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Ctitoria marelui spătar Mihail Cantacuzino de la Fundenii Doamnei este considerată 
tre specialişti ca fiind unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale 

I 1tri i. Ridicată în ultimii ani ai secolului al XVII-iea biserica, în care proporţia şi 
I 11 namentul estetic s-au contopit în mod desăvârşit, constituie un unicat al prodigioasei 
1 • ti vităţi a zecilor de meşteri din Ţara Românească din timpul domniei lui Constantin 
11 ncoveanu. Măiestria dăltuirii în piatră se întregeşte cu compoziţia şi cromatică 

I tura t ă şi îndeosebi cu decoraţia în ştuc ce îmbracă trunchiul viguros, realizat din 
midă îngustă, bine arsă şi mortar. Astăzi, străjuită de brazi bătrâni şi înconjurată de 

1 u · i de piatră împlântate după obiceiul străbun, Biserica Fundenii Doamnei stârneşte 
li l pentru specialist cât şi pentru vizitatorul dornic de frumuseţe, profund interes şi 

111lr ptăţită mulţumire sufletească. 

Fundeni, sat vechi pe malul stâng al lacului cu acelaşi nume creat de apele 
'ul ·ntinci, păstrează preţioase mărturii de viaţă omenească. Cercetările arheologice 
I' ' luate sub auspiciile Muzeului de Istorie a Municipiului Bucureşti sub conducerea 

111 Iad Zirra în anii 1956- 1958 1
, desfăşurate pe extrema sudică a actualei aşezări, au 

1°11 lu iveală preţioase mărturii de locuire a unor colectivităţi omeneşti datând din 
p11 •11 bronzului , Hallstatt şi îndeosebi din secolele III- IV, şi din secolele VI- VII. 

ampania din 1958 s-a desfăşurat în perioada 16 iulie - 20 august, acel an, 
11 111r-un sistem de secţiuni paralele şi perpendiculare care au urmărit terenul din jurul 
1111111 buzin de apă2 • Au fost cercetate trei bordeie hallstattiene plasate în linie şi la 
d 1111ţc relativ egale (Ş IIl/1958), două bordeie din secolele III-IV, mai mult.e locuinţe 
ul n ·itc medievale, gropi de bucate şi vetre, cuptoare, morminte risipite, fără a sugera 

1111 ·imitir ordonat, ş . a. Pe acea terasă ce însoţeşte malul stâng al Iacului, vestigiile 
111 1dl va le se datează în secolele XVll-XVIII, ele fiind plasate la circa 250 m de lăcaşul 

1 111 1 1 ·uzinesc. În mod cert nu acolo fusese vatra de început a satului Fundeni ci era o 
111 11 de extindere, ocupată după construirea caselor, bisericii şi acareturilor necesare 
111 I · urţ i boiereşti . 

Ş ntierul Fundeni a permis astfel obţinerea unor interesante informaţii privind 
I 1111 de locuinţă, tehnica de construcţie, inventarul casei pe o lungă perioadă de timp. 

semnificaţie deosebită a avut descoperirea celui de al doilea cuptor de olar din 
11 olu l IV e.n„ primul fiind cercetat la Crângaşi3, găsite pe teritoriul Bucureştilo r. De 

1 VI. Zirra, Şantierul Bucureşti. Săpăturii!:! arheologice dl:! la Fu11de11ii Doamnei, ,,Materiale", VI, 
I 111 11r ~ 1i. 1959, pp. 758- 764. 

2 Panait !. Panait, Cam:t de şantier, Fundeni, 1958. 
Vlad Zirra şi Margareta Constantiniu, Crângaşi, Bucurl:!ş ti , I, Bucureşti, 1954, pp. 35- 38. 
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cealaltă parte a actualului cartier Fundenii Doamnei se păstrau, în perioada interbelică, 
fundaţiile masive ale unui palat din zid atribuit lui Matei Basarab4

• Când, în 1936, arh. 
Alex. Petit întocmea un bogat set de fotografii bucureştene ajunse în patrimoniul Muzeului 
Bucureşti, el surprindea pe peliculă şi monumentul laic de la Fundeni. La rândul său 
arh. Horia Teodoru a executat, în 1942, un releveu5• Din nefericire cercetările privind 
acest vestigiu au fost şi continuă să fie extrem de modeste. 

În 1957-1958 efectuând, împreună cu istoricii Paul Ccmovodeanu şi Ioana 
Cristache, periegheze în zona respectivă, nu am mai putut întâlni decât blocuri masive 
de fundaţie răsturnate în mod haotic graţie unor dinamitări. Anii războiului au fost 
astfel catstrofali şi pentru pivniţele înalte de peste 5 m, pentru pereţii groşi de 0,80-1 
m făcuţi din cărămidă şi mortar. Din fostul monument nu mai rămăsese decât o groapă 
imensă din care emanau mirosuri pestilenţiale provocate de gunoiul pe care mărginaşii 
Bucureştilor îl depozitau acolo. Ulterior buldozerul a nivelat totul şi câteva plante 
firave, tot timpul lipsite de apă, marchează locul unui fost palat medieval. 

Istoricul C.C. Giurescu face o directă legătură între zidurile de pe malurile lacului 
Fundeni şi însemnările lui Evlia Celebi6 care descrie pe râul Colentina „ un palat mare 
pentru bei, făcut în întregime din calcar "7

, unde se desfăşurau petreceri ale celor din 
jurul lui Matei Basarab. Astăzi, din zestrea atât de bogată a pământului Fundenilor, a 
mai rămas la privirea tuturor ctitoria marelui spătar, cel mai reprezentativ stăpânitor al 
acestor locuri. 

Satul Fundeni face parte din salba aşezărilor ce înconjurau oraşul medieval de pe 
Dâmboviţa. El este menţionat la 23 august 1559 în hrisovul emis de Mircea Ciobanul 
pentru întărirea proprietăţii lui Baldovin, precizând: „fiindcă îi este veche şi dreaptă 
ocină "8

• Preţioase infonnatii cuprinde hrisovul din 21 decembrie 1578, în care se 
menţionează că voievodu\ Mihnea Turcitul a văzut şi a citit „cartea răposatului Radu 
voievod numit Călugărul veche şi pătată şi stricată şi ruptă" înfăţişată de Neacşa 
pentru ocina ei din Fundeni9

• Patru ani mai târziu, un alt izvor, emis tot de cancelaria 
lui Mihnea Turcitul, menţionează epidemia de ciumă, apoi foametea şi dările multe ce 
s-au abătut asupra ţării în vremea lui Alexandru II MircealO. 

Studii de specialitate lasă să se înţeleagă faptul că satul Fundeni exista încă din 
secolul al XV-\ea 11 şi că în secolul al XVI-iea el mai păstra forma de proprietate 
moşnenească. Un veac mai târziu şi la Fundeni, ca aproape în toate satele din jurul 
Bucureştilor, îşi face loc, tot mai hotărâtor, marea proprietate boierească. Satul apare 

4 Panait I. Panait, Un palat bucureştean atribuit lui Matei Basarab. în voi. ,,Matei Basarab şi 
Bucureştii", Bucureşti, 1983, pp. 91-92. 

s Horia Teodoru, Ziduri între vii, „B.M.I.", I, an XL, 1971, p. 61. 
6 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor. ed. a 11-a, Bucureşti, 1979, p. 68. 
7 Călători străini despre Ţările Române, VI, Bucureşti, 1976, p. 718. 
8 Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, veac XVJ/3, p. 103. 
9 Idem, XVI/4, p. 358. 
10 Idem, XVI/5, p. 81. 
11 Nicolae Ghinea, Aşezări săteşti din secolele XV-XIX pe teritoriu/ oraşului Bucureşti, „Bucureşti", 

VI„ Bucureşti, 1969, p. 247. 
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frecvent în documentele emise de cancelaria lui Matei Basarab fiind înfăţişat ca aşezare 
cu case, grădini, livezi, vad de moară ş.a. 12 Când şi cum a intrat moşia Fundeni în 
stăpânirea Cantacuzinilor este o chestiune de acum mai bine elucidată, în pofida 
faptului că nici unul din documentele păstrate în marea şi valoroasa „Arhivă 
Cantacuzină ", aflată la Muzeul Bucureşti, nu se referă direct la moştenirea sau la 
cumpărarea acestui sat. 

În excepţionala diată a Elenei postelniceasa, întocmită în 1681, satul Fundeni nu 
este menţionat, el nefiind încă în stăpânire cantacuzinească. Beneficiem însă de un izvor 
publicat de George Potra în primul său volum de documente bucureştene, emanat din 
cancelaria lui Nicolae Mavrocordat la 1 aprilie 1721. Prin acest hrisov, domnul ţării 

întărea stăpânirea lui Mihai Cantacuzino biv vei vomic, fiul vel spătarului cu acelaşi 
nume, asupra satului Fundeni „dupre apa Colentinei ot sud Elh <ov> precum l-au 
stăpânit şi tatăl său Mihai spătariul". Documentul consemnează faptul că în timpul 
scurtei domnii a lui Ioan Vodă Mavrocordat „s-au fost sculat aga Matei Mogoşăscul de 
au mers cu jalbă la domnia sa zicând că acest sat Fundeanii l-ar fi stăpânit Mihai 
spătar în silă şi fără dreptate şi ar avea dreptate să-l stăpânească dumnealui"11

• Ca 
utare satul intrase în şirul lung al proprietăţilor cantacuzineşti prin stăpânirea lui Mihai 
spătarul în condiţii ce ne par mai clare dacă avem în vedere cele trei căsătorii ale 
înaltului demnitar. Se ştie că una din jupânesele spătarului a fost Maria Băleanu, a doua 
era Marga din neamul Mogoşeştilor şi în fine a treia Teodora „sora Frangulii" cum 
consemnează un izvor mai târziu 14

• 

Dintre aceste soţii, aceea care apare în tablourile votive aşternute în ctitoriile vei 
spătarului este Marga. La Colţea, Titireciu, Fundeni chipul ei se află alături de acela al 
ctitorului. Aceeaşi Marga este mama lui Mihai, comisul fără urmaşi şi a Ilincăi, devenită 
so\ia lui Dumitraşcu Racoviţă, hatman, cel ce va stăpâni mai târziu Fundenii. O primă 
rnncluzie care se degajă din acest succint punctaj genealogic este că moşia şi satul de 
pc malul lacului Fundeni intră în stăpânire cantacuzinească prin alianţă, mai precis prin 
nisătoria marelui spătar cu Marga Mogoşescu. Marele spătar va ridica splendidul lăcaş 
1.11 un bine meritat omagiu adus aceleia de care s-a simţit profund legat până în ultimele 
ci clipe de viaţă. 

În pofida puternicei sale personalităţi Mihai Cantacuzino apare în izvoare mai 
1•stompat decât alţi contemporani iluştri. Numele său se găseşte conjugat, adesea, de 
nccla al fratelui, învăţatul Constantin stolnicul. Genealogistul cantacuzin avea să 
ronscmneze, câteva decenii mai tărziu, că Mihai a petrecut toată viaţa împreună cu 
stolnicul „ într-o înţelegere cu el la toate sfaturile, la corespondenţii cu stăpânitorii 
/\'11rnpei, la toate urmările "15

• Alături de Drăghici, Şerban, Iordache şi Matei erau fiii 

12 Cartalogul documente/or Ţării Româneşti din Arhivele Statului, IV, Bucureşti, 1981, p. 59, 93, 
I .'11. 156. 

I' N2. 
IJ George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), Bucureşti, 1961, 

14 ~oan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. XXX. 
11 Genealogia Cantacuzini/or. Publicată de N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 341. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



356 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

postelnicului Constantin Cantacuzino şi ai Elenei, fiica cea mai mică a lui Radu Vodă 
Şerban, născută la Suceava unde a primit taina botezului prin Vlădica Anastasie Crimca. 
Nenorocitele peregrinări ale familiei fostului urmaş la tron al lui Mihai Viteazul, au 
permis Elenei să cunoască realităţile Europei Centrale şi mai adânc pe cele din Viena. 

Când, în perioada 1641-1642, încheie căsătoria cu Constantin postelnicul, unul 
dintre cei mai puternici boieri din ţară, Elena îşi făcuse deja o cultură de tradiţie vieneză 
care se va răsfrânge direct în educaţia fiilor săi. 

Mihai, născut pe la 165016 şi-a petrecut primele decenii ale vieţii în vâltoarea în 
care era angajată întreaga familie cantacuzinească. Au fost momente cu puternică 
încărcătură de dramă şi bucuria biruinţei, de luptă cu spada şi diplomaţie. Nararea 
acestei epopei medievale româneşti depăşeşte cadrul temei pe care ne-am propus să o 
abordăm cu acest prilej. Dar câteva repere se cuvin a fi enumerate pentru a putea 
identifica ceva din izvorul marilor realizări ale vei spătarului Mihai Cantacuzino. 

Domnia lui Matei Bsarab a reprezentat o etapă de_glorie a postelnicului Constantin 
Cantacuzino. O spune el în jurământul de credinţă făcut în 1655 faţă de Gh. Rakoczy 
II al Transilvaniei: „Eu Constantin Cantacuzino, carele am fost în zilele răpausatului 
Matei Voievod, încă dinceputul Domniei Mării Sale pân la fârşit, Postelnic Mare iară 
după răpăusarea Măriei Sale, în zilele alesului Constantin Şerban Voevod, nepohtind 
nici o boerie, ce rămâind mazil"17• 

Într-adevăr sfârşitul trist al voievodului oştean ţinut de seimenii săi la poarta 
ferecată a Târgoviştei, răscoala din februarie-iunie 1655, noua domnie a lui Constantin 
Cârnul, l-au determinat pe marele boier să se retragă la moşiile sale prahovene. Dar 
domnii ţării se succed cu tot mai mare rapiditate. Gheorghe Ghica are o domnie meteorică 
şi înnourată, prin incendierea atât a Curţii din Târgovişte cât şi a celei din Bucureşti. 
Succesorul este fiul Grigore Ghica I, rău prevestitor al metehnelor fanariote. Nesincer 
şi nerecunoscător, gata oricând să anuleze ceea ce gândise cu puţin înainte, bolnăvicios, 
din fire, aplecător la vorbe rele dar spuse cu meşteşug de dregători vanitoşi. Pe acest 
fundal se petrece prima dramă a Cantacuzinilor. Plecat în can1panie militară în vest 
Grigore Ghica I este informat din ţară că acei Cantacuzini rămaşi acasă uneltesc tronul 
şi vor să-l readucă pe Constantin Şerban. Ştirile vin din partea lui Stroe Leurdeanu 
„prieten vechi al postelnicului", de la Dumitraşcu Cantacuzino, nepot de văr al marelui 
pârât, de la Constantin Vărzarul, fiul unui „grădinariu de verze la Ploieşti" cum 
menţionează un izvor contemporan. Chiar şi doamna Maria, cea care îşi găsise refugiu 
şi alinare în casele Postelnicului, se plânge domnescului soţ că este desconsiderată de 
marele boier18

• 

Ţesută pe o atare canava intriga îşi atinge ţinta. În decembrie 1663 biv vei 
postelnicul Constantin este ridicat de la moşia sa de la Măgureni şi închis în mănăstirea 
Snagov a cărei trapeză avea să-i devină locul de execuţie. Urgia se abate asupra întregii 

16 Al. G. Gălăşescu, Spătarul Mihai Cantacuzino, Bucureşti, 1906, p. 10. 
17 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, IV, pp. 32-33, nr. XLI. 
18 Idem, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902, p. LXXVI. 
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I un ilii. De acum şi până în 1687, deci timp de 15 ani, ostilităţile se ţin lanţ aducând 
111 mente de crâncenă încleştare, de dezvinovăţiri rosti~ în divanul ţării , d~ încarcerări 

i prigoane. Marea superioritate a Cantacuzinilor era dârzenia cu care rezistau, îşi apărau 
in ·nsele bogăţii şi se instruiau. Este de fapt o perioadă cu largi deschideri spre Occident 

dur ş i spre lumea costantinopoiitană, o societate reprezentată nu numai de semnificaţia 
1Hll lci Porţi ci şi de un climat de instrucţie, al rafinamentului aşternut în purpura 

v •şmintelor, în gingăşia podoabelor, în decoraţia veselei ce apare tot mai des pe mesele 
domneşti sau boiereşti . 

Tinerii merg să înveţe elineşte, latineşte sau italieneşte, adăpându-se cu sete la 
·olilc istanbuliote, vieneze, veneţiene sau padovane. În cartea mitropolitului Teodosie, 

d 1l la 12 ianuarie 1689, se arată că în vremea Radului Vodă Leon „dumnealui învăţatul 
( '011sta11tin Stolnicul " a mers ia Veneţia „pentru învăţătura cărţii "19. Prezenţa sa la 
P 1dova este certă. 

Veneţia avea să instruiască tineri români precum un Avramie, pe Gheorghe Damian 
(V il t1h us), Paiade Damian (Valahus)2°, pe un Andronache postelnic, fiul lui Pascale 

111n icul2 1
, ş.a. Se vorbeşte despre existenţa unei istorii româneşti privind Veneţia căci 

llill · ll n manuscris, din nefericire azi dispărut, în care se găsea şi Cronica lui Gh. 
1111111 ·ovici , fusese aşternut şi un mic tratat de istorie a oraşului lagunei „pentru ca să 
o11• ştie de când s-au zidit vestita Veneţie şi câţi prinţipi, adecă domni, au fost până 
11r 11111 ", scrisă de fapt în perioada şederii viitorului vei stolnic în marele oraş italian22

• 

La sfârşitul secolului al XVII-iea oraşul Bucureşti reprezenta o poartă a pătrunderii 
I pi 1 iturilor occidentale spre Balcani. Prin această filieră primea, în 1692, felurite ziare 
1•0 1s · la Viena, Iacob Collyer, ambasadorul Olandei ia Istanbul aşa cum menţionează 
I 1n suşi. 

O atracţie deosebită aveau să stârnească de asemenea şi edificiile bătrânului Bizanţ, 
111 · ·Ic care au împodobit - în epoca de aur a arhitecturii musulmane ce îl pune în 

111111L pc vestitul constructor Sinan, - ţărmul Bosforului sau pământul Anatoliei. Marii 
hu IÎ mergeau adesea la Istanbul sau la Edime, însoţind alaiuri domneşti sau pentru a 
d111• • diferite epistole, unele dintre acestea denunţătoare . Este de fapt perioada în care 
di 11111u l spre oraşele de reşedinţ~ sultanală este străbătut frecvent. Desigur că foarte 
p111i11i dintre ei au reuşit să păşească la Topkapî, palatul sultanal împodobit cu arabescuri , 
111 mici dulăpioare din lemn scump în care se ţineau, mai mult simbolic, câteva cărţi , 
1 11 11~ i şi ferestre ţintuite cu aplice de sidef sau chioşcurile padişahului ce-şi proiectează 

1 11d11 tn lor umbră pe valul molcom al Cornului de Aur. 
N-au putut pătrunde pe covoarele persane în Cinili Kioşk, sau în Bagdad Kioşk 

p 111t1 u a admira acea risipă de teracote pe care se înscriu, într-o convulsie şi în acelaşi 
ll111p într-o ordine impresionantă, mănunchiuri de flori care mai de care mai stufoasă, 

11 I/ 

19 /\ rh. Muzeului Municipiului Bucureşti, inv. 26991. 
20 D. Russo, Mitrofan Grigoraş, Cronica Ţării Româneşti (1 714- 1716), „R.I.R.", MCMXXXIV, 

11 /\rh. Stat Buc„ Mitrop. Ţ. R„ LV bis. 24 mss 134, f. 552 v. 
12 R 'Vista Istorică, an III (1917), I, pp. 23- 24. 
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mai încântătoare. Au întâlnit însă în peregrinările lor oficiale, sau tam1ce, palatele 
marilor dregători, prieteni cumpăraţi cu arginţi, nesiguri ca nisipul mării, efemeri în 
demnităţi ca şi în viaţă. I-a impresionat, ca pe orice om crescut într-o ţară bogată în 
rodnicia vegetală a pământului, chipul în care arborele, fructul sau floarea se pot îngemăna 
creând frumosul. Un frumos care trece dincolo de armonie şi care ascunde în înfăţişarea 
lui concepţii, gânduri filosofice la nivelul lor de înţelegere şi îndeosebi la putinţa 
aspiraţiilor fiecăruia. 

O asemenea revelaţie avea să trăiască şi Mihai Cantacuzino şcolit şi el la Istanbul 
şi apoi oaspete frecvent în calitate de mare dregător. Anii tulburi trecuseră de acum şi 
tronul Ţării Româneşti era în mâinile puternice ale fratelui Şerban, înscăunat la 6 ianuarie 
1687. Rivalii au fost răpuşi în ţară sau hălăduiau neputincioşi dincolo de fruntarii. Elena 
postelniceasa, adevărata cheie de boltă a familiei, îşi văzuse visul realizat şi se pregătea 
de cele veşnice. 

La 1 septembrie 1681 bătrânul boier cărturar Stoica Ludescu scria Diata, 
testamentul Elenei, document cu multiple valenţe şi implicaţii de familie. De la început 
până la sfârşit bătrâna boieroaică îşi îndemna fiii să trăiască în unire şi armonie, 
repartizându-le sate, vii, mori, palate. 

Scurt timp mai târziu un căpitan şi câţiva slujitori aveau să o însoţească în 
drumul ei spre cetatea „dumnezeiescului Mormânt"13

• Alături de postelniceasa se găsea 
fiul Mihai, aflat acum la vârsta de peste 30 de ani. Marele ban, autorul „ Genealogiei 
Cantacuzinilor", reconstituie drumul, arătând că peregrinii s-au dus „pe la toate sfintele 
pământuri adecă: la Ierusalim, la Sf Mormânt, prin toată Palestina, la Sfeta Gora şi 
la mănăstirea de la muntele Sinai "14

• La această dată Mihai călătorise deja în Europa 
având râvnă, spune izvorul „ la gheografie şi la arhitectură". Aceste drumuri vor lăsa 
o puternică amprentă în opera ctitoricească a marelui spătar. 

Revine acasă cu impresia Orientului mediteranean, cu înţelegerea profund umană 
a unor stabilimente întâlnite în lumea italică, cu râvna de a lăsa posterităţii mărturii ale 
vredniciei şi ale rafinamentului, ale respectului faţă de legile scrise şi nescrise ale ţării 
sale. Devine mare spătar, funcţie pe care o va deţine până în ziua de 2 februarie 170625

• 

Trece prin furtuna prevestită de Elena postelniceasa, trăieşte zilele stingerii lui Şerban 
Vodă şi contribuie hotărâtor, alături de fratele Constantin stolnicul, la urcarea în tron a 
nepotului de soră vei logofătul Constantin Brâncoveanu, în octombrie 1688. Era mai 
puternic decât Vodă. Avea moşii pe care le moştenise, le cumpărase, sau le dobândea 
prin căsătorii. Întreţinea relaţii cu puterile Europei, cu curţile de la Viena şi Moscova, 
cu Londra şi Istanbul. Dar pentru veşnicirea numelui său toate acestea nu erau suficiente. 
Trebuia să zidească el, arhitectonul, lăcaşe şi nemestii atât aici în târgul Bucureştilor cât 
şi în alte oraşe, sate sau chiar în loc pustiu de munte. 

De aici opera ctitoricească a vei spătarului Mihai Cantacuzino, parte integrantă 
a valului de construcţii ce aparţin epocii brâncoveneşti. El nu face altceva decât să se 

23 N. Iorga, Despre Can/acuzini, p. CXXXI. 
24 Genealogia Canlacuzini/or, p. 342. 
25 Paul Cemovodeanu, ln vâltoarea primejdiilor. Bucureşti, 1997, p. 29. 
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d 1111 lui Vodă, fraţilor, verilor, boierilor ţării care se întrec în a înălţa palate, mănăstiri 
WI I ri ci. Ţara toată cunoaşte acum un impresionant şir de realizări. Informaţiile de 

11 h ·ncliciem astăzi atestă funcţionarea a peste 100 de şantiere de construcţie sau de 
11 1111111r · a unor vechi lăsaşe26 • Se relua, într-o vigoare superioară, şi într-o concepţie 
111 111 , · a cc ţara cunoscuse în vremea lui Matei Basarab. Şi de data aceasta în frunte 
111 do1nnul ţării urmat, îndeaproape, de unchii Constantin şi Mihai, de Toma Cantacuzino 
1 I • •I şi dornic de desfătare, de Creţuleşti, de Ion Radu Slăvitescu şi de mulţi alţii. 

) s ituaţie întocmită de cunoscutul istoric şi genealogist Ioan C. Filitti, dovedeşte 
I 111 li i Cantacuzino îi revin 29 de ctitorii ridicate de la jumătatea secolului al 
li I 1 p nă la mijlocul veacului următor27 • Opera lor poate fi întâlnită atât în Oltenia 

1 I 'S în Prahova, la Bucureşti şi în împrejurimi, în zona Buzăului. Aproape toate 
llltioane de referinţă28 • Pornind de la casele părinteşti ridicate de postelnic la 

I I) 1 111 despre care Paul de Alep spune că „uimesc simţirea şi sunt mai frumoase 
11 1 1 I ll<'t•l •a din capitală" şi trecând pe la Filipeştii de Pădure şi ajungând cu mintea 
I 1 p11 l 1lt1l lui Toma Cantacuzino din actuala Piaţă a Naţiunilor Unite din Bucureşti „mai 
11111 I mul desfătate decât toate casele celorlalţi Cantacuzini "29

, obţinem o imagine a 
li • 1111 lor fundamentale ale operei arhitectonice a acestor mari boieri şi oameni de 

11 11 111 

li ridicau, cu aceeaşi uşurinţă, palate precum acela de la Afumaţi, mănăstiri ca 
I d1 I t Poiana, Măgureni, Lespezi, biserici decorate cu minunată haină picturală. 

11111 I 111şişi meşteri, după cum Vodă se îngrijea de o echipă tot mai numeroasă de 
1•1 1 pll\ 111 dăltuirea pietrei şi lemnului, ai compoziţiei şi armoniei cromatice. Spune 
1 i 111 11ni litudinea izbitoare între monumentele ridicate de Cantacuzini. Un Mira 

I 11111111 ·ontribuie la reuşita decoraţiei litice de la Râmnicul Sărat ca şi de la Sinaia 
I t 11 1\ 11. I' rvu Mutu devine zugravul de familie şi cele mai multe dintre lăcaşele 
1111 1111 111 11 ş ti de la sfârşitul secolului al XVII-iea dobândesc podoaba picturală a celui 

1111111 o pe drept „dascălul Pârvu Mutu zugravul"30
, maestrul ajutat de învăţăcei 

1 llh dl monah, Marin, Andrei, Stan, Neagoe, Nicolae, toţi amintiţi în ctitoria de la 
I lllp f i d P dure31 , sau de aceeaşi învăţăcei Marin, Nicolae, cărora li se adaugă Stan, 
11 11 111 , •11111 ttori la Măgureni3~. Niciodată Ţara Românească nu mai cunoscuse o înflorire 

111 1111 11 în acest sfert de veac de domnie brâncovenească. 
I 111 Mihai Cantacuzino vei spătarul i se datoresc câteva ansambluri arhitectonice 

1111 11111 v . De fapt din bogata listă a monumentelor înălţate de Cantacuzini, spătarul 
111 1111 11 I 1vuntaj de a i se fi păstrat aproape toate construcţiile pe care le-a înălţat. 
1111 1691 - 1697, împreună cu Io Constantin Basarabă Brâncoveanu ei termină 

111 , I 1ll111 Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, Harta 2. 
1 Io n . Fi litti , op. cit., pp. XXXI-XXXIV. 

11 V1t I Dr~gu\, Arta Românească, Bucureşti, 1982, p. 366. 
w l/1•11 f'11l11gia Ca11tacuzi11ilor, p. 352. 

1'1 I t otic ro Voinescu, Pârvu Mutu zugravul, Bucureşti, 1968, p. 11 . 
•I 11 11111 ri stache-Panait, Pârvu Mutu-zugravul, „Gl. Bis", an XXIV, 1965, nr. 7-8, p. 695. 
1 I m ltll •I Voincscu, op. cit. , p. 23 . 
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mănăstirea de la Râmnicu Sărat „cu înalte ziduri şi cu patru cule la patru colţuri ale 
curţii mănăstirii cu mari case egumeneşti şi cu chilii "11 cum o descrie genealogistul. 

De pe acum se anuntă, demne de luat în seamă, coloanele, în număr de zece, care 
străjuiesc pridvorul lăcaşului, ancadramentele ferestrelor şi îndeosebi portalul pe care se 
aşterne evidentă amprenta stilului baroc italian14

• În aceeaşi perioadă marele spătar 
ridica în mijlocul codrilor ce îmbrăcau muntii Bucegi, mănăstirea Sinaia, lucrare începută 
şi terminată în anii 1694-169515

• Era de pe atunci „ o mică mănăstire, dar de frumoase 
arhitecturi, cu înalte ziduri, înconjurată cu chilii "16• 

Primii ani ai secolului al XVIII-iea aduc cea mai înfrigurată strădanie de ctitorire 
din partea marelui Spătar. Meşterii săi îndepărtau, în 1701, peretii gârboviti ai biseicutei 
din lemn ridicată pe soclu de cărămidă a lui Udrea Doicescu pentru a face loc celebrului 
ansamblu arhitectonic de la Colţea17 • Din cartea dată de Antim Ivireanul la 29 martie 
1709 lui Mihai Cantacuzino privind Co Iţea rezultă că acesta „ cheltuind multă bogăţie, 
a ridicat felurite şi minunate clădiri, tari şi încăpătoare adică: lăcaşuri sfinte, spitaluri, 
case pentru hrana săracilor şi spiţerie şi şcoale pentru felurite învăţături şi de învăţătura 
cuntărilor"18 • În lotul constructiilor de la cumpăna secolelor XVII-XVIII se află şi 
biserica din satul Fundeni. A fost ridicată ca locaş al curţii boiereşti de acolo. 

Planimetric monumentul, aflat în actualul cartier bucureştean, nu se deosebeşte 
de celelalte. Un plan triconc, cu abside mici circulare în interior şi poligonale la exterior, 
cu pronaosul uşor supralărgit, continuat spre vest cu un pridvor străjuit de şase coloane 
din piatră19 • O turlă pătrată se ridică peste bolta pronaosului şi o a doua, refăcută mai 
târziu, pe o bază octogonală, peste naos. Este un lăcaş de mici proporţii, echilibrat, 
solitar într-o curte pătrată, bornată de un zid de cărămidă şi plină de cruci. Dintre cei 
care parcurg şoseaua ce urmează malurile estice ale lacului Fundeni, putini ştiu că 

turlele acelea acoperite cu olane roşii anunţă existenţa nu numai a unui monument vechi 
de peste 300 de ani ci şi a unei incontestabile bijuterii a arhitecturii româneşti. 

Într-adevăr parcurgând micul parc, dominat de o masivă cruce de piatră, dedicată 
eroilor locali, te afli în faţa unei adevărate revelaţii, o transplln!re figurativă a concepţiilor 
oamenilor acelor vremi, risipă de măiestrie şi bună dispoziţie40 • Biserica Fundeni este 
singurul monument din ţară care păstrează pe peretii săi exteriori o splendidă decoraţie 
în ştuc. Un câmp de frunze şi flori se ridică dincolo de capitelurile coloanelor pridvorului 
şi ele executate în stilul brâncovenesc, acel stil al vegetatiei şi unduirii. Motive florale 
încadrează nişa hramului, şi un brâu în frânghie încheie, în partea superioară, registrul 

JJ Genealogia Cantacuzinilor, p. 343. 
14 Gr. lol'l!scu, Istoria arhitecturii româneşti, Bucureşti, 1937, p. 195. 
35 Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara 

Românească, voi. 2, 1970, p. 579. 
36 Genealogia Calllacuzinilor, p. 343. 
37 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, 1961, p. 183. 
38 Gh. Negulescu, O pagină din istoria Bucureştilor. lntemeierea mănăstirii şi spitalului Colţea, în 

„B.O.R.", an 45 (1926), Seria II, nr. 2, p. 87. 
19 Vasile Drăgul, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 148. 
40 G.M. Cantacuzino, Fundenii Doamnei, „Boabe de Grâu", 3, an II, 1931, p. 153. 
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111 ·di n aş ternut pe peretele de vest. Urmează o suită scundă de ocniţe oarbe şi iar un 
I 1 li în frânghie căzut în umbra a trei şiruri de cărămizi simulate sub cornişă. 

Faţada de sud este partea cea mai valoroasă întrucât ea s-a conservat mult mai 
11 1111. u · ât celelalte zone ale lăcaşului. Motivul întâlnit pe peretele de vest al pridvorului 

111toorce ş i pe latura sudică a acestuia. Peretele pronaosului, perforat de o mică 
lr t 1, Ir dreptunghiulară, cu ancadramant litic, este împărţit în trei registre distincte. Pe 
11 I I • 'os, se vede un Janţ de motive romboidale cu câmpul plin de flori, fiecare având 

111 11 iduulitatea sa. De fapt suntem nevoiţi să subliniem de pe acum câteva trăsături 
111 1111 1 Cl le decoraţiei de la Fundeni. 

11 primul rând caracterul de unitate a întregului câmp decorativ în pofida aparenţei 
11 m ntare . Motivul romboidal , panourile dreptunghiulare din registrul doi sau 

ii i 111 111 clui de-al treilea sunt în fond încadrate într-o ramă unitară, un discret brâu 
li li 111 hi '. Totul se leagă sugerând nararea continuă a subiectului. Ideea de unitate este 

1 11~ 111 I 111 ulul redată prin segmentarea unor subiecte prinse pe muchia creată de două 
11 1111 

duua caracteristică este predilecţia pentru linia unduită. Nimic din rigiditatea 
1 primei jumătăţi de veac XVII. Totul, lujerul florilor, conturul motivelor 

I 1 1111 11 VI'. hrâul şnurat, capitelele şi chiar decorul fusurilor de coloană se unduieşte 
11 11 11 1111 t< lt calmă, pornită spre infinit. În fine profunda semnificaţie a decoraţiei în 
111 •1 11 I 1 Fundeni este adevăratul imn pe care ctitor şi meşter îl închină vieţii , bucuriei 
I 1 111 I Po ttc puţine, chiar extrem de puţine, sunt compoziţiile artistice care să exprime 
111 111 1q 11 tl de clar, de direct, dedicat vieţii cum se descifrează pe cei câţiva metri 
I 11 1p 1h 111 Fundeni . De fapt sâmburele întregii tratări rezidă în registrul II, de proporţii 
1111111 11 11 tl 1n 11 ri decât celelalte. Pe pronaos sunt aşternute două subiecte: spre vest palatul 
"'I 111 d I' t un ridicat pe un soclu din 4 rânduri de cărămizi. Parterul înălţat, aidoma 

• 1111 1111 1 Irc boiereşti , este deschis şi mărginit de o verandă străjuită de 5 stâlpi. Patru 
111d1 I 11 111 • uspcndate de arce trilobate. Etajul palatului este completat cu câte două 
u 11 1 11 1 lq i ·c zonei bosforeane. În fine etajul II, un fel de ceardac terminat cu turnuri 
I It o 1111 11 111i s fe rică de ţinută orientală. Întreaga construcţie este străjuită de doi 

I ruri lc altor patru arbori profilându-se dincolo de · acoperiş. Fără nici o 
11 o imagine fantastică, o stilizare a înfăţişării unui palat pe care ctitorul îl 

111 11111 •Cl-i călătorie în Asii şi pe Bosfor. Dar chiar în această ipostază palatul 
I I 11111 11 11 1 d •ajă un aer de seninătate. Totul este deschis, îmbiind la odihnă şi bună 

I'' I I\ 
11111 111 t11 mător tratează un subiect cu totul deosebit. În centru, un uriaş havuz 

111 I tl 11 11 i potire suprapuse s trăjuit de doi chiparoşi . Jos doi peşti în sumersie 
11 •h • trad i ţ i e care susţine că viaţa a pornit din apă, apoi capetele a doi 

•li d111 1 11 \uşncsc jeturi puternice de apă. Deasupra lor doi păuni care sorb din 
11 tl 1~ · 1•1 li tl vieţii . Motive florale completează această simbolică şi tonică scenă. 

1 11 hţ i 1 a din var stins , amestecat cu praf de marmură şi cretă, obţinându-se o pastă uşor 
111 11 uil . Vas ile Drăguţ, Dicţionar, p. 287. 
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Urmează în fine cinci compoziţii florale aşternute pe fiecare din laturile absidei sudice. 
Flori ce se ridică deasupra unor mese, plante din rândul cărora se detaşează 
floarea-soarelui, apoi fructe, acele roade culese din grădinile prahovene: mere, pere, 
struguri, dar şi lămâi şi din loc în loc păsări, simbol al gândurilor bune. Altarul octogonal 
continuă prezentarea motivelor florale, fiecare panou având compoziţie proprie. Latura 
nordică a fost mai crâncen încercată de factorii atmosferici. Mari suprafeţe şi-au pierdut 
decoraţia. Se mai păstrează registrele de pe pronaos şi aici întâlnind un alt palat şi el 
redat tot în maniera persano-constantinopolitană. Pe una din uşile edificiului se vede în 
relief data 1699, adică anul inaugurării. 

În fine cel de-al treilea registru este o alternanţă ritmică de chiparoşi şi discuri 
decorate cu motive geometrice. Pretutindeni arborele acesta, tuia, înalt cu înfăţişarea-i 
fusiformă, arborele cimitirelor otomane, simbol al năzuinţelor către locurile bune ale 
lumii de apoi, redat în realităţi pur creştine. În pridvor mai poate fi admirat ceva din 
penelul lui Pârvu Mutu şi ucenicii săi, ancadramentul din piatră al uşii de certă influenţă 
occidentală. În mijlocul ramei de piatră acvila bicefală cantacuzină şi deasupra ei pisania 
străjuită de două figuri angelice „Această svăntă şi dumnezăiască biserică căriia hramul 
să prăznueşte a svăntu marelui Eftimie, den temelie ei este făcută şi înfrumuseţată de 
Mihai Cantacuzino v<e>I spătar Întru slava şi lauda atol ziditorului Dumnezeu În buna 
pomenire părinţilor, moşilor şi stremoşilor săi şi întru a lui vecinică pomană. Şi s-au 
săvârşit la anul de la zidire lumi(i) 7207 şi de la sp<ă>s<e>nie ei 1699 m<ese>ţa mai 
1 "42. 

Dar misiunea marelui boier nu se încheia aici. Urmează doi ani mai târziu începerea 
mănăstirii Titireciu din Ocnele Mari, lăcaş construit şi apoi redat de către istoriografia 
noastră adevăratului ctitor0

. Se pare că lucrările au durat până spre 1706 adică acea 
perioadă în care nouri negri încep să se abată din nou asupra marelui boier. Disensiuni 
tot mai evidente cu Constantin Brâncoveanu duc la scoaterea sa din rangul de vei 
spătar. Într-o scrisoare a Stolnicului se arată că Mihai fiind suferind s-a retras la moşiile 
lui „ în timpul atâtor afaceri penibile care cu loc aici acum şi care sunt atât de neaşteptate 
şi atât de primejdioase Încât ele depăşesc puterile noastre "44

• La 14 martie 1709 Mihai 
Cantacuzino cerea eventual azil Ţarului în caz de primejdie pentru că: „mergând pe 
oceanul tulburărilor şi al nenorocirilor el nu mai are nici o speranţă "45

• În acelaşi an 
Stolnicul se retrăsese la Fi lipeşti „devenind ţăran şi dărăban" cum consemna singur în 
scrisoarea către patriarhul Hrisant Nottara din 20 februarie 171046

• Dar suferinţele lor 
nu se opresc aici. În 171 O Mihai fostul mare. spătar era cumplit zdruncinat din cauza 
nenorocirii „ce mi s-a căşunat - scria el aceluiaşi învăţat - prin boala şi moartea 
fericitei mele soţii "47

• 

42 Inscripţiile medievale ale României, Oraşul Bucureşti, voi. I, Bucureşti, 1965, pp. 259-260. 
0 Radu Creţeanu, Despre importanţa studiului elementelor de construcţie in datarea monumentelor 

istorice în „Mon. Ist. Studii şi lucrări de restaurare", Bucureşti, 1967, 2, p. 153 ş.u. 
44 Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 234. 
45 Ibidem, p. 236. 
46 E. Hurmuzaki, Documente, XIV/3, p. 63. 
47 Ibidem, p. 66. 
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Cu fiecare lună care se scurgea, ura faţă de nepotul încoronat creştea. Uneltirile 
celor doi fraţi, trecerea lui Toma de partea Ţarului Petru în 1711 şubrezesc poziţia 
Brâncoveanului la Sublima Poartă. În martie 1714 cel care domnise peste 25 de ani era 
mazilit şi dus pe ultimul drum în sumbra temniţă de la Yedikule. Domnia revine lui 
~lcfan, fiul Stolnicului şi nepotul lui Mihai Cantacuzino. Este a doua renaştere a celor 
Joi mari potentaţi. Ce putea ilustra mai profund bucuria biruinţei decât o altă construcţie, 
de un fel unic, o săgeată urcată spre cer cât mai sus. De aici frenezia unui nou şantier, 
m1 aiurea ci cât mai aproape de Curtea condusă acum de Ştefan Vodă şi el tot nepot ca 
~i cel urgisit. 

Aşa va fi apărut ideea turnului Colţea, datorat lui Mihai Cantacuzino, podoaba 
Bucureştilor cum avea să o definească un cărturar la mijlocul secolului al XVIII-lea48

• 

I >ar alunei când totul părea senin şi sigur ca o lovitură de trăznet sosi mazilirea lui 
~tcfon Vodă. Era 25 decembrie 1715, sfânta zi de Crăciun. Fostul domn luă drumul 
i1111inlaşului la 13/24 ianuarie 1716 urmând ca şi Brâncoveanu, soarta nenorocită a 
1111ora dintre voievozii români. Au pierit atunci, odată cu fostul purtător de coroană, 
pica învăţatul Stolnic Constantin Cantacuzino iar la Adrianopol au fost ucişi biv vei 
spl1larul Mihai Cantacuzino, Radu Dudescu ş.a. 49 Bunurile lor din ţară le-au fost 
rn11tiscate. Ansamblul de la Fundeni şi-a urmat şi el procesul de degradare. 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-Îea moşia Fundeni se afla în posesiunea 
ho1crilor Dudeşti50 • În august 1860 Doamna Maria Ghica repara biserica ctitorită de 
1111ll'clc spătar, aşternând un nou strat de pictură murală în pronaos, naos şi altar. Au 
111111as până acum picturile din pridvor datorate lui Pârvu Mutu şi şcolii lui. 

Fără îndoială că faptele celor doi fraţi sunt imense, că rolul lor în viaţa politică 
11 1 om;înilor, a popoarelor din Balcani, este incontestabil. Dar dincolo de scânteietoarea 
101 minie, de abilitatea diplomatică, şi de mândria lor, aceşti oameni au realizat aceste 
111torii cc se înalţă de aproape 300 de ani ca nişte borne ale unei continuităţi de civilizaţie 
111111l111Cască, mărturii sfinte ale capacităţii şi gustului de frumos pe care meşteri şi ctitori 
Ir 1111 dăltuit în piatră, le-au modelat în ştuc şi le-au înfrumuseţat prin scene cultice 
1111•.nivitc de mari artişti. Biserica Fundenii Doamnei poate fi considerată „cea mai 

,„ 1111111ioasă şi frumoasă ctitorie" a vei spătarului Mihai Cantacuzino51
• 

SUMMARY 

The Fundenii Doamnei Church - a Brilliant Monument 
of the Brancoveanu Epoch 

The fundenii Doamnei quarter !ies at the Eastem extreme part of Bucharest. The estate of this 
,1111 irnl village bclonged for decenies to the Great Spathar Mihai Cantacuzino, uncie of the famous ruter 

4K Panait l. Panait, Cercetări privind Turnul Col/ei di11 Bucureşti, „B.M.I.", 3, XXXIX, 1970, pp. 
I H 

4• Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele Stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, pp. 282-
'HI 

"'Ci.I. Jonnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucuresci, 1899, p. 382. 
11 Corina Popa şi Dumitru Năstase, Biserica Funde11ii Doamnei, Bucureşti, 1969, p. 14. 
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Constantin Brâncoveanu. In 1699, the owner built the church along with the other constructions of bis 
residence. The church alone bas remained from the former architectural assembly, and it is considered one 
of Bucharest's most valuable monuments. 

The church bas a typically orthodox "triconc" plan with a widened pronaos and presents a vast 
stucco-made decorative program influenced or executed by Oriental craftsmen. The decoration renders 
palaces, a fountain, pots with flowers and fruit, geometrica( motifs with obvious similitudes with the 
Constantinopolitan baroque. At presen!, the church is still used as a Christian Orthodox ritual building, 
where sermons are performed. 
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