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Implicarea boierilor Pâr coveni în via a politic  a rii 

Române ti (secolele XVII-XVIII) 
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Rolul claselor sociale a constituit i constituie o preocupare constant  a 

istoriografiei române ti datorit  importan ei deosebite pe care influen a aspectelor 
privind na terea, evolu ia, rela iile i interac iunile; locul i rolul în societate, 
precum i dispari ia acestora a determinat-o la nivelul întregului proces istoric, 
derulat într-un spa iu i orizont temporal, bine determinate. Este fireasc  aten ia 
acordat  claselor conduc toare în societate, cele care au avut un rol determinant în 
evolu ia istoric  a diferitelor popoare sau na iuni. În cazul românilor aceast  clas  
conduc toare a fost înc  din perioada întemeierii statelor feudale, boierimea, care 
i-a exercitat rolul conduc tor timp de aproape apte secole, pân  la desfiin area sa 

institu ional . Clas  dominant , se deosebea de marea mas  a popula iei, nu numai 
prin st pânirea p mântului i dreg toriilor, ci i printr-un întreg sistem de privilegii, 
care în acela i timp slujeau unele din interesele ei esen iale i fixau o limit  de 
democra ie precis  între cele dou  sec iuni fundamentale ale societ ii medievale: 
privilegia i i neprivilegia i. Boierimea era a adar clasa st pânilor de mo ii 
exploatate cu mâna de lucru a ranilor dependen i, înzestrat  cu statut de privilegii 
i care, de inând monopolul dreg toriilor, domina via a de stat1. 

În cazul nostru, un interes deosebit îl vom ar ta studiului evolu iei boierimii 
din Oltenia, component  reprezentativ  a întregii boierimi române ti. St pânirea 
mo iei era factorul primordial care determina situa ia boierului în viata social  i în 
stat. P mântul, ranii dependen i i robii st pâni i nu alc tuiesc doar baza 
economic  a pozi iei lor sociale, ci le deschide i calea spre afirmarea politic , spre 
dreg torii. 

Marile familii boiere ti oltene, foarte vechi, care au contribuit la dezvoltarea 
societ ii române ti i au jucat un important rol în istoria rii au fost: Argetoianu, 
B leanu, Bengescu, Br iloiu, F rc anu, Glogoveanu, Oteteli eanu, Poienaru, 
Obedeanu, Pâr coveanu etc2. Ace tia alc tuiau categoria marilor boieri sau boieri 
de gradul întâi, i erau un grup restrâns de latifundiari i mari dreg tori, foarte 
puternic sudat prin leg turi de rudenie, cu o evident  tendin  de închidere: „noi cei 
care ne apar inem familiilor de treapta întâia suntem cea mai mare parte înrudi i 
prin sânge i c s torii i abia dac  mai putem s  ne c s torim între noi”3. 
                                                           
 cercet. t. III dr., Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C. S. Nicol escu-Plop or”, Craiova al 

Academiei Române, email: ileanacioarec@yahoo.com 
1 erban Papacostea, Oltenia sub st pânire austriac  (1718-1739), Bucure ti, Editura Enciclopedic , 
1998, p. 147. 
2 Ibidem, p. 162. 
3 Nicolae Iorga, Studii i documente cu privire la istoria românilor, vol. IV, Bucure ti, 1904, p. 490. 
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Un rol important l-a jucat înc  de la începutul atest rii lor, la începutul 
secolului al XVII-lea, familia boiereasc , Pâr coveanu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stema familiei  Pâr coveanu 
(apud Emil Hagi Mosco, Steme boiere ti din România, Bucure ti, 

1918) 
 
 
Primul personaj al acestui neam boieresc care s-a implicat în via a politic  a 

fost Trufanda postelnic. În leg tur  cu originea acestui personaj s-au emis mai 
multe ipoteze. Unii speciali ti consider   c  acesta ar fi fost grec i ar fi venit în ar  
în timpul celei de a patra domnii a lui Radu Mihnea (august 1620-august 1623). 
Al ii insist  asupra originii române a acestuia, care aflându-se la arigrad s-a întors 
cu Radu Mihnea, la Bucure ti, atunci când acesta a ob inut tronul rii Române ti 
la Constantinopol. P. V. N sturel infirm  toate opiniile exprimate de ceilal i 
speciali ti sus inând c  Trufanda se afla deja în ar  înainte de anul 1620.  

Trufanda postelnic s-a implicat în via a politic  a rii Române ti în timpul 
domniilor lui Radu Mihnea, Alexandru Coconul i Alexandru Ilia , îndeplinind 
func iile de mare postelnic i mare vistier. Cu titlul de mare postelnic este 
men ionat într-un document emis în anul 1621 în timpul domniei lui Radu Mihnea. 
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Patru ani mai târziu, Trufanda postelnic semneaz  cu titlul de mare vistier. Aceast  
func ie a p strat-o i în timpul domniilor lui Alexandru Coconul i Alexandru 
Ilia 4.   

Un alt membru al familiei Pâr coveanu care a jucat un rol important în via a 
politic  a rii Române ti în secolul al XVII-lea a fost Iordache, fiul lui Trufanda. 
Acesta, în documentele emise în timpul domniei  lui Matei  Basarab, apare 
men ionat cu titul de  postelnic (8 martie 16455, 4 iunie 16486). Aceast  func ie i-
a p strat-o pentru scurt timp i pe perioada domniei lui Constantin  erban (20 
ianuarie 1653, 8 ianuarie 16547). Dup  anul 1656 Iordache Pâr coveanu semneaz  
în documente cu titlul de mare clucer (29 mai 16568). Tot cu titlul de mare clucer îl 
g sim i într-un document emis la 15 februarie 16629. În timpul domniei lui 
Mihnea al III-lea i Gheorghe Ghica, Iordache Pâr coveanu a de inut din nou 
func ia de postelnic, a a cum rezult  din documentele emise la 22 aprilie-12 iunie 
165810 i 3 martie 166011. Ulterior, sub Grigorie I Ghica, Radu Leon i Antonie din 
Pope ti a de inut dreg toria de mare stolnic (9 februarie-2 decembrie 166512, 27 
ianuarie 166713,  27 decembrie 167114. 

Nu numai Iordache Pâr coveanu s-a implicat activ în via a politic  a rii 
Române ti ci i cei trei fii ai s i. Fiul s u cel mare, Matei este men ionat într-un 
docuemt din 17 iulie 1691 ca purtând titlul de postelnic. Cel de-al doilea fiu, Papa 
semneaz  într-un document din 14 decembrie 1684  ca  postelnic. Cel de-al  treilea 
fiu, Preda a ocupat, pe rând func iile de sp tar (20 februarie 1680, 19 ianuarie 
1682, 2 octombrie 1686,  22 iunie 1694-27 septembrie 169415), mare clucer de arie 
(12 ianuarie-2 noiembrie 169916) i mare medelnicer (31 mai 170017-13 mai 
170118).  

Acesta a fost trimis de Constantin Brâncoveanu (v rul s u) s  opreasc  din 
drum solia compus  din marele sp tar Iordache Cantacuzino, marele c pitan 

erban Cantacuzino, marele comis erban Vl descu i condus  de c tre aga 
Constantin B l ceanu, trimis  de Serban  Cantacuzino la Viena în anul 1688 pentru 

                                                           
4 P. V. N sturel, Neamul boierilor Pâr coveni, în „Literatura i arta român . Idei. Sim ire. Form ”, 
anul IX, 1905, p. 28. 
5 Nicolae Stoicescu, Dic ionar al marilor dreg tori din ara Româneasc  i Moldova. Secolele 
XIV-XVII, Bucure ti, Editura Enciclopedic  Român , 1971, p. 226. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, p. 226-227. 
16 Ibidem, p. 227. 
17 Ibidem, 
18 Theodora R dulescu, Sfatul domnesc i al i mari dreg tori ai rii Române ti din secolul al 
XVIII-lea¸ în „Revista Arhivelor”, anul XLIX, vol. XXXIV, 1972, nr. 3, p. 460. 
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a stabili noi rela ii cu Frederico Veterani, comandantul trupelor austriece19. A cerut 
celor îns rcina i cu aceast  solie s  transmit  c  ei se vor rezuma doar la 
în tiin area Cur ii imperiale de schimbarea de domnie petrecut  în ara 
Româneasc  i la men inerea contactelor dintre Viena i Bucure ti20.  
     Fiul s u tefan, prin care se continua familia Pâr covenilo,r a fost i el 
mare dreg tor, figurând ca postelnic  la 20 mai 1715.  

În anul 1716 a izbucnit un nou r zboi între Austria i Imperiul Otoman, 
desf urat în cea mai mare parte pe teritoriul rii Române ti. În acela i an, tefan 
I Pâr coveanu împreun  cu al i boieri olteni, profitând de declan area acestui r zboi 
în care vedeau o modalitate de înl turare a domnitorului fanariot ce urm rea 
desfiin area armatei rii, s-au r sculat. Pentru a avea mai mul i sor i de izbând  au 
apelat la comandantul trupelor austriece Eugeniu de Savoia. Acesta le-a trimis în 
ajutor 200 de solda i. Cu ace ti solda i i cu trupele pe care le aveau, boierii au 
învins oastea lui Mavrocordat la Benge ti în Gorj în anul 1716. Domnitorul sperând 
s  împiedice extinderea mi c rii boierilor a arestat pe câ iva dintre conduc torii lor. 
În loc s  pun  cap t acestei st ri de revolt  Mavrocordat mai mult a amplificat-o 
deoarece boierii au reu it s  câ tige din ce în ce mai mul i sus in tori. Ei au reu it 
la 14 noiembrie 1716, s -l aresteze pe domnul Nicolae Mavrocordat i s -l predea 
autorit ilor habsburgice21. R zboiul ruso-austro-turc s-a încheiat în anul 1718 prin 
pacea de la Passarowitz (21 iulie 1718), când Oltenia a trecut de sub st pânirea 
otoman  sub cea habsburgic . Noii ocupan i au încredin at, prin decret imperial, 
administra ia provinciei unui organ central Administra ia cu sediul la Craiova, 
format din patru consilieri pu i sub autoritatea unui ban sau pre edinte, care dirija 
i supraveghea întregul proces fiscal, de la întocmirea catagrafiilor la reparti ia i 

încasarea d rilor impuse popula iei. Activitatea acestui organ administrativ era 
controlat  de un comandant austriac cu  sediul la Sibiu devenit director suprem al 
Olteniei (Principatus Valachiae Supremus Director). În primii ani ai st pânirii  
banul i cei 4 consilieri erau numi i din rândurile marilor boieri p mânteni. Dup  
1722 banul i mai apoi unul dintre consilieri erau de origine german . Printre cei 4 
consilieri care au f cut parte din acest organ administrativ în perioada 1732-1737 s-
a num rat i tefan Pâr coveanu22. În  august 1732  comitele Wallis, trimis s  
inspecteze administra ia, a propus s  fie înlocuit  tefan  Pâr coveanu i  I. 
B leanu. Propunerea a fost respins  de c tre Curtea de la Viena, acesta  continuând 
s  r mân  în aceast  func ie pân  în 1737.  

Unul dintre cei mai de seam  reprezentan i ai acestei familii boiere ti, care 
a jucat un rol important în via a politic  a rii Române ti timp de aproape dou  
decenii, este tefan II Pâr coveanu, fiul lui tefan Pâr coveanu mare vornic i al 
Zoi ei Golescu.  

                                                           
19 Constantin Basarab Brâncoveanu, Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 248. 
20 Ibidem, p. 249. 
21 Constantin V. Obedeanu, Petrache Obedeanu, în „Arhivele Olteniei”, anul VI, 1927, nr. 29-30, p. 
41-46.   
22 erban Papacostea, op. cit., p. 253. 
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La 24 martie 1753, atunci când socrul s u Constantin Obedeanu l-a numit 
epitrop al averii sale, tefan Pâr coveanu de inea deja dreg toria de vel 
medelnicer23.  A de inut aceast  dreg torie doar o lun  de zile deoarece în perioada 
aprilie-decembrie 1753 el semneaz  în documente cu titlul de vel etrar24. Cu titlul 
de vel medelnicer apare i în perioada ianuarie-februarie 176025, pentru ca la 23 
aprilie acela i an s  avanseze la dreg toria de clucer. În mai 1762 apare  biv  vel  
stolnic, iar în perioada 1765-22 ianuarie 1766 ca biv vel paharnic26. În perioada 
1770-1774 tefan Pâr coveanu vel vistier27 a fost membru în Divanul Craiovei 
al turi de Stan Jianu i serdarul Barbu tirbei28. La 14 mai 1774 este confirmat de 
c tre feld-mare alul rus Potemkin cu titlul de mare ban29.    

Înainte ca Poarta otoman  s  fi ratificat tratatul de la Kuciuk Kainardji 
(1774), boierimea muntean  a încercat înc  o dat  s - i impun  propriile cereri pe 
care le sus inuse i în anii r zboiului: respectarea autonomiei i a vechilor drepturi 
i privilegii, domnie p mântean  numit  de marea boierime i nu de puterea 

suzeran , alegerea pe via  a domnitorilor (cerere care exprima dorin a de a se evita 
frecven a imixtiunilor i stoarcerilor din partea Por ii cu ocazia deselor schimb ri 
de domnie), simplificarea obliga iilor fiscale prin instituirea unei d ri unice i 
eliberarea robilor30.  În acest sens ei au trimis o delega ie compus  din doi boieri 
Cocorescu i Dumitrache Cantacuzino, înlocuit cu tefan Jianu, ca s  propun  
sultanului s  investeasc  ca domn al rii Române ti pe vornicul tefan 
Pâr coveanu31. Anterior unii dintre boieri sus inuser  fie pe Manolache Rosetti32 
                                                           
23 Theodora R dulescu, op. cit.,  p. 462. 
24 Ibidem, p. 458. 
25 Ibidem, p. 462. 
26 P. V. N sturel, op. cit., p. 258-571; Theodora R dulescu, op. cit., p. 312. 
27 Ibidem, p. 299. 
28 Paul Emanoil Barbu, Haiducul Iancu Jianu. Adev r i legend , Bucure ti, Casa de Editur  i 
Libr rie „Nicolae B lcescu”, 1998, p. 17. 
29  Nicolae Iorga, Istoria rela iilor române. Antologie, edi ie îngrijit  i note de Florin Rotaru, 
Traducere de Anca Verjinschi, Bucure ti, Editura Semne, 1995, p. 221. 
30 Valeriu otropa, Proiectele de constitu ie, programele de reform  i peti iile de drepturi din 

rile Române în secolul al XVIII-lea i prima jum tate a secolului al XIX-lea, Bucure ti, Editura 
Academiei Române, 1976, p. 36.  
31 Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice interna ionale (Secolul al XVIII-lea), 
Ia i, Editura Junimea, 1986, p. 209; Veniamin Ciobanu, Statutul juridic al Principatelor Române în 
viziune european  (sec. al XVIII-lea), Ia i, Editura Universit ii „Al. I. Cuza”, 1999, p. 84; 
Gheorghe Br tianu, Sfatul domnesc i Adunarea St rilor în Principatele Române, Bucure ti, Editura 
Enciclopedic , 1995, p. 200; Dionisie Fotino, Istoria general  a Daciei sau a Transilvaniei, rii 
Muntene ti i a Moldovei, Traducere din grece te de George Sion, Bucure ti, 2008, p. 313; 
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, vol. III; partea I De la moartea lui Mihai Viteazul pân  
la sfâr itul epocii fanariote (1601-1821), Edi ie îngrijit  de Dinu C. Giurescu, Bucure ti, Editura All 
Educa ional, 2003, p. 212; Istoria Românilor, vol. VI Europa clasic  i Europa luminilor (1711-
1821), coordonatori Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, Bucure ti, Editura Enciclopedic , 2002, p. 
477; Andrei O etea, Contribution à la Question d’Orient. Esquisse historique, suivie de la 
correspondance inédite des envoyés du roi des deux-Sicilies à Constantinopole (1741-1821), 
Bucure ti, 1930, p. 216.  
32 V. A. Urechia, Istoria româniloru. Cursu f cut la Facultatea de litere din Bucure ti, seria de 
volume pentru 1774-1786, tom I, Bucure ti, 1891, p. 21. 



336

fie pe Grigore al III-lea Ghica33. Îns  odat  ajun i la Constantinopol cei doi boieri 
au fost nevoi i s  constate c  Poarta numise deja ca domn pe Alexandru Ipsilanti. 
Numirea celui din urm  se datora, potrivit afirma iilor lui Dionisie Eclesiarhul 
pungilor cu bani pl tite de greci la arigrad „la vizir i la rigeale”34.  

Neluarea în considerare de c tre Poart  a cererii boierilor munteni i 
numirea ca domn al rii Române ti a lui Alexandru Ipsilanti este consemnat  i de 
izvoarele str ine. Astfel un raport olandez din 3 octombrie 1774 men iona: 
„Sultanul a numit la 26 ale lunii trecute ca Domn al rii Române ti pe d-l 
Alexandru Ipsilanti, Dragoman al Por ii, care a primit cu obi nuitele forme 
învestitura de la Marele Vizir”35. Aceea i idee a fost exprimat  i de un alt raport 
din 3 noiembrie acela i an: „Dar alegerea pe care aceast  Curte a f cut-o în 
persoana d-lui Ispilanti ca Domn al rii Române ti se va m n inea, de i boierii 

rii alesese ca Domn al lor pe tefan Pâr coveanu”36. 
Noul domn numit, Alexandru Ipsilanti, în încercarea de a- i atrage marea 

boierime muntean  de partea sa, nu s-a r zbunat pe fostul s u contracandidat,  ci 
chiar i-a acordat acestuia numeroase dreg torii: mare logof t al rii de Sus (15 
februarie 1775-6 februarie 1776) i al rii de Jos (21 septembrie 1777-29 
septembrie 1777; 26 mai 1781-10 decembrie 1781)37.  Spre sfâr itul aceluia i an 
prime te dreg toria de mare vornic al celor dou  ri38.  

Acest personaj s-a implicat în via a politic  a rii Române ti i dup  
înlocuirea ca domn a lui Alexandru Ispilanti: vel vornic al rii de Sus (12 iunie 
1786-12 aprilie 1787; 30 noiembrie 1789; 19 iulie 1790-ianuarie 1791). În preajma 
izbucnirii unui nou r zboi ruso-austro-turc (1788-1792) i în timpul desf ur rii 
acestuia tefan Pâr coveanu a fost de nenum rate ori membru în Divanul 
Craiovei39.    

Implicarea activ  a boierilor Pâr coveni în via a politic  a rii Române ti  
a reprezentat pentru ei nu numai un mijloc de înavu ire, ci le-a conferit i un anumit 
prestigiu i autoritate în societate în raporturile cu marea mas  a popula iei. 

 
 
 
 
 

                                                           
33 Nicolae Isar, Istoria modern  a României (1774-1848), partea I 1774/1784-1848, Bucure ti, 
Editura Funda iei România de Mâine, 2001, p. 22. 
34 Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Transcriere dup  original, indice i glosar de 
Dumitru B la a. Studiu introductiv de Dumitru B la a i Nicolae Stoicescu. Note i comentarii de 
Nicolae Stoicescu, Bucure ti, Editura Academiei Române, 1987, p. 36-37. 
35 Nicolae Iorga, tiri despre veacul al XVIII-lea în erile noastre. Dup  coresponden e diplomatice 
str ine, Bucure ti, 1910, p. 32-33.  
36 Ibidem, p. 33. 
37 Theodora R dulescu, op. cit., p. 129-130. 
38 Ibidem, p. 121-122. 
39 Theodora R dulescu, op. cit., p. 121. 
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L’implication des boyards Pâr coveni dans la vie politique du Pays Roumain 
(XVII-XVIII siècle) 

 
(Résumé) 

 
 Dans cet article l’auteur vise à présenter l’ implication boyards Pâr coveni 
dans la vie politique du Pays Roumain dans les XVIIe et XVIIIe siècles.  La 
participation active des boyards Pâr coveni dans la vie politique roumaine était 
pour eux non seulement un moyen de devenir riche, mais leur a donné un certain 
prestige et de l'autorité dans la société en relation avec la population générale. 
 
 Mots clefs: boyards, Pâr coveanu, vie politique, Pays Roumain 
 
 


