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Personalitatea extraordinară a lui Mihnea al III-lea a atras atenția cronicarilor și 
istoricilor care au scris despre domnia pretinsului fiu al lui Radu Mihnea. Rămas în 
istorie nu doar pentru declanșarea luptei antiotomane, ci și pentru execuțiile nemiloa-
se de boieri, domnul înscăunat la începutul anului 1658 a fost aspru judecat de cro-
nicari. Pentru autorul Letopisețului Cantacuzinesc execuțiile respective erau o dovadă 
clară a faptului că domnul „era îndemnat de dracul”1, în timp ce Radu Popescu era con-
vins că Mihnea al III-lea „nebunește umbla” și „păgânitatea săvârșind”.2 La rândul său, 
Miron Costin scria că „Mihnea-vodă” era „tiranu direptu fantastic”, „fără nice o frică spre 
Dumnezeu” care a omorât „30 de boieri, tot fruntea aceii țări.”3 Sentința cronicarului mol-
dovean era neîndoielnică: faptele lui Mihnea erau „mai mult decât păgânești”.4 

Nici după trecerea timpului acțiunile lui Mihnea al III-lea nu s-au bucurat de mai 
multă comprehensiune. Astfel, Gheorghe I. Brătianu, în lucrarea dedicată adunării stă-
rilor, scria: „Politica nesocotită a lui Mihnea vodă, investit de Poartă, care încercă însă să 

1 Istoria Ţării Românești de când au descălecat pravoslavnicii creștini (Letopisețul Cantacuzinesc), în 
Cronicari Munteni, vol. 1, ediție îngrijită de Mihail Gregorian, București: Editura Minerva, 
1984, p. 168.

2 Radu Popescu vornicul, Istoriile domnilor Ţării Românești, introducere și ediție critică de 
Constantin Grecescu, București: Editura Academiei RPR, 1963, p. 124.

3 Miron Costin, Letopisețul Ţării Moldovei, București: Editura Minerva, 1979, p. 169. 
4 Ibidem, p. 177. 
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repete isprăvile lui Mihai Viteazul, cu al cărui nume se împăuna, nărui și mai multe așeză-
mintele constituționale ale țării.”5 Totuși, Nicolae Iorga observa că cel care „era cunoscut 
ca Givan-bey”, prin preluarea domniei, „devenea ”Mihnea vodă” al Ţării Românești, pen-
tru a se preface, ca luptător și erou, dar ca cele mai mândre apucători de monarh, în Mihail 
Radu”.6 O reconsiderare consistentă și valoroasă a domniei lui Mihnea al III-lea i-o 
datorăm lui Alexandru Ciorănescu, care a publicat și un volum de documente despre 
acest domn.7 Calea erudită și obiectivă de cercetare a domniei lui Mihnea al III-lea a 
fost subminată în perioadă comunistă, căci șablonul „luptei de clasă” îl transforma 
pe domn în pedepsitorul boierilor „exploatatori”8, deși observațiile lui Tahsin Gemil 
nu se înscriu în acest tipar9, iar articolul Liei Lehr reprezintă o realizare notabilă.10 În 
ultimele decenii, domnia lui Mihnea al III-lea a revenit în preocupările cercetătorilor. 
Constantin Rezachevici tratează și domnia lui Mihnea al III-lea în consistentul volum 
de istorie a românilor.11 Pentru Ştefan Andreescu acțiunile lui Mihnea al III-lea se în-
scriu fără tăgadă în politica de „Restitutio Daciae”12, în schimb, Andrei Pippidi pune în 
discuție „veleitățile bizantine” din faptele domnului care voia să reia planurile lui Mihai 
Viteazul.13 În fine, de atenție a avut parte domnia lui Mihnea al III-lea într-o lucrare 
recentă, scrisă cu erudiție de Cristian Luca.14

Tocmai diversitatea opiniilor privind această domnie ne-a determinat să reluăm 
o temă pe care nu o găsim deloc inutilă. De fapt, preocuparea noastră este aceea de 

5 Gh.I. Brătianu, Sfatul domnesc și adunarea stărilor în principatele române, București: Editura 
Enciclopedică, 1995, p. 93.

6 N. Iorga, Istoria Românilor, vol. VI, Monarhii, București, 1938, p. 220.
7 Alexandru Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihail Radu), 1658-1659, București, 1936; Idem, 

Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu (1658-1659), culese mai ales din archivele Veneției, 
Extras din „Buletinul Comisiei Istorice”, București, 1934.

8 Mai cu seamă la Marin Matei Popescu, Adrian N. Beldianu, Mihnea al III-lea (1658-1659), 
București: Editura Militară, 1982. 

9 „Temperamentul îndrăzneț și doritor de glorie al fostului slujitor otoman” a stat la baza acțiun-
ilor antiomane ale lui Mihnea al III-lea Radu. Tasin Gemil, Ţările Române în context politic 
internațional în secolul al XVII-lea (1672-1621), București: Editura Academiei RSR, 1979, p. 173.

10 Lia Lehr, „Mihnea al III-lea (Mihail III Radu) (1658-1659)”, în Studii, t. XXVI, 1973, nr. 6, pp. 
1161-1178.

11 Constantin Rezachevici, „Viața politică la mijlocul secolului al XVII-lea. Epoca lui Matei 
Basarab, Vasile Lupu și a Rakozeștilor”, în Istoria Românilor, vol. V, O epocă de înnoiri în spirit 
european (1601-1711/1716), București: Editura Enciclopedică, 2003, pp. 170-174.

12 Ştefan Andreescu, Restitutio Daciae, vol. II, Relațiile politice dintre Ţara Românească, Moldova și 
Transilvania în răstimpul 1601-1659, București: Editura Albatros, 1989, pp. 246-249.

13 Andrei Pippidi, Tradiția politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII, ed. a II-a, 
București: Editura Corint, 2001, pp. 306-312.

14 Cristian Luca, Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice, 
comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Senissima, București: Editura 
Enciclopedică, 2007.
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a identifica modul în care au evoluat relațiile dintre boierimea munteană și domnul 
Mihnea al III-lea, iar prezentă comunicare se înscrie în această cercetare mai amplă. 
Într-adevăr, momentul încoronării lui Mihnea al III-lea este plin de semnificații atât 
din perspectiva afirmării puterii domnești cât și din perspectiva raporturilor de putere 
dintre domnie și stările privilegiate ale Țării Românești.

Deși a fost investit de Poartă încă din 19/29 ianuarie 1658, Mihnea al III-lea a intrat 
în Țara Românească în data de 7/17 februarie 1658, primul document intern al dom-
niei sale datând din 26 martie 1658.15 Preluând conducerea țării în condiții de război, 
Mihnea al III-lea nu s-a grăbit să desăvârșească procesul de preluare a puterii prin des-
fășurarea ritualului de încoronare și prin primirea jurământului de credință din partea 
boierimii și a slujitorilor. De altfel, în momentul înaintării spre Târgoviște a lui Mihnea 
al III-lea, „cei mai mulți boieri și dregătorii ai țării” au preferat să-l urmeze pe Constantin 
Şerban, domnul mazilit de Poartă, în Transilvania.16 

Nu doar starea de conflict cu Constantin Şerban - domnul mazilit care nu înțelegea 
să renunțe la putere de bună voie la tronul muntenesc și care în aprilie 1658 organiza 
o incursiune militară la sud de Carpați17- ori devastarea capitalei Târgoviște, în cursul 
evenimentelor din martie 1658, l-au determinat pe noul domn să nu inițieze ceremo-
nialul de încoronare, ci și nevoia de a avea deplină legitimitate internă prin acceptarea 
sa ca domn de cele mai mari și importante familii boierești din Țara Românească. De 
aceea, încă din martie 1658, Mihnea al III-lea a scris boierilor refugiați în Transilvania 
să se întoarcă în siguranță în țară.18 Chiar și cronicele interne accentuează faptul că 
domnul „trimis-au la boiari preste munte cărți cu jurământu.”19

Demersurile lui Mihnea Vodă au avut un succes neașteptat dacă ținem cont de 
relatarea lui Paul de Alep, care surprindea hotărârea boierilor de a nu-l părăsi pe 

15 Catalogul documentelor Ţării Românești din Arhivele naționale, vol. IX, (1657-1659), întocmit 
Laura Niculescu, Ileana Dincă, București, 2012, nr. 394, p. 225.

16 Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, îngrijit de M.M. Alexandrescu Dersca-Bulgaru, 
Mustafa Ali Mehmet, București: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 256. Totuși, 
Mustafa Naima nota că boierii i s-au supus lui Mihnea al III-lea, dar referirea este mai de-
grabă pentru perioada imediat ulterioară. A se vedea Cronici Turcești privind Ţările Române, 
Extrase, vol. II, Secolul XVI - începutul secolului XIX, volum întocmit de Mustafa A. Mehmet, 
București: Editura Academiei RSR, 1980, p. 114.

17 Al. Ciorănescu, Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu, doc. CXXXVIII, p. 103; doc. III, 
p. 135; Idem, Domnia lui Mihnea III (Mihail Radu), p. 39.

18 A. Veress, Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. X, (1637-
1660), București: Editura „Cartea Românească”, 1938, doc. 215, p. 327; Scrisoarea domnului 
a fost susținută și de o scrisoare trimisă principelui de mitropolitul Ştefan, episcopii Ignatie 
și Serafim și de boierii aflați lângă Mihnea, în 22 martie 1658. Monumenta Hungarica Historica, 
Diplomataria, XXIII, nr. 347, pp. 610-613. A se vedea și Ştefan Meteș, Domni din principatele ro-
mâne pribegi în Transilvania în secolul al XVII-lea, Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1934, 
p. 17.

19 Letopisețul Cantacuzinesc, p. 164.
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Constantin Şerban, sau de jurământul de credință pe care l-au depus chiar unii mari 
boieri față de fiul lui Radu Şerban, în data de 29 aprilie 1658, la Alba Iulia, în frunte 
cu Stroe Leurdeanu, Pană Filipescu, Radu Fărcășanu, Drăghici Cantacuzino, Chirca 
Rudeanu etc.20 Foarte probabil, teama de represiunea pe care o anunța nesupunerea 
față de autoritatea Imperiului Otoman, care tocmai își manifesta capacitatea de a su-
prima politica independentă a principelui Gheorghe Rákóczy al II-lea, precum și lipsa 
unui ajutor extern major, din partea Poloniei sau a Imperiului Habsburgic, au cântărit 
greu în decizia boierilor de a se „închina” lui Mihnea al III-lea, sau după cum relata 
Letopisețul Cantacuzinesc „și se bucura toți de dânsul și le părea bine, gândind că iaste credin-
cios turcilor și el va purta grija țării și o va așăza ca să-și dea haraciul și să trăiască în pace...”.21

În aceste condiții, până la momentul încoronării, cei mai importanți boieri au re-
venit în Țara Românească, unii dintre ei intrând chiar în sfatul domnesc. Astfel, un 
document emis de cancelaria lui Mihnea al III-lea în data de 26 mai 165822 reflectă 
această realitate și ne oferă posibilitatea să-i cunoaștem pe deținătorii celor mai im-
portante dregătorii, după cum urmează: Preda Brâncoveanul mare ban al Craiovei, 
Barbul Poenaru mare vornic al Țării de Sus, Manu mare vornic al Țării de Jos, Pârvu 
Vlădescu mare vistier, care avea mare trecere la Poartă23, Radu Popescu fost logofăt, 
Iordache Pârșcoveanu mare postelnic, Mihai mare sluger, Manta Câmpineanu mare 
comis, Gheorghe Ghețea mare paharnic (tot ca mare paharnic este consemnat o dată și 
Neagoe Săcuianul), Vladislav din Belcin mare pitar. 

Hrisoave emise de cancelaria lui Mihnea al III-lea, dar și diverse zapise care cu-
prind diverse tranzacții, datate în lunile mai-iunie 1658, ne dezvăluie în mod indu-
bitabil că în proporție covârșitoare marii boieri munteni, foști mari dregători ai lui 
Constantin Şerban și Matei Basarab, adică ai domnilor aleși de „țară”, s-au întors în 
Țara Românească și s-au aflat la curtea lui Mihnea al III-lea. Astfel, în afara nume-
lor menționate mai sus, Eustratie Leurdeanu era făcut mare clucer24, iar dregătoria 
de mare logofăt i-a fost acordată lui Constantin Cantacuzino, atestat prima dată în 30 

20 N. Iorga, Studii şi Documente cu privire la istoria românilor, vol. IV, Legăturile principatelor 
române cu Ardealul, de la 1601 la 1699, București, 1902, doc. LIII, p. 57. Idem, Istoria Românilori, 
vol. VI, p. 222. Totuși, acest document merită o analiză mai atentă căci este datat 7167, adică 
1659. Cum cei mai mulți dintre boierii menționați în act erau deja de aproape un an la sud 
de Carpați, rezultă că documentul trebuie plasat în anul 1658. Acest act a determinat unele 
confuzii în istoriografie. Spiridon Cristocea, Din trecutul marii boierimi muntene. Marele Vornic 
Stroe Leurdeanu, Brăila: Editura Istros, 2011, p. 215, plasează documentul tot în anul 1658.

21 Letopisețul Cantacuzinesc, p. 164.
22 Cf. Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Mănăstirea Câmpulung, I/21.
23 Radu Popescu vornicul, Istoriile domnilor Ţării Românești, p. 122. Despre acest boier a se vedea 

și N.M. Vlădescu, „Din trecutul boierimii muntenești, vel comisul Şerban Pârvu Vlădescu”, 
în Revista Arhivelor, I (1926-1924), p. 233-230.

24 În 29 mai 1658 Eustratie Leurdeanu era deja mare clucer, fiind menționat într-un act ală-
turi de tatăl său, Stroe Leurdeanu. Cf. Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Mănăstirea 
Brâncoveni, XXV/3.
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mai 1658.25 Pe lângă aceștia, în apropierea sfatului domnesc s-au aflat Pană Filipescu 
fost mare spătar26, Udriște Năsturel, menținut ca vtori logofăt (nu trebuie confundat 
cu Udriște mare spătar27), ultima dată fiind consemnat în viața în data 3 decembrie 
1658.28 Mihnea al III-lea era favorabil și boierilor din Bârsești, căci pe Vlad Bârsescu 
l-a făcut mare agă și i-a întărit stăpânirea asupra satului Broscari, posesiune disputată 
cu Buzeștii.29 Aceste acte ne indică că și alți mari boieri erau alături de Mihnea al III-
lea, precum Radul Popescu (Şentescu) fost mare logofăt, Danciul Pârâianu fost mare 
postelnic, Radul Fărcășanu fost mare stolnic30, Necula Glogoveanu fost mare pitar, 
Mâinea fost mare sluger.31 Fără doar și poate, în lunile mai-iunie 1658, cei mai mulți 
boieri se întorseseră în Țara Românească, inclusiv Stroe Leurdeanu fost mare vistier și 
fost mare logofăt 32, Radu Mihalcea Cândescu fost mare comis, Gheorghe Băleanul fost 
mare vornic33, Chirca Rudeanu fost mare ban34, Ivașco Ceparul fost mare armaș, Radu 

25 Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 476, p. 265.
26 Ibidem, nr. 472, p. 263.
27 Așa cum se observă la N. Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Ţara Românească și 

Moldova (sec.XIV-XVII), București: Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 215, și Constantin 
Rezachevici, „Viața politică la mijlocul secolului al XVII-lea. Epoca lui Matei Basarab, Vasile 
Lupu și a Rakozeștilor”, în Istoria Românilor, vol. V, pp. 170-174. Petre Ş. Năsturel, „Întregiri 
la „Genealogia Năstureilor” şi la biografia lui Udrişte Năsturel”, în Al VI-lea Simpozion de 
Studii Genealogice, Iași, 1995, pp. 23-29, respinge, pe bună dreptate, identificarea lui Udriște 
mare spătar cu Udriște Năsturel vtori logofăt. Documentul din 3 decembrie 1658 dovedește 
clar că cei doi, Udriște mare spătar și Udriște Năsturel, sunt personaje diferite, căci ambii 
apar în același act.

28 Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 595, p. 324. Paul Cernovodeanu, „Udriște 
Năsturel, diplomatul”, în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, vol. îngrijit de Ionel 
Cândea, Paul Cernovodeanu și Gheorghe Lazăr, Brăila: Editura Istros, 2003, p. 352, îl menți-
ona ultima dată în viață în 12 iulie 1658.

29 Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 516, p. 285. Despre disputa dintre Buzești 
și Bârsești asupra moștenirii boierilor Drăgoiești am scris în Ştefan Aftodor, Boierimea în Ţara 
Românească. Aspecte politice și social-eonomice (1601-1654): de la epopeea lui Mihai Viteazul la epo-
ca lui Matei Basarab, Brăila: Editura Istros, 2014, pp. 457-466.

30 Danciu Pârâianu, Radu Fărcășanu, Pătrașco Bucșanu, Vladislav din Belcin, Drăgoi Fălcoianu 
etc. erau în Țara Românească încă din 25 mai 1658. Cf. Arhivele Naționale Istorice Centrale, 
Fond Mănăstirea Brâncoveni, VIII/10. Pentru Constantin Cantacuzino a se vedea Catalogul 
documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 471, p. 262.

31 Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 507, p. 281. A se vedea și Ibidem, nr. 510, 
p. 282.

32 Stroe Leurdeanu a fost făcut mare vistier abia în 9 decembrie 1658. A se vedea Spiridon 
Cristocea, op.cit., pp. 197, 215.

33 Încă din 15 mai 1658 Gheorghe Băleanu era în Țara Românească. Cf. Arhivele Naționale 
Istorice Centrale, Fond Mănăstirea Nucet, II/31.

34 Acesta s-a întors încă din mai 1658. Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 431, 
p. 242.
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Crețulescu fost vtori logofăt35, Nica Grădișteanu (fiul lui Bunea Grădișeanu fost mare 
vistier), Matei Rudeanu postelnic36, Radu Cocorăscu vtori postelnic37 (fiul lui Radu 
Cocorăscu fost mare logofăt38) sau Preda Bucșanu39, cel din urmă fiind ispravnic la 
„scaunul Craiovei”.40

De reținut că cea mai importantă dregătorie era încredințată lui Preda Brâncoveanu, 
cu siguranță cel mai puternic boier din Țara Românească în acel moment, alături de 
Constantin Cantacuzino.41 Acordarea respectivei dregătorii o punem în legătură și cu 
faptul că marele boier oltean era socrul lui Iordache Pârșcoveanu mare postelnic, unul 
din favoriții cerți ai lui Mihnea al III-lea Radu. Mihnea al III-lea nu doar că-i numea 
pe marii boieri autohtoni în cele mai importante dregătorii, dar favoarea domnească 
se manifesta și prin reconfirmarea stăpânirilor, așa cum s-a petrecut pentru Necula 
Glagoveanu fost mare pitar, în mai 165842, sau în cazul lui Preda Brâncoveanu, căruia 
i-a fost întărită stăpânirea asupra satelor moștenite inclusiv de la Matei Basarab, fapt 
dovedit din hrisoavele emise la sfârșitul lunii iunie 1658.43

O observație în plus merită să facem asupra marilor boieri care l-au înconjurat pe 
Mihnea al III-lea atunci când și-a luat numele celui pe care și-l dorea ca model politic: 
Mihai Viteazul. Astfel, cei mai mulți dintre aceștia erau descendenți ai marilor boieri 
care l-au slujit și pe Mihai Viteazul. Într-adevăr, Preda Brâncoveanu era nepot de frate 
al lui Danciu din Brâncoveni, cel care murise la Alba Iulia în slujba marelui domn, în 
anul 1595 sau 1596.44 Constantin Cantacuzino era fiul lui Andronic Cantacuzino, care 
la rândul său îl slujise cu prețul vieții pe Mihai Viteazul. Mai mult, Pârvu Vlădescu 
era de fapt fiul lui Tudoran din Aninoasa, care fusese răsplătit de Mihai Viteazul cu 
un sat pentru „dreaptă și credincioasă slujbă” și-l făcuse mare pitar.45 Mai departe, Pană 

35 Şi acesta era în data de 21 mai 1658 la sud de Carpați. Catalogul documentelor Ţării Românești, 
vol. IX, nr. 445, p. 238.

36 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Mitropolia Țării Românești, LXXXVIII/12.
37 Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 492, p. 273.
38 Despre acest mare dregător: Ştefan Aftodor, „A model of social ascension in 17 th century 

Walachia: Radu Cocorăscu”, în ISTROS , XVIII (2012), pp. 359-377.
39 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Mănăstirea Tismana, XIV/5.
40 Susțineri eronate la Lia Lehr, art.cit., p. 1164, în afara lui Diicu Buicescu, care era menționat 

întâia oară în 3 decembrie 1658. Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 595, p. 324.
41 Şi Drăghici Cantacuzino era în București la data de 1 iunie 1658. Catalogul documentelor Ţării 

Românești, vol. IX, nr. 472, p. 263.
42 Ibidem, nr. 471, p. 261-262.
43 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Col. Emil Vârtosu, I/21.
44 Cf. Ştefan Andreescu, Neamul boierilor din Brâncoveni, pp. 249-277, în Mihai Dim. Sturdza, 

coordonator şi coautor, Familii boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. II, Boian-Buzescu, 
Bucureşti: Editura Simetria, 2011. Îndrept astfel și eroarea proprie, Ştefan Aftodor, Boierimea 
în Ţara Româmânească, p. 109, unde susțineam că Danciu din Brâncoveni a murit în 1599.

45 DRH, B, vol. XI, doc. 287, p. 385. Satul Iașii i-a fost întărit și de Nicolae Pătrașcu, în mai 1600. 
Ibidem, doc. 380, 524-525.
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Filipescu era ginerele lui Constantin Cantacuzino dar și strănepot al lui Dumitru din 
Cepturi, care îl slujise ca mare vornic pe Mihai Viteazul. În fine, mare clucer era făcut 
Eustratie Leurdeanu care era căsătorit cu nepoata lui Mihai Viteazul. De altfel, imediat 
după încoronare, Eustratie Leurdeanu a primit importanta dregătorie de mare postel-
nic.46 Nu întâmplător așadar, Preda Brâncoveanu, Constantin Cantacuzino și Iordache 
Pârșcoveanu au avut rolul central în cadrul ritualului de încoronare, condus de pa-
triarhul Macarie al Antiohiei, în data de 30 mai/9 iunie 1658. Despre Iordache, fiul lui 
Trufanda vistier și nepot al lui Pano, mare ban al lui Mihai Viteazul, să spunem că-și 
datora poziția privilegiată pe lângă domn în primul rând datorită înrudirii cu Mano47, 
un grec foarte bogat și influent la Constantinopol, care a avut cel mai important rol în 
timpul domniei lui Mihnea al III-lea, ca mare vornic și mare ban, dar despre care vom 
scrie în altă parte. 

Totodată, trebuie să adăugăm că Mihnea al III-lea a urmărit să-și apropie pe pu-
ternicii boieri din familiile Cantacuzino, Brâncoveanu, Filipescu etc., tocmai pentru că 
a ținut cont de modul în care era structurată puterea în societatea munteană. Astfel, 
domnul a ținut să aibă la curtea domnească, în cadrul ceremonialului de încoronare, 
pe boierii care erau cei mai puternici în societatea munteană, putere sporită și de fap-
tul că aceștia se aflau în strânse relații de sânge, clientelare, de rudenie, relații care le 
permiteau să controleze pârghii și sfere de putere și influență în cadrul instituțiilor și 
societății. Astfel, pe lângă relațiile de rudenie dintre Iordache mare postelnic, Mano 
mare vornic, pe de o parte, Preda Brâncoveanu și Iordache pe de altă parte, apropierile 
între marii boieri membri ai sfatului domnesc continuau. Într-adevăr, Pană Filipescu 
era ginerele lui Constantin Cantacuzino, iar fiul lui Constantin Cantacuzino, Drăghici 
postelnic, era ginerele lui Diicu Buicescu. Constantin Cantacuzino era înrudit prin ali-
anță și cu Preda Brâncoveanu, căci fiica sa, Stanca Cantacuzino, era nora boierului din 
Brâncoveni.48 Un alt membru al sfatului domnesc, Gheorghe Ghețea mare paharnic 
era înrudit cu Constantin Cantacuzino. De fapt, Constantin Cantacuzino, „ginere de 
Basarab”49, prin cei 6 fii (Drăghici, Şerban, Constantin, Mihai, Matei și Iordache) și prin 
fiicele sale s-a înrudit cu cele mai importante familii ale Țării Românești: Brâncoveanu, 
Leurdeanu, Crețulescu, Fărcășanu, Grădișteanu, Filipescu, Buicescu, ori Corbeanu.50 

46 Conform unui act din 12 iulie 1658, prin care Mihail Radu voievod întărea lui Danciu 
Pârâianu și Vlad Bârsescu stăpânirea asupra satului Baia (jud. Gorj). Arhivele Naționale 
Istorice Centrale, Fond Mănăstirea Hurez, XIX/3. 

47 Anterior fusese mare postelnic sub Leon Tomșa (1629-1632). Documente Romaniae Historica, 
B, vol. XXIII (1630-1632), întocmit de Damaschin Mioc, Bucureşti: Editura Academiei RSR, 
1969, doc. 313, p. 496.

48 Despre acești boieri a se vedea mai nou Ştefan Gorovei, Mihai Sorin Rădulescu, „Constantin 
Basarab Brâncoveanu. Strămoșii, înrudirile și calea spre tron”, în AIIAI, tom XXVII, 1990, pp. 
223-237 și Ştefan Andreescu, Neamul boierilor din Brâncoveni, pp. 249-277.

49 Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, Ed. N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 82.
50 N. Iorga, Despre Cantacuzini. Studii Istorice, Bucureşti, 1902, p. 52. Un articol excelent de-

spre alianțele matrimoniale ale lui Eustratie Leurdeanu și Constantin Cantacuzino: Violeta 
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Legăturile strânse dintre marii boieri ai Țării Românești pot fi urmărite chiar mai mult 
dar este suficient aici pentru a sublinia că elita din Țara Românească se apropia de 
modelul social propus de Michael Harsgar pentru oligarhia din Occidentul European, 
model susținut de Violeta Barbu și pentru elitele românești din Vechiul Regim. 51 

Așadar, în pofida creșterii sale în mediul turcesc, „Givan bey” dovedea o clară abi-
litate politică și o bună cunoaștere a realităților politice de la nord de Dunăre, căci în 
preajma încoronării sale ca domn, în 30 mai/ 9 iunie 1658, atunci când își lua și numele 
de Mihail, expresie clară a revendicării moștenirii politice a lui Mihai Viteazul, Mihnea 
al III-lea Radu reușea să obțină recunoașterea și susținerea celor mai importante fami-
lii boierești din Țara Românească. 

În aceste premise favorabile, Mihnea al III-lea a organizat ritualul de încoronare cu 
o strălucitoare pompă în capitala București.52 Astfel, de Rusalii, călătorul sirian Paul 
de Alep ne relatează că „s-a făcut o solemnitate foarte mare și a fost bucurie cum rar mai 
fusese”. Mai mult, domnul Mihnea îl rugase pe patriarhul Macarie al Antihoiei, aflat 
Țara Românească, să-l încoroneze „cu coroana domniei” dar așa cum prevedea „marele și 
împărătescul Evhologiu și cu binecuvântarea care se obișnuiește pentru suverani”.53 

Ceremonialul a fost premers de organizarea cadrului în care urma să aibă loc fastu-
osul eveniment. Mai întâi „cihodarul” a întins covoare în biserica Mitropoliei, de la tro-
nul domnului până la ușile împărătești, iar apoi marele postelnic Iordache Pârșcoveanu 
și cămărașul (Manta Câmpineanu?) au venit și au pus pe scaun coroana pentru domn. 
Coroana era împodobită cu un „surguci, care semăna cu niște crenguțe de flori din cleștar 
și cu diferite feluri de nestemate”, pentru care Mihnea plătise 2000 de dinari. La aceasta se 
adăuga o „cingătoare împodobită, un hanger împodobit și un sceptru aurit.” Domnul a fost 
însoțit către altar de marele ban, Preda Brâncoveanu și de marele logofăt Constantin 
Cantacuzino. În fața ușilor împărătești Mihnea al III-lea a fost preluat de cei doi epi-
scopi, Ignatie de Râmnic și Serafim de Buzău și dus în fața patriarhului Macarie. 
Ungerea cu sfântul mir și încoronarea, momente de sacră însemnătate, au fost atunci 
când patriarhul a cuvântat în cadrul ritualului religios „te înalță pe tine principe, iubitor 
de Dumnezeu, Mihail, fiul lui Radu, la rangul de domn”54, i-a acordat domnului însemne-
le puterii amintite mai sus, l-a înveșmântat cu mantia domnească (hlamidă de brocart 

Barbu, „Cronică de familie. Eseu asupra familiei patrimoniale în Ţara Românească în secolul 
al XVII-lea”, în RIS, I, 1996, pp. 49-29. Despre politica de alianţe matrimoniale a marelui 
postelnic vezi şi C. Ghiţulescu, „Familie şi Societate în Ţara Românească (secolul al XVII-
lea)”, în Studii și Materiale de Istorie Medie, vol. XX (2002), p. 91. 

51 Michael Harsgar, Un trés petit nombre. Les oligarchies dans l’histoire de l’Occident, Paris: 
Editions Fayard, 1993, pp. 486-511, apud V. Barbu, De bono Coniugali. O istorie a familiei în 
Ţara Românească, Bucureşti, 2003, p. 57. 

52 Al. Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III, p. 59, scria chiar că „ceremonia se săvârși de asemenea 
după formele împărătești bizantine”. N. Iorga, Istoria Românilor, vol. VI, p. 223. 

53 Călatori străini, vol. VI, p. 263. Pentru toate etapele preluării tronului domnesc și încoronării a 
se vedea Constantin Rezachevici, Instituțiile Statului, în Istoria Românilor, vol. V, pp. 545-552.

54 Călatori străini, vol. VI, p. 264.
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împodobită cu blană de samur) și i-a pus pe cap coroana care amintea de modelul bi-
zantin, ca de altfel întreg ceremonialul.55 Prin acest act săvârșit de patriarh, domnul 
devenea „uns de Dumnezeu”, un „autocrat” a cărui putere și prestigiu excedau chiar și 
atotputerniciei Imperiului Otoman56, deși Mihnea al III-lea recunoștea că a fost „dăruit” 
cu „scaunul domniei” de „Domnul Dumnezeu” și de „cinstitul împărat” de la Istanbul.57

În același plan al reprezentării simbolice a investirii puterii domnești și al depune-
rii jurământului de credință față de conducătorul statului, cei doi mari boieri ai țării, 
Constantin Cantacuzino mare logofăt și Preda Brâncoveanu mare ban, l-au condus 
pe domnul metamorfozat din „Givan bey” în Mihail către scaunul domnesc, unde a 
primit închinarea celor mai de seamă supuși. Ceremonialul depunerii jurământului nu 
avea doar o semnificație practică, ci avea și o reprezentare simbolică a modului în care 
stările privilegiate din societatea munteană acceptau cu credință autoritatea domneas-
că. Primii care au trecut prin fața domnului au fost înaltele fețe bisericești, au urmat cei 
12 mari dregători, apoi preoții și călugării, pentru ca în final să vină rândul categoriilor 
inferioare de dregători și oștirii.58 Așadar, stările privilegiate ale Țării Românești, în 
frunte cu clerul înalt și marea boierime, luau parte la parte la această manifestare di-
vină a puterii domnești. Afirmarea caracterului sacru al domniei, în cadrul ceremoni-
alului de la curte, era întărit de noul „Mihail” și printr-o altă prerogativă care trimitea 
la modelul bizantin de afirmare a autorității centrale, anume desăvârșirea actului de 
ctitorire a bisericii mitropolitane.

Pe lângă legitimarea puterii și întărirea noii domnii prin jurământul de credință al 
stărilor privilegiate, ceremonialul de încoronare mai servea unui obiectiv al ambițio-
sului domn, distins și prin cultura sa impresionantă.59 Astfel, schimbarea numelui din 
Mihnea în Mihail a fost însoțită și de modificarea titulaturii domnești. Dacă în primele 
documente din perioada martie-mai 1658 domnul se intitula „Mihnea voievod” sau 
„Mihnea Radu”60, după încoronare, în 30 mai /9 iunie 1658, domnul se intitula „Mihail 

55 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Supliment I, vol. I, București, 
1895, doc. CCCLVIII, p. 245. Andrei Pippidi, op.cit., n. 365, p. 310, susține că Mihnea al III-lea 
purta de fapt „cuca...pe care o primise de la Poartă și Mihai Viteazul”. Despre tradiția bizantină 
în ceremonialul de încoronoare a domnilor români a se vedea Ibidem, pp. 50-55. Cronicarul 
Mustafa Naima nota obiceiul ca noul voievod să primească de la Poartă „hilat și surguci”, iar 
de la ogeacul ienicerilor să primească „uskuf”. Cronici Turcești, vol. III, p. 116.

56 Valentin Al. Georgescu, Bizanțul și instituțiile românești până la mijlocul secolului al XVII-lea, 
București: Editura Academiei RSR, 1980, p. 128.

57 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Mitropolia Țării Românești, 265/ 3.
58 Călatori străini, vol. VI, pp. 264-265.
59 Paul de Alep scria că pe lângă limba română, Mihnea cunoștea limba greacă, turcă și persa-

nă, iar Evlia Celebi nota la rându-i că lui Mihnea „îi mersese vestea de cunoscător al limbilor 
persană și elină, de caligraf, poet, de om distins și instruit.” Ibidem, pp. 266, 467.

60 Spre exemplu în scrisoarea adresată principelui Gheorghe Rakoczy II, domnul Țării 
Românești se întitulează simplu „Mihnea voievod”. Cf. A. Veress, Documente, vol. X, doc. 
216, p. 328.
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Radul vv., eghemon și arhiduce al părților din jur”.61 În scrisoarea din 11/21 iunie 1658, 
adresată sibienilor titlul, scris în limba latină, era următorul „IOANNES MICHAEL 
RADVLIVS D.G. PRINCEPS ET ARCHIDVX VALACHIAE TRANSALPINAE”.62 
Ambiția domnului era într-adevăr demnă de Mihai Viteazul, căci titlul de „eghemon și 
arhiduce al părților din jur” viza nu doar stăpânirea Țării Românești, ci și a Moldovei și 
Transilvaniei. De altfel, Mihnea a urmărit să obțină acordul Porții pentru a se înstăpâni 
asupra celor 3 state.63

Pecetea de stat a lui Mihail Radu Vodă (Mihnea) în octombrie 1659, cu titlul domnesc.64

Faptul că încoronarea a fost un moment crucial pentru afirmarea de către Mihnea 
al III-lea a programului său politic reiese astfel în preluarea numelui de Mihail, în ti-
tulatura domnească și în elementele din sigiliul domnesc (acvila bicefală ori coroană 
închisă susținută de doi îngeri în zbor- vezi foto sus)65 și denotă ambițiile sale monar-
hice, imperiale chiar, în spirit bizantin, creștin și antiotoman. Nu întâmplător călugă-
rul Ibignacourt nota că „moderno Principe di Wallachia che si qualifica arciduco e usurpa 
l’aquila imperiale con la corona.”66

61 Catalogul documentelor Ţării Românești, vol. IX, nr. 471, p. 261.
62 T.G. Bulat, „Trei scrisori de la Mihnea-vodă Radu”, în Revista Istorică, an. XII, 1926, nr. 12-10, 

p. 309; Al. Ciorănescu, Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu, doc. IV, p. 137 și doc. 
LXXX, p. 68.

63 Ştefan Andreescu, Restitutio Daciae, vol. II, p. 247; A. Pippidi, op.cit., p. 310.
64 A. Veress, Documente, vol. X, doc. 227, p. 341.
65 N. Iorga, „Steagul lui Mihnea Vodă Radul în muzeul de istorie din Belgrad”, în Analele 

Academiei Române Memoriile Secțiunii Istorice, s. II, t. XXXVI, 1914, p. 529-535; Idem, Istoria 
Românilor, vol. VI, p. 224.

66 Hurmuzaki, Documente, Supliment I, vol. I, doc. CCCLIX, p. 245. Un element în plus este dat 
și de emiterea de monede de către Mihnea al III-lea.
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Pretenția de a relua politica lui Mihai Viteazul este dovedită și din orientarea fermă 
a lui Mihnea al III-lea de partea creștinătății, deși fusese crescut la curtea lui Kenan 
Pașa și de Atike-Sultan ca „un fiu adoptiv”, fiind considerat „prieten al dinastiei otoma-
nilor” și bucurându-se „de mare trecere în ochii membrilor divanului”, după cum ne in-
formează Evlia Celebi.67 Eforturile lui Mihnea al III-lea pentru „partida creștină” se 
intensifică în mod vădit după ceremonialul de încoronare. Chiar Paul de Alep ne dez-
văluie că domnul a terminat de construit Mitropolia începută de Constantin Şerban 
și l-a însărcinat pe marele postelnic Iordache Pârșcoveanu cu organizarea ceremoni-
alului de târnosire, moment petrecut în duminica tuturor sfinților (6/16 iunie 1658). 
Plin de semnificație era astfel incidentul în care domnul a aruncat moneda „egiptea-
nă” și l-a certat pe marele vistier Pârvu Vlădescu că nu a folosit o monedă creștină 
în cadrul procesiunii religioase.68 Mai mult, în luna iunie 1658, Mihnea al III-lea și-a 
intensificat acțiunile de a obține sprijin de partea principilor creștini. Pentru a-l con-
vinge pe Gheorghe Rákóczy al II-lea de orientarea politicii sale, domnul l-a pus pe 
marele logofăt Constantin Cantacuzino să-i trimită o scrisoare în vederea încheierii 
unui tratat. Chiar domnul le scria sibienilor cerându-le tunuri și asigurându-i că este 
„pohtitoru de tot binele a toată creștinătatea... din toată inema”.69 În fine, Mihnea al III-lea 
l-a însărcinat cu misiuni diplomatice pe lângă dogele Veneției pe călugărul franciscan 
Gabriel Thomassy chiar în iunie 1658, arătându-și disponibilitatea de a participa la o 
alianță antiotomană și de a participa la războiul contra turcilor chiar până sub zidurile 
Constantinopolului.70 

Așadar, cu siguranță putem susține că momentul încoronării și al ceremonialului 
de la curtea domnescă a avut un rol „crucial” pentru ca domnul să-și dezvăluie cu 
adevărat ideologia politicii sale. Deși a urmărit cu insistență să aibă un masiv sprijin 
intern și a căutat la fel de insistent alianțe în plan extern, proiectul său de mărire s-a 
spulberat însă în mod iremediabil în condițiile în care marea boierime avea alte obiec-
tive politice, iar singura putere capabilă să se opună turcilor, Imperiul Habsburgic, 
nu avea drept prioritate reluarea cruciadei antiotomane. Rezultatele politicii sale au 
fost însă dramatice atât pentru marea boierime munteană, care a fost practic decima-
tă de execuțiile nemiloase ale domnului în anii 1658-1659, cât și pentru statutul Țării 
Românești, prin agravarea dominației ca urmare a campaniilor turco-tătare din anul 
1659.

67 Călatori străini, vol. VI, pp. 467, 707-708.
68 Ibidem, p. 266.
69 Al. Ciorănescu, Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu, doc. IV, p. 137.
70 Ibidem, doc. I, p. 2, doc. X, p. 18 și doc. XIII, p. 21. Interpretare nuanțată la A. Pippidi, op.cit., 

p. 311.




