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Abstract 

 
The persoanlity of the Ruler C-tin Brâncoveanu (1688 -1714) was 

evidenced in the painting of some votive portraits inside some historic 
monuments from the north side of Oltenia. 

Besides the most known portraits from Horezu Monastery (where he 
appears with his entire family) others were discovered. They were all less known 
than the first ones. From exemple are the portraits painted at the „Sf. Voievozi” 
Church from Baia de Aram  (the Ruler together with his wife, Maria) from 1699 
– 1703, „Adormirea Maicii Domnului” Monastery from Polovragi (1702 – 1711) 
where the painters from the Horezu Arts School painted the Ruler with his Lady 
and their four sons. 

In  Adormirea Maicii Domnului” Church from V deni, Tg-Jiu the 
Ruler is painted alone by the painters of Horezu Arts School (1731 -1732). 

All these votive portraits remain in the visual memory of the Romanian 
people, along with the paintings from his creations. 
 

 La 15 august 2014 s –au împlinit 300 de ani de la martiriul „ cre tinului i 
luminatului domn ” al rii Române ti, Constantin Basarab Brâncoveanu voievod 
(1688 -1714). 
 Al turi de binecunoscutul tablou votiv din biserica mare a m n stirii 
Hurezi, construit  între anii 1690 – 1694 (când la 30 septembrie pictorii 
Constantinos Ioan, Andrei, Stan, Neagoe i Ichim terminau de zugr vit biserica i 
imortalizau în pronaos chipurile familiei Brâncoveanu ca i pe cele ale familiei 
Cantacuzino), biserica fiind aleas  de domnitor ca necropol  a familiei sale, în 
memoria vizual  a gorjenilor s-au p strat alte trei portrete votive ale domnitorului 
(mai pu in cunoscute), în frescele pictate ale bisericilor „Sfin ii Voievozi” a 
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m n stirii din Baia de Aram  (jude ul Mehedin i, în imediata apropiere a jude ului 
Gorj), „Adormirea Maicii Domnului” a m n stirii Polovragi i a bisericii cu acela i 
hram, din V deni (din anul 1962 satul respectiv a intrând în componen a 
municipiului Târgu Jiu).  
 Dintre acestea, primele dou  portrete ale voievodului au fost realizate în timpul 
domniei lui Constantin Brâncoveanu, în anii 1699 – 1703 i respectiv 1702 - 1712, 
iar cel de la biserica din V deni, mult mai târziu, în 1732 -1733, la aproape 20 de 
ani de la asasinarea domnitorului. 
 

 
1.  Tabloul votiv reprezentând familia domnitorului Constantin Brâncoveanu 

pictat în pronaosul m n stirii Hurezi. 
 
 Biserica m n stirii din Baia de Aram  a fost construit  pe locul uneia 
mai vechi din lemn (atestat  la 1672), la îndemnul domnitorului, care în drumul s u 
de la Cerne i spre Tismana în 9 -12 iunie 1695, propune marelui ban Cornea 
Br iloiu i lui Milco B ia ul (v tafului minerilor din zon ) s  construiasc  din 
temelii o biseric  de zid.  

Astfel, pisania pictat  în pronaos arat : „Cu vrerea Tat lui i cu 
îndemnarea Fiului i cu s vâr irea Sfântului Duh au f cut aceast  sf(ân)t  biseric  
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dumnealui Cornea Br iloiu vel Ban dimpreun  cu dumnealui jupan Milco B ia ul, 
nepot de frate Poznanu c pitanul, cu toat  cheltuiala dumnealoru i fiind igumenu 
chir Vasilie Arhimandrit, în zilele prealuminatului cre tin domnu Io Costandin 
Basarab Voievod. Începutu-s-au a s  zidi aceast  sf(ân)t  biseric  la maiu 22 leat 
7207 (1699) i au s vâr it cu toat  podoaba ei la maiu 7 leat 7211 (1703). Eu 
mâna-mi p c toas  am zugr vit biserica Neagoe i Parthenie Ieromonah ot 
Tismana”. Pentru pictarea bisericii a contribuit i domnitorul cu 300 de taleri, a a 
cum consemna laconic condica vistieriei pe lunile martie - aprilie 1703 . „.. pentru 
lucrul de la Baia de Aram ”. 

 

 
2. Biserica m n stirii Baia de Aram . 
 

 
3. Pisania m n stirii Baia de Aram . 

 
 

 Al turi de ctitorii principali i familiile acestora, reda i în pronaos, pictorii 
c lug ri de la Tismana îl imortalizeaz  pe domnitor, al turi de doamna Maria, în 
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naos, având pe cap coroan  i fiind îmbr cat cu o mantie de culoare albastr  cu 
marginile i gulerul de culoare alb , împodobit  cu motive florale.Este încins, peste 
costumul de culoare galben , cu un brâu ro u, iar în mâna dreapt  ine o cruce. 
Doamna Maria are i ea pe cap coroan , fiind îmbr cat  cu o mantie galben  
înflorat  i inând în mâna dreapt  o cruce.  
 Deasupra capetelor celor doi se afl  urm toarea inscrip ie în chirilic : „Io 
Costandin Basarab BrâncoveanuVoievod i gospojda ego Mariia”. 

 
4. Tabloul votiv al domnitorului Constantin Brâncoveanu i al so iei sale 

de la m n stirea Baia de Aram . 
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 Biserica m n stirii Polovragi cu hramul „ Adormirea Maicii Domnului” a 
fost construit  de c tre marele logof t Danciu Pârâianu în 1647 – 1648 (pe locul 
uneia mai vechi, din 1515), dar r mânând neterminat  i chiar p r sit , 
arhimandritul Ioan, primul egumen al m n stirii Hurezi, îl roag  i st ruie te pe 
lâng  domnitorul Constantin Brâncoveanu s  o r scumpere de la Ierusalim (ea fiind 
închinat  acestui a ez mânt înc  din 1648) i chiar s  contribuie la ispr virea i 
împodobirea cu pictur  a ei, transformând-o în metoh al m n stirii Hurezi. 
 
 
 

 
5.  Biserica m n stirii Polovragi 

 
 Pisania pictat  în pronaosul bisericii arat  c  : „ Aceast  sfânt  i 

Dumnezeiasc  beseric  ce întrânsa se pr znuia te Adormirea prea Sfintei st pânii 
noastre N sc toare de Dumnezeu i pururea feciorii Maici, care biseric  fostuo-au 
zidit  den temelia ei de jupan Danciu P r ianu marele post(elnic) în zilele 
luminatului Domn Ioan Mateiu B(asarab) Voevod i n-au apucat a o ispr vi nici a 
o împodobi i au fost i închinat a a neg tit  la Sf(ântul) Ierusalim i p rin ii de 
acolo pân  la o vreme o c uta,iar de pre vremi întâmplându-s  în ara aceasta 
multe întâmpl ri i pustie ani 50, iar când au fost leatu 7198 d ruitau Dumnezeu 
cu stema rii de domnie pe bunul cre tin Ioan Costandin Basarab Brâncoveanu 
Voevod a fi domn a toat  ara Româneasc  i zidind sfânt  m n stire de la Urezi 
pre aceale vriemi i fiind n stavnec (egumen) la Urez chir Ioan Arhimandrit carele 
v zând de pururea aceast  cas  a a de tot stricat  i p r sit  adus-au amente cu 
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îndemnare i mult  rug ciune c tr  al s u domn i mare ctitor Ion Costandin 
Voevod i iubitorul de Hristos. Domnu tocmeal  au f cut cu preasfin itul 
patriarhul al Ierusalimului chir Dosotheiu de au dat aceast  p r sit  cas  pre 
seama M rii Sale i M riia Sa o au dat sfintei m n stiri Urezii metoc, M ria Sa au 
dat în locul acestei case la Sf. Ierusalim, trei pungi de bani cu care bani sau f cut 
od ile de la Sf. Gheorghe den Bucure ti, iar depe dorin a acestui p rinte Ioan 
câ tigând aceast  p r sit  cas  a a s-au îndemnat i ca de isnoav  (grabnic) toate 
le-au ridicat i cu înfrumu e area zugr velei o au împodobit i slomnul aesta a 
bisericii l-au f cut ca întru pomenire s  aib  în veci nesfâr it i cei ce au început i 
ei ce au cump rat i cei ce în urm  au ispr vit întru slava lui Dumnezeu i întru 
pohvala maicii sfin ii sale. i s-au ispr vit la leat 7212 (1703) mese a (luna) 
septembrie 11 dzile. ... Andrei, Simion, Istrate, Hranit zografus”. 

 

 
6 Pisania m n stirii Polovragi 
 

 În pronaos al turi de principalii ctitori (Danciu P r ianu cu familia, Ioan 
Arhimandrit, Dosotheu mitropolitul Ungrovlahiei etc.), sunt picta i i domnitorii în 
timpul c rora s-a construit i apoi s-a împodobit cu pictur : Matei Basarab cu so ia 
sa Elina i Constantin Basarab Brâncoveanu cu so ia i cei patru fii. 
 Portretele au fost executate în anii 1702 - 1703 de o echip  de zugravi de la 
Hurezi condus  de Constantinos (care picteaz  mai târziu scena Acoper mântul 
Maicii Domnului de pe fa ada vestic  a bisericii, pe care o dateaz  7220 (1712) i 
unde se i semneaz  Konst.), împreun  cu Andrei, Simion, Istrate i Hranite 
Grigore, ultimii aminti i i de pomelnicul de la proscomidie: „ Pomeni Gdi 
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(Pomene te Doamne) Andreiu, Simion, Istrate, Hranite zugravii care au f cut: Avg 
(august) 15 l(eat) 7211 ( 1703)”. 
 

 
7. Pomelnicul pictorilor din proscomidia m n stirii Polovragi. 

 
Pe peretele estic al pronaosului, se afl  pictat în fresc , domnitorul 

Constantin Brâncoveanu i doamna sa Maria cu costume bogat ornamentate, inând 
în mâna dreapt  câte o cruce. Domnitorul are coroan  pe cap i este îmbr cat cu o 
mantie galben  îmbl nit , ornamentat  cu motive florale, având marginile i 
gulerul alb, ornamentat cu flori ro ii.. Este încins cu un brâu ro u peste costumul 
bleu ciel împodobit cu ornamente florale. ine la piept, în mâna stâng , macheta 
bisericii Polovragi (fiind socotit al turi de primii ctitori aminti i mai sus, drept al 
doilea ctitor al m n stirii), iar în mâna dreapt  o cruce cu trei bra e. Doamna Maria 
poart  i ea pe cap coroan , fiind îmbr cat  cu o mantie de culoare ro ie, 
neâmbl nit , dar ornamentat  cu motive florale. ine i ea în mâna dreapt  o cruce 
cu dou  bra e.. 

Deasupra capetelor celor doi se afl  urm toarea inscrip ie în chirilic : 
„Bunul i în eleptul i mult l udatul Ioan Costandin B (asarab) B(râncoveanu) 
Voevod i Doamna sa Mariia”. 
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8. Portretul votiv al domnitorului Constantin Brâncoveanu i al so iei sale 

Maria din pronaosul m n stirii Polovragi. 
 

Pe peretele de sud al pronaosului , în imediata apropiere a domnitorului i a 
so iei sale se afl  picta i cei patru fii, to i cu coroan  pe cap , fiind îmbr ca i cu 
mantii i costume ornamentate cu flori, trei din ei cu cruci în mâna dreapt . 
Deasupra sunt urm toarele inscrip ii în chirilic : 

„ i coconii lor Costandin Voevod, tefan Voevod, Radu Voevod, Matei 
Voevod”. 

 



203

 
9. Portretele votive ale lui Constantin i tefan, fiii domnitorului 

Constantin Brâncoveanu din pronaosul m n stirii Polovragi. 
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10.  Portretele votive ale lui Radu i Matei, fiii domnitorului Constantin 

Brâncoveanu, din pronaosul m n stirii Polovragi. 
 

 Pe un pomelnic de lemn, posterior martiriului domnului (ce se mai p stra la 
m n stirea Polovragi, la sfâr itul secolului al XIX-lea), era consemnat  întreaga 
familie Brâncoveanu, al turi de cea a ctitorului Danciu Pârâianu : „ Ioan Costandin 
Vod( ) ,gospojda ego (doamna sa) Mariia, sinovih ego (fiii s i) Costandin Vod( ), 
tefan Voevod, Radul Vod( ) Mateiu Voevod, Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancu a, 

B la a, Smaranda”. 
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 Printre pu inele portrete realizate postum în epoca postbrâncoveneasc , este 
i cel pictat în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din V deni – Târgu Jiu, 

construit  în anii 1698 -1700, ctitorie a marelui ban Cornea Br iloiu ce î i avea 
re edin a în imediata ei apropiere.  
 
 

 
11.  Biserica din V deni - Târgu Jiu i conacul marelui ban Cornea 

Br iloiu. 
 
 

Acesta fiind unul din principalii colaboratori ai domnitorului Constantin 
Brâncoveanu i slujindu-l cu mult devotament în diverse solii la Poarta Otoman  
sau la curtea de la Viena, precum i moartea sa survenit  pe nea teptate în 1705, au 
dus la nefinalizarea lucr rilor bisericii, ea r mânând neîmpodobit  cu pictur . 
Sarcina a revenit fiilor s i i în primul rând lui Dumitra cu Br iloiu (cunoscut sub 
numele de c lug rie de Dosoftei monahul . Acesta, cunoscând activitatea vesti ilor 
zugravi Hranite Grigorie, Gheorghe, tefan, Simion, etc. reprezentan i de seam  ai 

colii de la Hurezi (prin opera pictural  realizat  la bisericile din Benge ti (1729) 
sau la m n stirea Tismana (1732), îi solicit  s  împodobeasc  cu pictur  i ctitoria 
tat lui s u, banul Cornea Br iloiu din V deni. 
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12.  Tabloul votiv cu portretele marelui ban Cornea Br iloiu i a fiului s  

Dosoftei monahul, ctitorii bisericii din V deni. 
 

 
13.  Biserica din V deni – Târgu jiu v zut  din foi orul conacului, 

re edin a marelui ban Cornea Br iloiu.. 
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 Pisania în chirilic , consemna: „ În numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh 
ziditus-au aceast  beseric  întru hr(amul Adorm)irei prea sfintei N sc toare de 
Dumnezeu den temelie f cut  de (dumnea)lui r posatul Cornia Br iloiul vel ban i 
r mânând de D(umnealui) nezugr vit  s-au nevoit în urm  fiul Dumnialui sfin iia 
sa D(ositei) monah Br iloiul Consilieril de au înfrumuse at-o i au înpod(obit-o 
cu) zugr vial  precum s  vede pentru ca s  aib  sfin ia sa i (neamul) sfin iei sale 
viacinica pomenire sfâr indu-se la luna lui (deteriorat) l(ea)t 7241 (1732 sau 1733) 
fiindu zugravi Ranite (apoi deteriorat) ”.  
 

 
14.  Pisania bisericii din V deni – Târgu Jiu. 

 
Numele zugravilor poate fi completat cu cele consemnate în pomelnicul de 

la proscomidie: „Pomeni Gde (Pomene te Doamne) Ranite Grigorie; Gheorghie; 
Vasilie; zugravi: 7241; Ioan ucenic”, iar al turat : „Nicolea ucenic; Stan ucenic”. 
Numele lui Ranite zugravul apare i pe sabia Sf. Mihail din naos. 

 

 
15.  Pomelnicul zugravilor bisericii din V deni – Târgu Jiu, din 

proscomidie.  
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În pronaos sunt picta i principalii ctitori ai bisericii împreun  cu familiile 

lor, la care comanditarul, Dosoftei monahul a cerut s  fie pictat i domnitorul 
Constantin Brâncoveanu .  

Pe peretele sudic al pronaosului, domnitorul are pe cap coroan , fiind 
îmbr cat cu o mantie îmbl nit , de culoare albastr  cu marginile i gulerul alb, 
ornamentat  cu motive florale. Dedesubt are un costum de culoare ro ie, bogat 
ornamentat cu motive vegetale peste care este încins cu un brâu ro u. El ine în 
mâna dreapt  o cruce. 

 Textul de deasupra portretului consemna:„Io Costandin Brâncoveanu 
B(asarab) Voevod”. Al turi de el nu este zugr vit  so ia sa, ci „Jupâneasa Mariia 
B neasa Banului Milescu soacra dumnealui Dumitra co Br iloiu, var  primare lui 
Costandin Voevod”. 

 
16. Portretul votiv al domnitorului Constantin Brâncoveanu din pronaosul 

bisericii din V deni – Târgu Jiu. 
 


