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Veacurile premodemităţii româneşti, au 
fost, incontestabil, cele ale ctitoriilor celor 
mai numeroase, şi printre cele mai admirate 
din istoria artei noastre vechi. Să nu uităm 
că secolul, aşa zis al „fanarioţilor", coincide 
cu vremea în care efemerii domni, marea 
majoritate a lor, oameni de aleasă cultură, vor 
fi adesea mari constructori şi restauratori de 
monumente vechi: într-un cuvânt: „noii ctitori" 
mecenaţi ai Ţării Româneşti. 

Este limpede că toate eforturile ctitoriceşti 
ale acestor „oamenii noi", fără trecut 
prestigios şi ascendenţe ilustre, aveau drept 
scop fundamental afirmarea unui prestigiu 
social deosebit, de care aveau mare nevoie în 
ierarhia socială. Situaţia de ctitor era socotită 
o distincţie publică, ca şi de altminteri, cea 
de „nou ctitor" în cazul restaurării, refacerii, 

înzestrării cu danii a unui edificiu religios sau a unui aşezământ monastic, iar 
reprezentarea plastică - în fresca tablourilor votive, de pildă - a unor personaje 
notabile era menită să perpetueze orgolios amintirea unor asemenea acte de 
munificienţă, la ea având drept doar cei care - voievozi, mitropoliţi, episcopi sau 
boieri - fuseseră efectiv, într-un fel sau altul, la originea unei ctitoriri iniţiale sau 
doar a unei noi ctitoriri 1 • 

În condiţiile politice în care Imperiul Habsburgic şi Rusia ţaristă şi-au manifestat 
tot mai puternic interesul pentru supremaţie la linia Dunării, în scaunele de la Iaşi 
şi Bucureşti au fost numiţi direct de la Poartă principi dintre greci sau cei grecizaţi, 

I. Răzvan Theodorescu, Despre câţiva oameni noi, ctitori medievali, în ,Jtinerarii medievale", Ed. 
Meridiane, 1979, p. 44. 
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care prezentau mai multă garanţie pentru puterea otomană. Acum avea să înceapă 
aşa numita „epocă fanariotă" cu cele bune şi cele rele ale ei. Fanar era un cartier din 
Constantinopol, unde au venit unele familii vestite precwn Cantacuzinii, Nottara sau 
Ralli ce se ocupau cu comerţul devenind foarte bogate, fapt pentru care Sultanul şi 
vizirii săi îşi vor alege administratori ai împărăţiei din aceste familii. Curând, unii 
dintre ei, care s-au dovedit printre altele şi remarcabili poligloţi, vor fi promovaţi 
în funcţii. Acwn se înfiinţează postul de „Mare Dragoman" adică de Mare Interpret 
pe lângă Sultan şi marele vizir, post care chiar de la al doilea lui titular, Alexandru 
Mavrocordat, capătă o importanţă nebănuită (îi înlesnea pătrunderea în mai toate 
secretele puterii şi a legăturilor cu toţi trimişii puterilor străine). Devenise aproape o 
regulă: fanariotul ambiţios, care spera să ajungă Domn în Principatele Române, ştia 
că trebuie să ajungă mai întâi mare dragornan2• 

Cei mai străluciţi „oameni noi", (ca să preluăm denumirea dată de acad. 
Răzvan Theodorescu) din evul mediu târziu şi prima modernitate au fost, desigur, 
reprezentanţii dinastiei fanariote a Mavrocordaţilor, Nicolae şi Constantin, fiul 
şi nepotul unei personalităţi de dimensiuni europene în timpul său, Alexandru 
Exaporitul, cel care în 1673 devenea Mare Dragoman al Porţii3. El a fost numit 
ambasador pe lângă Împăratul Sf. Imperiu Leopold I în 1688. Apogeul carierei sale 
a fost însă participarea sa ca plenipotenţiar al Imperiului Otoman la Pacea de la 
Karlowitz în vederea semnării Tratatului din 1699. Atunci a fost cinstit de sultan cu 
titlul de Efendi adică de a i se zice: Prea strălucite bei şi Exaporit 4 (Secretar intim 
al Porţii). Deşi a primit omagii şi recompense de la stăpânii săi otomani, Exaporitul 
a cunoscut şi instabilitatea sorţii: victima unor intrigi, el a fost aruncat în închisoare 
cu soţia şi cu marna sa, în 1684-1685, fiind reabilitat însă în 16855• 

Alexandru Mavrocordat s-a evidenţiat însă şi prin vasta sa cultură. Erudiţia sa a 
fost remarcată şi consemnată şi de cronicarii şi istoricii vremii; astfel Nicolae Costin 
îl numea „om ales" şi ,,prea învă/at în toate învă/ături/e"6 • El a înfiinţat o şcoală 
vestită, a scris şi tipărit cărţi didactice; a tradus şi a comentat operele lui Aristotel. 
Înclinaţia spre învăţarea limbilor străine l-a transformat rapid în poliglot; el stăpânind 
elena, latina, turca, slavona, franceza, engleza, italiana, araba, şi persana. Erudiţia, 
posibilităţile materiale, precum şi călătoriile, i-au permis acestuia să-şi achiziţioneze 
o mulţime de cărţi şi manuscrise punând astfel bazele vestitei biblioteci, de care se vor 

2. Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 142 
3. N. Camariano, Alexandre Mavrocordato. Le Grand Drogman. Son activite diplomatique (1673-1709) 
Thessalonique, Institute for Balkan Studie, 1970, p. 26 
4. Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă, Bucureşti, 
1888, p. 187. 
5. Jacques Bouchard, lntroduction la Les loisir de Philothee, Athene,1989, Montreale, pp. 17-18. 
6. Apud Raisa Radu, Cultura Mavrocordaţi/or, în „Economia'', nr. 2, 2004, p. 91 
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îngriji şi o vor îmbogăţi atât fiul Nicolae cât şi nepotul său Constantin. Pe lângă alte 
virtuţi, este ştiut faptul că timpul liber şi-l umplea citind psalmi şi rugăciuni7. Om cu 
frică de Dumnezeu, Alexandru a reînnoit o mare parte a sfinţitei mănăstiri împărăteşti 
a Născătoarei de Dumnezeu din insula Halchi8

• Dragostea pentru cele sfinte le vor 
moşteni atât fiul Nicolae, precum şi nepotul Constantin, care îşi vor înscrie numele 
ca şi ctitori pe peretele proscomidiar al ctitoriei lor de seamă, Mănăstirea Văcăreşti. 
De asemenea, amândoi vor ocupa şi tronul Ţării Româneşti şi al Moldovei, spre 
marea întristare a Exaporitului. Cronicarul moldovean Ion Neculce ne povesteşte că 
Alexandru Mavrocordat, la aflarea veştii că fiul său Nicolae va domni în Moldova, 
s-a întristat cumplit şi „ a şi-nceput a plânge ş-aş da palme peste obraz, ş-aş smulge 
părul din cap şi din barbă, ş-a blăstăma pe fiu-său, căci au primit domnie, şi a dzice 
că din ceasul acesta iaste casa lui stînsă, de vreme că s-au amestecat la domnie. Şi 
fiind şi bătrân, n-au trăit doo săptămâni ş-au murit. Încă n-apucasă Neculaiu-vodă 
să purceadză din Ţarigracf'9 • 

În chiar ziua de Crăciun a anului 1715, tronul Ţării Româneşti a fost ocupat 
de primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, cel care domnise mai înainte şi 

în Moldova trei săptămâni în 1709 şi apoi patru ani, între 1711-1715. Cronicarul 
Neculce (cel pornit împotriva domniilor străine) scria: "norocul ţărei a fost atunci că 
s-au întâmplat de au venit Neculai Vodă; iar de ar hi venit alt domn mai prost, ar hi 
fost prea rău de Moldoveni''. 

Prin politica faţă de moldovenii, pe care îi aducea iarăşi în supunere către 
Împărăţie, apoi prin slujbele sale ca informator al Porţii, asupra daraverilor politice 
ce se ţeseau împrejurul ei 10

, Mavrocordat s-a dovedit a fi foarte preţios pentru turci. 
Aceştia, pentru a-l câştiga şi mai mult pe Nicolae Vodă, îl tratează cu cele mai 
deosebite onoruri, primindu-l vizirul de mai multe ori în audienţe tainice, lucru cu 
totul neobişnuit la domnii mazili; este numit prieten în scrisorile marilor dregători ai 
Sultanilor către el şi este chiar scutit de toate cheltuielile căpătărei domniei, Sultanul 
iertându-i până şi cele 50 de pungi de bani, cu care se hotărâse să vândă, la un 
moment dat, scaunul Moldovei 11

• 

Variile lui cetiri în poeţii şi filosofii greci şi latini, precum în deosebitele scrieri 
ale învăţaţilor moderni îi deschisese mintea, încât el era pregătit din toate punctele de 
vedere pentru rolul de om politic şi diplomat ce era chemat să îndeplinească 12 • 

7. Constantin Erbiceanu, op. cit„ p. 188. 
I!. Ibidem, p. 184. 
9. Ion Neculce, Opere, Letopisefu/ Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982, p. 493. 
10. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. IX, Ediţia a-III-a, Editura „Cartea 
Românească", Bucureşti, p. 13 
11. Ibidem, p. 10. 
12. Ibidem, p. 11 
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Mănăstirea Văcăreşti ( 1975) - foto arhitect Teodor Gheorghiu 

El va domni din 1715 în Ţara Românească până la moartea sa, survenită în 
1730, în afara unor scurte perioade de timp ( 1716-1719), când a fost înlăturat de 
la putere în cursul unor operaţiuni militare. Domnia lui Nicolae Vodă a însemnat 
o eră nouă în rolul pe care erau chemaţi să-l joace domnii Ţărilor Române. În tot 
acest răstimp de 20 de ani, perioadă care coincide cu Epoca Lalelelor din vremea 
sultanului Ahmet III, care a însemnat o deschidere fără precedent a otomanilor 
către Occident13, Nicolae a reuşit să transforme peisajul politic şi cultural al noii 
lui patrii. S-a străduit să-şi convingă supuşii că nu e venetic şi fără nicio legătură 
cu locul, deoarece Mavrocordaţii, dincolo de încuscririle cu voievozii români de la 
sf'arşitul secolului al XVII-lea, erau descendenţi pe linie feminină din străvechiul 
neam voievodal românesc al Muşatinilor, prin căsătoria lui Alexandru Exaporitul 
cu Sultana Hrisoscoleu, nepoată de fiică a lui Alexandru lliaş al Moldovei. Drept 
urmare, pentru a-şi consolida dinastia, i-a comandat curteanului local Nicolae 
Rosetti o istorie a celor două principate, care ar fi dovedit obârşia sa moldavă şi ar fi 
îndreptăţit revendicările sale politice14

• 

Domnia lui în Muntenia - începe prin blândeţe, însă în urma repetatelor trădări 
ale boierilor, schimbă blândeţea cu asprimea; şi începe a prigoni şi pedepsi pe toţi 

13.Jacques Bouchard, Nicolae Mavrocordat domn şi cărturar al iluminismului timpuriu (1680-1730), 
Ed. Omonia, Bucureşti, 2006, p. 7 
14. Ibidem, p. 129. 
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acei ce-i presupunea în înţelegere cu „nemţii'', adică habsburgii, multora tăindu-le 
capetele, de faţă chemând pe toţi egumenii mănăstirilor pentru a-i vârî în groază. 
Mitropolitul Antim Ivireanul împreună cu câţiva boieri câştigaţi de „nemţi" precum 
Radu Golescu, Grigorie Bălăceanu şi Şărban Bujoreanul, îl sperie pe Domn că 
armatele nemţeşti ar înainta asupra capitalei şi-l fac să fugă la Giurgiu15 • Întors de la 
Giurgiu, sprijinit de un corp de turci şi împodobit de Sultan cu titlul de seraschier, 
el intră în Bucureşti, îl aruncă în temniţă pe mitropolitul Antim Ivireanul şi pe 12 
boieri, după care pe îl trimite pe bătrânul vlădică spre Adrianopole însă pune să fie 
ucis pe drum16

• Şi astfel, Nicolae Mavrocordat se face vinovat în faţa istoriei şi nu 
numai, de uciderea mult îndrăgitului mitropolit Antim Ivireanul! Boierii care păreau 
să-i fi rămas credincioşi lui Mavrocordat, se unesc şi ei cu nemţii şi înşelându-l pe 
domn, aduc cătanele f'ară de veste în Bucureşti şi-l prind pe stăpânitor în ziua de 
14 noiembrie 1716 şi-l duc la Braşov. 17 Poarta îl pune Domn în locul lui, (drept 
caimacan) pe fratele lui, dragomanul cel mare Ioan Mavrocordat, care este înlocuit 
în postul său din Constantinopol prin Grigore Ghica, nepotul bătrânului Exaporit18• 

În 1719 Nicolae revine însă la domnia Ţării Româneşti. 
- Dar cine a fost Nicolae Mavrocordat, cel nelacom de avuţie, care venea să 

cârmuiască şi să calmeze suferinţele unei ţări a cărei limbă nici nu o ştia19? 
Nicolae Mavrocordat s-a născut în Constantinopol într-o zi de marţi 3 mai 1668. 

S-a bucurat alături de fraţii săi de o instrucţie şi o educaţie din cele mai îngrijite, 
fiind atât sub îndrumarea părinţilor săi cât şi a celebrului preceptor Iacob din Argos. 
De la acesta avem multe detalii despre tinereţea fiilor Exaporitului în numeroasele 
scrisori pe care şi le-au tot trimis. Tot de la el ştim că Nicolae avea o capacitate 
extraordinară de a asimila, iar scriitorul Procopiu spunea despre cunoştinţele 

lingvistice ale Domnului că era savant în greaca veche şi modernă şi avea o abilitate 
surprinzătoare când scria latineşte, şi o uşurinţă mare ca şi în franceză şi italiană şi 
ştia admirabil araba şi persana20

• Pe lângă acestea Nicolae a învăţat temeinic şi limba 
turcă şi limba română. De la Epis, secretarul său, ştim că acesta s-a apucat în 1721 
să studieze ebraica. A cerut atunci dicţionare şi gramatici, ediţii bilingve, în ebraică 
şi în latină, de literatură ebraică veche, talmudică şi rabinică. De asemenea dorea în 
plus, dicţionare şi gramatici de caldeeană şi siriană21 • Nicolae l-a avut profesor de 
latină pe părintele Jacques Piperi - care a studiat filozofia şi teologia la Toulouse şi 

15. A. D. Xenopol, op. cit., p. 25. 
16. Ibidem, p. 26. 
17. Idem. 
18. Ibidem, p. 27. 
19. A. A. C. Sturdza, L' Europe Orientale, Paris, 1913, p. 127. 
20. Jacques Bouchard, op. cit., p.14; A. A. C. Sturdza, op.cit., p. 94 
21. Jacques Bouchard, op. cit., p. l 5. 
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Toumon - unde a şi predat, iar franceza îi era predată de La Motraye22• Reputaţia 

sa de erudit a fost de timpuriu stabilită; Nicolae ajunsese atât de departe încât tatăl 
său Alexandru Exaporitul recurgea mereu la el pentru a lămuri anumite chestiuni 
importante, numindu-l chiar "biblioteca mea"23

• 

Nu era un principe războinic. În Republica Literelor Nicolae dobândeşte încă 
din 1720 reputaţia de principe înţelept, filozof, poliglot şi luminat. Curtea sa atrăgea 
mulţi intelectuali. Avea o frumoasă şi fructuoasă relaţie cu profesorul Jean Le Clerc 
din Amsterdam (oraş renumit pentru difuzare şi editare de carte) pe care-l ruga să-i 
trimită cele mai bune lucrări cu ilustraţii, în materie de inscripţii greceşti, latineşti 
şi de numismatică. Amândoi se mişcau în acelaşi climat intelectual, cel al erudiţiei, 
al culturii enciclopedice, a ştiinţelor naturale, al problemelor politice şi religioase24• 

Cultura juridică, pragmatismul său social şi grija de a promova cultura au tăcut din 
Nicolae un demn reprezentant, avant la lettre, al despotismului luminat25 • 

Nicolae Mavrocordat s-a căsătorit mai întâi cu Casandra Cantacuzino, fata lui 
Ştefan Cantacuzino, care va muri însă înainte ca soţul ei să devină Domn. Apoi s-a 
căsătorit cu Pulcheria Ţuchi dintr-o ilustră familie din Constantinopol, care se va 
stinge şi ea în 1716. Cea de-a treia soţie a fost Smaranda Panaiotachi Stavropoleos26 , 

fiica paharnicului Panaiotachi. 
Chipurile lui Vodă Mavrocordat şi ale familiei sale sunt zugrăvite în mai 

multe locuri: biserica mare a mănăstirii Văcăreşti, Paraclisul Văcăreşti, Paraclisul 
Mitropolitan, biserica Stavropoleos, biserica Toţi Sfinţii şi Foişor. În niciun loc însă 
nu figurează prima soţie şi copila Ruxandra, deoarece au murit înainte ca acesta să 
devină Domn27

• 

La 1 iulie 1698 Nicolae era Mare Interpret al Porţii. Acum se face asemănarea 
cu regele Hernie al VIII-lea al Angliei "masiv, gros fără să fie prea gras. Barbă în 
evantai, privire observatoare, un pic bănuitoare, buze subţiri. Ştia să se exprime în 
termeni atât de fermi că simţeai în el demnitatea unui prinţ"28 • 

Iată însă şi profilul lui Nicolae Mavrocordat schiţat de Ion Neculce după 
înapoierea din pribegie: Domnul era foarte sobru („desfătării, voro(a)ve de glume, 
nemic nu să făcea înainte lui''), rezervat (îi era uşa mereu închisă), mândru ("vre 
să stăpânească Moldova ca Poarta Turcească cu mărire mare"), aprig la mânie, 

22. Ibidem, p.14, nota 20. 
23. A. A. C. Sturdza, op. cit., p. 93. 
24. Jaques Bouchard, op. cit., pp. 16-18. 
25. Ibidem, p. 37 
26. Ibidem, p. 95. 
27. Ioan C. Filitti, Chipurile lui Nicolae Mavrocordat şi familiei sale în bisericile bucureştene, în 
„Convorbiri Literare", an 58 (LVIII) iunie, 1926, p. 421. 
28. Jaques Bouchard, op. cit. , p. 96 
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dar om foarte învăţat, „cunoscător la 
oameni", îndatoritor cu cei ce-l slujeau; avea 
şi greutăţi, neştiind româneşte şi necunoscând 
obiceiurile ţării. ,Jari Jării, prostimei, vrea 
să le arete milă şi dreptate şi vrea să le /ie 
de parte"29• Nicolae a chemat greci ca să 
organizeze dezvoltarea economică şi culturală 
a principatelor. Învăţământul românesc, graţie 
contactului său cu cel grecesc, s-a întors spre 
intelectualitatea occidentală: prin intermediul 
limbii greceşti şi al învăţământului grec, 
românii s-au familiarizat cu gândirea franceză 
şi şi-au însuşit ideologia Luminilor. 

Strălucireadomniei luiNicolaeMavrocordat 
în Ţările Române îşi găseşte însă expresia în 
fondarea complexului monastic Văcăreşti3° 

care, după spusele regretatului Vasile Drăguţ, 
„dobândeşte valoarea unui adevărat simbol". 
Dorinţa de a ridica o mănăstire domnească era 

preluarea unei tradiţii adânc înrădăcinată în istoria ţării. Ctitoria se făcea după „cele mai 
bune datini ale ţării cu tendinţa ambiţioasă de a întrece tot ce s-a făcut în arhitectura ei"31

• 

Nicolae nu doar a păstrat planul tradiţional de mănăstire domnească ci i-a şi amplificat 
fonnele, pe de-o parte influenţat de dimensiunile construcţiilor constantinopolitane, iar 
pe de alta pentru că încearcă să sugereze printr-o construcţie grandioasă ceea ce în fond 
nu exista: trăinicia şi forţa unei domnii32• 

Datorită instabilităţii politice din acele vremuri, construcţia mănăstirii începe 
încă din primele luni ale celei dintâi domnii muntene ale lui Nicolae Mavrocordat, 
fiind întreruptă de căderea sa în prizonierat, şi continuată apoi din 1719 când Vodă 
îşi reia tronul. 

În Cronica Ţării Româneşti a lui Radu Popescu se arată că mănăstirea a fost 
terminată într-o primă fază în al cincilea an de domnie al lui Nicolae Mavrocordat 
(1722), iar zidul de incintă în anul următor (1723): ,Jntru al cincilea dară an al 
domniei măriei sale lui Nicolae vodă, săvârşindu-se mănăstirea măriei sale de la 

29. Ion Neculce, op. cit., p. 86. 
30. Jaques Bouchard, op. cit„ pp. 7-8. 
31. N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 123 
32. Liviu Rotrnan, Mănăstirea Văcăreşti. Note istorice, în ,,Revista Muzeelor şi Monumentelor. Seria 
monumente Istorice şi de Artă", nr. 2, 1974, an XLIII, p. 4. 
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Văcăreşti şi înfrumuseţându-se cu toate podoabele şi pe dinlăuntru şi pe denafară, 
praznic mare au făcut domnul în zioa de sfeta Troiţă, ce iaste hramul mănăstirii[. . .]. 
Într-acest an (1723 n.a. ) s-au isprăvit şi zidul măriei sale de la Văcăreşti, de jur 
împrejur, precum s-au căzut "33

• 

Mănăstirea Văcăreşti - fond M.M.B 

În iunie 1721, deci înaintea sfinţirii mănăstirii, domnitorul Nicolae Mavrocordat 
iscăleşte hrisovul de danie al Văcăreştilor: ,Jo Nicolae Alexandru Voievod, cu mila lui 
Dumnezeu Domn a toată Ungrovlahia. Sfintele şi Dumnezeieştile mănăstiri clădite şi 
înălţate din temelii de către domnii cei dreptcredincioşi întru slava şi lauda marelui 
Dumnezeu"... „ Deoarece bogata milă a lui Dumnezeu ne-a învrednicit şi pe noi a 
ridica din temelie o sfântă mănăstire întru slava şi lauda preasfinţitei şi nedespărţitei 
Treimi, afară din oraşul Bucureştilor, care este scaun al Domniei noastre, în locul zis 

33. Radu Popescu Vomicul, Istoriile Domnilor Ţării Româneşti, Ed. Academiei Republicii Populare 
Române, Bucureşti, 1963, pp. 260-261, 266-267. 
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Văcăreşti, şi a o împodobi cufrumuse/ea cuvenită, după cerin/a bisericească ... "34• 

Cu ocazia iscălirii hrisovului Mănăstirii Văcăreşti, aflăm şi de închinarea acesteia 
la Sfântul Mormânt. Cunoscută fiind moda timpului ca domnitorii să închine 
ctitoriile lor unei Patriarhii Ortodoxe din Orient35 şi prietenia ce exista între Hrisant, 
Patriarhul de atunci al Ierusalimului şi domnitor, Nicolae Mavrocordat optează 
pentru închinarea mănăstirii sale Patriarhiei Ierusalimului şi nu în altă parte: „pe 

care, şi pentru înalta noastră evlavie şi dumnezeiasca râvnă către Sfântul Mormânt 
am afierosit-o la Patriarhia sfintei cetă/i a Ierusalimului, Patriarh.fiind prea-fericitul 
şi prea-în/eleptul Patriarh, domnul domn Hrisant, părintele nostru sufletesc prea-
venerat ... "36

. 

Închinarea mănăstirii a fost făcută de domnitor cu condiţia împlinirii de către 
Patriarhia Ierusalimului şi de mănăstire a unor obligaţii anuale. Înainte de toate, averea 
mănăstirii trebuia ,,să se administreze de logofătul credin/ei, Spătarul şi Vistierul 

34. E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Bucureşti, 1917, voi. XIV/2, ed. N. 
Iorga, p. 872 (în continuare Hurmuzaki) 
35. Octavian-Dumitru Marinescu, Mănăstirea Văcăreşti din Bucureşti, de la origini până astăzi, Ed. 
Basilica, Bucureşti, 2012, p.67 
36. Hurmuzaki, XIV/2, p. 872; C. Erbiceanu op. cit., p. 182. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



230 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVII 

Jării cei care vor ocupa aceste Junc/ii după vremi" iar ,.A.ceşti îna//i fanc/ionari pe 
care îi numeşte Epitropi, să împartă pe tot anul mile săracilor, să mărite două fete 
de boier pe tot anul, să răscumpere robi şi să îmbrace mai mu//i săraci care vor 
avea ruşine să întindă mâna, şi acesta era pe tot anul, să trimită un ajutor la Sfântul 
Mormânt, iar pe tot anul .. .''37. 

Aceste obligaţii faţă de Sfăntul Mormânt au fost păstrate şi de domnitorii de mai 
târziu care au întărit şi recunoscut hrisovul lui Nicolae Mavrocordat•, aşa cum a făcut 
şi Alexandru Ipsilanti care obliga pe epitropi să trimită Patriarhiei ajutoare: ,,şi de 
s-ar şi întâmpla ca vreodată să fie anul neroditor. .. epitropii se îndatorează să trimită 
ajutoare la Sfântul Mormânt, fără nici o scădere chiar când nu vor ajunge .. .''38 

Târnosirea bisericii mănăstirii Văcăreşti a avut loc în 1724 cu un fast ce trebuia 
să slujească întăririi prestigiului ctitorului. Întregul eveniment îl aflăm din cronica 
lui Radu Popescu : ,Jntr-acest an, la sep. 13, duminică, leat 7232, au târnosit măria 
sa Nicolae vodă biserica măriei sale de la Văcăreşti, care măria sa o au zidit-o din 
temelie, mănăstire frumoasă şi înpodobită cu toate cele ce să cad. Însă la această 
târnosanie au fost mitropolitul Jării chir Danii/ şi a/fi arhierei streini şi au adus măria 
sa şi pe episcopul de Buzău chir Ştefan şi pe to/i egumenii de pe la toate mănăstirile 
şi preo/i mu//i din Bucureşti şi de pe la /ară; şi to/i fiind înbrăca/i cu odăjdiile, au 
făcut litii şi citanii ceale ce să cad şi părintele vlădica cu sfintele moaşte fiindu-le în 
creaştet, împreună cu to/i arhiereii şi cu preo/ii şi boierii şi alt norod mult cu făclii 
aprinse, au eşit înaintea măriei sale lui vodă la poartă şi de acolo descălecând 
măria sa cu to/ii au înconjurat biserica de trei ori. De aci intrând in biserică au făcut 
slujba deplină a târnosaniei ce să cade. De aci au săvârşit şi Sfânta Liturghie. Dupre 
aceea, suindu-se domnul cu arhiereii, cu boiarii în casă, s-au bucurat cu to/ii şi au 
poruncit de s-au făcut mease multe de au ospătat pe arhierei, pe boiari, pe preo/i şi 
pe alt norod ce să straseasă acolo cu bucate, cu băuturi din destul. Lucruri cinstite 
s-au făcut care altădată nu se va fi făcut. Sfânta Troi/ă să-i ajute măriei sale întru 
toate cererile şi trupeşti şi sufleteştl''39, 

Spre surprinderea tuturor, de la ceremonia de sfinţire a Mănăstirii Văcăreşti a 
lipsit Patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notara, care din ,,pricina unor oameni răi s-au 
zăticnit şi n-au putut să vie într-acest an"40• Va ajunge însă în Ţara Românească abia 
la 13/24 septembrie 1728 când îl şi laudă pe Nicolae Mavrocordat pentru măreaţa lui 
ctitorie de la Văcăreşti. 

3 7. Ioan Brezoianu, Mănăstirile zise închinate şi călugări străini, Bucureşti, 1861, p. 48 
• De-a lungul timpului, acest hrisov a fost întărit şi reînnoit şi de alţi domnitori precum Alexandru 
lpsilanti (1775), Alexandru Constantin Moruzi (1793) sau Ioan Gheorghe Caragea (1813). 
38. Octav Gorescu, „Văcăreştii" mănăstire „Văcăreştii penitenciar'', Bucureşti, 1930, p. 54. 
39. Radu Popescu Vomicul, op. cit., pp. 275-276. 
40. Ibidem, p. 269 
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Aşa cum se obişnuieşte, Nicolae Mavrocordat a aşezat deasupra uşii de la intrare, 
pisania sfântului lăcaş, în limba română, care nu reprezintă numai o simplă înşiruire 
de date privitoare la construcţia mănăstirii, ci constituie şi o adevărată pagină de 
istorie, acoperind multe din lacunele informaţionale din primii ani de funcţionare 
ai mănăstirii şi a modului cum a fost ea zidită41 • Atrage însă atenţia faptul că la 
sfârşitul textului acestei pisanii apare menţiunea a trei persoane, „Manolache Vei 
Clucer/, Matei biv. Vei Agă, /ane Vei Cupar". Este limpede faptul că aceşti trei bărbaţi 
erau foarte importanţi pentru Vodă, de vreme ce apar menţionaţi, ei putând foarte bine să 
fii fost chiar înrudiţi cu domnitorul42

• Iarăşi ce surprinde, este şi absenţa numelui lui Ioan 
Mavrocordat, fratele domnitorului Nicolae, care nu apare menţionat în pisanie! Asta s-ar 
datora, poate, şi din cauza lipsei de interes pe care a arătat-o Ioan, sfântului locaş ... 

Redăm textul integral al pisaniei bisericii mari: ,,Această Sfântă şi Dumnezeiască 
mănăstire întru care se preaslăveşte Prea Sfânta, de viată făcătoare şi deofiin/ă 
Troi/ă, ziditu-s-au din temelia ei de prea luminatul, prea înă//atul şi blagoslovitul 
Domn Jo Nicolae Alexandru Voievod, carele după darul cel dumnezeiesc, mutându
se din domnia Jării Moldovei în Scaunul Ţării Româneşti dintru năstavul Sfintei 
Troi/e au început-o fiind leatul 7224 (1716), punând temeliile şi zidind până la un 
loc. Jar apoi, de pe judecăţile lui Dumnezeu cele nepricepute de oameni, fiind pe 
acele vremuri mare război între împărăţii şi răzmerită în /ară, s-au întâmplat de 
l-au luat oştile împărăţiei nemţilor, cu toată luminata casă a Măriei Sale şi l-au 
dus de l-au /inut în Ardeal până ce s-au împăcat împără/iile; iar după aceea cu 
ajutorul Sfintei Troi/e l-au trimis de acolo cu multă cinste, trecând şi pe aici prin 
/ară, au sosit cu pace şi cu cinste de către împăra/ii luminafi, acasă la Măria Sa. 
Şi neopestindu-se multă vreme, din pronia dumnezeiască l-au cinstit împărăfia, 
iar cu scaunul domniei Ţării Romaneşti şi ajungând aici cu pace la leatul 7227 
(1719) îndată, iar s-au apucat de lucrul mănăstirii după râvna Măriei Sale, cea 
Dumnezeiască, înfrumuse/ând-o cu toate podoabele bisericeşti, pe dinlăuntru şi 
pre afară precum se şi vede întru mărimea şi lauda Sfintei Troi/e, pentru vecinica 
pomenire a Măriei Sale, ispravnic mare fiind dumnealui Mano/ache Vei Clucer I, 
Matei biv. Vei Agă, ispravnic pan Jane Vei Cupar. Şi s-au isprăvit tot de lucru în luna 
lui sep.fiind leatul de la zidirea lumii 7231, iar de la naşterea lui Hristos 1722"43

• 

Importanţa pe care Vodă o dă sfântului lăcaş rezultă şi din cererea sa din 1729 
către patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara, de ai se trimite egumeni chiar de la 
Sfântul Mormânt şi nu de la Mitropolie, specificându-se „dar să fie o fafă înaintată 

41. Octavian-Dumitru Marinescu, op. cit., p.74. 
42. Alexandru Panaitescu, Remember Văcăreşti, Ed. Simetria, Bucureşti, 2008, p. 35. 
43. Alexandru Elian, Inscripţii medievale ale României Oraşul Bucureşti, voi I ( 1395-1800), Ed. 
Academiei, Bucureşti, 1965, pp. 434-435. 
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la treapta arhieriel"44
• Un an mai târziu, în 1730, mitropolitul Anania de Bethleem 

era numit egumen al mănăstirii Văcăreşti45 • 

Nicolae Mavrocordat nu s-a ocupat doar de ctitoria sa din Văcăreşti, el a sprijinit şi 
alte biserici din Ţara Românească iar în Focşani a ridicat chiar şi o mănăstire cu hramul 
Sf. Nicolae, pe care a îmbogăţit-o mult46. O grijă deosebită a arătat voievodul şi faţă de 
mănăstirile greceşti din Răsărit pe care s-a străduit să le ajute prin toate modurile. 

Pe 3/14 septembrie 1730 însă, savantul voievod se stingea din viaţă răpus fiind de 
ciumă. Dorinţa i-a fost ascultată şi va fi înmormântat, aşa cum şi-a dorit, la ctitoria sa 
de suflet, Mănăstirea Văcăreşti. Un epitaf în versuri, pus pe piatra rece de mormânt, 
pe care stă însemnată stema familiei - zimbrul Moldovei şi vulturul Munteniei, 
onorează, aşa cum se cuvine, memoria unui prinţ pios: „ Văzându-te, morminte, 
mă tem de priveliştea ta:/ Căci ascunzi în tine pe Nicolae DomnuV Moldovei 
odinioară, apoi al Ţării Româneşti,! Pe acel care această biserică, a întreitei lumini 
a soarelui/ Dumnezeieşte a înăl/at-o din temelia ei chiar,! Pe cel prea-în/elept şi 
Scaun al în/elepciunii,I Oglinda în/elepţilor în sfaturi,! Al cărui neam vestit e din 
al Scarlafilor./ Părintele i-a fost Alexandru, care la a Otmanilor/ Împărăfie era 
tălmaciul cel de taină.I Dar pe care Musele l-au încununat cu-a gloriei cunună/ 
Acest mormânt de marmură-i încunun acuma,! Pierind de îngrozitoarea boală, a 
ciumei,! Lăsând durere nesuferită la fiii/ Şi la soţia sa şi la rudele multe;/ Pe care 
să-l fericim tofi după cuviin/ă,I Rugând pe Domnul, Cel ce vede toate,! Să-i puie 
sufletu 'n livezi înverzite.11730, 3 Septembrie"'7

• 

SUMMARY 
The art iele sketches the portrait of one of the important rulers of Wallachia, 

and one of the mast famous church founders, Nicholas Mavrocordates, of 
Greek origin, known mostly because, during his time, and at his order the 
Vacaresti monastery was built, an outstanding monument demolished during 
the communist epoch. 

44. Hurrnuzaki, voi XV, 2, p. 1034-1035. 
45. Ibidem, nr. MVII, p. 1048 
46. A. A. C. Sturdza, op. cit., p. 129 
47. R.B., Mănăstirea Văcăreşti/or, în "Revista Oficiului Naţional de", an IV, nr. 3, 1939, pag. 7-8. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro


