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Constantin Brâncoveanu – Domnul Ţării Româneşti (1688-1714), om

politic, diplomat, om de cultură, însemnat ctitor de aşezăminte şi de şcoli, de

epocă şi de stil în conducerea ţării, martir al neamului românesc, canonizat de

biserică, merită drept a fi considerat ,,Apusul de soare” al domnilor Basarabi.

http://ru.scribd.com/doc/58816562/Voievozi-romani



,,Domnia aceasta, eu nu o pohtesc, ca să-mi înmulţesc grijile şi nevoile… în 

vremi ca acestea turburate, încongiuraţi de oşti de vrăşmaşi".

C. Brâncoveanu



,,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".
Andrei Busuioceanu

http://www.dacoromania-alba.ro/nr27/domnitorul_tarii_romanesti.htm

http://www.dacoromania-alba.ro/nr27/domnitorul_tarii_romanesti.htm


Datorită calităţilor diplomatice

C. Brâncoveanu a reuşit ca în

lunga sa domnie de 26 de ani

să menţină ţara în stare de

pace purtând doar o singură

bătălie la Zărneşti, în august

1690.

,,...Osândit să nu facă politica armelor, Constantin Brâncoveanu a făcut 

în schimb marea politică a culturii…“

N. Iorga



,,În epoca lui Brâncoveanu, cultura româneacă a

Evului mediu a atins apogeul ei. S-a realizat sinteza

cuceririlor de pînă atunci, originală, în cadrul careia

complexitatea formelor de exprimare şi bunul gust se

îmbină armonios. Este o epocă de Renaştere culturală

şi artistică”.

Petru Demetrescu Popescu

http://ru.scribd.com/doc/58816562/Voievozi-romani

http://ru.scribd.com/doc/58816562/Voievozi-romani


Toţi oamenii de talent se

adunau în jurul lui Brâncoveanu,

căci aveau prilejul să-şi

desfăşoare cu prisosinţă

însuşirile, sub protecţia şi

încurajarea domnului român.

Unul din ei a fost Antim

IVIREANU, care-l numea ,,al

meu binefăcător şi milostiv

stăpân”.



Stilul brâncovenesc sau arta

brâncovenească se caracterizează

în istoriografia română în Ţara

Românească din timpul domniei lui

Constantin Brâncoveanu. Deoarece

această epocă a influenţat în mod

hotărîtor evoluţiile de mai tîrziu,

termenul se foloseşte prin extensie

şi pentru a descrie operele de artă

din vremea primilor Mavrocordaţi,

pînă către 1730.

Istoricii de artă caracterizează

uneori stilul prin analogie cu

renaşterea apuseană, datorită

structurilor sale clare, raţionaliste,

dar exuberanţa lui decorativă

permite şi folosirea termenului de

Baroc brâncovenesc.

https://ro-ro.facebook.com/PeUrmeleLuiBrancoveanuArtaSiIstorie/posts/159233594229655


Stilul brâncovenesc s-a născut la Hurezi unde se afla principala ctitorie de

cult a lui Constantin Brâncoveanu şi, totodată, cel mai vast ansamblu de
arhitectură monastică din Ţara Românească, (1690-1697).





Cel mai reprezentativ monument civil construit în stil Brâncovenesc, datînd din anul

1702, este Palatul de la Mogoşoaia. Considerat veritabilă bijuterie arhitecturală ce

individualizeaza şi desavîrşeste stilul brâncovenesc, Palatul Mogoşoaia a fost şi rămîne

un complex arhitectonic emblematic pentru aristocraţia românească a ultimelor trei
secole.





,,Ridicate pentru desfăţarea sufletului sau pentru tihna trupului minunăţiile

sculptate în piatră, modelate în cărămidă, meşteşugit zugrăvite în culori ce

aveau să străbată veacurile deodată şi împreună cu numele celor care le-au

gîndit ori le-au trecut, construcţiile brâncoveneşti cheamă mereu şi mereu la

cunoaştere, la meditaţie, la îmbogăţirea sufletului şi inimii...”

F. Popescu







,,Brâncovene Constantin,

Boier vechi, ghiaur hain!

Adevăr e c-ai chitit

Pân-a nu fi măzilit,

Să desparţi a ta domnie

De a noastră-mpărăţie?

Că de mult ce eşti avut,

Bani de aur ai bătut

Făr-a-ţi fi de mine teamă,

Făr-a vrea ca să-mi dai seamă!”

,,De-am fost bun, rău la domnie,

Dumnezeu singur o ştie;

De-am fost mare pe pământ,

Cată-acum de vezi ce sînt!”...

V. Alecsandri

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ÎN

LITERATURĂ





,, Multe şi vrednice de auzit istorii sânt de faptele ce s-au

întâmplat în zilelel domniei lui Constantin-vodă

Brâncoveanu, care mă voi nevoi a le scrie căt voi putea..”

Letopiseţul anonom brâncovenesc















http://anulbrancoveanu.ro/
http://anulbrancoveanu.ro/






•http://anulbrancoveanu.ro/

•http://www.historia.ro/node/2689

•http://palatebrancovenesti.ro/

•https://www.youtube.com/watch?v=YB1uLBguYuM

•http://www.dacoromania-alba.ro/nr27/domnitorul_tarii_romanesti.htm

•http://www.timpul.md/articol/constantin-brancoveanu-ultimul-domn- ortodox-al-

tarii-romanesti-56904.html

•http://www.ortodoxia.md/video/6621-printele-arsenie-boca-despre-sfintii-

brancoveni-video

•http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/adevarul-tragedia-familiei-

brancoveneanu

http://anulbrancoveanu.ro/
http://www.historia.ro/node/2689
http://palatebrancovenesti.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=YB1uLBguYuM
http://www.dacoromania-alba.ro/nr27/domnitorul_tarii_romanesti.htm
http://www.timpul.md/articol/constantin-brancoveanu-ultimul-domn-ortodox-al-tarii-romanesti-56904.html
http://www.ortodoxia.md/video/6621-printele-arsenie-boca-despre-sfintii-brancoveni-video
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/adevarul-tragedia-familiei-brancoveneanu
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