DANIA - COMPONENTĂ
PRINCIPALĂ A PROPRIETĂTII
MĂNĂSTIRII COTROCENI .
Mariana

Lazăr

Realitate semnificativă a vieţii religioase în Evul mediu, dania reprezenta una
concretizările poziţiei deosebite pe care Biserica a deţinut-o în societate, fiind în
relaţie cu o atitudine fundamentală a omului, cea faţă de moarte.
Religia creştină marcase o modificare importantă în raportarea omului la moarte,
care devenea, nu punctul final al vieţii, ci prin patima şi învierea lui Hristos, punte către
o altă existenţă, în lumea de dincolo, unde putea dobândi fie viaţa şi fericirea veşnică,
fie chinurile iadului 1• Faptele din viaţa pământeană deveneau esenţiale pentru soarta
sufletului după moarte, susţinute şi de intervenţia „slujitorilor lui Dumnezeu". Asemenea
consideraţii au făcut parte din raporturile credincioşilor cu Biserica, instituţia căreia îi
revenea transmiterea mesajului eristic şi principalul garant al mântuirii 2, ai cărei „părinţi'',
printr-un sistem elaborat de slujbe şi rugăciuni, deveneau principalii intermediari între
om şi Dumnezeu. Recunoştinţa oamenilor pentru rolul lor intercesor şi credinţa că prin
fapte bune vor dobândi suportul divin s-au materializat, în primul rând, în daniile tăcute
lăcaşurilor de cult, „case ale lui Dumnezeu".
dintre

În spaţiul românesc, actul de danie n-a beneficiat de studii aprofundate, fiind
abordat fie în cadrul actului de ctitorie, fie din perspectiva componentei bizantine din
conţinutul său 3 . Luând în consideraţie faptul că dania a constituit una dintre modalităţile
principale de constituire a domeniilor mănăstireşti, componente semnificative ale marii
proprietăţi feudale, lipsa unor cercetări de ;isemenea natură este cu atât mai regretabilă.
Trebuie menţionat însă că în cadrul noilor abordări istoriografice, în tendinţele de
reconstituire a vieţii omului din trecut, se remarcă unele studii ce vizează credinţa
românului medieval4 , raportarea sa la moarte 5 şi, dintr-o asemenea perspectivă, dania6 •
Pornind de la aceste consideraţii, cercetarea noastră nu-şi propune o abordare
exhaustivă a problematicii actului de danie, ci vizează delimitarea unora dintre aspectele
lui aşa cum reies din studierea fondurilor arhivistice referitoare la un anumit aşezământ
religios - mănăstirea Cotroceni. Importantă ctitorie domnească, situată în apropierea
Bucureştiului, Cotrocenii au beneficiat de daniile credincioşilor încă de la întemeiere şi
până în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, proprietăţile donate devenind o
componentă esenţială a domeniului său financiar.

Philippe Aries, Omul în faţa morţii, Buc., 1966, p. 47, 131.
R. W. Southem, L'Eglise et la societe dans /'Occident medieval, Paris, 1987, p. 10.
3 Gheroghe Cronţ, Dreptul de ctitorie în ţara Românească şi Moldova. Constituirea şi 11atura
juridică a fundaţii/or din Evul mediu, în SMIM, voi. IV, 1960, p. 104-106; Valentin Al. Georgescu, Bizanţul
şi institupiie româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-iea, Buc., 1980, p. 154-170.
Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civiliza/ia românească a secolului al
XVIII-iea, Buc., 1996, p. 119-139.
5 Andrei Pippidi, Vision de la mort et de I 'au - dela dans Ies anciennes so11rces ro11maines, în
„Revue Roumaine d'Histoire", XXXIII, nr. 1-2, 1994, p. 91-100; Violeta Barbu, „Sic moriemur". Discorse
upon Death în Vallachia during the Ancien Regime, în Ibidem, p. 101-121.
6 Idem, Câteva diate munteneşti din a doua j11mătate a secolului al XVIJ-lea. în „Revista de Istoric
Socială", tom I, 1996, p. 495-496; Maria Crăciun, Piety and Individual Options in Moldavian Donation
Deeds, 14th to I 61h Centuries în voi. „ Church and Society in Central and Eastern Europe", Cluj-Napoca,
1998, p. 319-338.
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Credinţa oamenilor că în mănăstiri se desfăşura adevărata viaţă religioasă, veritabila
trăire creştină, a determinat amplificarea prestigiului clerului monahal în societate şi s-a
materializat în bogate danii către lăcaşurile de cult. Rolul călugărului în procesul mântuirii
devine, astfel, important, de pe poziţia sa de intercesor prin rugăciunile practicate în
toate momentele principale ale zilei; acest aspect esenţial al existenţei sale conferă

încredere donatorului, care se vede astfel protejat prin pomenire în timpul slujbelor.
Actul de danie devine, într-un anumit sens, o relaţie contractuală între donator şi călugări;
în schimbul donaţiei sale, credinciosul doreşte ca „slujitorii" Domnului să se roage
pentru fericirea, norocul şi sănătatea sa şi a familiei în timpul vieţii, iar după moarte
solicită slujbele de pomenire şi liturghii pentru sufletul său şi al rudelor decedate.
Dania în spaţiul românesc a avut, în general, caracteristicile daniei bizantine, dat
fiind rolul major jucat de Patriarhia Constantinopolului în organizarea instituţională a
Bisericii româneşti, însă ea nu a cunoscut toate formele practicate în Bizanţ (ex.
charisticariatul), căpătând anumite aspecte proprii, datorate specificităţii evoluţiei societăţii
româneşti. Trebuie, totodată, să ţinem seama şi de faptul că alta era poziţia Bisericii
Constantinopolitane în perioada de dezvoltare a „instituţiei" daniei în Ţările Române, cu
unele modificări în conţinutul acesteia în raport cu perioada anterioară. Închinarea,
„afierosirea" unor proprietăţi funciare a stat la baza constituirii nucleelor domeniilor
funciare ale aşezămintelor religioase, încă de la începuturile lor în aceste spaţii. Urmând
exemplul domnesc, credincioşi cu diverse statute „sociale se remarcă prin daniile făcute
lăcaşurilor de cult, în speranţa dobândirii ocrotirii divine în viaţa pământeană şi a mântuirii
în „lumea de dincolo". Biserica a acţionat totdeauna pentru o autonomie deplină a
bunurilor donate în raport cu donatorul, susţinând ideea că „aceste toate lui Dumnezeu
le-au dat ... şi niminea nu mai poate de-acia să le scoată de acolo, de unde s-au închinat";
cine va încerca să le reia va fi pedepsit „ca furii de sfinte" 8 • Dimpotrivă, îndemnă pe
credincioşi să facă donaţii lăcaşurilor de cult, subliniind rolul acestora în obţinerea
ispăşirii păcatelor vieţii şi a mântuirii la Judecata de Apoi, ca şi obligaţia preoţilor de
a sluji şi a se ruga pentru donatori 9 •
Componentă esenţială a actului de ctitorie, dania urma să asigure condiţiile necesare
traiului primilor călugări ai noului lăcaş de cult, pentru că „nu exista ctitorie fără dania
de închinare" 10 • Paralel cu zidirea mănăstirii Cotroceni (1679-1682), aşezământ destinat
a deveni necropola familiei sale domnitoare, Şerban Cantacuzino a manifestat o preocupare
constantă pentru dotarea acesteia: „ ... o am şi împodobit cu toată nevoinţa; pre den
lăuntru cu veşminte, cu arginturi, au alte odoară şi cu tot feliul de înfrumuseţări şi pre
den afară o am întărit cu ocine, cu moşii şi cu toate de cele ce sânt de trebuinţa unii
svânte case ca aceasta„. " 11 • Actul său de danie face o delimitare precisă între atribuţiile
ctitorului şi cele ale călugărilor care urmau să vieţuiască în acest lăcaş. Domnul le
asigura cele necesare traiului, ei însă trebuiau să se roage lui Dumnezeu „pentru spăsenia
sufletului nostru şi pentru paza vieţii noastre, atât cât Dumnezeu ne va îngădui într-această
lume", dar şi „pentru buna pomenire a strămoşilor, moşilor şi părinţilor noştrii". Hrisovul
domnesc are totodată semnificaţia unui testament, Şerban Cantacuzino exprimându-şi
dorinţa de a fi îngropat în această ctitorie a sa, iar călugării având datoria ca de ziua
morţii sale, în toţi anii" să ni se facă pomană mare, după obiceiul şi orânduiala
7 Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 155; Louis Brchicr, Les institutions de /'empire byzantine,
Paris, 1970, p. 412-413, 431, 436-439.
8 Îndreptarea Legii. cd. Adrian Rădulescu şi colectivul, Buc., 1962, Glava 116; 117.
9
Ibidem, glava 159, 160: „foarte pot multe să ajute dumnczăcştilc liturghii şi să izbăvească sufletele
de în muncă".
10
Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 155.
11 DANIC, Suluri, 1/7.
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pravoslavnicei Biserici, îmblânzind pre Dumnezeu pentru iertarea păcatelor şi răpaosul
sufletului nostru şi al părinţilor noştrii". Aceste prevederi denotă o clară preocupare
pentru soarta sufletului său după moartea şi responsabilitatea comunităţii monastice
pentru permanenta sa pomenire în rugăciunile către Dumnezeu.
Actul domnului cuprindea, de fapt, o dublă danie; mai întâi, îşi dotează ctitoria
cu proprietăţi funciare şi odoare bisericeşti, pentru ca, în final, să o închine ca metoh
întregii comunităţi monahale de la Muntele Athos. Prestigiul deţinut de acest centru al
ortodoxismului, devenit model de organizare şi pentru mănăstirile româneşti, ca şi dorinţa
de a se înscrie într-o tradiţie, în primul rând domnească, au stat la baza gestului donator
al lui Şerban Cantacuzino. A-şi avea numele scris în pomelnicele acestor sfinte locuri
era, totodată, un ideal de pietate pentru orice creştin 12 • Dania sa era, însă, însoţită de
specificări precise privind administrarea lăcaşului, insistând asupra menţinerii intacte a
proprietăţilor sale, sub ameninţarea unui „groaznic blestem" 13 •
Donaţiile pe care Şerban Cantacuzino le-a făcut mănăstirii Cotroceni i-au
constituit nucleul domeniului său funciar, care se va amplifica în timp prin alte danii,
cumpărări şi schimburi de proprietăţi. Parcurgerea conţinutului documentelor referitoare
la această mănăstire a făcut posibilă realizarea unei estimări a daniilor sale funciare;
domnul şi-a înzestrat ctitoria cu aproximativ 20 de sate, părţi de sate şi moşii, cu
rumâni, vaduri de moară, vii la Ţigăneşti şi Viţicheşti, Muscel, prăvălii în Bucureşti,
unde va construi hanul „Şerban Vodă", sălaşe de ţigani (vezi anexa), proprietăţi ce-i
asigurau mănăstirii o anumită autonomie şi-i creau posibilităţi de bună funcţionare şi
după moartea ctitorului 14 •
Majoritatea moşiilor donate mănăstirii au fost achiziţionate de ctitor în primii ani
de domnie concomitent construirii lăcaşului, redus fiind numărul celor provenite de
însemnatul său domeniu boicresc 15 • Probabil că această donaţie a fost şi o formă de
protejare a proprietăţii, cunoscut fiind în practica timpului obiceiul ca noul domn să
preia averea celui detronat, în special moşiile achiziţionate în timpul domniei 16 • Referitor
la Şerban Cantacuzino, posibilitatea unei asemenea acţiuni pare cu atât mai plauzibilă
dacă parcurgem mărturiile epocii, care-l acuză de preluarea abuzivă a averilor adversarilor
săi politici, pentru sine şi familia sa, încă de la începutul domniei 17 . Însă, cei care-i vând
lui Şerban moşiile donate mănăstirii nu par a fi din partida adversă familiei Cantacuzino.
De altfel, din perioada ulterioară domniei sale nu avem consemnată nici o contestare din
partea vreunuia dintre vânzători, că actul său ar fi fost rezultatul abuzului domnului.
Revenind la ideea iniţială, chiar dacă prin danie ar fi intenţionat să-şi protejeze moşiile
cumpărate ca domn, hrisoavele către Cotroceni nu specifică nimic relativ la implicarea
sa în gestionarea veniturilor mănăstirii, insistând chiar asupra menţinerii autonomiei
acesteia în raport cu urmaşii săi, care aveau doar un rol de supraveghere şi drepturile
ce decurgeau din calitatea de ctitor 18 • De remarcat faptul că majoritatea donaţiilor sale
se încadrează în intervalul 1679-1683, în etapa ulterioară manifestând preocupare doar
pentru construirea hanului „Şerban Vodă", egumenilor revenindu-le sarcina de a mări
domeniul financiar al mănăstirii.
12
P. S. Năsturel, Le Mont Athos et Ies Roumains. Recherches sur le11r relatio11s du milieu du XfJ!C
siecle a 1654. Roma, 1986, p. 34--35.
13
DANIC, Suluri, 1/7.
14
Idem, Manuscrise, nr. 693.
15 Mariana Lazăr, Domeniul boieresc al lui Serban Cantacuzino, în SMIM, voi. XV, 1997, p. 203-·213.
16
Nicolae Iorga, Documentele cantacuzinilor, Buc., 1902, p. 138.
17 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, cd. C. Grecescu, Buc., 1963.
18
DANIC, Suluri. 117.
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Înscriindu-se în procesul general de evoluţie a marii proprietăţi feudale, caracterizat
prin comasarea moşiilor în regiuni învecinate, pentru o mai bună valorificare a lor,
remarcăm, şi în cazul proprietăţilor donate mănăstirii Cotroceni, tendinţa de a le concentra în judeţe apropiate acesteia: Ilfov (majoritatea), Vlaşca, Ialomiţa, Prahova, Muscel
(în acestea din urmă aflându-se, în special, viile din renumitele podgorii ale Piteştilor).
Situaţia aceasta este caracteristică nu numai judeţelor vecine, ci şi moşiilor. Cotrocenilor
(achiziţionată în mai multe etape, 1660-1680) 19 , după ctitoria mănăstirii, îi alătură o
parte din moşia Lupeşti (zona Elefterie), dobândită prin schimb cu m-rea Radu Vodă 20 ;
tot în apropiere va achiziţiona satele Clanţa, Cârstieneşti şi o parte din Grozăveştii de
Jos (acesta prin schimb cu m-rea Sf. Sava), unite într-un trup ce apare în documente sub
numele de Herăstrău 21 • O constantă a moşiilor donate de ctitor este suprafaţa lor întinsă,
de peste l OOO stânjeni, dispunând unele dintre ele de un număr însemnat de rumâni,
calitate de menţionat în condiţiile unei nevoi acute de forţă de muncă pe domeniul
feudal2 2 •
Un aspect remarcat din studierea documentelor este că, odată dobândită proprietatea
asupra unei părţi de sat sau moşii, la scurt timp urmau achiziţii succesive, de către
Şerban Cantacuzino sau de către egumenii mănăstirii, până când se întregea moşia (ex.:
Cotroceni, Viţicheşti, Pupezeni, Bucul etc.). Este posibil ca unele dintre aceste vânzări
să fi fost urmarea presiunilor exercitate de domn, aspect ce nu poate fi sesizat din
documentele mănăstirii, fiind întocmite sub supravegherea sa. Odată dobândită o moşie,
la solicitarea lui, se tăcea delimitarea ei precisă în raport cu vecinii, prin hărnicie - o
caracteristică, de altfel, a marilor proprietăţi boiereşti şi mănăstireşti.
O menţiune specială, în contextul studiului nostru despre danie, este înc~inarea
moşiei Hârteşti, dăruită domnului, pe când era boier, de jupâneasa Despa. „Ajunsă la
adânci bătrâneţe şi neavând cine o căuta", îi solicită lui Şerban sprijinul, care „o am
miluit şi o am izbăvit de multe nevoi". Drept recunoştinţă, jupâneasa îi dăruia moşia, pe
care domnul o va închina mânăstirii sale, ca să le fie „lor de mare pomeană" 23 .
O componentă deosebită a daniilor sale au reprezentat-o milele domneşti. În
societatea medievală românească anumite venituri ale economiei erau rezervate domniei,
constituindu-se în surse de întreţinere a acesteia. De-a lungul timpului, domnii acordă
o parte dintre ele lăcaşurilor de cult, ca atare de binefacere: „aflându-se aici, ţeara
domni(i)I mele multe sfinte şi dumnezeieşti mănăstiri, zidite şi înălţate de alţi pravoslavnici
şi răposaţi domni mai dinainte vreme şi le-au miluit şi le-au întărit cu multe mile şi danii
dintru alte ţării, den veniturile domniei ... " 24 . Înscriindu-se în tradiţia acestor domni ctitori, Şerban Cantacuzino alocă mănăstirii Cotroceni unele dintre veniturile domneşti,
act recunoscut şi întărit de aproape toţi succesorii săi până în secolul al XIX-iea.
Perceperea vinăriciului domnesc din dealurile Ţigăneşti, Viţicheşti 25 şi din satul
Pietrele 26 aducea mănăstirii venituri importante; pentru vinăriciul din dealul Bucureştilor
egumenul de la Cotroceni intră în conflict cu slujitorii Bisericii Curţii domneşti, deţinătorii
unei părţi din această dare, dispută soluţionată de Constantin Brâncoveanu27 •
19

20
21

22

Idem, Mănăstirea Cotroceni, 1120, 1126, 1/27, 1139.
Ibidem, 1/40.
Ibidem. XC/25; XC/21; XC/24.
Florin Constantiniu, relafiile agrare din /ara Romănească i11 secolul al XV//1-lea, Buc., 1972,

p. 74.
23

24
25
26

27

DANIC, Manuscrise, nr. 691, f. 19.
Idem, Mănăstirea Cotroceni, XXXlll/l.
Ibidem, X/14.
DANIC, Manuscrise, nr. 693.
Idem, Mănăstirea Cotroceni, XXXVI/5.
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Din impozitele încasate de vameşii din oraşul Floci, mănăstirii ctitorului i-a dăruit
a treia parte „ ... den tot venitul ce are vama de acolo al treilea ban şi din trei peşti un
peşte şi din judecăţi, din gloabe, din toate tot al treilea ban„. " 28 • Exploâtarea sării
constituind un privilegiu domnesc, Şerban Cantacuzino acordă ctitoriei sale dreptul de
a lua 400 bolovani de sare de la Ocna Telega, fiind scutită de toate cheltuielile de
extragere a sării ca şi de vamă, cu libertatea de a vinde oriunde va dori 29 •
Deosebit de interesant prin conţinutul său este statutul de slobozie pe care-l
acordă satului Pietrile; multirndinea dărilor de care sunt scutiţi locuitorii satului denotă
o fiscalitate destul de însemnată a domniei sale. Permiţând numai oamenilor străini să
se aşeze în sat, domnul interzice orice amestec al dregătorilor săi în judecarea acestora,
funcţie pe care o transmite egumenului mănăstirii, rezervând domniei dreptul de a judeca
pe hoţi şi ucigaşi 30 •
Concomitent daniilor funciare, Şerban Cantacuzino îşi înzestrează ctitoria cu
preţioase odoare bisericeşti destinate oficierii culturii3 1• Argintăria de cult (potire, discuri,
cădelniţe, candele, anaforniţe, cruci, chivot) ilustrează o întreagă epocă, remarcabilă
prin tehnica execuţiei şi bogăţia materialului şi a decoraţiei, opere ale unor renumiţi
meşteri transilvăneni3 2 • Broderiile de cult (stihare, sfite, poale de icoane, epitafe, antimise
etc.) din stofe „grele", preţioase, aduse din Veneţia, Florenţa sau din lumea orientală, al
cărei centru era Constantinopolul, stau mărturie, prin somptuozitatea lor, pentru bogăţia
şi rafinamentul acestui principe. Deosebite pentru arta execuţiei, pentru strălucirea
culorilor şi broderia cu fir de aur şi argint, erau poalele de icoane comandate la Veneţia,
cu „gripsori în mijloc" (vulturul bicefal) sau epitaful brodat cu chipurile ctitorilor33 •
Prin daniile sale, Şerban Cantacuzino îi asigurase ctitoriei de la Cotroceni o bază
economică solidă, încât veniturile obţinute „să poată fi de ajuns spre hrana şi traiul celor
ce întru dânsa se vor afla locuitori, părinţi şi posluşnici şi de folosul străinilor celor ce
ar nimeri din afară şi celor ce ar veni spre vederea şi închinarea la sfănta mănăstire" 34 ,
lăcaş de cult şi binefacere.
Statutul de „lavră domnească" pe care i-l impusese ctitorul, a făcut din mănăstirea
Cotroceni un aşezământ cu prestigiu, orientând spre ea daniile unui număr însemnat de
credincioşi, atât în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, cât şi mai târziu.
Conţinutul documentelor analizate ne oferă date interesante privind actul de danie,
remarcând o anumită diversitate a practicilor, ca şi a formularelor. Majoritatea datează
din a doua decadă a vieţii donatorului, unele chiar din momentele premergătoare morţii,
având astfel şi calitatea de testamente. Cuprinsul, aspectul lor variază în timp, de la
forme simple către unele mai elaborate, vizibile în prima jumătate a secolului al XVIII-iea,
reflectând, de fapt, formaţia „intelectuală", originea socială a donatorului sau a celui
care redactează actul. În forma dezvoltată ele imită modelul elaborat de Antim Ivireanul
în sfaturile sale către preoţi, „Capete de poruncă la toată ceata bisericească" (1714) 35 •
28

Ibidem, XXXlll/l.
Ibidem, XXXlll/3.
30
DANIC, Manuscrise, nr. 691, f. 44--45.
31
Ibidem, nr. 693; Eugen Gh. Popescu, Precizări şi completări privitoare la pisaniile, obiectele şi
cărţile vechi de la mănăstirea Cotroceni, în „Glasul Bisericii" nr. 7-8/I 970, p. 787-792.
32
Corina Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în ţările române (sec. XV-XIX), Buc„ 1968,
Inscripţii medievale ale României. Oraşul Bucureşti, Alexandru Elian şi colectivul, voi. 1, Buc„ 1965, nr.
89-9~ 273, 693, 745, 752, 78~ 893, 89~ 922.
33
Maria Ana Musiccscu, Broderia medievală românească, Buc., 1969, p. 19, 45; Idem, Portretul
laic brodat în arta medievală românească, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei", nr. 111962, p. 74.
34
DANlC, Suluri, 117.
35
Antim Ivireanul, Opere, ed. Gabriel Strempel, Buc„ 1997, p. 351-353. Formula de început „De
vreme ce întâmplarea cea viitoare iaste nevăzută şi însăşi îngerilor necunoscută pentru că numai la
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Scrisoarea, „zapisul" debutează cu un preambul ce conţine reflecţii asupra deşertăciunii
vieţii, inevitabilităţii şi egalităţii sociale în faţa morţii, subliniind importanţa faptelor
bune, a dartiei în economia salvării: „numai milostenia ce va da, aceia va rămâne în veci
nestrămutată" 36 •
Simţindu-şi sfărşitul aproape şi pentru ca moartea să nu-l ia pe nepregătite,
credinciosul îşi redactează testamentul, specificând starea de sănătate mentală din acel
moment: „până am fost eu sănătoasă ... cu toate minţile mele întregi şi neschimbate, de
mi-am făcut diată" 37 • Comparând cu prevederile lui Antim Ivireanul, observăm raritatea
prezenţei solicitării de a fi iertat de către oamenii cărora le-ar fi greşit. Destul de
sumare, lapidare sunt aceste documente şi în specificarea serviciilor religioase, formula
uzitată fiind „pomenirea sufletului meu şi al părinţilor mei", uneori menifestându-şi
dorinţa de a fi menţionaţi în timpul „Sfintei Liturghi" şi înscrişi la „Sfăntul Jertfelnic".
Probabil se considera că preoţii cunoşteau bine slujbele şi rugăciunile ce trebuiau făcute

pentru mântuirea sufletului donatorului. În unele cazuri prin donaţie se exprimă cererea
de a fi îngropat(ă) în mănăstirea Cotroceni, alături de rudele sale sau donaţia era făcută
pentru persoane înmormântate aici 38 • În conţinutul actului urma precizarea proprietăţii
donate (în general o moşie), cu hotarele şi suprafaţa. Dania era întărită, în final, de
martori şi pusă „sub protecţia" blestemului.
Interesul pentru acest gen de documente provine şi din aceea că, deşi sunt extrem
de sumare, ele reflectă în parte concepţia omului medieval despre viaţă şi moarte,
credinţele lui, conţinând şi referiri la viaţa sa personală. Pentru unii dintre donatori,
ajunşi la bătrâneţe şi slăbiciuni, fără moştenitori, călugării sunt cei care preiau
responsabilitatea pomenirii lor după moarte. Printre rânduri se citeşte amărăciunea finalului
unei vieţi fără urmaşi: „neavând pe nimenea ca să rămâe clironom şi stăpânitor în urma
mea, să stăpânească multu, puţin ce am muncit şi am agonisit şi nerămâindu nici fecior,
nici fată, luându-i Dumnezeu mai naintea nostră" 39 - un destin acceptat cu resemnare,
dar nu mai puţin dureros.
Din această perspectivă, relevant ni se pare cazul lui hagi Toma, căpitan de
seimeni. Venit în ţară din Serbia în timpul domniei lui C-tin Brâ.ncoveanu, care „m-au
miluit cu bună pâine şi sare", se căsătoreşte şi va avea nouă copii. In momentul redactării
actului de danie, pe care-l putem considera şi un fel de testament, el şi soţia ajunseseră
singuri la bătrâneţe, copiii murindu-le. Din teama de a nu rămâne fără pomenire după
moarte, donează mare parte din avere mai multor mănăstiri din ţară şi străinătate,
patriarhiei Ierusalimului (unde probabil fusese în pelerinaj, după apelativul „hagi") casele
din Bucureşti, mănăstirii Cotroceni moşie în Muscel, mănăstirilor sârbeşti Studeniţa,
Ravaniţa, Cruşedol, Mileşeva, mănăstirii Rila, ca şi mănăstirii Hilandar de la Athos tot
moşii în Muscel, sperând ca prin rugile călugărilor acestor lăcaşuri de cult „pre noi
păcătoşii să ne iarte păcatele noastre" 40 • Semnificativă devine alegerea acestor aşezăminte:
ierusalimul şi Athos, centre ale ortodoxiei, mănăstirile sârbeşti, dovedind că păstra
amintirea originii sale etnice, Rila, făcând parte tot din spaţiul balcanic; pentru Cotroceni,
este relevant faptul că o plasează în interiorul acestei ierarhii a lăcaşurilor de cult, care
probabil exista în gândirea multor creştini.
Dumnezeu toate sunt cunoscute. drept aceia eu(cutare) feciorul (cutăruia din cutare loc) am socotii mai
nainte, pănă a 11u mă cuprinde sfârşitul vieţii mele şi până Îmi sunt minţile Întregi şi sănătoase să fac
diată ... ", o Întâlnim În câteva din documentele mănăstirii Cotroceni, DANIC. Mănăstirea Cotroceni, XLIV/
5; XXXV/15 etc.
36
Idem, Manuscrise, nr. 690, f. 139.
37
Idem, Mănăstirea Cotroceni, XXXVl/5.
38
Ibidem, LV/56, 11/43, XXXI/I; Idem, Manuscrise, nr. 690, f. 169, 177.
39
Idem, Mănăstirea Cotroceni, XVl/5.
4
o Ibidem, XVll/37.
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Donaţia în pragul morţii poate semnifica şi intenţia de ispăşire a păcatelor în
ultimul moment, încercarea de contracarare a efectelor acţiunilor negative din timpul
vieţii; se sugestionează că se poate obţine iertarea şi dobândi mântuirea dacă te căieşti
şi dai despăgubiri pentru faptele tale păcătoase 41 • Ea exprima, totodată, credinţa in
posibilitatea influenţării destinului post-mortem, prin serviciile religioase practicate în
lăcaşul de cult. Teama de moarte, de necunoscutul ce-i urma, de „înfricoşata" Judecata
de Apoi îşi păstra intensitatea, determinând orientarea credinciosului spre Biserică,
instituţia capabilă să intermedieze între om şi Dumnezeu, liniştitoare prin predicile şi
asigurările sale. Prin danie, creştinul răsplătea acţiunea preoţilor în sensul obţinerii
bunăvoinţei divine pentru viaţa sa pământeană şi a mântuirii în „lumea de dincolo".
Conştientizarea poziţiei deosebite a clerului, respectul pentru modul de viaţă
monastic poate explica opţiunea unor laici de a se călugări, mai ales către sfârşitul vieţii,
gest ce apare ca o ultimă asigurare, însă una cu implicaţii profunde, pentru sufletele lor.
Drept exemplificare, reţinem cazul lui Barbu Urdăreanu, ginerele lui Şerban Cantacuzmo,
despre care aflăm din informaţii indirecte, că s-a călugărit cu numele de Paisie 42 ; din
păcate, lipsesc actele sale de danie către mănăstirea Cotroceni, care ne-ar fi lămurit
asupra motivaţiei acestei opţiuni. În general, îmbrăcarea hainei monahale survenea după
moartea unuia dintre soţi, celălalt rămânând văduv, dar existau şi situaţii când ambii :>oţi
se călugăreau, însă în mănăstiri diferite. Acest gest era însoţit de o danie, în gent:ral a
unei proprietăţi, către lăcaşul de cult unde urmau să trăiască4 J, menţinând, totuşi, r-~l<lţii
cu lumea exterioară, în special cu rudele 44 •
În mod similar clerului, dar de pe o altă poziţie, responsabilitatea pentru destinul
post-mortem al individului reveneau şi familie. De altfel, o mare parte a acestor acte de
danie provine de la urmaşii sau rudele celui decedat, care, în calitate de executori
testamentari, donează mănăstirii proprietatea desemnată în diată sau lăsată „cu gură de
moarte", în cazul în care nu şi-a redactat testamentul 45 • În acelaşi context încadrăm şi
daniile făcute de soţi, părinţi sau copiii, din proprie iniţiativă şi din averea person:ilă,
pentru rudele decedate, asumându-şi din datorie creştină şi filială, grija faţă de sufletele
lor. Din rândul acestora remarcăm daniile Cantacuzinilor, mănăstirea Cotroceni devenind,
în timp, o necropolă a acestei familii, în ea fiind înmormântaţi, alături de Şerban
Cantacuzino, fraţii săi, Iordache şi Matei 46 , fiicele sale, Smaranda şi Ilinca46 , nepoţi,
precum Radu Cantacuzino, fiul stolnicului şi copiii acestuia, Constantin şi Smaranda"\

Maria Crăciun, op. cit., p. 326-327.
DANlC, manuscrise. nr. 690, f. 142.
43
Ibidem, f. 49.
44
Pentru acest subiect vezi Violeta Barbu, Vocaţia monastică a elitelor sociale în epoca lui Matei
Basarab, in SMIM, voi. XIV, Buc., 1996, p. 71-83.
45
DANIC, Mănăstirea Cotroceni, 11/43, XXXI/I; Idem, maniuscrise, nr. 690, f. 115 v-126, 189 v;
Ibidem, nr. 206, f. 222, 223 etc.
46 Pietrele lor de mormânt se găsesc în lapidariul Muzeului naţional Cotroceni. Fiica lui Iordache,
Maria donează proprietăţi mănăstirii pentru sufletele tatălui ci şi al sorei, Casandra, înmormântată în biserică,
(DANIC, Mănăstirea Cotroceni, LV/56) şi doreşte, prin diată, să fie îngropată tot aici (Ibidem, XXXIII!).
47
Istoria Ţării Româneşti (Letopiseţul Cantacuzinesc). cd. C. Grecescu, D. Simoncscu, Buc, 1960,
p. 185 Pentru Ilina şi fiica sa, Ilina, ginerele Şerban Năsturel donează o proprietate, DANIC, Manuscrise,
690, f. 168. De altfel, în lapidariul Muzeului Cotroceni există o piatră de mormânt colectivă pc care sunt
înscrise numele lui Paisic Urdărcanu, Iii na, fiica lui Şerban, Ilina, Ecaterina Năsturel etc. Constantin Năsturel
dona o moşic, pentru fiica sa Ecaterina, îngropată în mănăstire: Ibidem, f. 139.
48
DANIC, Mănăstirea Cotroceni, LIIl/4; Idem, manuscrise, nr. 690, f. 177 - Stanca. soţia lui Radu
Cantacuzino face danii mănăstirii pentru sufletul soţului şi ale copiilor, Constantin, Smaranda (soţia lui
Constantin Mavrocordat), înmormântaţi la Cotroceni. Pentru ci se mai păstrează şi candelele cc vegheau
lângă morminte, vezi Inscripţii Bucureşti, nr. 98, 99 şi un acoperământ de mormânt, J!Jidem, 1099.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
41

42

118

MuzEuL MuNICIPJULUI BucuREşn - XV

ca şi alte persoane înrudite cu ei 49 • În schimbul donaţiilor Se solicită pomenire pentru
întreg „neamul nostru".
Asemenea preocupări denotă o anumită solidaritate familială, definind tipul de
relaţii ce se stabilesc între membrii unei familii şi care depăşesc graniţa existenţei
terestre. Boierii Cărpenişani donează mănăstirii Cotroceni o moşie rămasă de la o
,jupâneşiţă rudişoară" Catrina, decedată la trei zile după soţ, de boala lungorii, fără
diată şi fără descendenţi. Neavând încredere în vărul ei, Ştefan, singurul rămas din
neamul Catrinei, rudele mai îndepărtate preiau responsabilitatea de executori testamentari,
ca să nu rămână „sufletele ale celor răposaţi părinţi şi unchi şi al ei făr nici o pomenire" 50 •
O parte însemnată a documentelor studiate este reprezentată de daniile simple,
făcute în timpul vieţii de diverşi credincioşi, fără alte precizări decât cea de înscriere în
pomelnicul mănăstirii şi de menţionare a numelor lor şi ale părinţilor în timpul slujbelor
religioase. Probabil şi dintr-un spirit de imitaţie, mai mulţi locuitori ai unui sat închină
părţi din micile lor proprietăţi mănăstirii, pentru ca, peste un an, „ajungându-ne vreme
de lipsă'', să vândă egumenului şi restul de moşie, specificând în zapise că „unde am dat
întâi de pomeană din moşia mea, iar acolea mi să şi cade să vând" 52 • Sunt situaţii în care
proprietarul unei moşii donează mănăstirii o parte din ea, iar cealaltă i-o vinde 52 •
Semnificativ asupra ambiguităţii statutului daniei ni se pare procedeul prin care se
donează o proprietate, dar se menţionează în act că donatorii o vor păstra şi-i vor folosi
veniturjle cât timp vor trăi, revenind mănăstirii după moartea acestora 53 •
In ceea ce priveşte originea socială a donatorilor remarcăm o mare diversitate, şi
săracul în aceeaşi măsură ca şi cel bogat manifestând preocupare pentru destinul sufletului
său, fiecare însă, după posibilităţi. Şi femeile aveau dreptul de a dona lăcaşurilor de cult,
apărând în documente fie alături de soţii lor, fie singure, atunci când rămâneau văduve •
De obicei în aceste situaţii daniile erau făcute din zestrea primită de la părinţi. Prin diată
lasă mănăstirii o proprietate, rugând pe călugări să le pomenească aşa cum se cuvine,
pe ele şi familiile lor.
O formă specială de danie este reprezentată de închinarea unor lăcaşuri de cult
ca metohuri mănăstirii Cotroceni, intrând în subordinea ei cu proprietăţile lor, destul de
importante. Faptul că beneficiază de asemenea danii dovedeşte prestigiul de care se
bucura, prin poziţia de ctitorie domnească şi metoh al Athosului. De altfel, două dintre
aceste închinări datează din timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, una dintre ele
specificând că dania vizează atât mănăstirea Cotroceni, cât şi comunitatea athonită.
Primul metoh, schitul Budişteni, Dâmboviţa este închinat în 1684 de popa Dumitraşcu,
în calitate de cumnat şi executor testamentar al ctitorului, Ştefan călugărul (Stanciu
logofăt) 55 ; prin actul său dorea să prevină înstrăinarea bunurilor schitului de către fiul
ctitorului, lipsit de orice respect faţă de memoria tatălui.
Tot în 1684, clucerul Stoian şi soţia sa, Ilinca închină mănăstirii Cotroceni şi
comunităţii de la Athos ctitoria lor din Vălenii de Munte, „la vreme de bătrâneţe'', fără
descendenţi 56 • Preocuparea pentru sufletele lor se manifestase de mai mult timp, prin
pelerinajul pe care-l făcuseră la Ierusalim amândoi, iar la Athos, doar Stoian. Impresionat
54

49
DANIC, Mănăstirea Cotroceni, XXXI/I ncpo!ii lui Şerban, fiii lui Gheorghe beizadea donează o
pentru sufletul mamei lor, Ruxandra, înmormântată in mânăstrirc.
so Ibidem, XV/7.
51 idem, Manuscrise, nr. 690. f. 50, 58-60; satul Priboicni, Muscel.
52 Ibidem, f. 178, 180, 188 etc.
53 DANIC, Mănăstirea Cotroceni, XXIll/9, XXXIII/I I.
54 Ibidem. LV/56; XXIll/9, 10; Idem, Manuscrise. nr. 690, f. 58 v, 59 v, 166 v. etc.
55 Idem, Mănăstirea Cotroceni, V/33.
56 Ibidem, LVl/3; vezi şi Mariana Lazăr, Co11trib1qii privind daniile românilor la Mumele Athos. în
SMIM, voi. XVI, 1988, p. 185-187.
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de starea mănăstirilor „Sfântului Munte" clucerul le donase moşie în Cepturi,
desemnându-l administrator pe egumenul de la Cotroceni57 • Mănăstirea Văleni urma să
fie condusă de un egumen ales de comunitatea athonită, unde trebuia trimis şi surplusul
veniturilor. În schimb, ctitorii doresc ca „ ... şi cât vom fi vii aici, au sănătoşi, au
bolnavi, tot să avem căutare de părinţi, să nu fim lipsiţi de nici unele din ce-am pohti
şi ne-ar trebui. Iară după ce ne vom petrece, să aibă a ne îngropa pe amândoi la un loc
înlăuntru, în svânta mănăstire şi să ne pomenească". Este de subliniat această menţinere
a relaţiei ctitorului cu aşezământul său şi obligaţia călugărilor de a-i întreţine în timpul
vieţii.
Semnificativă apare şi închinarea în 1689 a ctitoriei sale din Bucureşti de către
Doamna Maria a lui Şerban Cantacuzino, chiar în ajunul plecării în exil. În vremurile
tulburi ce urmaseră morţii soţului, doamna considera, probabil, că era mai sigur pentru
lăcaşul său să fie pus sub protecţia mănăstirii unde-şi dormea somnul de veci domnul.
În actul de închinare dorea ca ea să funcţioneze după regula athonită, cu egumen şi
călugări greci 58 •
Despre schitul Micşani - Pârlita nu dispunem de informaţii privind momentul
exact al închinării lui, apărând în documente cu acest statut la sfărşitul secolului al
XVII-iea. Luând în consideraţie faptul că Dumitraşco Micşanul, ctitorul şi soţia sa
muriseră fără urmaşi direcţi, presupunem că această închinare, făcută probabil de rude
colaterale, avea şi sensul unei puneri sub protecţie, egumenul de la Cotroceni trebuind
să se preocupe de buna administrare a averilor schitului şi de întreţinerea lui 59 •
Ultimul lăcaş închinat mănăstirii de la Cotroceni era schitul Cătăluiu, monument
din a doua jumătate a secolului al XVI-iea. În 1742, Constantin Corbeanul, cu soţia şi
cu „alţi ctitori", urmaşi ai vechilor fondatori, pe care nu-i numesc, pentru pomenirea lor
şi în speranţa bunei funcţionări în viitor a acestui aşezământ religios, îl pun sub protecţia
mănăstirii Cotroceni 60 •
Metohurile fuseseră înzestrate de fondatorii lor cu proprietăţi însemnate,
contribuind, prin valorificarea acestora, la creşterea veniturilor Cotrocenilor, fiind de
altfel, administrate de egumenii desemnaţi de superiorul de aici. Prin asemenea închinări
se crease o ierarhie a metohurilor, sub coordona~ea, de fapt, a comunităţii athonite, unde
ajungea o parte importantă a beneficiilor lor. lnsă, nu în aceeaşi măsură înregistrăm
preocuparea călugărilor athoniţi pentru situaţia mănăstirilor închinate, unele degradându-se
total în secolul al XIX-iea şi devenind simple ruine (Cătăluiu, Micşani). Constatăm,
astfel, o înţelegere diferită a semnificaţiei actului de danie de către cel care donase şi
cel care primise, în defavoarea primului. Nici nu cunoşteam în ce măsură numele lor mai
apăreau în pomelnicele mănăstirii şi în rugăciunile preoţilor.
Acestea sunt, în general, principalele tipuri de danie pe care le-am putut delimita
din parcurgerea fondurilor documentare privitoare la mănăstirea Cotroceni. Referitor la
conţinutul lor, componenta majoritară este reprezentată de proprietăţile funciare (moşii,
vii), lucru explicabil în condiţiile în care majoritatea donatorilor provin din mediul rural.
De altfel, Bucureştiul este singurul oraş de unde se fac donaţii pentru mănăstiri (prăvălii,
pivniţe, case), dată fiind şi poziţia sa geografică. În condiţiile existenţei unui număr
însemnat de lăcaşuri de cult în acest oraş, înregistrăm mai puţine danii pentru Cotroceni
din partea locuitorilor săi, ele provenind în special de la Cantacuzini şi rudele lor.

57
58

59
60

Ibidem. p. 184-185.
DANIC, Mănăstirea Cotroceni, LXXIV/I.
Idem, Mamtst:rise, nr.207, f. 6-6v.
Idem, Mănăstirea Cotroceni, 11/31.
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Concomitent cu aceste proprietăţi, probabil că mănăstirea a mai primit şi donaţii
şi obiecte de cult. Din păcate nu dispunem de catastife cu veniturile şi cheltuielile
mănăstirii, care ne-ar fi putut edifica în această privinţă 61 , presupunând că ele ar fi fost
înregistrate. De altfel, în practica lumii bisericeşti se obişnuia înscrierea unui nume în
pomelnic contra unei anumite sume de bani 62 • Totodată, în catagrafiile mănăstirii apare
un număr însemnat de odoare bisericeşti (argintărie, broderii de cult), dintre care probabil
unele proveneau din donaţii.
Palierul social extrem de divers al donatorilor, de la boieri mari şi mici, slujitori
domneşti, orăşeni, la simplii ţărani, denotă o anumită identitate a credinţelor şi
comportamentelor în raport cu actul de danie, având drept ideea centrală obţinerea
sprijinului Bisericii în relaţia cu Divinitatea. Poziţia deosebită a mănăstirii Cotroceni
este cea care poate explica orientarea spre acest lăcaş de cult a donaţiilor credincioşilor
din diferite zone ale ţării, care, deşi aveau în apropiere alte aşezăminte religioase, o
preferă pe aceasta.
În continuare, se impun anumite aprecieri cantitative, care au drept finalitate
stabilirea rolului daniilor în constituirea proprietăţii mănăstirii Cotroceni. Pe baza
cercetării documentelor de arhivă, s-au identificat cca. 55 proprietăţi (metohuri, moşii,
vii, prăvălii) donate acesteia în intervalul 1679-1753 (vezi anexa); semnificativ este
faptul că cei doi ani limită marchează danii ale Cantacuzinilor - prima provenind de la
ctitor, Şerban Cantacuzino, iar ultima de al nepoţii săi, fii lui Gheorghe beizadea, o
moşie ce aparţinuse domnului, Ruşii lui Şerban Vodă. Dintre aceste proprietăţi, 11 au o
dublă cale de provenienţă: o parte din suprafaţa lor este donată, iar cealaltă cumpărată
sau obţinută prin schimb de către egumenii mănăstirii. Estimând numărul total al
proprietăţilor deţinute de acest aşezământ religios de-a lungul timpului la cca. 70 (prin
studierea fondurilor arhivistice), în care nu au fost incluse metohurile cu posesiunile lor,
apreciem că 2/3 din componenţa domeniului financiar al Cotrocenilor sunt reprezentate
de proprietăţile donate. Această proporţie este edificatoare pentru aportul daniei în
constituirea proprietăţii mănăstirii Cotroceni, fiind, deci, componenta sa principală. Din
păcate, inexistenţa unor studii aprofundate asupra domeniilor funciare ale principalelor
mănăstiri, nu ne permite realizarea unei comparaţii între acest lăcaş de cult şi celelalte
în privinţa modalităţilor de formare a proprietăţilor lor; am fi putut, astfel, aprecia dacă
prezenţa daniei, componentă preponderentă a acestora, ar fi fost o caracteristică generală,
sau reprezenta o specificitate a mănăstirii Cotroceni. Însă, luând în considerare credinţele
omului medieval, ca şi informaţiile din diverse alte documente, este de presupus că
donaţia şi-a avut rolul ei, probabil însemnat, în constituirea marilor domenii mănăstireşti.
Revenind la mănăstirea Cotroceni, am realizat o repartizare a daniilor în funcţie
de momentul intrării lor în componenţa proprietăţii sale, pe două etape: 1679-1689 (ce
se suprapune aproximativ domniei lui Şerban Cantacuzino, 1689 reprezentând anul
închinării ctitoriei sale de către Doamna Maria) şi 1690-1753 (când înregistrăm ultima
danie). Opţiunea pentru această delimitare a avut la bază ideea stabilirii influenţei, a
modelului domnului şi a poziţiei ctitoriei sale în societatea românească a timpului.
Excluzând donaţiile ctitomlui, am constat că în primii zece ani mănăstirea a beneficiat
de mai multe închinări decât în perioada următorilor 63 de ani ( 19 faţă de 17), indiciu
relevant pentru prestigiul pe care-l dobândea noua ctitorie domnească. Actu! de danie

în bani
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putea desemna şi o intenţie de obţinere a bunăvoinţei domnului; de altfel, în zapisele
donatorilor se face referire la Cotroceni ca la „mănăstirea domnului nostru".
Probabil că aceasta era o caracteristică a mănăstirilor domneşti, de a profita de
atenţia credincioşilor în special în timpul domniei ctitorului lor. În cazul mănăstirii
Cotroceni putem aprecia că şi statutul de metoh al Muntelui Athos, ideal al creştinităţii
ortodoxe, a determinat orientarea spre aceasta a unui număr important de donatori. Tot
în cadrul acestei repartizări, constatăm faptul că sfârşitul secolului al XVII-iea şi primele
decenii ale celui următor constituie perioada de concentrare a daniilor către mănăstirea
Cotroceni. De altfel, în acest răstimp sunt consemnaţi şi cei mai activi egumeni ai
respectivului lăcaş de cult, al căror rol în convingerea donatorilor nu trebuie să-l
minimalizăm. În egumenia lor se achiziţionează şi cele mai multe moşii, către mijlocul
secolului al XVIll-lea stabilindu-se şi configuraţia definitivă a domeniului funciar al
mănăstiri Cotroceni. Constatăm, astfel, o concordanţă între momentele în care se fac
danii şi cele in care se cumpără pentru mănăstire, observând diminuarea lor, până la
dispariţie către sfârşitul secolului al XVIll-lea. De fapt, atunci se agravează şi situaţia
mănăstirii Cotroceni. La începutul secolului al XIX-iea înregistrăm şi primele înstrăinări
din rândul proprietăţilor sale; domnitorul Ioan Caragea aprobă în 1816 vânzarea unor
prăvălii şi a unei pivniţe din Bucureşti pentru acoperirea datoriei mănăstirii 63 . Suma
obţinută fiind insuficientă, în 1818 sunt vândute moşiile Bărbăteşti, Adămeşti şi Comăneşti
(Teleorman), danii ale lui Barbu Urdăreanu şi Constantin Năsturel 64 • Cu toate măsurile
luate, starea mănăstirii nu se îmbunătăţeşte, continuând să se înstrăineze părţi importante
din proprietatea sa.
În final, se poate spune că dania a reprezentat una dintre modalităţile principale
de constituire a marilor domenii mănăstireşti. Integrată sferei mai largi a raporturilor
credinciosului cu Biserica, donaţia devenea expresia dorinţei omului medieval de a
obţine bunăvoinţa lui Dumnezeu şi salvarea în „lumea de dincolo", o condensare a atâtor
credinţe şi speranţe.

SUMMARY
The Donation: Main Component of the Cotroceni Monastery Estate
During tlre Middle Ages, imponant parts of tize Orthodo:t Ch11rch estates were coming .fi'om donations. These do11ations represented a relevant indice ()( the soda/ statlls of the Ch11rch itself; as a11 i11stit11tio11. The paper deals with donation documents of tlre Cotroceni mo11astery, dati11g fi'om the XVII thXVlll th centuries and, implicitely, Vl'ith the social attitudes towards the monastic life - importa/li component
of the medieval mentalities.
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Sat,

metoh

moşie,

Datare

1.

Adămeşti,

Teleorman a. 1705 ian. 14

2.

Baloteşti,

Teleorman a. 1684 iulie

3.

Bărbăteşti,

(1685-1686)

5. Bozieni, Saac

1715 iunie 16

6. Bucegi, Prahova, mo- 1681 ianuarie 9
şie pe munte
16(8)2 sept. 26
7. Bucul,
8.

Barbu Urdăreanu, ginerele lui Şerban C.
Radu
reanu
ana

Cuştuşi

Avi-

Constantin Năsturel, strănepotul lui
Şerban C„ pt. fiica
sa Ecaterina

•
Stanca C. pt. Radu
C. spătar

•
•

Ialomiţa

•

Maria, doamna lui
Şerban C.
Constantin Ramadan, soţul Mariei
Cantacuzino

Budişteni,
viţa

I O.

Danii de la
alt ii

Bucureşti

- Biserica Doamnei 1689 oct. 28
(metoh)
- prăvălii
1680 oct. 20
- pivniţă, case
1738 sept. I

9.

Danie de la
Danii de la
Serban C. Cantacuzini rude

Teleorman 1746 februarie 26

4. Boleasca, Ilfov

xv

Dâmbo- 1684 octombrie 2
(schit - metoh)

Cârstineşti,

Ilfov

1680 sep. 27

Popa Du micumnat
cu Ştefan călugărul, ctitorul

traşcu,

•
Tănasie Sără-

11. Cervenia, Teleorman 1684 aprilie I

cmescu vei
serdar, Ilina
Şerban Năsturel,

pt.
sa, Ilinca,
nepoata lui Şerban

1710 mai 20

soţia

12.

Clanţa,

13.

Comăneşti,

Ilfov

1680 dec. 10

Tel.

14. Cotroceni, Ilfov
- sat
- vie
15.

Căscioarele,

man

•

1716 mai 25
1680 iulie I O
1714 aprilie 6

Teleor- 1738 septembrie I

Oană răspopul

•
Ştefan

Cantacuzino

C-tin Ramadan pt.
soţia,

Maria Cantacuzino
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Sat,

moşie,

metoh

16.

Cătăluiu, Ilfov
(schit - metoh)

17.

Crăceşti,

Datare
17 42 februarie 18

1707 mai 3

19.

Deşiraţi, Ialomiţa

20.

Dinţeşti,

21.

Dobroeşti,

22.
23.

Grăgoi, Dâmboviţa
Drâmnaţi,

Ilfov

1689 august 16
1721 sep. 20

24.

Drângeşti,

Ilfov

1696-1697

Ilfov
Muscel

25. Făcăiani, Ialomiţa
26. Făurei, Ialomiţa
27. Fâsâiani, Ilfov
Foteşti,

Teleorman

29. Gabrov, Teleorman
30.
31.

1683 aprilie 27
a. 1691 ian. 28
1680 iulie 8

„

1680 iulie 15
1680 iulie 8
a. 1684 iulie

Ilfov
1680 iunie 5
Găvăneştii de Jos, 1743 dec. 15
Teleorman

„
„
„

„

de Jos, 1680 noiembrie 20

ceauş

Radu Cuştureanu Aviana
Apostul clucer
Ta tul, f. lui
Nica negustor
Duca, staroste
de negustori,
Rada

Tudoran clucer
din Aninoasa
Radu Cu ş tureanu Aviana
Climent ie romonah

Radu Cu ş tureanu Aviana
Boierii Cărpenişeni pt. Catrina

1749 oct. 20

Grozăveştii

logofăt

Marco clucer

32. Glâmbocata, Muscel a. 1684 iulie

33.

Stroe

Nicula

a. 1735 sept. 8

Găojani,

alţii

•

a. 1684 iulie

1681 august 2
1681 august 20

Danii de la
Constantin
Corbeanul, din
familia ctitorilor
Radu Cu ş tureanu, Aviana

Teleorman a. 1684 iulie

18. Dadilov, Teleorman

28.

Danie de la
Danii de la
Şerban C. Cantacuzini, rude

123

•

Ilfov
34.

Hereşti,

Ilfov

35.

Lupeşti,

Ilfov

36. Luica, Ilfov
37.

Mătăşeşti,

Ilfov

38. Muscel, Saac

1680 iulie 8

•
„
„

d. 1680 dec. 16

"'

1680 iulie I O
1680 iunie 5

1717 aprilie I
1718 mai 15
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Sat,

moşie,

metoh

39. Priboieni, Muscel

Ialomiţa

40. Pupezeni,

Datare
1684
1685
1685
1685

xv

Danie de la
Danii de la
Şerban C. Cantacuzini, rude

pul Cârstea
Orbul Alba,
Cânda

•

Odoabă,

Lupu,
Stroe
Matei, Muşa
Popa Constandin, Nedelco,
Stoian

1686 ianuarie 21

41.

Ruşii
Vodă,

lui Şerban
Saac

42.

Sărata, Buzău,

vie

43. Sârbi, Teleorman

44.

Scăeşti,

45.
46.
47.

Tămăduiasca,

Teleorman

Ilfov
Ilfov
Ţigăneşti, Muscel
Tărăceni,

1688 aprilie 7

Ulmuleţi,

50.

Vălenii

5 I.

dec. 30
ianuarie
oct. 22
martie I

•
•
Lazăr,

de Munte
(m-re, metoh)

Viţicheşti,
moşie

Muscel

Voievodeşti,

Teleorman
53. Zimnicele

Baicu

•

•
•
Stanca C. pt. copiii
ei, Constantin şi
Smaranda

Teleorman a. 1684 iulie

vie
52.

Gheorghe, fiul
lui Calona zugrav
Radu Cu ş tureanu, Aviana

a. 1684 iulie

1679
1680
1680
48. Ţigăneşti, Teleorman 1731

49.

lui Şerban
C., pt. mama lor
Ruxandra
Maria, fiica lui lordache C., pt. tatăl
ei şi sora Casandra

1710 iunie 8

moşie
VII

Nepoţii

1753 mai

(1682-1683)
d. 1683 martie 6
1684 sept. 30

alţii

Neacşa, Ilina
Stoica răspo-

oct. 21
august 8
august 9
oct. 18

d. 1683 iulie 15
1685 mai 12

Danii de la

1684 mai 2

1685 august I
1679 noiembrie 29
d. 1684 iulie
d. 1684 iulie
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Radu Cu ş tureanu Aviana
Hagi Stoian şi
hagiţa II inc a,
Cepturi
Hera, f. Niculii
log.
Lupu vomicul
Radu Cuştureanu Aviana
Radu Cuştureanu, Aviana

