
Constantin-Vod\ cu cei patru fii ai s\i, Constantin, {tefan, Radu [i Matei

3

Dr. Oana-M\d\lina Popescu

M|RTURII DESPRE SFIN}II MARTIRI 
BRÂNCOVENI: CONSTANTIN-VOD| 

CU CEI PATRU FII AI S|I, CONSTANTIN, 
{TEFAN, RADU {I MATEI

Tip\rit\ cu binecuvântarea
~naltpreasfin]itului 

TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
Ia[i, 2014



Constantin-Vod\ cu cei patru fii ai s\i, Constantin, {tefan, Radu [i Matei

5

 Studiul de fa]\ `[i propune prezentarea [i analiza câ-
torva dintre cele mai semnificative m\rturii, provenind
de la surse din veacurile XVII-XIX, referitoare la activita-
tea religioas\ a lui Constantin Brâncoveanu, precum [i la
martiriul s\u [i al familiei. Ancheta noastr\ este centrat\
pe execu]ia domnului muntean, a copiilor s\i [i a sfetni-
cului Ianache V\c\rescu, la Istanbul, din ordinul sultanului
Ahmed al III-lea, `n 1714. ~n egal\ m\sur\ `ns\, dorim con-
turarea principalelor direc]ii ale politicii religioase a prin-
cipelui român, deoarece acest aspect, prezentat `mpreun\
cu martiriul, define[te mai bine personalitatea lui Brân-
coveanu. F\r\ s\ urm\rim expunerea `ntregii activit\]i a
domnului muntean, aceasta f\când subiectul mai multor
lucr\ri, [i nici prezentarea diferitelor documente referitoare
la execu]ie, f\r\ a le pune `n leg\tur\ cu `ntreaga via]\ a
domnitorului muntean, ne propunem urm\rirea personali-
t\]ii lui, a[a cum aceasta rezult\ din faptele sale, din timpul
vie]ii principelui [i din ultimele clipe de dinaintea mor]ii.
Ne intereseaz\, totodat\, [i ecoul produs de execu]ia sa
`n cercurile diplomatice, `n pres\ sau `n istoriografie. 

Cinstirea ca sfânt a lui Constantin Brâncoveanu este
atestat\ `nc\ de la `nceputul veacului al XVIII-lea, a[adar
imediat dup\ moartea sa. Ne amintim `n acest sens c\, la
scurt timp dup\ martiriul domnului muntean, al fiilor s\i,
Constantin, {tefan, Radu [i Matei, [i al sfetnicului Ianache
V\c\rescu, a ap\rut un imn `nchinat lor, compus de mitro-
politul de Heracleea, Calinic, cel care va deveni patriarh
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ecumenic `n 1726 [i care, `n 1714, când a avut loc omorâ-
rea Brâncovenilor, se afla `n capitala Imperiului Otoman,
fiind martor la eveniment. 

Textul, scris `n limba greac\, a fost semnalat [i tradus
`n român\ de Petre {. N\sturel1, care a subliniat existen]a
cuvântului „mucenic”, ce apare `n text de trei ori, cu refe-
rire la Brâncoveni. Intitulat\ Cântare de biruin]\. Canonul
Domnului Vlahiei, Constantin Brâncoveanu2, cântarea cu-
prinde tropare din care nu s-au mai p\strat decât patru:
„Iubitorilor de mucenici ai lui Hristos, s\ ne osp\t\m
s\rind `ntru cântece [i veselindu-ne `ntru bucurii, c\ci lu-
minat\ pomenire de mucenici st\ ast\zi. / S-a aprins ast\zi,
pentru iubitorii de praznice, un sfe[nic cu cinci lumâ-
n\ri, ce-i lumineaz\ pe credincio[i, [i s\rb\toare cu cinci
raze de lumin\, a lui Brâncoveanu cel vestit, `mpreun\ cu
copiii lui. / L\uda]i s\ fie Dinc\ [i, apoi, {tefan [i, pe urm\,
Matei, `mpreun\ cu R\ducanu, cei de bun neam dintre
Misieni3, jertf\ sfânt\ [i evlavioas\ din fa]a meterezelor
acestora. / Ca ni[te miei au fost junghia]i de mâna c\l\ilor
vitejii biruitori ai lui Hristos [i inimo[ii mucenici, `mpre-
un\ cu `nsu[i al lor tat\, jertfi]i fiind pentru Hristos [i
pentru a Lui Maic\”4.

Se observ\ c\ autorul `i nume[te pe Constantin Brânco-
veanu [i pe fiii s\i „inimo[i mucenici”, „jertf\ sfânt\” pentru

 1 P.{. N\sturel, O m\rturie greceasc\ despre mucenicia lui Vod\
Brâncoveanu, `n „Lupta”, Paris, IX, 7, 1987, nr. 85, p. 7, reluat `n
„Verbum”, VI-VII, 1995-1996, nr. 7, pp. 289-291. 

 2 Ibidem.
 3 Mitropolitul Calinic al Heracleei folose[te termenul de „misieni”,

preferând forma poetic\ a tradi]iei istoriografiei bizantine de
a denumi romanitatea oriental\. 

 4 Ibidem, `n „Verbum”, VI-VII, 1995-1996, nr. 7, pp. 289-290. 
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„Hristos [i pentru a Lui Maic\”, „vitejii biruitori ai lui Hris-
tos”. Prin urmare, autorul, martor la execu]ia domnului
muntean [i a fiilor s\i, ]ine s\ precizeze c\ ace[tia au avut
moarte de martiri, uci[i fiind pentru credin]\, motiv pen-
tru care le-a `nchinat canonul de mai sus. De asemenea,
trebuie precizat c\ aceste cuvinte care arat\ mucenicia
lor vin nu din partea unui laic, ci a unui ierarh, adic\ a
unei persoane capabile s\ deosebeasc\ o simpl\ execu]ie
de o moarte martiric\, fiindc\ nu orice moarte trans-
form\ automat victima `ntr-un mucenic.

~ns\, a[a cum dovedesc alte surse istorice, contempo-
rane evenimentului, provenind, `n marea lor majoritate,
de la martori oculari, moartea Brâncovenilor a fost una
martiric\, ei refuzând s\ treac\ la islam pentru a-[i salva
via]a [i preferând mai degrab\ s\ moar\ decât s\-[i aban-
doneze credin]a. Prezent\m `n continuare doar câteva din-
tre aceste m\rturii, care au fost publicate, oferind cititorilor
o imagine cât mai exact\ asupra `mprejur\rilor uciderii
domnului muntean, a copiilor s\i [i a sfetnicului Ianache.
F\r\ a ne propune o enumerare exhaustiv\ a tuturor sur-
selor referitoare la moartea lui Brâncoveanu, am selectat
câteva. 

De pild\, la 3 septembrie 1714, a[adar la dou\ s\pt\-
mâni de la tragicul eveniment produs la 15 august, diplo-
matul francez la Istanbul, Des Alleurs, `i scria regelui Fran]ei,
Ludovic al XIV-lea, c\: „on leur proposa à tous leur grâce,
s'ils voulaient embrasser la réligion mahométane, ce qu'ils
refusèrent tous constamment”5. Acela[i diplomat scrisese, cu
o zi `nainte, a[adar la 2 septembrie 1714, o scrisoare adresat\

5 „Li s-a propus la to]i gra]ierea dac\ doresc s\ `mbr\]i[eze
religia mahomedan\, ceea ce ei au refuzat `n mod constant.”
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lui Pontchartrin, `n care, `n aceia[i termeni, descrie supli-
ciul lui Brâncoveanu: „Le Prince de Valaquie, quatre de ses
fils et un de ses parents ont eu la teste coupée; l'éxécution
s'est fait devant le Grand Seigneur, ce qui marque beaucoup
de cruauté en lui. Quelques jours avant cela, on propose
au Prince et à ses enfants de se faire Turcs, moyennant
quoi on leurs sauverait la vie, mais ils refusèrent con-
stamment de changer de réligion”6. ~n mediul francez al
veacului al XVIII-lea, a[a cum ne spune un celebru istoric
francez din acea vreme, se [tia c\ domnul muntean [i-ar fi
putut salva via]a dac\ trecea la islam, muftiul ob]inând
gra]ierea sa [i a familiei sale, dar ei au r\mas constan]i `n
credin]a lor: „Le Mufti avoit obtenu qu’on les laisseroit
vivre, s'ils consentoient à se faire Musulmans”7.

M\rturii similare ne ofer\, de pild\, solia lui Stanis-
law Chometowski, voievodul  Mazoviei, la Istanbul, din
1712-1714. Desf\[urarea acestei solii a fost redat\ `n trei
variante, provenind de la trei persoane diferite, anume
solul, secretarul [i un iezuit, Francisc Gosciecki. Dac\ solul
nota doar: „De curând am avut o a doua audien]\ la sultan,

 5 aportul lui Des Alleurs c\tre regele Fran]ei, din 3 septembrie
1714, `n: Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria
românilor (`n continuare Hurmuzaki), vol. I/1, Bucure[ti, 1886,
p. 430, doc. nr. DCXXXII.

 6 „Prin]ul Valahiei, patru din copiii s\i [i unul dintre p\rin]i
au fost decapita]i; execu]ia s-a f\cut `n fa]a st\pânului, ceea ce
arat\ marea lui cruzime. Cu câteva zile `nainte de aceasta, li s-a pro-
pus Prin]ului [i copiilor lui s\ se turceasc\, ca s\-[i salveze via]a, dar
ei au refuzat `n mod constant s\-[i schimbe religia” (Scrisoarea lui
Des Alleurs, din 2 septembrie, reprodus\ de V. Mihordea, Despre
uciderea lui Brâncoveanu [i a lui {tefan Cantacuzino, `n „Analele
Moldovei”, II, 1943, nr. 3-4, p. 156).

 7 M. Mignot, Histoire de l'Empire Ottoman, IV, Paris, 1773, p. 202.
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