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Mulți istorici au studiat începuturile Bucureștiului și în majoritate aceștia îl leagă pe 

Mircea cel Bătrân de vechea cetate ”răposatul bătrînul Mircea Voevod care ar fi locuit vara 

la Tîrgoviște și iarna la București unde ar fi făcut curți domnești, biserică și altele (…) și 

după lupta pe care a avut-o cu turcii (…) a îngropat oasele morților căzuți într-o mică 

biserică numită biserica lui Bucur.”[1] Dimitrie Papazoglu scria că domnul Mircea cel Bătrân 

”după ce s-a strămutat la București a preînnoit biserica și Curtea domnească unde venea el și 

ședea numai iarna”. [2]
 

Biserica lui Bucur a fost distrusă de incendii și se rezidește în secolul al XVIII-lea, 

pentru a funcționa ca paraclis al mănăstirii Radu Vodă.[3] Datarea bisericii nu este cunoscută, 

dar există documente care confirmă varianta ctitoririi bisericii de către Bucur Ciobanul. [4]
 

”Legenda lui Bucur se încadrează în șirul de povestiri care încearcă să explice 

nașterea unei așezări, de regulă sătească, dintr-un intermediar, real sau imaginar”.[5]
 

Biserica lui Bucur (ciobanul) a fost zidită în secolul al XVIII-lea 

”se spune că acest oraș (București) își trage numele de la un cioban (...) care a clădit o 

biserică și a început să construiască câteva case pentru el și pentru alții” 
 

[1] D. Caselli, Cum au fost Bucureçtii odinioară: Cu chipuri çi icoane, Editura Gazetei Municipale, 
București, 1935, p.13 
[2] D. Papazoglu, Istoria fondarei oraçului Bucureçti – capitala Regatului Român de la 1330 până la 
1850, culeasă după mai mulți scriitori vechi, București, 1891, p. 35 
[3] Gr. Ionescu, Ghid istoric çi artistic, Fundația pentru literatură și artă Regele Carol II, București, 1938, p. 
283-285 
[4] D. Papazoglu, op.cit., p. 42 
[5] P. Cernovodeanu, P. Simionescu, Consemnări çi tradiție privind întemeierea Cetății de Scaun a 
Bucureçtilor, în Revista  de Etnografie și Folclor, XIX, 1974, nr. 3, p.190-204, apud Laurențiu Rădvan, 
Oraçele din Tările Române în Evul Mediu, (sfârçitul secolului al XIII-lea - începutul secolului al XVI- 



lea), Editura Universității ”Al.I. Cuza” Iași, 2011, p. 256. 



scria în 1761 misionarul catolic Blasius Kleiner[6]
 

Un manuscris din 1761 al misionarului catolic Kleiner atestă edificarea bisericii de 

către Bucur Ciobanul, ”…haiduc vestit, care se chema Bucur…își păștea oile în acea cîmpie 

de pe marginea rîului Dîmbovița...a clădit o biserică și a început să construiască și cîteva 

case pentru el și pentru alții…”[7]
 

Un ”oraș mare”, Bucureștii, a apărut ca așezare în secolul al XII-lea ”un mic tîrg ce 

servea satele din jur”(pe locul actualului oraș, în anii 1400 existau 14 sate). [8]
 

Bucureștiul era înconjurat de o zonă ”sălbatică”, codrii Vlăsiei și bălțile Snagovului 
[9] și documentele atestă ca în anul 1431 existau drumuri de legătură ce legau zonele 

subcarpatice de Dunăre. [10]
 

Viața economică a Bucureștiului se organizează între cea de a doua jumătate a 

secolului al XV-lea până la sfârșitul secolului al XVI-lea și este atestată de documente, astfel, 

din cele 107 documente descoperite în această perioadă, 58 au fost emise la București și 49 la 

Tîrgoviște.[11] La sfârșitul secolului al XVI-lea, orașul București era consemnat ca Scaun 

Domnesc ”la fel ca și Tîrgoviște”, ”o vestită cetate a Dîmboviței”. [12] În anul 1505 se vorbea 

de ”minunatul scaun” într-un hrisov al lui Neagoe Basarab (1512-1521) și în anul 1515 de 

”vechiul oraș București”.[13] În cartea sa, Dimitrie Papazoglu publică ”o cadră” care prezintă 

”la stânga pe Constantin Vodă Brâncoveanu (…) acest Domn au mutat reședința sa din 

Tîrgoviște în București edificînd și catedrala țării (Mitropolia)”,[14] dar acesta a fost contrazis 

de mulți istorici, referindu-ne la faptele istorice. 

Domnul Radu cel Frumos (1462-1473), ”… a descălicat Bucureștii ca scaun de 

domnie”[15] și în vremea acestuia orașul București va cunoaște o perioadă importantă de 

dezvoltare. 

Prima descriere a orașului o găsim în jurnalul de călătorie al călătorului francez 

Pierre Lescalopier, care vine în București în anul 1574, în timpul lui Alexandru al II-lea 

(1568-1574). Acesta descrie reședința domnească ”palatul era din paiantă, umplută cu 

vălătuci”, Curtea Domnească (”castelul”) era desigur cea mai importantă construcție din oraș 

”căci bisericile mici nu impresionau”,[16] dar descrie în detaliu și Curtea Domnească și 

împrejurimile acesteia, consemnând existența câtorva biserici (biserica jupâniței Cheptea, pe 

dealul Mihai Vodă, o a doua biserică era cea a vistiernicului Pană, Sf. Ecaterina și o a treia era 

 

 

[6] N. Iorga, op. cit. 
[7] N. Iorga, op. cit., p. 66 
[8] I. Donat, Açezările omeneçti din Țara Românească în secolele XIV-XVI, p. 83, apud L. Radvan, 
op.cit. p. 165 
[9] Ibidem, p. 165 
[10] Ibidem, p. 166 
[11] D. Berindei, Oraçul Bucureçti în veacurile XIV, XV çi XVI în cronicari çi articole de istorie, București, 
1955, p. 9 
[12] Codicele Mănăstirii Glavaciocului (Vlasca), apud Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători,vol.I, 
Ed. Casei Școalelor, București, 1928, p. 26 
[13] M.C.IF. Pântea, Noul Plan çi ghid al oraçului Bucureçti çi harta jud. Ilfov, Inst. de arte grafice 
”Eminescu” SA, București, 1920, p. XVIII 
[14] D.Caselli, op.cit., p. 10 
[15] G. Ionnescu Gion, op.cit., p.23 
[16] Ctin. Moisil, Bucureçtii vechi, în revista Boabe de Grâu , anul III, nr.9, Septembrie, București, 1932, 
p. 395 



biserica ridicată de Alexandru al II-lea).[17] Lescalopier descrie și întăriturile orașului, care 

”erau realizate de trunchiuri mari de copaci înfipte în pamînt unul lîngă altul și legate prin 

cuie de lemn lungi și mari”. [18]
 

În anul 1636, episcopul Baksici descrie Bucureștiul ca un oraș ”fără ziduri, așezat 

într-o cîmpie foarte bogată în grîne și de fructe, în mare cantitate, abundă de pește, fiind 

Dunărea aproape vreo 30 mile și unele lacuri mai aproape, orașul are toate piețele și 

străzile, poduri de lemn, deoarece fiind în cîmpie, pe vreme de ploaie se face multe noroaie, și 

cari căruțele și oamenii umblă pe străzi și piețe pe poduri (…) se spune că sunt 12.000 de 

case de schismatici (ortodocși) ceea ce face mai mult de 100.000 de suflete, au o sută de 

biserici și de mănăstiri”,[19] ”…mărturiile lăsate de documente, constituiesc un prețios 

document a vremii. Exemplarele ce ne-au parvenit, păstrează înfățisări felurite cu însuși 

numele orașului. O frescă ce zugrăvește tipuri, fapte și episoade, care deși afundate în vreme, 

privite din actualitatea noastră, reușesc să contureze un tot, lămurind cu mijloace simple, un 

mic ungher al trecutului bucureștean”.[20]
 

În vremea lui Matei Basarab (1632-1654), Curtea Domnească cuprindea o treime din 

oraș și era considerată ”reședința prințului”, unde mai târziu se va construi biserica Curtea 

Veche [21] și era înconjurată de străzile Zarafi, Covaci și Lipscani. 

În anul 1630, în vremea lui Leon Tomșa (1629-1632), la București vine ambasadorul 

suedez Paul Strassbourgh și în jurnalul său s-au găsit informații importante despre București, 

pe care îl numea ”metropola” (ad metropolitam Bucharestim)[22] ”orașul este mai frumos 

clădit ca Iași, deși este mai mic. Aproape toate casele au acoperișul cu șindrilă. Întărituri nu 

sunt de loc, afară mănăstirile întărite, anume Sf. Mihai și Radu Vodă”, astfel scria 

ambasadorul în anul 1630.[23]
 

Spre Dâmbovița, se afla mănăstirea Radu Vodă, una din bisericile Goleștilor și 

mănăstirea Tîrnovului (mănăstirea Arhimandritului sau Sfinții Apostoli).[24]
 

În anul 1650 Paul de Alep scria despre Curtea Domnească de la București, descriind- 

o ca fiind ”cu aspect plăcut”[25] și consemna că ”toți aristrocrații munteni posedă vile 

admirabile”, dar fiecare din ei mai are ”o mănăstire a sa, bine îngrijită. Toți rivalizează 

întrecîndu-se prin frumusețea zidurilor și stabilementelor. Aici se încheie toata ambiția și 

mîndria lor. Cînd se întîmpla ca vreunul din ei să fie mazilit se retrage la vilă pentru restul 

 
 
 

[17] G. Ionnescu Gion, op.cit., p. 123 
[18] Voyages Revues de l Histoire diplomatique XXXV, p. 46, apud N. Iorga, Istoria Bucureçtiului, 
op.cit., p.123-125 
[19] Ctin. Moisil, Bucureçtii çi imprejurimile la mijlocul veacului al XVII-lea, in Bucureçtii Vechi, Buletinul 
Societății Arheologice ”Bucureștii Vechi”, anul I-V, 1930-1934, București, 1935, p. 22 
[20] A. C. Corbu, Bucureçtii vechi, documente iconografice, Arhivele Bucureștilor, nr. 1, București, 
1936, p. 13 
[21] G. Ionnescu Gion, op.cit., p. 82 
[22]  Ctin.  Moisil,  Bucureçtii  vechi,  Buletinul  Societății  Arheologice  ”Bucureștii  Vechi”,  anul  I-V,  1935, 

op.cit. 
[23] Ibidem 
[24] V. Frunză, Reçedințe princiare din România din sec. al XIX-lea çi început de secol XX, Editura 

Palatul Culturii, Iași, 2011, p. 32 
[25] E. Cioran, Paul de Alep, Călătoriile patriarhului Macarie al Antiohiei în Ţările Române 1653-1658, 

Bucureşti, 1900, p. 206 



vieții, în clădirile de acolo și în vecinătatea mănăstirii sale”.[26] Paul de Alep consemna că 

”acest oraș București e foarte mare, se zice că acum cîțiva ani cuprindea 6000 de case. Are 

40 de biserici și mănăstiri și faimosul rîu Dîmbovița curge prin mijlocul său”.[27]
 

 
 
 
 

 

București în secolul al XVIII-lea (1717), gravură Iohann Th. Boetio [28]
 

 

Bucureştiul dispune de o moştenire culturală importantă şi în acest context, 

principala preocupare trebuie să vizeze păstrarea şi promovarea identităţii specifice, 

restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului existent, astfel cum a fost el realizat originar. 

Zona în care a fost edificată Biserica Domnița Bălașa este una din cele mai vechi 

zone ale Bucureștiului, oraşul atestat în vremea lui Vlad Ţepeş (1431-1476) – 1459. [29]
 

În Bucureştiul sfârşitului de secol al XVII-lea Curtea Domnească era înconjurată de 

străzile Uliţa Covacilor, Strada spre Moară, Bărăţiei, Lipscani, Băcani, Şelari ş.a. şi existau 

numeroase biserici.[30]
 

O importantă dezvoltare a Bucureștiului se realizează în perioada domniei lui vodă 

Constantin Brâncoveanu (1688-1714), o epocă importantă ce marchează dezvoltarea 

construcțiilor, a artelor, construiește multe școli și edifică biserici. 

 

 

 

 

 
 

[26] Ibidem, p. 128 
[27] Ctin. Moisil, Bucureçtii vechi, Societatea de arheologie, op. cit., p. 404 
[28] A. C. Corbu, op.cit. 
[29] George Costescu – Bucureştii Vechiului Regat, Editura “Universul”, soc. A.N., str. Brezoianu 23-25, 
Bucureşti, 1944, p. 23. 
[30] Nicolae Iorga – Istoria Bucureştilor, Ediţia Municipiului Bucureşti, 1939, p. 23. 



 

 

Piața Sf. Anton – Piața de Flori. Panoramă realizată după fotografiile lui L. Angerer 1856 
[31] 

 
 
 
 

Familia Domnului Constantin Brâncoveanu 

 
”Constantin Vodă Brâncoveanu în domnia lui au fost fericit de toți, oamenii țării și 

încă de oamenii de altor țări, cât i-a auzit numele (...) I-au dăruit norocul de tot felul de bine, 

sănătos, întreg, casă întreagă, fii și fete mulți, avuții multe, case, palaturi, sate, vii, heleștee, 

domnie îndelungată și altele ca cestea, care nu i-au lipsit nimic de care ochii șui au profitat 

(...)”[32][33][34] Paul de Alep scria în 1657: ”acest boier este foarte bogat și fără pereche în 

această (țară) cât și în alte țări”.[35] În anul 1703, la Adrianopol, Constantin Brâncoveanu era 

însă întărit pe viaţă domn al Ţării Româneşti de către sultanul Mustafa al II-lea, în schimbul 

acceptării dublării haraciului către Înalta Poartă. Această biruinţă personală, care se înscria în 

planul lui Constantin Brâncoveanu de a instaura o domnie ereditară, care să asigure 

succesiunea la tron a fiilor săi, a nemulţumit partida Cantacuzinilor, care a început să 

manifeste rezerve faţă de acţiunile domnului. 

[31] *** Istoria açezămintelor Brâncoveneçti în imagini çi cuvinte, Patriarhia Română, Editura Basilica, 

București, 2014 
[32] Radu Popescu, Istoriile domnilor Țării Româneçti, Editura Minerva, București, 1982, p. 242-243 
[33] Pe linie paternă Constantin Brâncoveanu era descendentul a două mari familii boiereşti româneşti, 

Basarabii şi Craioveştii, fiind strănepot al lui Matei Basarab, iar pe linie maternă era urmaşul familiei 

Cantacuzinilor, descendentă a fostului împărat bizantin Ioan al VI-lea Cantacuzino. Tatăl şi fratele său fiind 

ucişi de turci, el a rămas singurul moştenitor al averii lui Matei Basarab de foarte tânăr, fiind cel mai 

bogat boier din Ţara Românească. A urcat pe tron la doar 34 de ani, cu sprijinul unchilor săi din partea 

mamei, stolnicul Constantin Cantacuzino şi marele spătar Mihail Cantacuzino, fraţii răposatului voievod  

Şerban  Cantacuzino,  bucurându-se  şi  de  susţinerea    boierilor,  cu  excepţia  rudelor  fiului nevârstnic 

al lui Şerban vodă, Gheorghe. Alegerea şi înscăunarea sa au fost imediat recunoscute şi de Înalta 

Poartă. 
[34] Octav George Lecca, Familiile române, istorie çi genealogie – după izvoare autentice, Editura 
Libra, București, 1999, p.142. 
[35] Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Studiu introductiv çi note de Arhim.Mihail Stanciu, 
Editura Basilica, București, 2012, p. 117. 



În anul 1706 Constantin Brâncoveanu şi-a asumat instaurarea unei guvernări proprii, 

înlăturându-l pe Mihail Cantacuzino din dregătoria de mare spătar, act ce a condus la 

izbucnirea unui conflict deschis cu Cantacuzinii. Aceştia, deşi în planul politicii externe aveau 

afinităţi pro-ruse, n-au ezitat să uneltească împotriva lui Constantin Brâncoveanu la Înalta 

Poarta, aducându-i diverse acuze, pentru a obţine mazilirea acestuia şi a urca pe tronul 

muntean un membru al familiei lor. 

Diplomat abil, Constantin Brâncoveanu a reuşit însă, uneori cu sacrificii financiare 

foarte mari, alteori prin activitatea diplomatică intensă pe care a desfăşurat-o, călăuzindu-se 

după principiul păstrării şi cultivării bunelor relaţii cu turcii, ca bază a politicii sale externe, 

Constantin Vodă Brâncoveanu a urmărit totuşi păstrarea unui echilibru în relaţia cu cele trei 

mari puteri. 

Constantin Brâncoveanu a întreţinut relaţii diplomatice cu ţarul Petru I cel Mare 

(1689-1725), de care a şi fost decorat în anul 1700, fără a încheia totuşi o alianţă antiotomană. 

Constantin Brâncoveanu a înţeles, după încheierea păcii ruso-turce de la Constantinopol din 

anul 1700, în urma războiului prin care ruşii au luat în stăpânire cetatea Azov, că în acel 

moment prioritatea politicii lui Petru I o reprezenta războiul cu Suedia pentru Marea Baltică, 

care avea să se prelungească până în 1720. În 1709 ruşii au obţinut o victoria importantă 

împotriva regelui suedez Carol al XII-lea, la Poltava. Regele Suediei, refugiat mai întâi la 

tătari şi apoi în Franţa, aliaţi tradiţionali ai turcilor, i-a incitat pe turci să declanşeze ostilităţile 

împotriva lui Petru I, ceea ce l-a pus pe voievodul muntean Constantin Brâncoveanu într-o 

situaţie ingrată. Pe de o parte, Cantacuzinii cereau în mod imperios încheierea unei alianţe cu 

Petru I, aşa cum făcuse şi Dimitrie Cantemir al Moldovei, deşi şi acesta fusese instalat 

domnitor tot de turci, pe de alta, Brâncoveanu nu dorea să le trezească turcilor suspiciuni că ar 

trăda, aşa că a ezitat să facă o mişcare pro-rusă evidentă, adoptând o politică de expectativă. 

Politica adoptată de Constantin Brâncoveanu a fost compromisă de trădarea marelui spătar 

Toma Cantacuzino, care a trecut de partea ruşilor cu un steag de călăreţi. Victoria turcilor de 

la Stănileşti, pe Prut, din luna iulie a anului 1711, a marcat începutul sfârşitului pentru 

voievodul muntean.[36] La 24 martie 1714 Constantin Brâncoveanu era arestat cu întreaga 

familie şi dus de Mustafa aga la Constantinopol, fiind închis mai întâi la Yediculé şi apoi la 

Bostancibaşî. Deşi întreaga avere din ţară i-a fost confiscată şi vărsată în vistieria sultanului, a 

fost torturat pentru a mărturisi ce alte averi mai are.[37] La 15 august 1714 Constantin Vodă 

Brâncoveanu este omorât alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi de 

ginerele său, Ianache, din porunca sultanului Ahmed al III-lea.[38]
 

Cantacuzinii, care au plătit multe pungi cu aur înalţilor dregători turci pentru a se 

asigura că Brâncoveanu nu mai scapă cu viaţă s-au bucurat doi ani de domnia Ţării 

Româneşti, pe tron urcând Ştefan Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, numit 

 

 

 
 
 

[36] Francis Dvorinik, Slavii în istoria çi civilizația europeană, trad. Diana Stanciu, Editura All 
Educational, București, 2001 
[87] Istoria Imperiului Otoman, coord. Robert Mantran, trad. Cristina Bârsan, Ed. BicAll, 2001; 
[38] George Aniculoaie, Procesiune cu moaçtele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, 22 mai 
2014, Ziarul Lumina 

http://ziarullumina.ro/eveniment/procesiune-cu-moastele-sfantului-voievod-constantin-brancoveanu
http://ziarullumina.ro/eveniment/procesiune-cu-moastele-sfantului-voievod-constantin-brancoveanu


de sultan domn ca preţ al trădării. După doar doi ani în Ţara Românească a început perioada 

domniilor fanariote.[39]
 

Brâncovenii au supraviețuit prin intermediul nepotului Constantin, de la fiul său cel 

mare, Constantin.[40] Constantin al III-lea ”n-a reușit numai să refacă puterea economică a 

neamului său (...) a reintrat firesc (...) în câtful marilor dregători”.[41] Constantin a avut doi 

fii, Nicolae și Manolache; fiul lui Manolache Brâncoveanu va fi moștenitorul familiei – 

Grigore Brâncoveanu.[42] Grigore Brâncoveanu era un om de cultură.[43] Constantin 

Brâncoveanu a fost unul dintre cei mai mari ctitori de biserici și mănăstiri din țările române. 

Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a reprezentat pentru Țara Românească   ceea 

ce peste câteva secole a însemnat Regele Carol I, un domn bogat, un bun strateg, un om de 

cultură a condus Țara Românească și a avut multă influență și în Moldova și Țara 

Românească timp de 26 ani.[44] Nicolae Iorga susţinea că domnul Constantin Brâncoveanu a 

avut un sfârșit tragic nu din cauza "... greşelilor politice (...) ci intrigile unor boieri şi a unor 

străini de neamul românesc". Andrei Busuioceanu afirma "Constantin Brâncoveanu în 

viziunea istoriografiei române şi străine este prezentat în cinci ipostaze: martir, diplomat, 

precursorul politicei de reforme din secolul XVIII, patron cultural şi reprezentant tipic al 

sensibilităţii baroce". [45]
 

Secolul al XVIII-lea, de la început, a fost nefast pentru neamul românesc. 

Transilvania a trecut sub stăpânirea habsburgilor şi a început catolicizarea românilor, iar în 

Ţara Românească (1716) şi Moldova (1711) s-au instalat domniile fanariote.[46]
 

În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu cultura românească a cunoscut o 

perioadă de înflorire, a inițiat o amplă activitate de dezvoltare a construcțiilor, realizând case, 

palate și biserici, hanuri îmbinând armonios în arhitectură, pictură murală și sculptură tradiția 

autohtonă, alături de stilul italian preponderent și un stil nou, românesc, care îi va purta 

numele, stilul brâncovenesc. Istoricii de artă caracterizează uneori stilul prin analogie cu 

renașterea apuseană, datorită structurilor sale clare, raționaliste, dar exuberanța lui decorativă 

permite și folosirea termenului de „baroc brâncovenesc”. [47] Constantin Brâncoveanu și-a 

asumat rolul de protector artelor și al învățământului, și nu numai în Țara Românească, 

numele său fiind întâlnit între cele ale donatorilor de la școala românească din Şcheii 

Brașovului.[48]   S-a înconjurat de personalități de cultură din țară și străinătate, susținând 

 
[39] Elvira Gheorghiță, Osemintele lui Constantin Brâncoveanu vor fi venerate ca moaçte, 17 mai 2014, 
Agenția de presă Mediafax 

[40] Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, Editura de Stat pentru literatură și artă, București, 1959, 
p.259 
[41] Octav George Lecca, op. cit., p.281 
[42] G.I. Ionescu Gion, Istoria Bucurescilor, Editura Socec, 1899, p. 79 
[43] Constantin Bălan, Învățământul, Istoria Românilor, Vol. VI, Românii între Europa clasică çi Europa 
Luminilor (1711-1821), Cap. IX Cultura çi arta, Editura Enciclopedică București, 2002, p.736-760 
[44] Paul Cernodoveanu, Epoca lui Constantin Brâncoveanu, Istoria Românilor, Vol. VI, Editura 
Enciclopedică Română, București, 2003, p. 248-269 
[45] A.D. Xenopol, Istorie a Românilor din Dacia Traiană, vol. IV, pag. 278-342 
[46] A.D.Xenopol, op. cit., pag. 245 
[47] Răzvan Theodorescu, Civilizația românilor între medieval çi modern. Orizontul imaginii (1550- 
1800), Editura Meridiane, București, 1987 
[48] Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneçti çi a vieții religioase a Românilor, Tipografia "Neamul 
Românesc", Vălenii de Munte, 1908 
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financiar și diplomatic pregătirea tinerei generații de cadre în școlile europene, astfel în anul 

1689 l-a adus de la Istanbul pe Antim Ivireanul, viitorul mitropolit al Țării Românești, sub 

îndrumarea căruia s-au tipărit numeroase cărți românești, grecești, slave și chiar arabe, turcești 

și georgiene.[49]
 

„Tabla documentelor” reunește în ordine cronologică regestele documentelor care se 

află în arhiva Așezămintelor Brâncovenești. O parte din documentele publicate au fost 

preluate de la Arhivele din Viena datorită unei relații destul de strânse a lui Brâncoveanu și a 

urmașilor săi cu Apusul. 

Din aceste arhive de exemplu, aflăm că Vodă Constantin Brâncoveanu avea angajați, 

de origine străină “cari nu îndeplinesc numai însărcinarea specială pe care o au la Curte. 

Prin legăturile pe cari în mod firesc au trebuit să le păstreze cu conaționalii lor, …, ei 

îndeplinesc și funcțiunea de informator.” [50]
 

Constantin Brâncoveanu a înființat în anul 1694 Academia Domnească din 

București, o școală superioară „colegiu public pentru pământeni și străini” având ca limbă de 

predare greaca veche, în clădirile de la mănăstirea Sfântul Sava. În anul 1707 a numit la 

conducerea școlii pe învățatul grec Sevastos Kyminitis, ulterior a fost Marcu Porfiropol. La 

Academia Sf. Sava funcționau și alte școli, în incinta unor mănăstiri, în care se preda în 

”slavonește și în românește”. La București tot datorită lui Constantin Brâncoveanu s-a tipărit 

Biblia de la București, prima ediție integrală a Sfintei Scripturi în limba română. [51]
 

Încă înainte de a ajunge domn al Țării Românești, Constantin Brâncoveanu a ridicat 

două biserici, una la Potlogi și alta la Mogoșoaia. După ce s-a urcat pe tronul Țării Românești, 

Brâncoveanu a ctitorit în București încă trei biserici, pe locul unora mai vechi: biserica 

Sfântul Ioan cel Mare sau „Grecesc”, demolată, biserica mănăstirii Sfântul Sava, demolată și 

biserica Sf. Gheorghe Nou, biserică ce există și astăzi. În această din urmă biserică au fost 

depuse și osemintele ctitorului, în anul 1720, aduse de la Constantinopol, de către soția sa, 

doamna Marica. A zidit o biserică în satul Doicești (județul Dâmbovița). Împreună cu unchiul 

său, spătarul Mihai Cantacuzino, a ridicat mănăstirea din Râmnicu Sărat, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, închinată mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. În 

vara anului 1690, Constantin Brâncoveanu a pus piatra de temelie a celei mai de seamă din 

ctitoriile sale: Mănăstirea Horezu, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Printre alte 

biserici și mănăstiri ctitorite sau refăcute de binecredinciosul voievod, trebuie amintite: 

Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Polovragi și Mănăstirea Turnu 

din Târgșoru Vechi (județul Prahova). 

Nicolae Iorga scria despre Constantin Brâncoveanu „a ştiut, în curs de un sfert de 

veac, să servească pe turci, de nevoie, fără să părăsească nici un drept al ţării sale; a ştiut să 

înlăture stăpânirea necondiţionată a creştinilor, austrieci, poloni, ruşi, asupra pământului 

românesc; a ştiut să lege de muntenii săi, prin legături culturale şi politice, Moldova; a ştiut, 

chiar după ce legăturile politice cu Ardealul au fost rupte, să păstreze încă pe acelea ale 

culturii cu acest pământ. Şi, în acelaşi timp, prin acea largă operă de cultură răsăriteană, de 
 

[49] Disertaţie despre Tipografiile Româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începuturile lor 
până în vremea noastră, Sibiu, 1888 
[50] Nicolae Iorga – Inscripții din bisericile României, vol. I, București, reeditată; Nicolae Iorga – 

Documente privitoare la Constantin Brâncoveanu 
[51] Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. II, București, 1936 
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cultura în toate limbile Răsăritului, prin găzduirea fruntaşilor bisericeşti ai Orientului, 

patriarhi, mitropoliţi, dascăli, prin operele lui de ctitorie la toate „locurile sfinte“, el a ştiut, 

faţă de regiunile siriene, arabe, caucaziene supuse ori vasale turcilor, ca şi faţă de grecitatea 

europeană, să înlocuiască pe împăraţii bizantini de odinioară, ca urmaş legitim al cărora era 

privit. Domn autonom în ţara lui, înconjurat cu prestigiul superior al cezarilor 

constantinopolitani ai lui Constantin cel Mare, în întreaga lume a Orientului, aceasta a fost 

situaţia lui Constantin Vodă Brâncoveanu“.[52]
 

Arhitectural, în epoca lui Constantin Brâncoveanu are loc trecerea de la “casă” la 

“palat”. La Mogoșoaia se află înscripția “Acesta palatu den temelie iaste zidit și 

înfrumusețatu de preluminat voevod (Constantin Brâncoveanu) ...”[53] ceea ce confirmă 

”nașterea” palatului. 

Construcțiile realizate de Constantin Brâncoveanu la Brâncoveni, Potlogi, 

Mogoșoaia și Doicești, adevărate palate, au fost construite cu fundații și zidărie de cărămidă și 

cu materiale scumpe și de cea mai bună calitate și sunt reprezentative pentru arhitectura 

epocii.[54]
 

Boltiri inegale, calote cu pandantivi, coloane și pilaștri puternici, reprezintă elemente 

preluate din arhitectura bizantină. Arcadele simple sau trilobate, foișoarele și loggiile preluate 

din arhitectura venețiană (sau arhitectura transilvană), coloane torsadate și sculptate din piatră, 

sunt elemente folosite în realizarea construcțiilor brâncovene. 

Coloanele torsadate au fost introduse în arhitectura Țării Românești de spătarul 

Mihail Cantacuzino, arhitect format în Italia (Padova), care a luat contact cu “spiritul italian 

neoaristotelic şi antiiezuit”.[55]
 

Elementele florale reprezintă o îmbinare de influențe venețiene și orientale (turco- 

persane) realizate de meșterii domnului, cu o delicatețe și un rafinament desăvârșite. Aceste 

elemente s-au folosit și la decorarea argintăriei și porțelanurilor brâncovene. 

Elementele specifice brâncovenești sunt terasele, la care se accede direct sau din 

exterior, pe o scară monumentală (simplă sau dublă), cu parapet bogat ornamentat, cu 

decorații și sculpturi, cu mână curentă în torsadă, ornamentată cu ghirlande în vrej din frunze 

de acant sau lujer în acoladă.[56]
 

Acest stil constructiv a fost folosit atât la realizarea edificiilor laice, cât și la cele 

religioase ale Brâncovenilor, Cantacuzinilor și au fost ulterior preluate de construcțiile 

Mavrocordaților și mai apoi, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, de 

arhitecții epocii moderne, cei care au creat stilul neoromânesc. 

Stilul național românesc este atestat a fi creat în ultimele două decenii ale secolului al 

XIX-lea, având ca sursă de inspirație construcțiile medievale din Țara Românească și 

Moldova; din Țara Românească s-au preluat construcțiile brâncovene și cantacuzine și din 

Moldova construcțiile lui Ștefan cel Mare. 

 

[52] Nicolae Iorga, op.cit. 
[53] Corina Nicolescu – Case, conace çi palate vechi româneçti, Editura Meridiane, București, 1979, p. 
83 
[54] I. R. Mircea – Date din Condica Visteriei privind Construcțiile din Țara Românească între 1694- 
1704, în Lucrările Sesiunii Științifice a Direcției Monumentelor Istorice, ianuarie 1963, p. 138 
[55] Răzvan Theodorescu – Civilizaţia românilor între medieval şi modern 1550 – 1800, Vol. II, Editura 
Meridiane, Bucureşti, 1957, p. 65 
[56] Nicolae Iorga – Palate domneçti brâncoveneçti, București, 1913, p. 259 



În construcțiile realizate se întâlnesc elemente heraldice, tavane ornamentate cu frize 

și pandantive, camere pictate în frescă ș.a. Toate aceste elemente apar în construcțiile din 

Istanbul, în epoca lui Ahmed al II-lea, dar și în Franța, în epoca lui Ludovic al XIV-lea.[57]
 

Spațiile sunt organizate riguros și construcțiile simetrice. Astfel, mănăstirea Hurezi 

(Horezu), are în centru biserica mare, perimetral fiind construite chiliile, casa domnească, un 

paraclis, trapeza, bucătării ș.a.[58]
 

Incintele respectă același stil de boltire (arce dublou), cu registre, trompe de colț și 

pandantive. Pridvorul în arcade susținute de coloane apare atât în construcțiile laice cât și în 

cele religioase.[59]
 

O caracteristică importantă a construcțiilor brâncovenești o reprezintă inexistența 

scărilor interioare, accesul realizându-se doar din exterior, scările se realizează din lemn sau 

piatră, reeditând modelul bizantin. 

Foișorul, terasa în plan pătrat, loggia simplă sau dublă (terasa în plan dreptunghiular) 

sunt alte elemente specifice ale arhitecturii brâncovene. 

O altă caracteristică a edificiilor o reprezintă îmbinarea elementelor tradiționale cu 

cele orientale, rezultând un edificiu cu o încărcătură „aproape barocă” cu coloane corintice și 

antablamente de factură „italiană”.[60]
 

Blazonul familiei este prezent, alternând ritmic cu elementele ornamentale, sculpturi, 

atât la interior cât și la exterior (mascheroni, cartușe, console în acolade), dar și în picturile 

murale și în vitralii (corbul cu crucea în cioc, stema țării, vulturul bicefal al Cantacuzinilor);[61] 

ultimul palat construit de Brâncoveanu este cel de la Sâmbăta de Sus (Brașov), probabil ca un 

refugiu într-o situație extremă, unde erau realizate aceleași elemente arhitecturale, din care 

astăzi se păstrează doar poarta frumos decorată.[62]
 

La 26 octombrie 1708 domnița Bălașa se mărită cu Manolache, unul din fiii lui 

Andronic Rangabe (hartofilax al Patriarhiei Țarigrad). Tânăr studios, ajunge ban al Craiovei 

sub domnii de după Vodă Brâncoveanu și trăiește în Țara Românească sub numele de 

Manolache Lambrino. Anul 1714 va schimba brusc viața familiei, care este trimisă în exil. 

Domniţa Bălaşa, a şasea fiică a Domnului Constantin Brâncoveanu şi a Doamnei Marica, a 

avut o viață cu multe întâmplări triste.63 După această tragedie, întoarsă acasă Domniţa [64] şi- 

 

[57] Răzvan Theodorescu – op. cit., p. 85 
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București, 1963, p. 8-10 
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[60] Răzvan Theodorescu – op. cit., p. 87 
[61] Nicolae Iorga – Scrieri despre artă, București, Editura Meridiane, 1968, Arta populară çi arta 
istorică a românilor, p. 89; Nicolae Iorga – Palate domneçti brâncoveneçti, București, 1913 
[62] Șerban Semo – Câteva observații referitoare la Curtea lui Constantin Brâncoveanu de la Sâmbăta 
de  Sus,  Comunicări  Sesiunea  științifică  a  muzeelor,  iunie,  1966;  Șerban  Semo  –  Noi  piese  ale 
Lapidariumului de la Mogoçoaia, Revista Muzicală, 1968, IV, p. 28 
[63] Domnița a fost trimisă la Istanbul să aranjeze căsătoria fratelui său, Radu Brâncoveanu cu fiica lui 
Antioh Cantemir. Acolo fiind, a participat la tragedia familiei Brâncoveanu. A fost închisă la Ceauș 
Emini, temnița femeilor, pentru a mărturisi ce comoară a mai ascuns, în afara celor 100 de pungi cu 
galbeni  şi  „juvaere”  găsite  asupra  ei.  Tot  acolo  au  fost  întemniţate  mama  şi  cumnata  ei,  Anica, 
împreună  cu  fiul   acesteia,  de  doar  câteva  luni,  iar  soţul  ei,  în  închisoarea  debitorilor  sultanului.  A 
trecut prin iatacurile Seraiului şi apoi a fost vândută ca roabă în Caucaz. 
[64] Capetele celor decapitaţi au fost plimbate prin Istanbul în vârf de suliţe, iar trupurile aruncate în 
mare. Fiind apoi pescuite cu ajutorul Patriarhiei Constantinopolului, şi-au găsit veşnicul repaus în 
insula Halki, într-o veche mănăstire grecească, înălţată de împăratul Ioan al VIII-lea Paleologul. Sunt 



a găsit alinarea în rugăciuni alături de soţul ei, Manolache Lambrino: „O zi de echilibru 

plenar, cu un soare galben ca mierea, ce se strecoară prin filtrul superbelor vitralii 

neoclasice, plasate chiar în punctul în care lumina răsare şi apune zi de zi. Nimic nu trans- 

pare din drama Domniţei, care se afla la Stambul, fără să ştie că tatăl şi fraţii ei erau la doar 

câteva străzi distanţă, torturaţi şi ucişi unul sub privirea celuilalt, în ordinea crescătoare a 

vârstei şi a rangului domnesc, într-o succesiune dramatică, apăsătoare şi fără de sfârşit. A 

doua zi, va veni rândul ei să fie închisă cu lanţuri la picioare, în Ceauş Emini, temniţa 

femeilor, pentru a mărturisi ce comoară a mai ascuns, în afara celor 100 de pungi cu galbeni 

şi juvaere găsite asupra ei. Nu e greu de imaginat durerea Domniţei; uluiala şi neputinţa de a 

înţelege coşmarul prin care trecea. Într-un târziu, va fi aruncată în aceeaşi celulă şi mama ei, 

Doamna Marica, de la care va afla despre drumul durerii, făcut de Brâncoveni până la 

Stambul, aşa cum va afla întreaga oroare a decapitării fraţilor şi a iubitului ei tată. Până să 

treacă prin iatacurile Seraiului şi apoi să fie vândută ca roabă în Caucaz, Domniţa va mai 

trăi o ultimă umilinţă - aceea de a vedea pe fereastra temniţei, cum trupurile Brâncovenilor 

erau batjocorite cu huiduieli şi râsete, într-o sinistră procesiune purtată pe străzile Stambu- 

lului. Eliberată într-un târziu din robie, va reveni la Bucureşti, dar fără ca liniştea să mai 

coboare vreodată asupra ei. Răul fusese deja făcut. Domniţa Bălaşa pierduse tot ce putea fi 

mai de preţ pentru ea: iubirea, inocenţa, duioşia şi, mai ales, încrederea în oameni. De acum, 

nimic nu o mai putea face fericită - nici renumele familiei, nici faptul că mama ei va reuşi cu 

mult zbucium să îngroape în pridvorul bisericii "Sf Gheorghe cel Nou", din Bucureşti, ose- 

mintele martirului domnitor. Domniţa îşi va căuta alinarea în singurătatea şi în liniştea 

paradisiacă a livezii din prundul Dâmboviţiei - un loc de grădină, cu flori şi stupi forfotind de 

albine; un loc pe care va ridica pentru sine un paraclis, iar pentru oameni, un spital şi un azil 

de bătrâni - toate pecetluite sub un blestem greu, ce va ajunge până spre zilele noastre. 

Blestem cumplit, ca nimeni să nu se atingă în vreun fel de zidurile construite, iar de nu va 

asculta aceasta şi va mişca din locul ei măcar o cărămidă, «să fie ucis cu tot neamul lui, 

grabnic şi nemilos, într-o zi de mare sărbătoare.»”[65]
 

După trei ani de exil ce au urmat tragediei familiei, darurile, banii și prietenii reușeau 

să îi readucă pe Brâncoveni în Țara Românească. Ioan Vodă Mavrocordat a fost cel care a 

luptat cel mai mult pentru a-i scăpa de probleme și ulterior le-a înapoiat slujbele și parte a 

bunurilor confiscate de turci, le-a redat toate onorurile boierești.[66]
 

Între 1716 și 1722 Manolache Lambrino este ispravnic la mănăstirea Văcărești 

(ctitorie a Mavrocordaților). După un refugiu la Brașov, în 1731 se întoarce la București și 
 

veneraţi de Biserica Ortodoxă Română ca Sfinţii Mucenici Brâncoveni. Astfel lua sfârşit una din cele 
mai frumoase domnii şi se încheia tragic viaţa unuia dintre cei mai vrednici domni ai românilor. În cei 
26 de ani de domnie (1688-1714), cultura românească a cunoscut o perioadă de înflorire şi de 
dezvoltare a vieţii spirituale, voievodul Constantin Brâncoveanu fiind un permanent sprijinitor al ei, un 
gospodar desăvârşit şi excelent administrator al bogăţiilor ţării, instaurând o epocă de prosperare şi 
pace. Ulterior, rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Constantin Brâncoveanu au fost aduse şi 
înmormântate în ctitoria sa, Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din Bucureşti. 
[65] Ştefan Ionescu, Epoca Brâncovenească. Dimensiuni politice. Finalitate culturală, Editura Dacia, 
1981 
[66] Hurmuzachi – Documenta, ed. Nicolae Iorga, vol. XIV, p. 442, 579 - Familia domnitoare Este 
masacrată la 15 august 1714. Între timp, Domniţa Bălaşa fusese mutată în altă temniţă, la Edicule. Îşi 
reîntâlneşte aici mama, pe Doamna Maria şi amândouă sunt făcute roabe şi duse în seraiul sultanului. 
Prietenii,  banii  şi  darurile  oferite  Înaltei  Porţi  reuşesc  însă  obţinerea  eliberării  şi  întoarcerea  lor  pe 
malurile Dâmboviţei, fapt petrecut în noiembrie 1716 



ocupă scaunul de ispravnic al orașului. Cei doi soți locuiau în casele dăruite de Constantin 

Brâncoveanu fiicei sale, din Mahalaua Prundului,[67] pe malul Dâmboviței, foarte aproape de 

biserica de astăzi ce-i poartă numele fiicei lui Brâncoveanu (domnița Bălașa) și nu departe de 

vechea curte domnească (astăzi centrul istoric), altădată la marginea Bucureștiului, astăzi în 

centrul acestuia.[68] În zona Mahalalei Prundului existau în acea vreme 23 de case și „214 

suflete”. [69] La 2 octombrie 1718, Ioan Vodă Mavrocordat îi dăruiește lui Manolache 

Lambrino câteva case, care fuseseră proprietatea familiei Brâncoveanu și 10 stânjeni din 

livada domnească (din imediata vecinătate a caselor domniței). La 8 mai 1729 Manolache 

Lambrino cumpără încă câteva case lângă Lemnăria Domnească și în 1739 alte case ale lui 

Ivan și Radu Bengescu. În 28 februarie 1742 Mihai Racoviță Voievod îi dăruiește lui 

Manolache trei stânjeni din livada domnească și astfel domeniul familiei se mărește. „De 

vreme ce că într-aceea grădină s-au îndemnat dumnealui de zidește o biserică de piatră 

pentru «veșnica pomenire».”[70] Actul de danie al lui Manolache spune „de vreme ce din voia 

lui Dumnezeu n-am avut parte de a ne rămâne copii din trupul nostru ca să fie moștenitori, 

după noi, agoniselele noastre, din dumnezeiască râvnă îndemnându-ne, luat-am pre 

Dumnezeu într-ajutor și am zidit sfântă și dumnezeiască biserică din casele noastre de aici 

din orașul Bucureștiului, din Mahalaua Prundului între care se cinstește și se prăznuiește 

hramul Sfântului Botez al domnului și mântuitorului nostru Iisus Hristos”. 

 

 
Așezămintele Brâncovenești 

Prima biserică a Domniței Bălașa se edifică în anul 1744, ca locație la aproximativ 

30m în direcția NE de actualul lăcaș. Această biserică reprezenta în acea vreme singura 

construcție religioasă ortodoxă realizată în stil apusean medieval, aproape fără nici o legătură 

cu ortodoxia. Manolache notează în documentele familiei: “din temelie înălțându-se și cu 

toate podoabele înfrumusețând-o și cu odăjdăi de cinste și cu alte sfinte bisericești vase, 

împodobind-o, dintre ale noastre amândurora atâta dintre cele mele drept agonisiri, cât și 

soția mea, Domnița Bălașa, dintre ale părintești zestri, o am și înzestrat-o”.[71] Familia 

dăruiește bisericii moșiile Furduiești, Cuimernic, Gurbănești (județul Ilfov), Săvești (județul 

Dâmbovița), Fundeni (în fostul județ Saac), Mătăsari și Găujani (Vlașca), Filipeștii de Pădure, 

Mărul, Moreni, Săcuieni numite și Manolache sau Moara Banului (Prahova) și vii în Dealul 

[67] Mahalaua Prundului era numită  astfel probabil după prundul de pe malul Dâmboviţei. În anul 1682, 
Teofan Simonahul în această zonă a construit o biserică, și un document din anul 1693 atestă că 
mahalaua se întindea până  în zona mahalalei Calicilor. Intr-un document anul 1708, Este menţionată 
existent unei case în mahalaua Prundului, iar anul 1709, Manolache Lambrino face un schimb cu 
Mitropolia, primind un loc „aici… în Bucureşti”, în aceeaşi mahala a Prundului, „alăturea cu locul casii lui”. 
Domniţa Bălaşa, fiica lui vodă Constantin Brâncoveanu, a înălţat vechea biserică Domniţa Bălaşa care, în 
timp, a schimbat şi numele mahalalei în Domniţa Bălaşa, astfel cum figura   în catagrafia din anul 1798. 
[68] George D. Florescu – Vechi proprietăţi în Bucureşti în veacurile XVII şi XVIII, Tipografia M. M. 
Antonescu, Bucureşti, 1934, p. 15 
[69] Ștefan D. Grecianu – Din Cronicele Țării Româneçti, Viața lui Constantin Vodă Brâncoveanu de 
Radu Vel Logofăt Grecianu, Note çi adrese de Ștefan D. Grecianu, Membru onorar al Academiei 
Române, senator etc., București, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1907 
[70] O sută de ani de la înființarea açezămintelor Brâncoveneçti 1838-1938, Documente pentru istoria 
Bisericii, çcoalei çi azilului Domnița Bălaça, precum çi a spitalului Brâncovenesc publicat de Emil 
Vârtosu și Ion Vârtosu, București 1938 
[71] Radu Greceanu – Viața lui Constantin Brâncoveanu, București, 1906 



Scheilor, Dealul Budureștilor, Dealul Sîrbenilor (județul Saac). Peste acestea, a dăruit casele 

și grădina din jurul bisericii (aproximativ 1ha) și multe prăvălii în zona Curții Domnești, 

Calea Moșilor, Bulevardul Brătianu, Piața Sf. Anton, Piața de flori (Piața Națiunii). Pisania 

scria “Această sfântă biserică în care se numește și se prăznuiește hramul Sf. Botez al 

domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este zidită din temelie și 

înfrumusețată precum se vede, de dumnealui măriia sa Doamna Bălașa Brâncoveanu, pentru 

dumnealor veșnica pomenire, leat 7252.” 

În 1745 în mănăstire funcționa școala de “carte românească” (unde istoricii 

presupun că a învățat și Dinicu Golescu). În 1791 Curtea Domnească se mută la Sf. Sava și 

școala “elinească” se mută la mănăstirea Domnița Bălașa, unde va funcționa până în 1802. 

Cutremurul din 1802 deteriorează școala și aceasta se mută în curtea bisericii Măgureanu (pe 

strada Carol, biserica astăzi nu mai există). Deși este posibil ca în perioada 1791-1802 (1803) 

cele două școli (românească și grecească) să fi funcționat împreună, în documentele 

Așezământului Brâncoveanu apar separat. 

Fiind prea mică, Domnița Bălașa edifică în anul 1751 o biserică mai mare, a doua 

biserică, care o depășea pe cea actuală, astfel cum s-au găsit vestigiile în urma cercetărilor 

arheologice.[72]
 

În planul Bucureștiului realizat în 1871 de maiorul Papazoglu apare biserica Sf. 

Nicolae Prund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

În acest plan apar alături de biserică și Spitalul Brâncovenesc, Hanul Golescu și vechiul 

Han Avram. Lângă colina Mitropoliei, în 1894 se afla casa Brâncovenilor, care în vremea 

lui Vodă Bibescu a devenit reședință domnească. 
 
 

[72] S-a găsit vechiul lăcaș, a căror fundații se găsesc la o adâncime de 2,66m. Naosul era despărțit de 
pronaos de un zid de 75 cm grosime, Emanoil Hagi Mosco, Bucureçti, amintirile unui oraç, zidurile 
dispărute, Editua Fundația Culturală  Română, București, 1991, p.69 



Safta Brâncoveanu, soția banului Grigore Brâncoveanu (fiul lui Manolache 

Brâncoveanu și al Zoiței Sturdza), ultimul descendent pe linie bărbătească Brâncoveanu, 

înființează în 1838 Așezămintele Brâncovenești. 

În Mahalaua Prundului, exista vechiul paraclis al familiei Domniței Bălașa și biserica 

nouă a domniței, împreună cu mănăstirea, azilul, școala ș.a. 

În locul bisericii Domnița Bălașa, deteriorată de inundații și de cutremur, Safta 

Brâncoveanu ridică o nouă biserică în stil gotic, despre care nu există nici o informație. 

Grigorie și Safta o înfiază pe Zoe Mavrocordat (nepoata Saftei), care se mărită cu 

Gheorghe Bibescu (viitorul domn). Primul copil al lui Zoe este numit Grigore și primește de 

la bunicul său dreptul de a-i purta „sclitada”, adică a se numi și semna Brâncoveanu, atât el 

cât și urmașii săi. 

Bunicul său, Grigorie Brâncoveanu moare în 1832 (doar la 68 de ani) și este îngropat 

în necropola bisericii Sf. Gheorghe Nou București, alături de Constantin Brâncoveanu, 

doamna Marica și copiii lor și Manolache Lambrino. 

Urmașa lui, Safta Brâncoveanu se va ocupa de ctitoriile brâncovene și în 1838 va 

crea Așezămintele Brâncovenești. 

Cutremurul din 1802 deteriorează școala și aceasta se mută în curtea bisericii 

Măgureanu (pe strada Carol, biserica astăzi nu mai există). Deși este posibil ca în perioada 

1791-1802 (1803) cele două școli (românească și grecească) să fi funcționat împreună, în 

documentele Așezământului Brâncoveanu apar separat. 

 

Așezămintele Brâncovenești înaintea completării construcțiilor 

 
Între 1806 și 1812 la mănăstire a funcționat un spital de campanie, spital ce a ocupat 

și casele brâncovenești din jurul bisericii. 

Sub domnia lui Vodă Ghica, în perioada 1825-1826 se reorganizează școala, 

dezvoltându-se școala grecească cu profesori greci. După reforma din 1864 școala de la 

Domnița Bălașa se reorganizează sub conducerea preotului Ioan Ionescu și în 1825 se 

construiește un sediu nou pentru școală în Calea Craiovei (astăzi Calea Rahovei), școală ce 

obține dreptul de a fi școală publică “școala primară doamna Bălașa”, o școală model 

(școală de aplicație). În 1898 școala se desființează (nu există nici un document care să 



motiveze această acțiune) și în locul ei se înființează o farmacie exterioară a Spitalului 

Brâncovenesc. 

Grigorie Brâncoveanu lasă prin testament averea familiei soției sale, Safta 

Brâncoveanu,[73] care în 1835 începe construcția Spitalului Brâncovenesc “am vrut să 

săvârșesc însumi, cu mare dorință a sufletului și am pus în lucrare zidirea unui spital supt 

numire Brâncovenesc pe locurile ce am cumpărat alăturea în ctitoriceasca noastră Sfântă 

biserică a răposatei domnița Bălașii”.[74]
 

În 1834 cumpărase un loc lângă grădina bisericii Domnița Bălașa de la Costache 

Krețulescu și un altul de la Mihail T. Gherman, cumpără materiale de construcție și încheie 

contractul cu arhitectul german Hartl. Proiectul inițial prevedea un spital cu 60 de paturi (șase 

saloane de bărbați și două saloane de femei). 

La sfârșitul anului 1834, după ce cumpără terenurile din vecinătatea bisericii 

Domnița Bălașa, Safta Brâncoveanu îi comandă arh. Joseph Hartl proiectul pentru spitalul 

Brâncovenesc, sediul Așezămintelor Brâncovenești și se realizează o construcție 

impresionantă, cu o suprafață construită de 43x22mp, cu două niveluri.[75] ”Construcția avea o 

pivniță boltită ce ieșea cu trei palme deasupra nivelului solului, având câte patru deschideri 

prevăzute cu grilaje de fier, prinse în cercevele de lemn pe fiecare parte și două uși.”[76] 

”Aspectul exterior al edificiului care a fost terminat din zidărie la data de 28 noiembrie 1837 

era unul plăcut, clădirea având stâlpi ale căror postamente și capișonurile erau realizate din 

piatră de Rusciuc. Acoperișul era placat cu tablă de fier, adusă din Rusia (...) cheltuielile (...) 

ridicându-se la 416.690,25 lei.”[77]
 

Spitalul se termină în 1838 și se sfințește în prezența lui Alexandru Dimitrie Ghica 

Voievod și a banului Grigorie Băleanu, alături de alți invitați “Așezarea aceasta ce o vedeți 

astăzi, înființată pentru ușurarea celor ce se trudesc de boale, este numai o urmare a voinței 

cei pline de iubire de oameni a răposatului meu soț, a povățuirilor ce, în viață fiind, nu i-au 

dat și a poruncilor ce prin diată mi-am lăsat.”[78]
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[73] Sergiu Iosipescu, Au uitat marele ban Grigore Brâncoveanu, Editura Simetria, 2011, p.301 
[74] O sută de ani de la înființarea açezămintelor Brâncoveneçti 1838-1938, Documente pentru istoria 
Bisericii, çcoalei çi azilului Domnița Bălaça, precum çi a spitalului Brâncovenesc publicat de Emil 
Vârtosu și Ion Vârtosu, București 1938 
[75] Emil Vârtosu, O sută de ani de la înființarea Açezămintelor Brâncoveneçti 1838-1938, Documente 
pentru istoria bisericii,çcoalei çi azilului Domnița Bălaça precum çi a spitalului Brâncovenesc, 
București, 1938, p.286-287 
[76] Ibidem p. 286 
[77] *** Istoria Açezămintelor Brâncoveneçti în imagini çi cuvinte, Editura Basilica, București, 2014, p.51 
[78] Cuvântul de deschidere al Saftei Brâncoveanu din O sută de ani de la înființarea açezămintelor 
Brâncoveneçti 1838-1938, Documente pentru istoria Bisericii, çcoalei çi azilului Domnița Bălaça, 
precum çi a Spitalului Brâncovenesc publicat de Emil Vârtosu și Ion Vârtosu, București, 1938 



 

Spitalul Brâncovenesc – vedere de ansamblu 

 
Administrația noului așezământ a fost încredințată în anul 1838 ”fiului duhovnicesc” 

al banului Grigore Brâncoveanu, ”fostul căminar și agă Manolache Serghiade, botezat după 

tată a ultimului descendent al Brâncovenilor pe linie bărbătească al sfântului voievod 

Constant Brâncoveanu (...) care din 1823 fusese numit de către ilustrul boier epitrop pe viață 

al bisericii Domnița Bălașa”.[79]
 

Ulterior spitalul se dezvoltă, se înființează noi secții, lucrarea fiind proiectată de 

arhitect Joseph Hartl (1842). 

 

Curtea interioară a Spitalelor Brâncovenești 
 

[79] Emil Vârtosu, op.cit., p. 325 



 
 

 

Așezămintele Brâncovenești 

 

Carte poștală din 1900 – Spitalul Brâncovenesc 

 
Toate echipamentele necesare funcționării spitalului s-au comandat la Casa Marriére 

din Paris de doctorul Francesco Nisato (primul chirurg al spitalului). Versurile lui Iancu 

Văcărescu“Voi, carii fără ajutor v-aflați tendințele de boală - Veniți! Iubirea cea de om vă 

cheamă să vă scoale. Cât e putință, aici găsiți duioasă mângâiere - Iar dorul de cel sfințit 



numai de sus se cere.” erau săpate în marmură. Epitrop al spitalului este numit Manolache 

Serghiadi (căminar și ulterior agă, botezat de Manolache Brâncoveanu, tatăl lui Grigorie 

Brâncoveanu, deci socrul Saftei Brâncoveanu). Safta Brâncoveanu înzestrează Așezămintele 

Brâncovenești cu moșia Dăbuleni (Romanați), moșia Comănești (Dolj), moșiile Măceșu 

Sârbesc și Măceșu Românesc, via de la Războaie din dealul Cernăteștilor de Jos (județul 

Saac). După înființarea Așezămintelor Brâncovenești, în 1838, Safta Brâncoveanu se retrage 

la Văratec. Revine la București pentru extinderea spitalului și se reîntoarce în 1857 la Văratec, 

unde și moare. Mormântul Saftei Brâncoveanu este astăzi în necropola bisericii mutat printr- 

un decret al lui Alexandru Ioan Cuza. În acest plan apar alături de biserică și Spitalul 

Brâncovenesc, Hanul Golescu și vechiul Han Avram. Lângă colina Mitropoliei, în 1894 se 

afla casa Brâncovenilor, care în vremea lui Vodă Bibescu a devenit reședință domnească. [80] În 

1856 spitalul se mărește cu încă 100 de paturi și în 1861 documentele consemnau existența a 

200 de paturi. În 1859 Spitalul Brâncovenesc devine clinică universitară datorită doctorului 

Davila și din 1864 se înființează o secție de servicii gratuite pentru bolnavii cu venituri mici. 

În 1879 doctorul Nicolae Kalinderu organizează în spital un muzeu de anatomie patologică 

care în 1899 avea 500 de exemplare anatomice. Între 1890 și 1891 se construiește o extindere 

a spitalului și în 1891 se organizează propriul sistem farmaceutic. Și în 1881 începe 

construcția bisericii Domnița Bălașa, a patra biserică și cea care există și astăzi. 

 

Biserica Domnița Bălașa 
 

 

 

 

 

[80] Există un plan al Bucureștiului realizat în 1871 de maiorul Papazoglu în care apare biserica Sf. 
Nicolae din Prund - http://art-historia.blogspot.com/ 

http://art-historia.blogspot.com/


 

Desenul Spitalului Brâncovenesc 

Spitalele Brâncovenești – vedere din anul 1900 

 
În 1904 se înființează în cadrul spitalului școala de infirmiere. 

Cu multe fisuri și probleme de infiltrații, în 1904 se realizează lucrări de reparații cu 

ajutorul epitropilor Știrbei și Băleanu, efor fiind mitropolitul Iosif Gheorghiu. Spitalul se 

demolează în anul 1986 pentru realizarea ansamblului palat al familiei Ceaușescu. 



Dintre vechile construcții ale Domniței Bălașa în Mahalaua Prundului singura 

construcție rămasă este biserica Domnița Bălașa, a patra biserică, edificată în 1881. 

În parcul din faţa bisericii se găseşte statuia domniţei Bălaşa, realizată de sculptorul 

Carol Storck (una din cele mai reuşite statui ale sculptorului). Iniţial statuia era în faţa 

Azilului Domniţei Bălaşa, astăzi demolat. Fondatoarea bisericii este prezentată în mărime 

naturală, în picioare, ţinând în mâini un pergament (actul de fundaţie la bisericii), iar pe soclu 

sunt gravate numele moşiilor cu care ea a înzestrat biserica. 

Tot în grădina bisericii se află un mic monument sub formă de biserică, ridicat în 

1883 pentru a marca locul în care se afla altarul paraclisului ridicat de Manolache Lambrino şi 

Domniţa Bălaşa în 1744. Pe soclu era sculptată icoana Botezul Domnului, hramul fostului 

paraclis. 

Perimetral este realizat un gard din fier forjat ornamental, cu model floral, a căror 

elemente la realizare erau aurite, astăzi fiind vopsit neinspirat cu vopsea neagră şi 

“înfrumuseţat” cu bronz galben, din loc în loc.Multe informații din familia brâncovenilor s-au 

obținut din „Tabla documentelor”.[81][82]
 

În biserică există două monumente realizate de Ion Georgescu (Întristarea sau 

Femeia îngândurată – Domnița Bălașa) și Jules Roulleau (Doamna Zoe Brâncoveanu) 

completează arhitectura bisericii. Zoe Brâncoveanu era nepoata de soră a Saftei Brâncoveanu 

și a fost înfiată de familia Grigore și Safta Brâncoveanu. Se căsătorește în anul 1826 cu 

vornicul Gheorghe Bibescu, care devine domnul Țării Românești (1842-1848). Primul copil, 

al familiei, Grigore, primește dreptul de ”sklitadă”, adică de a semna cu numele Brâncoveanu 

și de continuare a familiei. Zoe și Gheorghe Bibescu mai au încă trei copii, Eliza Catrina și 

Zoe. După nașterea ultimei fete, în comportamentul doamnei Zoe Bibescu apar problemele 

unei depresii, ”o apuca deodată așa rătăciri în felul Otiliei lui Hamlet, se îmbrăca în alb, își 

despletea părul, își punea o cunună în cap, lua un coș cu flori pe care apoi le presăra prin 

coridoarele palatului sau aleile grădinii, râzând, plângând, cântând (...)” pe care medicii au 

numit-o ”nebunia circulară”.[83] La începutul anului 1843 Zoe Bibescu este trimisă la 

tratament la Viena și Paris și domnul Bibescu se căsătorește cu Maria Văcărescu, nepoata 

Mariei Băleanu, sora banului Grigore Brâncoveanu. Se întoarce în țară și locuiește cu Safta 

Brâncoveanu la Văratec, unde aceasta s-a retras în ultimii ani și după abdicarea domnului 

Gheorghe Bibescu revine în București.[84]
 

Biserica a fost restaurată în 1959-1962, când ”vrednicul de pomenire patriarh 

Justinian a sprijinit financiar lucrările”. Din cauza multor probleme (umiditatea din pânza 

freatică şi cutremurelor ce au avut loc) lucrări de restaurare şi consolidare s-au executat între 

1959-1962 pe baza proiectului realizat de ing. Aurel Beleş, iar restaurarea picturii s-a efectuat 

 
[81] Reunește în ordine cronologică regestele documentelor care se află în arhiva Așezămintelor 

Brâncovenești. O parte din documentele publicate au fost preluate de la Arhivele din Viena, datorită 

unei relații destul de strânse a lui Brâncoveanu și a urmașilor săi cu Apusul 
[82] Nicolae Iorga – Inscripții din bisericile României, vol. I, București, reeditată; Nicolae Iorga – 
Documente privitoare la Constantin Brâncoveanu ; de exemplu, aflăm că Vodă Constantin 
Brâncoveanu  avea  angajați,  de  origine  străină  “cari  nu  îndeplinesc  numai  însărcinarea  specială  pe 
care o au la Curte. Prin legăturile pe cari în mod firesc au trebuit să le păstreze cu conaționalii lor,(…) 
ei îndeplinesc çi funcțiunea de informator.” 
[83] Constantin Gane, Trecute vieți de doamne çi domnițe, Editura Universul, București, 1941, p. 563 
[84] Ibidem, p. 596 



de pictorul Grigore Stoenescu (care a făcut intervenţii personale) şi ulterior, în 1977, de 

pictori necunoscuţi. 

Iar în anul 2018 au început lucrările de restaurare ale bisericii Domnița Bălașa și 

construirea unei anexe tehnice. 

 
La momentul începerii săpăturilor pentru construirea anexei s-au descoperit urmele 

vechilor construcției ale Domniței Bălașa (secolul al XVIII-lea) și cercetările arheologice 

desfășurate sunt detaliate în rapoartele arheologice întocmite, cercetarea arheologică s-a 

realizat de către un grup de arheologi de la Muzeul Municipal București, condus de arheolog 

expert Theodor Ignat. 

Biserica Domnița Bălașa, situată în București, str. Sfinții Apostoli nr 60, situl 

arheologic Centrul Istoric al Bucureștilor, în PUG este înscris ca sit nr. 64. În anul 1959, în 

curtea bisericii au avut loc săpături arheologice pentru subzidirea temeliilor și pentru 

consolidarea bisericii Domnița Bălașa, a patra biserică edificată în 1881.[85] 

În urma cercetărilor arheologice s-au descoperit ziduri ale unei vechi biserici, 

similare cu construcțiile medievale descoperite și în alte zone ale Bucureștilor. Ulterior s-a 

realizat un sondaj în partea de sud a bisericii și s-a degajat pământul, descoperindu-se o veche 

biserică care se află sub actuala biserică, construită din cărămizi. Tot în acea perioadă s-au 

descoperit două cavouri, unul în interiorul pronaosului, altul la exteriorul său, în care s-au 

regăsit oseminte dezgropate din alte morminte. Aceste cavouri au fost zidite cu aceleași 

materiale din care s-au utilizat la realizarea pridvorului.[86] 

Ulterior, în anul 1992, la aproximativ 30m nord-est de altarul bisericii a fost 

dezvelită o construcție de lemn din secolul al XVIII-lea, posibil anexa unei gospodării a 

boierilor Brâncoveanu.[87] 

În anul 2018 s-au efectuat cercetări arheologice (de la Muzeul Municipal) în jurul 

actualei biserici Domnița Bălașa, dar cercetarea nu a condus la descoperiri arheologice, 

această zonă fiind puternic afectată de lucrările de consolidare dintre anii 1959-1960 și de 

construcțiile realizate ulterior. Pe toată zona de sud nu s-au descoperi vechi ziduri ale 

construcțiilor din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea, decât într-o mică măsură și acele ziduri 

descoperite făceau parte din zidurile existente în vechiul parc al Așezămintelor Brâncovenești, 

din vremea Saftei Brâncoveanu. Zidul descoperit în zona anexei construite în cadrul 

proiectului era posibil de la o fântână sau amenajare a parcului. 

Săpăturile au continuat și s-au descoperit ziduri importante spre accesul principal în 

curtea bisericii, care s-au cercetat. 

Concluziile raportului arheologic[88] precizează că ”lucrările edilitare efectuate în 

perioada comunistă au distrus parțial structurile arheologice însă traseele zidurilor pot fi încă 

urmărite. Clădirile din jurul bisericii, anume școala de băieți și Azilul pentru femei văduve 

apar pe planurile Bucureștiului secolului al XIX-lea. La 1911 acestea nu mai figurează pe 

planul cadastral, locul lor fiind ocupat de grădini. Asta sugerează că demolarea acestora s-a 
 

[85] Gheorghe Cantacuzino,1962, p. 773-787 
[86] Ibidem 
[87] P.I. Panait, O construcție deosebită din lemn în zona fostului Spital Brâncovenesc, CAB IV, 1992, 

p.133-137 
[88] Muzeul Municipal București, Raport arheologic, dr. arheolog Theodor Ignat, 2021 



petrecut cândva între jumătatea secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Nu putem ști 

cu certitudine pe care dintre cele două clădiri (Azilul sau Școala) au fost descoperite în cursul 

cercetărilor, dar sunt totuși câteva indicii care sugerează că este vorba mai degrabă despre 

clădirea azilului pentru femeile văduve. Planimetria, distribuția încăperilor, amplasarea 

intrărilor și dimensiunile camerelor nu concură cu necesitățile și modul de organizare al unei 

școli. La acest moment zidurile care au fost descoperite indică o clădire cu două rânduri de 

camere dispuse de o parte și de alta a unui hol central. Intrările sugerează că se putea trece 

dintr-o cameră în alta . În plus, paftaua descoperită era un accesoriu pe care femeile îl purtau 

la brâu. Materialele descoperite încadrează clădirea în secolului al XVIII-lea, iar paftaua cu 

motive orientale restrânge încadrarea cronologică la jumătatea secolului al XVIII-lea. Toate 

aceste indicii sugerează că de fapt vestigiile arheologice descoperite aparțin mai degrabă 

azilului de femei, Clădirea a suferit reparații și recompartimentări ulterioare momentului 

inițial de funcționare marcate prin zidirea intrărilor mai sus menționate, dar și de sprijinerea 

zidurilor holului 

 

 

Vechiul sit arheologic s-a conservat conform normelor de conservare și conform 

avizului obținut și prin aviz s-a obținut și aprobarea amenajării și punerii în valoare a acestei 

zone. 

Se propune realizarea unei construcții cu pardoseală de sticlă, cu o ventilație 

asigurată și cu un iluminat arhitectural. 



 
 



 
 
 
 



 
 



  
 

 



  



 
 

Monumentul sculptural al mormântului Domniței Bălașa, realizat din marmură albă de 

Carrara de sculptorul Ion Georgescu 



 
 

Mormântul Doamnei Zoe Brâncoveanu – fosta soție a domnului Gheorghe Bibescu realizat 

din marmură de Carrara de sculptorul Jules Roulleau. 



 

Crucea care altădată ornamenta turla Pantocratorului și care a fost coborâtă după 

realizarea lucrărilor de consolidare din 1959-1962. 
 

 
 

 

Statuia domniței Bălașa 



  
 

Monument ridicat în 1883 Detaliu soclu – icoana Botezului Domnului 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Imagini din cu biserica și cu incinta înaintea începerii lucrărilor de restaurare 


