
\&quot;Suntem ca roata cand da devale si nu se poate opri\&quot;
Cu multi ani in urma, la istorie, am invatat ca domnitorul Tarii Romanesti, Constantin Brancoveanu
(1688-1714) a fost mazilit si ucis, impreuna cu fiii lui pentru ca a refuzat sa renunte la credinta ortodoxa
si sa devina mahomedan. Recent, citind cronicarii si povestile martorilor vremii, am aflat ca n-a fost chiar
asa.
  
  Constantin Brancoveanu a fost urcat pe tron in 1688 dupa ce predecesorul sau, Şerban Cantacuzino, a
murit otravit de fratii sai, Constantin si Mihai, fiind sprijinit de acestia, carora le era nepot de sora. A fost
un domn dibaci in diplomatie, dandu-se cand cu nemtii, cand cu turcii, cand cu rusii, dupa imprejurari,
dar si sustinator al culturii si artelor, finantand construirea de biserici si palate (creand un stil care-i poarta
numele) in Bucuresti, Targoviste si in tara. A fost un bun gospodar, nu numai al averii publice, ci si al
celei personale. Cand ai 11 fete si baieti - impreuna cu doamna lui, Maria, trebuie sa te gandesti la
viitorul lor. Dintre cei patru fii, doi erau casatoriti cand s-a napustit urgia otomana pe familia lor:
Constantin cu Anita Bals, fata marelui vornic Ionita din Moldova, Ştefan cu Balasa Cantacuzino, o ruda
de-a lui, Radu era logodit cu fiica lui Antioh Voda Cantemir, iar Matei avea doar 14 ani. Pe cele fete a
apucat sa le marite cu boieri din tara sau greci. Cel ce l-a dus spre pierzanie a fost varul sau, spatarul
Toma Cantacuzino, cu o parte din boieri si 12.000 de oameni in tabara rusilor, aflati in conflict cu turcii.
Marele vizir Mehmed Baltazi ar fi zis atunci (1711): "luda cel de Brancoveanu m-a vandut". N-a fost
mazilit atunci, turcii mai pasuindu-l trei ani, ca sa aiba toate dovezile ca Brancoveanu nu le era fidel, iar
acesta nu banuia nimic ce se urzea impotriva lui. intr-una din predicile sale, Antim Ivireanu, mitropolitul
Ţarii Romanesti, spunea: "Suntem ca roata cand da devale si nu se poate opri". Cantacuzinii, cei care, de
fapt, l-au urcat pe tron s-au intors impotriva lui. Nici proiectata casatorie a lui Radu cu fata lui Antioh si
nepoata lui Dimitrie Cantemir nu putea fi pe placul turcilor. Ali Pasa, vizirul, ii spunea unui prieten: "Nu
stiu ce sa cred de voievodul Valahiei, sa-l apreciez ca pe un om bun, deoarece imi trimite daruri sau,
vazand toate parele adunate impotriva lui, s[ cred ca e om rau. Va trebui supravegheat pentru a lua
m[surile cuvenite". Brancoveanu i-a scris vizirului despre logodna si proiectata casatorie, iar acesta i-a
raspuns ca n-are nimic impotriva, asa ca poate sa aduca la Bucuresti viitoarea mireasa. Era iarna lui 1714.
Turcul i-a intins domnitorului o cursa, pentru ca, in saptamana patimilor, a venit Mustafa Aga, unul dintre
cei mai vechi prieteni ai lui Brancoveanu,care i-a citit firmanul sultanului de mazilire. A fost arestat si, in
locul liber, a fost pus Ştefan Cantacuzino, varul sau primar. Aga Mustafa i-a luat, impreuna cu
Brancoveanu, sa-i duca la Stanbul, pe Maria, soata domnului, cei patru fii, patru gineri, una dintre nurori,
Anica, nevasta fiului cel mare, in brate cu fiul lor de 7 luni. Totul s-a facut in graba si mare taina, pentru
ca, la Constantinopol, numai cativa initiati stiau de mazilire. Au ajuns in 17 aprilie 1715 si Brancoveanu
spera sa fie dus la unul dintre palatele lui. Cand colo, a fost dus la vestita inchisoare Edicule, dezbracat si
aruncat intr-o celula intunecoasa, sub pamant. Aceeasi soarta au avut-o fiii si ginerii, numai femeile fiind
tratate mai bland, inchise intr-o incapere a unuia din cele sapte turnuri ale puscariei.
  
  Mai departe, sa-i dam cuvantul cronicarului: "incepura caznele, pentru a face pe Brancoveanu sa
marturiseasca, pana in cel mai mic amanunt, averea lui, din ce se compune, unde sunt toate sculele, in ce
banci din ce tari are banii depusi. Trei luni, patru aproape, au tinut torturile acestea: fier ros pe piept,
cercuri in jurul capului (...) Pe la sfarsitul lui iunie, deodata, fu scos de la Edicule si, impreuna cu toata
familia, instalat in palatul tarii (Vlah-Serai). I se dadu nadejdea ca va putea recapata domnia si daca nu el
insusi, in tot cazul, fiul sau Constantin. Fericit, Brancoveanu incepu corespondenta cu comandantul
Sibiului si cu Apostol Manu, omul sau de afaceri, cu privire la averea pe care inca n-o marturisise.
Scrisorile fura interceptate si visul de fericire se narui. La 28 iunie fura mutati cu totii din nou la Edicule.
Torturile reincepura, in prezenta sotiei, fiilor si ginerilor. Se marturisira atunci alti bani, alte comori, alte
juvaiere, dar oricat de multe ar fi spus, turcii nu-l mai credeau (...) in 15 august, la ora 9 dimineata,
Brancoveanu, cei patru fii ai sai si ginerele Enache Vacarescu fura adusi dezbracati la camasa in fata
seraiului (...) De jur imprejurul pietei erau siruri de ieniceri, care pazeau ordinea in populatia ceea, o mare

Pagina 1 / 2



de oameni, venita sa-si potoleasca instinctul placerii bestiale de-a vedea curgand sange. intr-un capat, in
galeria acoperita a unuia din chioscurile sale, sedea sultanul, privind la crimele ce ordonase. in mijlocul
pieei erau cei 6 condamnati. Gadele, cu sabia ascutita scoasa din teaca, gata sa secere capetele, statea mai
la o parte. Cand il vazu apropiindu-se batranul voievod, care chiar in ziua aceea implinise 60 de ani, facu
o scurta rugaciune si apoi, intorcandu-se spre fiii sai, ii imbarbat[: "Fiti viteji, fetii mei. Am pierdut tot
ce-am avut, macar sufletele sa ni le mantuim. Capul lui Vacarescu cazu cel dintai, apoi pe rand al lui
Constantin, al lui Stefanita si al lui Radu - mirele. Zapacit de spaima, Mateias, cel mic, un copil de 14
ani, se arunca in genunchi, rugand pe sultan sa fie iertat: "Da-mi voie sa-mi traiesc tineretele. Mai bine
vreau sa fiu mahomedan, decat sa mor nevinovat!" Chioscul sultanului fiind departe de mijlocul pietei,
cuvintele copilului ii fura transmise si, in inalta-i generozitate, padisahul trimise un om la Brancoveanu
sa-l intrebe daca ingaduie fiului sa-si schimbe legea pentru a-si pastra viata. Inima batranului tata se
impietrise de atata durere: "Nu", raspunse, din sangele nostru nimeni nu si-a pierdut credinta. Sa plateasca
nenorocitul acesta cu viata cinstea pe care voia s-o piearda." Şi calaul reteza si capul acestui biet copil. in
spatele randurilor de ieni-ceri, plangeau femeile. Constantin Brancoveanu ingenunche si-si pleca singur
capul sub sabie. Cand lovi calaul, capul ramase spanzurat de trup (...)".
  
  Asta-i istoria sfarsitului lui Constantin Brancoveanu, omorat nu pentru ca n-a vrut sa-si scnimbe credinta
ci pentru ca turcul sa-i ia averile si pentru ca incercase sa-l insele pe acesta. Oricum, nu multi romani din
zilele noastre s-ar purta ca el intr-o situatie limita.

Cuvinte cheie: romanesti  bucuresti  istoria  sibiul  constantin  apus  moldova  despre  cazul  dna  bac
mireasa  durere  martori  saptamana patimilor  casatorie  tort  bara
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