarab\) Voe-

voda”25. O alt\ carte din catastiful Bisericii „Sfântul Nicolae” din {cheii

Bra[ovului este Chiriacodromion – Evanghelie ~nv\]\toare, ap\rut\

la Alba-Iulia, `n 1699, ea fiind prima carte tip\rit\ din `ndemnul lui

Brâncoveanu `n Transilvania. Titlul complet este Chiriacodormion

sau Evanghelie `nv\]\toare, care are `ntru ea Cazanii la toate

duminicile prestre an [i la praznicele domne[ti [i la sfin]ii cei

numi]i, `n continuare, ea cuprinzând numele conduc\torilor timpu-

rilor, precum „Iosif Leopold, craiul Budei [i al }\rii Ungure[ti [i al }\rii

Ardealului (...) gubernator }\rii fiind M\ria sa Bamfi Gheorghie,

cu blagoslovenia Mitropolitului Chir Atanasie, Mitropolitul }\rii”26.

O lucrare de valoare inestimabil\ pentru cultura româneasc\ este

[i Carte sau Lumin\, de ieromonahul Antim Ivireanul, viitor mitro-

polit, tip\rit\ `n 1699, la Snagov, a c\rui titlu pe larg este Carte sau

lumin\ cu drepte dovediri din dogmele Bisericii R\s\ritului asupra

dejghin\rii papista[iilor, descoperit\ [i a[ezat\ de prea`nv\]atul

ieromonah Maxim Peloponesianul, acum `ntâiu tip\rit pre limba

rumâneasc\ cu porunca [i toat\ cheltuiala a preluminatului [i

`n\l]atului domn [i obl\duitoru a toat\ }ara Româneasc\ Ioan

Constandin Brâncoveanu Voevod27. Con]inutul c\r]ii se refer\ la con-

testarea inova]iilor Bisericii Romano-Catolice asupra mai multor pro-

bleme dogmatice, precum: „Pentru noao aflare de a fi Papa alu Ru-

mânului `ncep\toriu [i capu tuturoru; pentru purcederea Sfântului

Duhu; pentru azime; pentru mutarea, adec\ schimbarea fiin]ei Tai-

nelor; pentru focului cur\]itoriu ce-i zic purgatoriu; [i pentru luata

bucurie a drep]ilor, a de c\te de [i-au luat f\g\duin]a deplin”28.

La loc de cinste se afl\, de asemenea, [i lucrarea Triodion, ti-

p\rit\ la Buz\u `n anul 1700, pe foaia de titlu g\sindu-se, `n limba

român\, cu grafie chirilic\, aceast\ `nsemnare: „Acest Triod d\ruitu-l-au

25 Ibidem, p. 127, nr. inv. 98.
26 Ibidem, p. 136.
27 Ibidem, p. 142; nr. inv. 330.
28 Ibidem.
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la sfânta Biseric\ de la Bra[ov din {cheai M\ria sa Constantin Ba-

sarab Brâncoveanu, s\ fie poman\ neclintit\ `n veci”. Pe versoul filei

de titlu se afl\ stema brâncoveneasc\, urmat\ de un laudatio, `n

dou\sprezece stihuri de tip politic29. 

O alt\ lucrare este Penticostarion, tip\rit\ la Buz\u, `n 1701, [i care

se p\streaz\ `n {cheii Bra[ovului `n dou\ exemplare. Pe ultima fil\

de titlu se arat\ importan]a actului de binefacere prin medierea

cuvântului [i al c\r]ii care `ntotdeauna duce la luminare: „Ace[ti po-

runce prooroce[ti, supuindu-m\ mult eu, p\c\tosul [i nevrednicul

rob al ~mp\ratului mie st\pân Hristos (...), nu putui a pune `n uitare

sau a ]inea cuvântul ascuns ca luminarea sub vas, ci cu ajutorul lui

Dumnezeu am `nsemnat aici cele ce se cad\ a se [tii la to]i ce vor

citi”30.

Liturghierul de la Buz\u, care a ap\rut `n 1702, este o alt\ lu-

crare care prin grija domnului Brâncoveanu a fost donat\ Bisericii

„Sfântul Nicolae”. De data aceasta, textul liturgic este `n limba slav\,

iar indica]iile tipiconale sunt `n limba român\: „Sfânta [i Dumne-

zeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Zlataust, a marelui Vasilie [i a

Sfântului Grigorie Dvoeslov, carea iaste Prejdescenia, carea acum

de nou s-au tip\rit [i `n lumin\ s-au dat, `ntru folosul preo]ilor [i dia-

conilor, ca s\ poat\ lesne a sluji cum se cade pre rânduiala ei, den

izvoadele grece[ti, tipicul pre limba rumâneasc\, scos [i tâlcuit din

porunca [i osârdia [i toat\ cheltuiala a prea cinstitului jupân {er-

ban Cantacuzino vel p\harnic, `ntru zilele prealuminatului blago-

gestivului domn io Constantin Basarab Voevoda, `ndrieptând cârma

Sfintei Beserici Preasfin]itul Kir Theodosie, arhiepiscop al toat\ Un-

grovlavia”31. 

Alte dou\ Liturghiere, tip\rite la Râmnic `n 170632, iar cel\lalt la

Târgovi[te 171333, au fost donate aceleia[i Biserici, unul fiind legat

`mpreun\ cu Molitfelnicul, la `mplinirea a 18 ani de domnie a Voie-

vodului Brâncoveanu, iar cel de-al doilea cu prilejul a 25 de ani de

domnie pe tronul }\rii Române[ti. O lucrare deosebit\ d\ruit\ româ-

nilor ortodoc[i de la Biserica din {cheii Bra[ovului este Apostolul de

29 Ibidem, p. 146; nr. inv. 916.
30 Ibidem, p. 150.
31 Ibidem, p. 156; C.V. 136.
32 Ibidem, p. 164, C.V. 342.
33 Ibidem, p. 167, C.V. 2255.
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la Buz\u, tip\rit `n 1704, episcop fiind Kir Damaschin. Pe versoul

foii de titlu se afla, la fel, stema brâncoveneasc\ cu mai multe ver-

suri de laudatio vrednicului domnitor Brâncoveanu; acest exemplar

nu s-a mai p\strat34.

Antologhionul tip\rit la Râmnic, `n 1705, p\streaz\ `n introdu-

cerea sa men]iunea c\ aceast\ lucrare, „floarea cuvintelor, cuprinde

`n sine toat\ slujba ce i se cuvine Sfintei Besearici peste tot anul,

acum `ntâiu, `ntre acest chip tip\rit [i a[ezat dup\ cel grecesc, `n

zilele prealuminatului [i `n\l]atului domn a toat\ }ara Rumâneasc\,

Ionn Constandin Brâncoveanu Basarab...”35.

Octiohul, tip\rit la Târgovi[te, `n 1712, „acum `ntâi t\lm\cit pre

limba rumâneasc\, spre `n]elegerea de ob[te [i tip\rit `ntru al 24 an a

`n\l]atei domnii a prealuminatului obl\duit\ru a toat\ }ara Rumâ-

neasc\, Ionn Constandin Brâncoveanu Basarab Voevod”36 [i Molitfel-

nicul, tip\rit tot la Târgovi[te, `n 1713, cu prilejul celor 25 de ani de

domnie, sunt ultimele materiale documentare care formeaz\ ex-

pozi]ia `nchinat\ marelui Voievod, ctitor de carte religioas\ pentru

ajutorul sufletesc al românilor ortodoc[i de peste mun]i37.

Concluzii

~ntr-o conjunctur\ politic\ `n care marile puteri `[i disputau he-

gemonia lor pe câmpurile de lupt\, precum r\zboiul austro-turc din

1673 [i 1699 sau r\zboiul ruso-turc din 1711, una dintre armele cele

mai sofisticate ale acestor puteri a fost sl\birea micilor popoare din

r\s\ritul Europei, inclusiv cele trei Principate Române[ti, prin des-

na]ionalizarea cultural-religioas\. Unia]ia de la 1700 este un astfel de

exemplu, românii ortodoc[i fiind considera]i apar]in\tori religiei

tolerate, dac\ nu acceptau unirea cu Roma. Marele Voievod Con-

stantin Brâncoveanu a tr\it din plin, `n acest context, nu numai

con[tiin]a p\str\rii fiin]ei na]ionale [i a credin]ei str\mo[e[ti, ci [i con-

[tiin]a unit\]ii poporului român prin religia ortodox\, el nef\când

deosebire `ntre românii de dincolo [i dincoace de Carpa]i, impli-

cându-se, cu timp [i f\r\ de timp, pentru ajutorarea lor. Una dintre

34 Ibidem, p. 159.
35 Ibidem, p. 163, C.V. 1619.
36 Ibidem, p. 164, C.V. 342.
37 Ibidem, p. 167, C.V. 868.
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c\ile prin care a p\strat aceast\ unitate de con[tiin]\ a fost rezisten]a

prin cultura c\r]ilor religioase, pe care le-a trimis, cu drag, românilor

ortodoc[i din {cheii Bra[ovului, [i nu numai. ~n arhiva muzeului din

{chei se p\streaz\, astfel, nu numai hrisoave sau documente brânco-

vene[ti, ci [i c\r]ile brâncovene[ti d\ruite pentru s\vâr[irea cultului

liturgic. Pentru acest lucru, `n memoria marelui voievod martir pen-

tru credin]\ [i neam, bra[ovenii au hot\rât ca una dintre str\zile

principale ale {cheiului s\ poarte numele de Strada Constantin Brân-

coveanu, aici fiind [i una dintre casele pe care marele voievod le-a

edificat `n arhicunoscutul stil brâncovenesc.


