Actele doQlniei lui Şerban Caatacuziao aOate ia Colecţia de
„Documente" a Muuului Municipiului Bucurqti
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Desccendent 11 unei ilustre familii
bizantine, Şerban Cantacuzino s·a nlseut în
anull634 11,fiind aldoîlca fiualpostelnicului
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Ţării Româneşti. A primit o educa1ic
întâi la Şcoala boicreasci din
lnfiintali în unna insistcnfelor
1atllui,undeaavutocazia deveniînconlllctcu
ideile um11J1isrului Pantelimon Ligaridis,apoi
şcoall
gr«ească
de
la
la
Marea
Constantinopol, unde at!turi de • Iii viitori
oameni politici şi ctnurari rom iini - Nicolae
Milcscu, Dimitrie Cantemir nu patriarhul
Dosoftei. a putut ;mdia prinlrc altele şi
cursurile faimosului
profesor Gheorghe
Vl1Ssios, adcptolnco1ristotelismului " .
Reîntors în tari , Şerban îşi începe cariera politici , înlcsnili ol.ii de
pozi\ia familiei sale cit şi deunapn:ci abiltalentindomeniultrcburilordc
stat. Diverselcdn:glitorii pecarele-aocupat-marccupar,postelnic,logollit
al doilea, ş.o . i-au oferit posibilitatea de a se familiariza cu problemele şi
metodele de guvernare ale vremii, dar şi de a in\elege sistemul politic şi

aleasă. mai
Târgovişte,

otirudinea foţ.AdcSemîlunll,carc ave1uncvoiedcocâtmairapidlrevizuirc.
Dotoritlpozi1ieidc1inutcşiainfluen1eiexercitateînsocietatcaromlnească

jumă1a1eo secolului al XVII-i ea. Cantacuzinii au
duşmaniedecei afla!ilacârm a 1lriî.Ma iintii,îndecembric

de la

fost priviJi cu
1664,intrapeza
mlinAstirii Snagov, postelnicul Constantin Cantacuzino este suprimat, din

pC>runcaluidomnuluiGrigoreGhica,pentruovinădetnldarenedovedilA,şi

anumeclarflviza1domniaprin impunerea fluluisllu,Şerban'".
revenii de la asediul celA\ii Ujvar, lui Şerban i se va cresla
modalitatedcpcdcpsireacelorcarerâvneaudomnia.
Cu domnia lui Radu Leon încetează şi prigoana
Can1acuzinilor,astfelcAŞerbanîşireiacarierapolitîcil, fiind mare

Totodată,

nasul, ca
împotriva
postelnic,

dupăcarees1e1rimislaŢarigrodşiAdrîanopolcudîversetreburi.

Unneaz! a doua domnie a lui Grigore Ghica, când esle nevoii, în
1672,sllseascundlllamlnlstireaHangudinMoldovaşiapoislajungAîn

Transilvania, in timp ce fra1ii sAi erau închişi De aici pleacă la
Constantinopol pentru a-1 ,pârQ"' pc domn, dar este surghiunii în insula
Creta, în 1673.
.
Deşi noul domn, Gheorghe Duca,care fusesesprijinildcŞcrbansA
urce pe tronul Ţării Româneşti, i1 readuce în tari şi o pcrioadllde limpvor
aveabunere]a\ii,accsteasevordctcriorarapidşidatorillllcgi'.iturilor

inlrelinutc cu Doamna Anaslasia, devenind „un dublu rivaf", cum ne spune
del Chiaro. Şerban va fi înlemniiat şi chiar adus ,Jn doo rânduri .... /o
Bucureşti, să-i taie capur.i 1, însl este salvat te<:mai de intcrven!iilc Doamnei
şi ale fratelui ei, Lupaşcu Buhuş mare spătar, cumnal al viitorului domn.
Dându-şiseamacAtrebuies!iaini!iativa,la7o;;tombriel678,Şerban

fuge mai întâi ln plidurea Cotre<:enilor şi apoi la Poană. unde cu ajutorul
marelui vizir Kara Mustafa paşa va ob\ine domnia Ţlrii Român~li, dupll 19
noiembrie, la Adrianopol, unde a şi fost cUtllnit, iar puterea o va prelua,
efectiv,la6ianuarie 1679,odalAcusosireasalaBucureşti,pecândavea44
de ani,
Pe plan intern, domniasaautoritarll s-a baz.atlndeosebi pc marea
boicrimecucarefamiliasascînrudcaşiîşivaalcgechiardreglltoriisfatului

domnesc. A sprijinit dezvoltarea economiei, prin introducerea culturii
porumbului,astabilitunetalonagromensural, numi1,,s1ânjenullu1Şerbon
Voda'', echivalat cu 1,96 m., lncurajeaz! des\elenirea ogoarelor, esre
construit podul de la C!lugărcni, apoi Hanul ce-i va pune numele. ins!
progreselevremiivorfiumbritcdefiscalitateaaplsAtoareprincaredoreasA
acoperecheltuieliledein1re1inereafas1uluiCur!ii,afomilicişisus1inatorilor

sa1. de plată a oştirii, dar mai ales cererile neslAvilite ale tur<:ilor. A
manifestai interes faţlideînvăţjimântşi cultură, prin reorganizarea şcolii de
slavoniedelabisericaSf.GheorgheVei;hi,apusbazclev1ito1111:iAcademiei
domneşti,închiliileminllstiriiSf.Sava,undecursurileeraupredateînlimba

greacii,şinuinullimulrânddesubteascurileM1tropohe1au1cş1toseriedc

tîplrîturi, pre<:um Ll1urglller11I (1680), Evanghelierul (1682), dar mai eu
scamli Biblia, care ,,s-a 1ălmăc1/ d11pre limba e/meruc<i pre înţelegerea
/1ml>e1 româm:~·/1"', cc a apArut în noiembrie 1688, după moartea sa, pentru a
insunc1icredinias1rimoşcasciiinlimba1iiriişideariispândiş1iin1adccarte

A rcflcut clldirca Curţii Domneşti şi a ctitorit miinlstirea de la Cotroceni,
dev.nuiinecropollafarniliei, insemndemulpimîrepent111salvareasadin
mâinile vrlljmaşilor din timpul lui Gheorghe Duca.
Pcplanspiriiualşi-af!cutdinBiscricliunaliatpre!iosatâtpentrua·şi
consolidadomniacâtşipentruamen!incboicrimeainsupuncre. Astfel, în
aprilie 16791-areadusînscaunulmitropolitan peTheodosic. a intervenii pc
lângii principele Mihail Apari pentru eliberarea din 1cmm1ă a milropolimlui
de Alba-Iulia, Sava Brancovici. şi reinstalarea sa în fruntea bisericii
ortodoxedeacolo,iarullcriori-asprijinitpesuccesoriiacestuia,losifşi

loasaf, hirotonisi\i la Bucureşti. Autoritatea lui Şerbana fost resimjitiişi la
Constantinopol, unde a contribuit la inliiturarea patriarhului lacov şi
inloo;;uireosacuDionisielVSeroglanul,rudiiasa,lnanul 1682.
Pc plan extern, la începui, s-a ari.tal supus Porţ11 prin participarea la
expedi\ia otomani din Ucraina din 1679 şi mai apoi prin prezenta în
rânduriletrupelormareluivizirKaraMustafalaascdiul Vienei din vara lui
1683, îndeplinind doar rolul de aux1lian, in special de pontonieri. A
ravorizatschimbuldc mcsajclntrecar1ierclcascdiate ale Vienei şi trupele
ducelui Carol de Lorena cu Kaunitz.anaiin labiraotomanii. in continuare,
Şerbans-aS!rllduitdduclopohticldecchilibru,sărczisleatâtlncercărilor

de a subjuga !lira, cât şi poftelor cxpansiomstc ale Habsburgilor şi
polonilor, mascate sub fonna idealurilor religioase ,,de cruciadă'', care nu
Porţii

însemnauinesenţ1dec.i.1oaltiisubjugarc.
Şerban Cantacuzino a fost un personaj reprezentativ al epoo;;ii sale,
careaîmpletittradi\ionalismulr!lsărileancu unclctrllsiilurialemonarhului
modem din Europa celui de al XVII-iea veac
Cole<:jia de ,,Documeme" a Muz.eului Municipiului Buc11u11i
numiiriil86deactecareprovindmrăstimpulceloraproape10anideşedero
aluiŞerbanCanl.acuzinoîntronulTlriiRomlÎneljti.

Dupl forma în care ne-au parvenit pină aslAzi avem 182 de ac1c
originale, 3 copii romincşti şi una modernă. Pe de ahă panc sunt 3 acte
originalemul!iple, 12acteoriginalc.;ucopicromâneasclşi 10actccucopic
modernii, anate la acelaşi numAr de inventar sau la numere diferite.
Peanî,documenteleintemeproveni1edin1impuldornnieic11ntacuzinc
sunldistribuîleaslfcl:l679(10doc.),1680(28doc.),1681(10doc.),1682

(19doc.),1683(13doc.),1684(2Sdoc.),\685(37doc.),1686(18doc.),
1687(20doc.)şil688(6doc.).

ln ce priveşte data, 1oate au datare complell - văleor, fund şi z1,
cxccp!ic Beând acrul din 1687 (7196) octombrie 9, care are men\ionat şi
1111ul in milesim, respectiv „1688", insl. accs1a este calculat greşii şi
documentuldinl680(7188)februaric,acAruiziesteredatlprinslovo-cifra
.J"(JO),ceeaceestegreşil.

Din punct de vedere al nomenclaturii cel mai des tennen utilizat este
ccldc,.;wpis"cuvariantelesaledczapisdc:vinzare-eumpărare,mlrturic,la

care se adaugi. o scrisoare de z.llogire21 şi o alta de hoilmicîe 21 , o dială
(lcslament)l", un perilipsis, cărţi de hotărnicii ale boierilor precum şi trei
clr'!idejudccallaleîspruvnîcilorscaunuluiBucurcştilor1 5

Actele care provin din cancelaria domncascl folosesc termenul de
(povelhnîe) şi doarinlr-un singur caz avem mentional lcnncnul
(Krisov""I) la acrul din 1683 (7191) februarie 18
Categoriiledeemiten\iaicelorl86dedocumentcsuntdîversc.lncea
mai mare pane a lor, cmiten1ii sunt blrba!i care vând singuri, dar şi
.poruncă''

d~ .,hriso~"

rtiposatuluiVladCocorlscu-1684(7192)aprilie28şimaî 15, 1685(7193)
iulie 19 şi 20;jupâneasa Anca, vara Doamnei- 1687 (7195) ianuarie 26 şi
Pluna-1688(7196) iunie 16,sausuntmanorelaincheiereaunortranzac\ii
- l680(7l89)noicmbrie24şi 1684(7192)aprilie27. lnteresantlcstcşi
1ranzacfiainchciatlinuedoulfemci,da1Anddinl68S(7l93)iulie20.
Din punci de vedere social diversele tranzacjii sunt fllcutc dcc!ln:
oameni liberi, mici boieri, negustori, meş1eşugari, militari şi mari drcgltori.
Din totalul celor 186 de acte, 17 sunt emise de c!tn au1ori1atea
domneascl şi doar 4 documente au menjionat numele membrilor sfatului
domnesc, în calitate de manorî 29 • I>e asemenea doar 4 documente prezintl şi
semnlturuautograflladomnuluiio.
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Biserica este reprezenta!ll. de Mitropolillll Theodosiel' care primeşte
danii de moşii şi Jigani la Mitropolie sau confirmă im zapis; apoi egumenii
milnbtirilor Jitianu, Mihai-Vodă, Radu-Vodl şi Sf. Ecaterina, din Bucureşti,
monohi/cllugAri, care vând - Poisie, Theodosie de la milnhtirea Aninoasa,
Silivestru, schimbă - Athanasie ennonah de la mlnblirca Mihai-Vad.A şi
Gherasim de la Sf. Ecaterina, moşii, vii şi prăvălii, sau suni prezcnJi în
calitate de martori la diferite încheieri de lranzac\ii, ca de pildă Teohil,
Vărlan, Necodim, Dorothei, Donosie ş.a.; foane mul!i diaconi şi preoli,
precum Dumitru, Socol, Miele, Neculaic din Slimnic, S1an din Homeştî etc
De uemenea avem şi diverse categorii de militari, ai ciiror
reprezcnlan!i sunt men\iona1i ca vânz.litori - Oprea iuzbaşă, Ghiorghi!A
Văleanul iuzbaşl din Râmnic, zagan căpi1an şi Manca roş din Sineşti, dar şi
ca martori. cum ar fi Dragomir stegar, Lup ceauş, Vlad vătăşel de aprozi,
Opreasutaşşimul!ia]!ii"
Deşi toate actele con\in formula ,,sr.;riu fi miirlurisesr: e11 '
majoritateaac1elor1ranscrisenusuntau1ografealeemi1en1ilor,cis-aapela1
la cei care cunoşteau meşteşugul scrisului, ca de pildă: logofe!i, preoii şi
călugări, mici boieri, militari sau oameni simpli, care au rcdaclat 92 de
tranzac1iidintotaluldocumentelorcercetate.
Din punct de vedere al suportului material, avem doar 3 pergamentel\
restulactelorfiindscrisepe hlinie folioldifoliocusau l'llrli liligran.
Majoritatea documentelor sunt scrise cu cerneală de culoare brună, de
diferite nuan1e, dar şi cu cemeall neagrt, în timp cc pentru ornarea
invoca!iei simbolice, a literei ini1iale şi a monogramei domneşti s-a folosii

chinovarul,darşisoluliadeaur-3"'.

Stema Ţării Româneşti este redată în frontispiciul a două documente,
mai înlii în actul din 1679 (7187) ianuarie 21 esle reprezc:ntali acvila
cruciali inconjuratA de o cununii, în timp ce în actul din 1683 (7191)
februarie l8stemacstemaielabomtA-acvilacruciatlîncadraUideSoarelc
şi Crai nou, iar deasupra acvila bicefali, încoronall1, care line in ghiare
sceptrul şi sabia, lotul fiind lnconjuratdc o cununii de laur, ca semn al
dcsccndenfeibizantine.

5
1
ceara.
domnesc (4 doc.) imprimai în chinovar; apoi sigilii
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boiereşti

imprimate în

cemealll(6doc.)saunegrudefum(20doc.),unsigiliueclezias1icinnegru
de fum, cit şi semnlturi digitale ale diverşilor vinzlltori, cumpllrlltori sau
martori. Ointotaluldocumentelorsupuseaten1ic1doar27deuctenuuunici
unsemndevulidare.
Loculdeemiterecstemen!ionatîndoar8documente,peprimul loc
plasându-se or11Şul Bucureşti (S doc.), upoi satul Mărgineni, Roşi şi
mAnllstireaCotrocenicuciteunact.
ln ce priveşte provenienţa din cele 186 de ac:te ale domniei
cantacuzine 60 dintre acestea provin de la Epitropia Aşc:iărnintdor
Brâncoveneşti.

Sub aspectul valorificlrii anterioare momentului de fafli şi din
bibliografiaconsultaUI pânl ln preunt doar Sl de acte au cunoscut lumina
tipanllui sub diverse forme - edilii, reges!e, menţiuni sau fotocopii, restul
actelorfiindinedile.
ConJinutul actelor provenite din timpul domniei lui Şerban
Cantacuzino este divers. Aşadar, sunt menţionuli doi staroşti - Gheorghe
carecumpirllviîşî londinPloicşti,încalitatedcmartor;vlltafi-Ursiaşi

Stan. Acestora li se adaugi meşteşugari de diverse specializllri, ce apar
con.semnaji ln documente doar în calitate de manori la incheierea diverselor
tranzac!ii,cadepildllabugii,cllldArari,cojocari,croitori,curelari,herar,
măcelar, podar, şelar, şufarşi vierii•. Este men\ionat un Petco abagiu din
Călîneşticarevindeimpreunllcuso1ialui,Neacşa,panealordemoşiedela

DArmAneşu împreuni cu 3 roate de moart?', dar şi un Ion croitor care
primeşte zlllogirea unei moşiil'. Dil asemenea., inliilnim în aceste documente
negustori, aliit în calitate de vinzlltori - Mihul negu!ltoriul şi Nica cupcl,
ambii din Bucureşti 19, c.11 şi în calitate de manori, precum cupe!ii: Stan,
NeculaTighiceuşiAndronie40 .

ŞerbanVodlCantacuzinoapareindocumentelecercetatcnunumaiin

ca1itatede reprezentant al puterii centralecareemitelnalte acte, ci şi în
calitate de cumpan1tor de moşii la Furduieşti şi Cîumemic şi vad de moară în
apaD4mbovi1eidinjud. Ilfov, indoullac:tedin l684(7192)apr. 17. la un
moment dat este men1iona1l ,,Doamna", in calitate de vari a jupânesei Anca,
la 1687 (7195) ian. 26. Şi alji membri ai familiei sunt consemna1i, ca de
pildl: nepotul Şerban, fiul lui DrlghiciCantacuzino,încalitatedemanor la
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1680(7189) sept. 29, pccAnd erave/cimlraşşimaiapoiîncahtete dcw:I
cipîtan,clndd.17.apisdem.lrturiela1686(719S)oct.11.
Constantin Brflncoveanu, nepot de sor.I, pe care ii luase sub aripa sa
protectoare inel din 1663",apar<:incalitateoficiallde1spravnical
scaunului Bucureştilor, fiind OJe/ logoflU, cândallturi deCiirstea OJe/ vislier,
emitecartedejudecatlpentrualegereamoşieiBerciugovaluiPitrBŞCovitaf

de aprozî' 2, dar şi în calitate de pcraoani.particularli când cumpilr! pc
JigancaVişa' 1 saucstemartorladîfcritetranzac1ii,pecândocupadregltoria
demarespltarşimaiapoidemarelogoflt„.
Oraşul Bucureşti este men\ionat cu prilejul actelor emise de către
ispravnicii de scaun - Badee vei vomic, Cârstee vei vistier şi Constantin
Brâncoveanu vei logofllt, cer<:cmitcilrţidejudecatlsaucercelor 12 boieri
hotarnici sAaleagl moşia Berciugov. [ntcresantAesteşi povestea casei cu

grajd,cuhnieşilocingridit,aflateliinglgrădinadomneascil,caremailntii

sunt vândute de clU'e Matei Comlneanu lui Manolache vei clmlraş, apoi
sunt dăruite mănăstirii Sf. Ecaterina pentru ,,pomunu şipemru sufletele
pdrinţilor miei cu sd sd pomeneafcd şi lu s/6ntuljărtăvnic", pentru ca numai
peste câteva luni egumenul Gherasim sl le schimbe cu 5 pogoane de vie din
Dealul Bucureştilor, ce au aparţinut clucerului Apostol şi soliei sale,
Pluna".Apoiavemmen1ionatlopriv.llie,jaculdşic11/ocdef)'ăvălie'"' 6

situat.I pe UliJB cea Mare, spre Curtea Domnească, care este schimbatil cu
moşia Boteni, ce fusese dAruiti mAnAslirii Mihai-Vodi de cltre Radu
SAvescu,darşincgus1oridinoraşcerevindsingurimoşiisau11gani• 1 .

Dintre marii boieri ai perioadei se remarci vei

spătarul

Mihai

Cantacuzino(l2doc.),ve/clpitanşiapoivelserdarul lanilşCo10feanu(l2

doc.), postelnicul Radu Golescu (6 doc.), vei căpitan de lefegii, OJe/ armaş şi
ulterior vei comisul Şerban Vlldcscu (5 doc.) şi biv vei spillarU] Vintill
Corbeanu(2doc.),carecumpilriidîvcrsesalc,moşiisauvii,îarincalitatcde
vinzlitorîlavemdoarpevelbanulRaduNAstureldinFîer!ştiintr-unactdin

1684 (7192) aprilie 17. Se adaugi mulii alfi mici dregltori, cum ar fi:
Ciirstea portar din Mltlsari, Tudor Mujl.5cu logofllt, Mihalcea Mihilcescu
din Cindeşti, Danciu paharnic, Stoice logoflu, Stoian din Buz.lu, Matei
Bagdatclpitan,DrosupmllabdinZilnoaga,Panllogofllt,Zliganclpitan,
VasilicTatomirescuslujer,MAnlillilogoflltş.a
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Ta.tcaccstcavinsl n c prezinteso.;ietateamedievaliirominel'Sc.laşa

cum era ea în • doua jumi t.ate •secolului al XVII-iea şi lotodatA eviden!il..Z!
zestrea bogat! 1 patrimoniului arhivistic de care dispune Muzeul
Municipiului Bucureşti, care Spj:rlim cA i;c vaconcre1iz.a, cit mai curând,
într-o edi1iededocumente dedicat!accstuireprezentantdesc1mii 1lfamiliei
Cantacuzinilor.

161Uf11921malU

Nedelca,soţi a

lui Papa pllhamic, lmpreuni cu fiii ei,
Dumitru $i Tinasie, vând lui Drosu
pirclilab din Zinoaga ni,te stânjeni de
moşicdinMlra!i.(nr.27551)

1616f1!941mal26

Şerban

Cantacuzino domnul Ţării Româneşti
intiircşte lui Cornea Brliloiu slujer
Slipânirea!iaasupraa2roatedemomi
dinapaJalcşului.(nr.26918)

1687f71951uprlllţl7Şerban

Cantacuzino
Româneşti

Drosu

domnul
fării
s!ipânin:a lui
Zănoaga asupra

În!ireşte

pârcălab

din

moşieiAmăra\i.(nr.27553)

16!!8
(71961
Junlţ
16
Gherasim
egumenul
m-rii
Sf.
Ecaterina schimbă cu Apostol clucer
şi SOJia sa, Păuna, casadatli pomana
de Manolac.hecămăraşcu 5 pogoane
de vie din Dealul Bucureştilor. (nr.
25074)

SUMMARY
Ccmuna !Tom • nobler Byzan11ne flll1lily, Serban Cantacuzino
bom in l6l4, as •
•ccond son uf1he scnes<:hol Conslantin Cantacuz1110 and ofEhna dauah\Cr of Radu
Serban. He was uained ac !he h1ghcst schools oflhe cime li'11 al Targovis\C I the Capitl.l
ofWallachiutlhalcpoch-lhcnatConswuinopole
The documenlS în the eollc.:11on of !he Museum of Buchanlst concemmg h1s Cl)OCh
represcntanimporWUi„ucconceminglhclocalMiddleAgcs.
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