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Ascenden!ii Cantacuzinilor din #$rile Române
Nu cu mult! vreme în urm!, doi cunoscu"i istorici români, d-nul Petre #. N!sturel1
$i d-nul #tefan S. Gorovei2 au demonstrat cum „din $ireaua celor doi împ!ra"i, Ioan $i
Matei Cantacuzino, se trag Cantacuzinii de sub st!pânirea turceasc!, [iar] ace$tia din urm!
fiind [...] adev!ra"ii înainta$i pe linie b!rb!teasc! ai Cantacuzinilor din Moldova $i %ara
Româneasc!”3. În rândurile ce urmeaz!, dorim s! semnal!m câteva din manifest!rile celor
de la care membrii familiei Cantacuzino, stabili"i în %!rile Române, $i-au perpetuat tradi"ia
$i au afirmat-o în chip statornic, prin toate mijloacele, timp de câteva veacuri.
Primul din reprezentan"ii de seam! ai familiei, a c!rui imagine este adesea
luminat! sau întunecat! de acte ale trecutului, este Ioan Cantacuzino, care, îmbinând
armonios calit!"ile de om politic $i militar, ajunge ministrul împ!ratului de la
Constantinopol, Andronic al III-lea Paleologul (1328-1341). Murind Andronic, îi urmeaz!
la tron fiul s!u minor, Ioan al V-lea, al c!rui epitrop r!mâne Ioan Cantacuzino4. Cu toate c!
acesta preluase de ani buni conducerea efectiv! a statului, regen"a format! în lipsa sa din
marele duce Alexios Apokaukos, împ!r!teasa Ana $i patriarhul Ioan Kalekas îl destituie din
func"ie. În fa"a acestei provoc!ri, Cantacuzinul, care se afla atunci la Didymoticos, se vede
nevoit s! renun"e la campania militar! pe care o lansase, $i se proclam! el însu$i coîmp!rat în 1341. Dup! o lupt! asidu! de preluare a puterii, reu$e$te s! intre în
Constantinopol la mai bine de cinci ani de la p!r!sirea acestuia, încheind un acord cu
împ!r!teasa Ana, prin care Cantacuzinul urma s! domneasc! timp de zece ani ca împ!rat
cu drepturi depline în numele lui Ioan al V-lea, urmând ca acesta s! devin! egalul s!u5. În
1347 devine prim basileu6 $i r!mâne în istorie cu numele de Ioan al VI-lea fiind primul
membru al familiei Cantacuzino care a reu$it s! ocupe tronul bizantin, f!cându-i pe cei din
neamul s!u s! fie mândrii c!-i sunt descenden"i. Se intituleaz! „Ioan Anghel, Comnen,
Paleolog, Cantacuzino”, rezumând în acest nume istoria leg!turilor de familie ale
antecesorilor s!i7. Acceptat! poate fi $i explica"ia lui I. C. Filitti, care spune c! noul împ!rat
s-a intitulat astfel „pentru a justifica o uzurpare”8. Nu vom intra în am!nunte în leg!tur! cu
activitatea acestuia, dar putem aminti, totu$i, câteva evenimente mai importante din
perioada domniei lui.
Dup! îndelungate conflicte externe purtate împotriva bulgarilor, turcilor $i
genovezilor (ultimii asediaser! chiar Constantinopolul în 1347, dar primiser!, totu$i,
propunerile de pace ale Cantacuzinului9); au urmat luptele interne, care au fost extinse la
nivelul întregului imperiu. Acestea au izbucnit datorit! lui Ioan Paleologul care, dorind s!
recapete efectiv tronul, face primul pas revoltându-se împotriva lui Andronic Asan,
socrului10 Cantacuzinului, dar este învins. În urma acestui eveniment, în anul 1354, Ioan
exclude pe ginerele s!u de la tron $i-l asociaz! pe fiul s!u Matei11. Tot pentru aplanarea
acestor conflicte, împ!ratul cere ajutor turcilor, care ajung pentru prima dat! în Europa
ocupând ora$ul Galipoli ce str!juia malul european al M!rii Marmara, ac"iune prin care
deschide calea celor ce un secol mai târziu vor decapita Imperiul Bizantin. Practicând
alian"a matrimonial! cu valoare de contract politic, „în semn de credincioas! unire”, dup!
cum men"iona Ducange în a sa Historia byzantina12, împ!ratul Ioan a dat-o de so"ie pe o
fiic! a sa, Theodora, sultanului Orhan. Cu toate acestea, foarte curând, Ioan Paleologul, cu
ajutorul genovezilor, ajunge la Constantinopol. Împ!ratul, obosit de acest conflict ce dura
de aproape trei ani, hot!rî s! renun"e la tron în favoarea fiului s!u $i se retrase în
m!n!stirea Mangana, de la Muntele Athos, unde se c!lug!ri sub numele de Iosif. De la el
au r!mas Memorii care con"in istoria imperiului dintre anii 1320-136013. A murit
nonagenar, în 138314. So"ia sa se c!lug!ri la rându-i în m!n!stirea Sfânta Marta, primind
numele Evghenia15.
Fiul s!u Matei Cantacuzino, n!scut pe la 132516, preia puterea în 135517, isc!lind în
actele oficiale astfel: „Matei, în Hristos Domn credincios, Împ!rat $i st!pânitor Romanilor,
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Asan, Cantacuzino”18. Totu i, el nu s-a ridicat la nivelul a tept!rilor tat!lui de a p!stra
sceptrul în lupta cu cumnatul s!u. Este f!cut prizonier i exilat în „insula Lemnos, apoi la
Peloponisos, i pân! ce el n-a f!cut paretisis de împ!r!"ie, nu l-a slobozit”19. Dup! ce
renun"! pentru totdeauna la preten"iile imperiale, cel de-al doilea împ!rat bizantin de
neam cantacuzinesc î i petrecu restul vie"ii retras într-o m!n!stire, unde scrie mai multe
Comentarii asupra Sfintei Scripturi20; unul dintre acestea, cel referitor la Cântarea
Cânt rilor, a v!zut lumina tiparului la Roma în 1624, într-o edi"ie greco-latin! comentat!
de teologul Vincentio Riccardo21.
Am inclus în textul de fa"! câteva informa"ii privind via"a i faptele acestor doi
împ!ra"i pentru c!, f!r! nici o îndoial!, ei sunt înainta ii pe linie b!rb!teasc! ai
Cantacuzinilor din #!rile Române. „Credin"a în aceast! rudenie i filia"ie a determinat
comportarea i mentalitatea întregii familii Cantacuzino, care […] a între"inut mereu vie
flac!ra originii imperiale”22.
Despre reprezenta"ii urm!toarelor cinci genera"ii au ajuns pân! la noi pu"ine
informa"ii. Unul dintre fiii împ!ratului Matei a fost Dimitrie, sevastocrator i despot de
Mistra, mort la 1384. Din urm!toarea genera"ie cunoa tem numele a doi dintre fii lui
Dimitrie: Andronic, mare domestic, omorât în anul 1453, din porunca sultanului Mehmed
al II-lea i Gheorghe Cantacuzino Paleolog, cel al c!rui descenden"i ajung în #!rile
Române. Dintre fii lui Gheorghe s-au remarcat Toma, fost guvernator al Selimvriei, i
Dimitrie sekbanul, ajuns, la rându-i, mare domestic al Patriarhiei23. Despre fiul lui
Dimitrie, Mihai, cunoa tem c! a murit de cium! în anul 152224 i c! a îndeplinit, i el,
func"ia de mare domestic25 (exercitat!, ulterior, i de fiul s!u, Dimitrie).
N!scut pe la 151526, Mihail Cantacuzino ($eitanoglu), fiu lui Dimitrie, înzestrat cu o
minte ager! i întreprinz!toare prime te, c!tre sfâr itul domniei lui Soliman Magnificul,
func"ia de guvernator al ocnelor de sare imperiale, apoi, din februarie 1577, devine
chiurciba a, adic! prim-negustor i prim-bl!nar al Împ!r!"iei27, func"ii care îi vor aduce
mare influen"! la Palat, dar i o impresionant! avere. Influen"a sa era garantat! i de
prietenia cu marele vizir Mahomed Sököllü Pa a, i o demonstreaz! în mai multe rânduri.
Un exemplu concludent în aceast! privin"! este c!s!toria nereu it! a fratelui s!u Ioan28, în
anul 1564, cu Maria, fiica doamnei Chiajna i sora domnului muntean Petru cel Tân!r29
când, peste jignirea adus! de r!pirea cumnatei sale de doar 15 ani de lâng! so"ul s!u („un
b!trân nevolnic în vârst! de peste 50 de ani”30) dup! fastuoasa nunt! care avu loc la
Bucure ti i dup! înmânarea dotei cuvenite, $eitanoglu nu putea s! treac! foarte u or,
astfel el interveni la sultan pentru înlocuirea tân!rului domn din #ara Româneasc!.
Sultanul, prin câteva scrisori, cere tân!rului domn muntean s! înapoieze fata i s! se
împace cu Cantacuzinul31; de i returnase zestrea (nu i pe tân!ra domni"!), trei ani mai
târziu, la 7 mai 1568, ajunge la Bucure ti firmanul de detronare i exil a lui Petru cel Tân!r
i a ambi"ioasei sale mame. În acest eveniment a fost implicat i patriarhul ecumenic Ioasaf
al II-lea care, tot la insisten"ele Cantacuzinului a fost depus (15 ianuarie 1565)32 i înlocuit
cu Mitrofan33, pentru ca apoi, în 1572, $eitanoglu s! ob"in! i destituirea lui Mitrofan, ce
este înlocuit cu Eremia al II-lea34, dovedind, astfel, i influen"a asupra Patriarhiei ortodoxe,
a c!rei conduc!tor era decis practic de el.
$eitanoglu s-a ar!tat interesat i de situa"ia #!rilor Române, unde impune pe
tronul muntean, în iunie 1568, pe Alexandru al II-lea Mircea, iar în Moldova pe fratele
acestuia, Petru $chiopu, în 157435.
Averea sa era inestimabil!, fapt v!dit i de impun!torul palat din Anchialis,
re edin"a sa, a c!rui construc"ie a costat peste 20 000 duca"i de aur i în care s-au g!sit,
printre altele, stofe de Damasc, catifele, bl!nuri de jder, mari cantit!"i de vase din aur i
argint, c!m! i brodate cu fir de aur, i o impresionant! bibliotec! unde existau manuscrise
ale unor autori antici sau rare manuscrise ale Sfintei Scripturi, unele caligrafiate integral
cu litere de aur36. Tot aici, în palatul de pe "!rmul Marii Negre, este ucis, din porunca
sultanului Murad, în martie 1578, de c!tre Capugi-ba a, Ali-aga37, unul din motive fiind,
poate, r!zbunarea nepotului s!u38, care se aciuase în anturajul noului han al t!tarilor.
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Toat averea sa a fost confiscat , iar în mai 1579 a fost scoas la mezat în apropierea
gr dinilor sultanului39.
La moartea sa, !eitanoglu l s "ase copii, "i anume: Andronic în vârst de 25 de
ani, Dimitrie, de 12 ani, Ioan, de 8 ani40, o fiic m ritat cu un Rally41, o alta m ritat cu
Gheorghe Cantacuzino Monoret "i o fiic nem ritat , Bella (ulterior devenit so#ia lui
Lasc r Rosetti, mama lui Antonie Vod "i a cuparului Constantin Rosetti)42.
Cu doi ani înaintea mor#ii celui care a fost caracterizat „primul "i cel mai stimat
dintre to#i grecii din Constantinopol”43, mai exact în iunie 1576, a avut loc nunta fiului s u
Andronic cu Irina Rally, fiica cunoscutului om de afaceri din Adrianopol Iacob, eveniment
ce aduce o zestre de 50 000 de duca#i. Nunta avu loc la Anchialis, tinerii fiind cununa#i de
c tre patriarhul Iosif Arghiropoulos din Thesalonic44.
În noaptea când a fost ucis tat l s u, Andronic, ce se afla în palatul de la Anchialis,
a reu"it s fug la Constantinopol, cerând ajutor "i protec#ie lui Sököllü, apoi dup câteva
s pt mâni petrecute ca vâsla" pe o galer , a fost eliberat fiindu-i permis s plece în Creta la
sora sa45. Dup acest episod, de"i izvoarele nu mai amintesc nimic de el aproape un
deceniu, putem crede c s-a întors la Constantinopol unde, cu eventualul ajutor al socrului
s u, f când nego#, ajunge la o situa#ie material care s -i permit s intervin la numirea
domnilor din $ rile Române: !tefan Surdul (1591-1592) în Muntenia "i Aron Tiranul (15911595) în Moldova, cu care le c s tore"te pe dou din fiicele sale46.
Andronic ajunge, înc din vremea domniei lui !tefan Surdul, în sfatul $ rii
Române"ti, fiind vistiernic al acestuia (septembrie 1591 – aprilie 1592)47, iar dup
însc unarea lui Mihai Viteazul, pe care a înlesnit-o48, devine ban49, iar din 23 noiembrie
1593, mare vistiernic, alternând în aceast dreg torie cu Pangratie50. Dup 30 iunie 1595,
Andronic nu mai de#ine nici o dreg torie pân în timpul lui Nicolae P tra"cu, când apare
tot ca mare vistiernic (14 decembrie 1599 – 6 iunie 1600)51. De"i nu a f cut parte din sfatul
# rii pe toat durata domniei lui Mihai Viteazul, el s-a aflat mereu al turi de domn. Astfel,
îl g sim în documentul din 9 iunie 1598 printre boierii care încheie tratatul de alian# al
$ ri Române"ti cu împ ratul Rudolf al II-lea52, apoi ca semnatar al tratatului cu
Transilvania din data de 26 iunie 159953. În vara anului 1600, Andronic este unul din cei
patru boieri munteni (pe lâng Udrea banul, Sava arma" "i Negre sp tar) numi#i de Mihai
în fruntea o"tilor care s apere $ara Moldovei54; îl întâlnim în $ara Româneasc în
împrejur rile din septembrie 1600 tratând, în numele domnului "i al fiului s u, cu turcii
care se preg teau s treac Dun rea55; apoi, la 26 iunie 1601, „Androne vistier” este unul
din membrii „locotenen#ei domne"ti” instituite dup „r scoala” izbucnit împotriva lui
Simion Movil , în a"teptarea revenirii lui Mihai56. Împrejur rile în care a murit Andronic
Cantacuzino înc mai ridic semne de întrebare. Acest eveniment se pare totu"i c a avut
loc cu pu#in timp înaintea datei de 4 noiembrie 1601, când capul unui „anume Andronic
Grecul” era adus la Poart ce c tre curieri moldoveni57.
Andronic a avut "apte copii, iar dup moartea sa cinci dintre ace"tia (mai pu#in
fetele m ritate cu domnii români aminti#i) au fost salva#i de prieteni, sau poate de rude,
fiind trimi"i în Creta la sora tat lui lor58. Ace"ti cinci fii ai lui Andronic erau Mihai, care, se
pare c a fost vistier în Moldova în timpul lui Miron Barnovschi, dar "i postelnic pe la 1621
sub Alexandru Ilia"59, ce moare la Constantinopol, unde a l sat un fiu, pe Dimitrie, ajuns
mai târziu domn al $ rii Moldovei; Dimitrie, care ajunge "i el în spa#iul românesc, întâlnit
într-un document muntean din 1623 de la Radu Mihnea, prin care domnul d satul
Fr sinetul, fost al lui Mihai Viteazul, lui „jupân Dumitrachi Cantacozino”60, instalat apoi
împreun cu so#ia sa în Crimeea, îmbr #i"ând religia mahomedan ; Toma "i Iordache
r ma"i în slujba Moldovei, înv #a#i, poliglo#i, pricepu#i în domeniul finan#elor "i al vie#ii
politice; "i Constantin61, ce ajunge mare postelnic "i cel mai apropiat dreg tor al lui Matei
Basarab timp de aproape 22 de ani. Probabil Ultimii trei s-au n scut în $ara Româneasc
dup 1591, îns doar despre cel mai mic, Constantin, "tim sigur c a venit pe lume în anul
1598, an precizat de epitaful grecesc s pat pe piatra de mormânt a postelnicului, ucis la 20
decembrie 1663, el tr ind de „13 ori câte 5 ani”, adic 65 de ani62.
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