










1688 (7197) noiembrie 25, 
Bucureşti   

Hrisovul lui Constantin 
Brâncoveanu vv., domnul  
Ţării Românești, prin care 

întăreşte unchilor săi, 
Constantin Cantacuzino, fost 

mare stolnic, Mihai, mare 
spătar, şi Iordache, fost mare 
spătar, precum și nepoților 

acestora, Pârvul, mare stolnic, 
şi Şerban, fost mare căpitan, 

stăpânirea peste satele, 
moşiile şi ţiganii care au 

rămas după moartea mamei 
lor, Doamna Elinca, soţia 
răposatului  Constantin 
Cantacuzino, fost mare 

postelnic.
Original în limba română; 
pergament, sigiliu timbrat 
mobil. B. A. R., Doc. Ist. 

CXXXIV/ 59







1689 (7197) aprilie 12, Bucureşti 

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu 
vv., domnul Ţării Româneşti, prin 
care întăreşte lui Cernica Ştirbei, 
mare armaş, stăpânirea moşiei 

Căpăţâneşti cu tot cuprinsul, a două 
vaduri de moară de pe apa Buzăului 

şi altele.
Original în limba română; 
pergament, sigiliu căzut.

B. A. R., Doc. Ist. L/15







1689 (7197) februarie 24 

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., domnul Ţării Româneşti, prin 
care iartă de toate dăjdiile 12 săteni din Brebul, judeţul Prahova, în 
schimbul terminării mănăstirii Brebul, ctitorie a lui Matei Basarab. 

Original în limba română; hârtie, sigiliu imprimat în chinovar. 
B. A. R., Doc. Ist. CCCLXIX/21

Complexul arhitectural de la Brebu, conceput ca mănăstire și curte 
domnească, este ctitorie a domnitorului Matei Basarab care,  din cauza 
bătrâneții și a vemurilor tulburi ale sfârșitului domniei, lasă construcția 

neterminată. Ajuns în scaunul Ţării Româneşti, Constantin 
Brâncoveanu scutește de dări pe localnici pentru a ajuta la terminarea 

mănăstirii Brebu. Pentru că moșia de care dispunea mănăstirea era 
prea mică, voievodul alungă țăranii de pe hotarul Podu Cheii, lucru rar 
întâlnit în acea vreme, dându-le în schimb alte proprietăți şi stârnind 

nemulțumirea acestora.
Lupta dintre călugări şi ţărani a continuat permanent până în anul 1863, 
când s-a produs secularizarea averilor mănăstireşti şi când mănăstirea 

a fost transformată în biserică de mir, iar moşiile au trecut în 
patrimoniul Eforiei Spitalelor civile.











1690 (7198) mai 25, Bucureşti 

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., domnul 
Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Radu, 
pârcălab, fiul lui Balomir, din Cupeştii de Jos, 

stăpânirea moşiei din Cupeştii de Jos.
Original în limba română; pergament, sigiliu 

timbrat mobil.
B. A. R., Doc. Ist. LXXVIII/70







1691 (7200) decembrie 30, Bucureşti

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., 
domnul Ţării Româneşti, prin care 

întăreşte lui Alexandru, mare logofăt, 
stăpânirea satului Alexeni, judeţul 

Ialomiţa. 
Original în limba română; pergament, 

sigiliu timbrat mobil. 
B. A. R., Doc. Ist. CLIX/15 







1695 (7204) decembrie 20, Bucureşti

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., 
domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte 

lui Vergo, mare paharnic, stăpânirea moşiilor 
Fometeşti, Negreni şi Zvânjoi, din ţinutul 

Vâlcea.
Original în limba română; pergament, sigiliu 

căzut. 
B. A. R., Doc. Ist. CCCI/26 







1700 (7208) iulie 4, Bucureşti

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., domnul Ţării Româneşti, prin 
care dăruieşte Mănăstirii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 

Râmnicu Sărat moşiile: Buneşti din Găojani, Amara cu baltă şi 
Pepeneşti, jud. Slam Râmnic, cumpărată de la Theodosie, monah la 

Mănăstirea Aninoasa. 
Original în limba română; pergament. B. A. R., Sul 194

Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Râmnicul Sărat a 
fost ctitorită de Constantin Brâncoveanu şi de unchiul său, Mihail 

Cantacuzino, aşa cum se menţionează şi în pisania ce se păstrează în 
registrul superior al portalului de la intrarea în nartexul bisericii: “Io, K. 
B. V. Mihai Cantacuzino vel spătar. Această sfântă şi Dumnezeiască 
mănăstire căruia hramul se prăznuieşte Adormirea Născătoarei de 

Dumnezeu şi stăpânei noastre Fecioara Măria, prea înălţatul şi 
blagocestivul domn Io Constantin B(asarab) Brâncoveanu voevod, 

mişcându-ne din râvnă şi multă evlavie, către sfântul de dumnezeieşti 
minuni arătător muntele Sinai, din temelie în locul acesta, unde, mai 

înainte, o mică biserică de lemn era şi închinată acelui Sf. Munte 
Sinai, o am rădicat şi înfrumuseţat şi o am înzestrat cu cele ce s-au 
căzut nouă (c)titor, făcându-se (şi) începându-se a se lucra la anul 

Domnului Hristos 1691 şi s-au săvârşit la leatul 1697 ...”















1700 (7208) iulie 8 

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., domnul Ţării 
Româneşti, prin care întăreşte Mănăstirii Mihai Vodă din 
Bucureşti stăpânirea moşiei Ogrezeni, dăruită de Ilina, 

soţia lui Ianache Piteşteanul, vistier.
Original în limba română; hârtie, sigiliu timbrat mobil. 

B. A. R., Doc. Ist.  MDCLXXV/12



Mănăstirea Mihai Vodă este una din cele mai vechi 
construcții din București, ctitorie a lui Mihai Viteazul. 

Ridicată în anul 1594,  în timpul în care acesta era ban al 
Olteniei, biserica a fost amplasată pe vârful dealului din 
fața Podului Mihai Vodă, deal care mai târziu se va numi 

Dealul Mihai Vodă. Cea mai veche menționare 
documentară a Mănăstirii Mihai Vodă se găsește în 

grammata patriarhală din 1591 întocmită de egumenul 
Evghenie de la Mănăstirea Simonopetra de la muntele 

Athos. Conform acestui document, Evghenie i-a cerut lui 
Mihai Viteazul să clădească o nouă mănăstire, întrucât cea 

veche, Biserica Albă-Postăvari, metoc al Mănăstirii de la 
Athos, se afla în apropierea unei mlaștini aducătoare de 
boli. Conform documentului din 1591, ctitoria lui Mihai 

Viteazul avea statut de stavropighie patriarhală și era în 
jurisdicția canonică a patriarhiei de la Constantinopol. 









1702 (7210) februarie 6

Răvaşul lui Constantin Brâncoveanu vv., 
domnul Ţării Româneşti, către boierii 

hotarnici, orânduiţi să aleagă şi să 
stabilească hotarele moşiei Pătrăreşti, 

dăruită Mănăstirii Snagov de Stoica 
Tărăceanul logofăt.  

Original în limba română; hârtie, sigiliu 
imprimat în chinovar. 

B. A. R., Doc. Ist. MCDLXI/40 







1702 (7210) martie 8, Bucureşti

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., domnul 
Ţării Româneşti, prin care întăreşte Mănăstirii 

Tismana stăpânirea satului Tântava, judeţul Ilfov, 
cu rumâni, pentru care a avut judecată cu 

Anghelina, soţia lui Radu căpitan.
Original în limba română; pergament, sigiliu 

timbrat mobil. 
B. A. R., Doc. Ist. DCCXC/17 



Mănăstirea Tismana







1713 (7221) mai 14, Bucureşti

Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu vv., 
domnul Ţării Româneşti, prin care 

reînnoieşte Mănăstirii Colţea dreptul de a 
lua de de la ocna Slănic, judeţul Saac, 

toată dijma de sare, din 10 bolovani unul, 
pentru cheltuiala bolnavilor străini 

internaţi în spitalul mănăstirii.
Original în limba română; pergament, 

sigiliu timbrat mobil.
B. A. R., Doc. Ist. CCCLXIII/3 



Spătarul Mihail Cantacuzino,fondatorul spitalului şi Mănăstirii Colţea







1688 mai 19, Luxemburg

Leopold I, împărat al 
Sfântului Imperiu Roman, 
rege al Ungariei, Boemiei, 
Croației ...,  acordă lui 
Constantin Brâncoveanu şi 
urmaşilor lui titlul de conte. 
Se dă şi blazonul. 
Original în limba latină, 7 file; 
pergament, pecete în 
capsulă metalică. B. A. R., 
Pecete 468 





1695 ianuarie 30, Viena

Leopold I, împărat al Sfântului Imperiu Roman, rege al Ungariei, 
Boemiei, Croației,  numeşte pe voievodul Constantin Brâncoveanu şi 

pe fiii săi principi ai Sfântului Imperiu Roman, cu drept de 
primogenitură. 

Original în limba latină,  10 file; pergament, pecete în capsulă metalică 
. B. A. R., Pecete 469 

Domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost un intermediar abil între 
puterile europene, Anglia şi Olanda - ca mediatoare -, pentru succesul 
negocierilor diplomatice între Înalta Poartă şi Austria. Contele Marsigli, 

ministrul Quarient von Raal, demnitari austrieci care au străbătut 
meleagurile muntene, au beneficiat de o atenţie deosebită din partea 

autorităţii domneşti. Corespondenţa secretă care a circulat pe teritoriul 
Ţării Româneşti i-a asigurat acesteia un prestigiu considerabil şi a 

reuşit să îndepărteze influenţele Franţei, care nu accepta o perioadă 
de linişte  între părţile aflate în conflict. Ca urmare a acestor servicii 
aduse Vienei, Constantin Brâncoveanu a primit titlul de principe al 

Sfântului Imperiu Roman.





1712 martie 27, Viena

Carol al IV-lea al Austriei dă 
diplomă de protecţie lui 

Constantin Brâncoveanu, 
prinţul Valahiei, pentru cazul 
când acesta va veni în ţările 

imperiului său.
Original în limba germană; 

pergament, pecete în capsulă 
de lemn. B. A. R., Pecete 473



Alex. Asachi, Soarta tragică a familiei Brancovano la 1714. Litografie colorată manual





Gabriela  Dumitrescu


