
1687
Iar cînd au fost la vãleatul 7196 [1687], la dechem-

vrie 24 deni, pristãvitu-s-au cãtrã Dumnezeu ºi un co-
con al doamnei Elenei, anume Matei Cantacuzino53,
ce-au fost vel agã ºi fu îngropat la mãnãstirea frãþîne-sãu,
lui ªãrban Vodã, ce iaste din sus de Bucureºti, unde-i
zic Cotrãcenii, hramul ei Uspeniia Bogorodiþe54, fãcîn-
du-se mare pamete ºi mare milostenie sãracilor de frate-
sãu, ªãrban Vodã ºi multe slujbe dumnezeieºti pîn ce
s-au dat gropniþii în tinda bisearicii, de-a dreapta.

(Letopiseþ, p. 182)

1688
Dece ªerban Vodã, vãzînd împiedicarea lui Cante-

mir Vodã55, au strîns cîþiva boiari moldoveni ce iera în
Þara Româneascã pribegi, unii de frica lui Cantemir
Vodã, alþîi pentru frica poghiiazurilor leºeºti. Strînsu-i-au
pe toþi la dînsul la sfat, la Bucureºti. ª-au ales pe Ilie
Drãguþescu sã-l facã domn în Moldova, cu toatã chel-
tuiala lui, ca sã sã mîntuiascã de Cantemir Vodã, sã nu-i
mai fie piedicã. ªi n-au zãbãvit dup-acesta sfat ªerban
Vodã º-au murit. Dzic sã-l fie otrãvit fraþîi lui, stolnicul
Constantin ºi spãtarul Mihai56, cã era un om groaznic :
nu veghea nimãrui voia. Om mare la stat, cu ochi ca
de bou, harnic, milã fãcea mare la streini, la slujitori.
Cheltuia mult, sã-º facã nume, iar nu sã strîngã. 

(Neculce, p. 320)

53 Matei era fiul
postelnicului Constantin
Cantacuzino, fratele mai
mic al domnitorului
ªerban Cantacuzino
(1678-1688).

54 Biserica Cotroceni,
terminatã în octombrie
1682, a fost construitã
de ªerban Cantacuzino
pe locul alteia mai
vechi, din lemn. Aici se
ascunsese el, cu cîþiva
ani înainte, de teama
persecuþiilor lui Grigore
Ghica. Biserica, avînd
hramul Adormirea
Maicii Domnului ºi 
Sf. Fecioarã Maria, a 
fost dãrîmatã în 1984. 
În bisericã se pãstraserã
osemintele ctitorului, 
ale fraþilor sãi Matei 
ºi Iordache ºi ale 
altor Cantacuzini.

55 Constantin
Cantemir, domnul
Moldovei (1685-1692).

56 Între ªerban
Cantacuzino ºi fraþii sãi,
mai ales Constantin ºi
Mihai, exista o mare
discordie legatã de
moºtenire. Mama lor,
energica doamnã Elina
(care, la peste 70 de ani,
a pornit în pelerinaj 
la Sfîntul Mormînt), 
a încercat în zadar 
sã aplaneze conflictul.
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O vedere de ansamblu 
a Mãnãstirii Cotroceni 

ºi coloane din pronaosul 
bisericii fotografiate 

la începutul secolului XX.



ªi domniea foarte bine ºi þara încã se bucura cã
avea pace ºi odihnã ºi domnia lui arãta multã milã la
þarã. ªi au fãcut o sfîntã mãnãstire foarte mare ºi fru-
moasã din sus de Bucureºti, la sat la Cotroceni ºi alte
multe bunãtãþi ºi milostenii pe la sfîntul Ierusalim ºi la
Sinai ºi la Sfînta Gora. Aºijderea ºi doamna lui, Mariia,
încã au fãcut o mãnãstire în Bucureºti, dinaintea mã-
nãstirii Sãrindarului, cã sã chiamã biserica Doamnei.
Iar cînd au fost la leat 7197 [1688] octombrie 29 au
rãpusat ªãrban Vodã. ªi s-au strãns toþi boerii þãrii ºi
slujitorii ºi toatã curtea de s-au sfãtuit ºi aleserã din
mijlocul lor pe Costandin Brãncoveanul vel logofãt ºi-l
rãdicarã sã le fie domn, pentru cã-l ºtie toþi cã iaste om
blînd ºi milostiv ºi iaste boier de þarã. ªi dacã l-au aºã-
zat domn, scoasãrã ºi trupul rãposatului ªãrban Vodã în
mijlocul curþii domneºti ºi întîmplîndu-sã pãrintele Dioni-
sie, patriarhul Þarigradului în Bucureºti, au venit cu pã-
rintele Teodosie, mitropolitul þãrii ºi cu alþi arhierei
ºi egumeni ºi preoþi. ªi i-au fãcut pogrebanie cum sã
cade ºi l-au dus cu mare cinste de l-au îngropat în
mãnãstire la Cotroceni. ªi au domnit 9 ani ºi luni 10.

(Letopiseþ, p. 184)

1688-1689
Deci dupã acestea domniia ºi de la Potlogi s-au rãdi-

cat ºi la mãnãstire la Cotrãceni au venit, pentru cã nu
putea a intra în Bucureºti, fiind ciumã57 pre acele vremi
în tîrg, sãvai cã despre istovul ºi contenirea ei era aces-
tea toate, pentru nenumãrate pãcatele noastre socotin-
du-le cã venea, nici un fel de rãu vãzîndu-se cã nu

57 Dupã 1660 (vezi
nota 41) ciuma a
devenit aproape
endemicã în Þara
Româneascã, fãcînd
nenumãrate victime, mai
ales în Bucureºti. 
Era adusã de trupele
otomane ºi tãtãreºti, mai
tîrziu ºi de cele ruseºti.
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ªerban Cantacuzino 
(pictat în Biserica
Domneascã din
Tîrgoviºte). În timpul
domniei sale, Bucureºtii
s-au dezvoltat cultural 
ºi s-au îmbogãþit cu 
construcþii.

ªerban Cantacuzino, Doamna
Maria ºi fiul lor Gheorghe,
reprezentaþi pe o poalã de icoanã
lucratã pentru Mãnãstirea
Cotroceni în 1681.



lipsea dupã acest ticãlos de pãmînt. Însã aceste rele nu
era începute din zilele mãrii sale lui Costandin Vodã, ci
mai denainte cîtva, încã din zilele lui ªãrban Vodã.

(Greceanu, p. 23)

1691
Într-acest an, primãvara, au trãsnit clopotniþa cea

domneascã din Bucureºti, care mai nainte de Gligorie
Vodã era fãcutã, iar ªãrban Vodã o mai înãlþase mult.
Deci fiind o cãmarã dedesupt la mijlocul clopotniþii,
din nesocotealã s-au fost bãgat acolo într-acea cãmarã
iarbã de puºcã ce era domneascã, ca sã stea acolo. Iar
apoi iarba aceia au adus primejdie, cã rãdicîndu-se o
ploae iute într-o zi, la iunie în 25 de zile, cu tunete,
cînd au fost drept acel loc, foarte tare fulgerînd, tocma
acolo în clopotniþã în iarbã au trãsnit, ºi fiind iarbã
multã, au risipit clopotniþa pînã la pãmînt. De care
trãsnet spãrgîndu-se clopotniþa ºi aflîndu-se bãgaþi oa-
meni lîngã dînsa, aciuîndu-se de ploae, la cîþiva ºi
moarte s-au fãcut ºi betejune la alþii, iar în casele dom-
neºti nici o stricãciune nu s-au fãcut.

Dupã aceia mãria sa Costandin Vodã atunceaºi în-
datã au pus de au fãcut altã clopotniþã de iznoavã,
încã mai bunã de cum au fost întîi, puind ºi ceasnec
sus în clopotniþã ºi horã fãcîndu-i împrejur ºi acolo, în
hora aceea bãtea chindiia, care n-au fost mai nainte la
alþi domni.

(Greceanu, p. 53)
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Paginã de interior
(începutul domniei lui
Mihai Viteazul) din
Letopiseþul Cantacuzinesc,
una din cele douã 
cronici anonime muntene
din secolul al XVII-lea.

Palatul de la Potlogi, ridicat de Constantin Brâncoveanu între
1698 ºi 1714. În stînga, fotografia de acum aproape un secol
înfãþiºeazã un monument demn, închis în izolarea sa. Acelaºi
palat apare (dreapta) într-o stare avansatã de degradare în 1981.



1698
Aceastã curte a ceºtii sfinte biserici, hramul marelui

mucenic Gheorghie58, ce iaste închinatã preasfîntului
ºi de viiaþã dãtãtoriului mormînt al Domnului ºi spãsi-
toriului nostru Iisus Hristos, care sã vede împrejur zi-
ditã ºi tocmitã într-acesta chip, cu chilii dedesupt ºi al-
tele pre deasupra, cu toate odihnele ºi trebuinþele lor,
întãiul ºi den temeliia lor sãnt începute ºi pãnã la un
loc zidite cu cheltuiala lui Panaghiotachi, carele oare-
cînd tãlmaciu mare la Poarta turceascã au fost, dom-
nind pre acele vremi blagocestivul domn Io Antonie
Voievod, fiind cursul anilor de la Hristos 1670 ºi is-
pravnic fãcãnd pre dumnealui ªerban Cantacuzino vel
spãtar, fiind atunce au rãdicat rãndul cel de jos de
chilii ºi încã nu toate deplin. Dupe aceia murind Pana-
ghiotachi ºi cheltuiala de la dînsul s-au curmat. ªi aºa
au stãtut pãnã acum, în zilele luminatului ºi înãlþatului
Io Costandin Brãncoveanu Bãsãrab Voevod. Deci iarã
au început a sã zidi ºi a sã lucra, întãiu cele de jos
chilii ce rãmãsese neisprãvite, dupre aceia ºi casele pa-
trierºãºti cu tot rãndul celor dupre deasupra, pãnã s-au
ºi sfãrºit precum sã ºi vãd, la cheltuialã puind parte
preafericitul, preaînvãþatul ºi preaºtiutul pãrintele Dosi-
theu, patriarhul sfintei cetãþii Ierusalimului, care patrier-
ºiia încã din începutul aceºtii zidiri, parte ºi mai mare
înãlþatul domn dãndu. Ajutat-au la aceastã mare chel-
tuialã ce s-au fãcut ºi boierimea ºi alte mãnãstiri ale
þãrii, ºi neguþãtorii, cine cu ce au putut ºi s-a îndurat
pentru sufletele ºi bunã pomenire lor, ca sã fie ºi
preasfintei ºi marei a Ierusalimului case aceastã zidire

58 Biserica 
Sf. Gheorghe Nou a fost
construitã din lemn
înainte de 1575 ºi
reparatã în 1670-1672
de Panaiotaki Nikusios,
mare dragoman al
Porþii, care a ridicat în
jurul ei ºi primele chilii,
pentru gãzduirea 
ierarhilor ortodocºi 
aflaþi în trecere prin
Bucureºti. Constantin
Brâncoveanu a refãcut
întreaga construcþie, 
terminînd în 1698 
Hanul Sf. Gheorghe
Nou, dupã îndemnul
patriarhului Ierusalimu-
lui, Dositei.
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Pecetea oraºului
Bucureºti din 1698.

Biserica Sf. Gheorghe Nou
în cea de-a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea.



de mult ajutoriu ºi folos, ispravnic luminatul domn
puind pe Ianache Vãcãrescul vel agã ºi cheltuitoriu
lucrului acestuia Apostol neguþãtoriul, fiind egumen
Malahia ieromonahul pre acea vreme, pînã o au isprã-
vit la anul de la zidirea lumii 7207 ºi de la spãseniia ei
169959, mesiþa septemvrie 20, într-al unsprãzecelea ani
al domnii blagocestivului ºi înãlþatului mai sus po-
menitului Io Costandin Brãncoveanu Bãsãrab Voevod,
carele ºi astãzi stãpîneºte, a cãruia ani ºi norocire înmul-
þeascã-i atotþiitoriul ºi puternicul Dumnezeu. ªi am scris
eu Isar logofãt.

(Inscripþii, p. 378)

Într-aceastã varã s-au isprãvit ºi chiliile hanului de
la mãnãstirea lui Sfetîi Gheorghie de aicea din Bucu-
reºti, carele era fãcute mai de dãmult, din zilele lui
Antonie Vodã cel Bãtrîn, carele sã fãcuse cu cheltuiala
unui Panaiotache, ce fusese dragoman mare împãrãtesc,
însã numai aºa, cîte un rînd de bolte era fãcute. 

Iarã dupã aceia, cînd au fost în zilele mãrii sale lui
Costandin Vodã, dupã al 7 an din domniia mãrii sale,
apucatu-s-au mãria sa cu multã nevoinþã ºi cu multã
cheltuialã de au fãcut pe dãsupra celorlalte alt rînd de
chilii foarte bune ºi boltite jur împrejur ºi case patri-
erºãºti deosebi ºi alt rînd de case igumeneºti foarte
bune, cum sã cade, precum sã ºi vãd, care în 3 ani
acestea toate s-au fãcut, ºi acest bun lucru de folos ce
sã începuse, s-au isprãvit.

(Greceanu, pp. 98-99)

1702
Adecã eu, Pãrvul Mutul zugravul, împreunã cu fã-

meia mea anume Tudora scrim ºi mãrturisim cu aceas-
ta al nostru zapis ca sã fie de mare credinþã la mãna
dumnealui Radului vel clucer za ariia ºi a dumnealui
Iordache vel cãmãraº Creþulescu. Precum sã sã ºtie cã
i-am vãndut o casã aci în Bucureºti, dumnealor. Care
casã ne-au fost ºi noaã de cumpãrãtoare de la Anca
Trufãºoae.

ªi i-am vãndut de a noastrã bunãvoie derept taleri
45 ºi cu ºtirea tuturor vecinilor den sus ºi den jos, ca
sã fie dumnealor stãtãtoare ºi sã stãpãneascã dum-

59 În realitate, 
20 septembire 1698. 
La acea datã, începutul
anului se socotea 
de la 1 septembrie.
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Strada Lipscani, vãzutã
din Piaþa Sf. Gheorghe
Nou pe vremea cînd la
rãspîntie se mai gãsea 
un havuz.

Zugravul Pîrvu Mutu –
autoportretul sãu din 
biserica din Bordeºti
(Vrancea).



nealui cu bunã pace, precum am stãpãnit ºi eu. ªi la
aceastã tocmealã întãmplatu-se-au mulþi boiari care vor
iscãli mai jos. ªi noi, pentru mai adevãratã credinþã,
ne-am pus degetele, ca sã sã creazã.

ªi am scris eu Tudoraºcu logofãt cu zisa lor.
(Potra-Documente, III, p. 124)

Dat-am cartea vlãdiciei meale de întãrire popei lui
Iosif clisiariul ºi Stancului logofãt, ca sã aibã a þinearea
ºi a stãpãnirea loc sterp de 3 prãvãlii aici în Bucureºti.
Care iaste pe din jos alãturea cu podul cel mare care
merge la Tãrgul de Afarã ºi pã despre gardul viei mã-
nãstirei Stelii, drept unde se despart uliþile pre lãngã
prãvãliile jupãnului Pãtru abagiul, în lat stãnjeni 5 ºi în
lung stînjeni 7, cari li-au dat popa Bogdan snã popei
Nicãi clisiariul domnesc de pomeanã popei lui Iosif ºi
Stancului logofãt, de a lui bunãvoie ºi cu ºtirea fraþilor
ºi a tuturor rudeniilor lui precum mai pre larg aratã în
zapisul lui de danie, care iaste iscãlit de dãnºii de toþi,
întãrit încã ºi cu blestem asupra avericui s-ar scula sã stri-
ce aceastã pomeanã, care ºi vlãdicia mea l-am vãzut.

Care loc de prãvãlii iaste din 8 prãvãlii ce li-au fost
rãscumpãrat popa Bogdan de la Anastasie Verioti, care
i li-au fost vãndut vãru-sãu ªerban snã Ion logofãt za
vistierie. Ca sã le fie lor de moºtenire ºi stãtãtor în
veaci, sã-ºi facã prãvãlii au ce vor vrea pe dãnsul. Iar
lor ºi pãrinþilor lor veacinicã pomenire, luãndu-le popa
Iosif ºi numele lor ºi ale pãrinþilor lor scrise, ca sã le
pomeneascã la sfãnta liturghie cãt va trãi. 

Pentru care lucru am întãrit ºi vlãdiciia mea daniia
aceasta60, cu aceastã carte a vlãdiciei mele, cu mare
blestem ºi groaznicã afurisanie, ca vericine s-ar scula,
au popa Bogdan, au din fraþii lui, au din neamul lui,
au din alþi streini, mãcar orice fel de om ar fi, ca sã
strice aceastã danie ºi pomeanã ce au fãcut, unii ca
aceiia sã fie procleþi, afurisiþi, anathema de Domnul
nostru Iisus Hristos ºi de 318 sfinþi pãrinþi de la Nichea
ºi de alte toate sfinte sãboarã. Aºijderea ºi de vlãdiciia
mea, hierul, pietrile sã putrezeascã ºi sã se topeascã,
iar trupurile unora ca acelora sã stea întregi în veaci,
netopite ºi nedezlegate, parte ºi lãcaº sã aibã la un loc
cu Iuda ºi afurisitul Ariia.

Întãrind mai jos ºi cu iscãlitura vlãdiciei meale, aceas-
ta scriem Teodosie mitropolitul.

(Potra-Documente, III, p. 125)

60 Vezi nota 14.

61

Boier ºi jupîniþã 
din secolul al XVIII-lea.


