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storia românilor este dominatã, la sfîrºitul sec.
al XVII-lea ºi primele decenii ale celui urmãtor,
de puternica personalitate a voievodului Þãrii
Româneºti, Constantin Brâncoveanu. Îndelungata sa
domnie, începutã la 29 octombrie 1688 ºi încheiatã în
mod tragic în anul 1714, în ziua de 15 august, corespunde unor importante transformãri economice,
sociale, politice ºi culturale.
Dupã cum a existat o epocã a lui Mircea cel Bãtrîn,
ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul sau Matei Basarab,
prin amploarea faptelor lor politice sau militare, tot aºa
a existat o epocã a lui Constantin Brâncoveanu.
Aceasta se deosebeºte însã de celelalte prin natura
metodelor politice, Brâncoveanu Vodã încheind epoca
voievozilor rãzboinici ºi începînd etapa negocierilor
diplomatice ºi a stabilirii de relaþii personale cu conducãtorii politici ai lumii de atunci.
Constantin s-a nãscut în anul 1654, în satul
Brâncoveni, fostul judeþ Romanaþi, fiind nepot al
voievodului ªerban Cantacuzino. A rãmas orfan de
mic, tatãl sãu fiind omorît în februarie 1655, în timpul
rãscoalei seimenilor ºi dorobanþilor, ridicaþi împotriva
domniei. Astfel, Constantin a fost crescut de mama sa,
de bunica dupã tatã, Pãuna Greceanu, ºi de unchiul
sãu, stolnicul Constantin Cantacuzino, ceea ce i-a
prilejuit primirea unei educaþii alese. Copilãria ºi-a
petrecut-o în casele pãrinteºti din Bucureºti,
deprinzînd carte greceascã ºi latineascã, dovedindu-se
iscusit la învãþãturã. Murind cei doi fraþi ai sãi mai
mari, toatã moºtenirea pãrinteascã rãmîne tînãrului
Cantacuzino. Se cãsãtoreºte cu Marica, nepoata lui
Antonie Vodã din Popeºti. În 1678, unchiul sãu,
ªerban Cantacuzino, ajunge domnitor, astfel cã tînãrul
Constantin este înaintat vel-logofãt, cea mai înaltã
treaptã a ierarhiei boiereºti. Avînd ºi o avere însemnatã, acesta avea deci o situaþie mulþumitoare. Cu toate
cã nu a rîvnit niciodatã la tronul Munteniei, a fost
nevoit sã primeascã ungerea ca domnitor, la aceasta
contribuind boierii þãrii, împreunã cu mitropolitul
Teodosie ºi cu Patriarhul Ecumenic, cu toþii preþuindul pentru alesele sale calitãþi, intelectuale ºi morale.
Cu toate cã situaþia þãrii, aflatã între cele trei mari
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Imperii aflate în conflict permanent (Habsburgic,
Þarist ºi Otoman), Constantin Brâncoveanu a reuºit,
cu tact ºi înþelepciune, sã pãstreze o vreme un climat
de liniºte ºi de prosperitate. În aceastã perioadã,
voievodul s-a dedicat realizãrii de lucrãri cu rezonanþã
culturalã ºi spiritualã, în special ctitoririi unor
aºezãminte laice ºi bisericeºti de mare însemnãtate ºi
valoare spiritualã ºi arhitecturalã. Astfel, au fost
înãlþate bisericile de la Potlogi ºi Mogoºoaia, mãnãstirile Hurezi ºi Brâncoveni, precum ºi palatul de la
Mogoºoaia, care se distinge prin stilul arhitectural
Brâncovenesc, devenit renumit. Prin aceasta,
Constantin Brâncoveanu a ctitorit epoca cea mai
strãlucitã a culturii noastre româneºti.
De asemenea, Voievodul a trimis ajutoare ºi danii
substanþiale cãtre creºtinii aflaþi în afara hotarelor þãrii,
în Moldova, Transilvania, precum ºi la Locurile
Sfinte. Averea lui imensã însã, rîvnitã de turci, precum
ºi intrigile de la Curte, i-au grãbit sfîrºitul. Dar, astfel,
voievodul ºi-a încununat fruntea lui, ca ºi a celor 4
feciori ºi a lui Ianache Vãcãrescu, primul sãu sfetnic ºi
dregãtor, care era ºi unchiul soþiei sale, cu sfîntul nimb
al muceniciei pentru credinþa ortodoxã, pe care nu a
pãrãsit-o nici în faþa cãlãului. Astfel, în apropierea
Paºtelui anului 1714, printr-un trimis al Înaltei Porþi,
care a sosit la Bucureºti, lui Constantin Brâncoveanu i
se pune pe umãr nãframa de mãtase neagrã, semnul
maziliei. A fost dus împreunã cu familia ºi o parte din
averi la Constantinopol, unde va fi închis în sumbra
închisoare Edicule (Închisoarea celor ºapte turnuri).
Aici au fost þinuþi închiºi vreme de 4 luni, fiind supuºi
la cele mai cumplite chinuri. În temniþã, domnitorul ºi
fiii sãi au fost torturaþi într-un mod aproape imposibil
de imaginat în zilele noastre. Astfel, cronicarul spune
cã, pe lîngã butucii în care le-au fost prinse mîinile ºi
picioarele, li se cresta pielea capului, presãrîndu-se
apoi sare, li se ardeau pieptul ºi tãlpile cu fierul roºu,
erau bãtuþi cu bestialitate în fiecare zi. ªi tot acest
tratament nu avea decît un singur motiv: pentru a mãrturisi unde ºi-au ascuns averile. Dupã cele patru luni
de torturã, ostaticii au fost mutaþi în închisoarea
Bostangi Baºa, unde erau închiºi numai înalþii demni 15

tari. ªi aici au urmat alte serii de torturi, tot în scopul
jefuirii de avere. În cele din urmã, muftiul a reuºit sã
obþinã graþierea ostaticilor, dar cu condiþia trecerii la
mahomedanism. Însã bãtrînul voievod va refuza cu
bãrbãþie ºi curaj, ca ºi cei dimpreunã cu dînsul, drept
pentru care au fost condamnaþi la moarte prin decapitare, în data de 15 august 1714. Aceastã zi era menitã
sã le adînceascã ºi mai mult durerea din suflet, fiind ºi
Praznicul Adormirii Maicii Domnului, dar ºi ziua onomasticã a voievodului, care împlinea 60 de ani.
Astfel, Brâncoveanu, împreunã cu toate rudeniile
lui, au fost scoºi din temniþã, numai în cãmãºi, cu
capetele descoperite, ºi purtaþi în lanþuri pe uliþele
Constantinopolului, ca niºte fãcãtori de rele, spre locul
de execuþie Ialy-Kioºc, din apropierea marelui serai.
De faþã erau, pe lîngã ºirurile de ieniceri ºi mulþimea
de popor îngrozitã, ºi sultanul Ahmed al III-lea, crudul
sãu vizir, Gin Ali, precum ºi ambasadorii mai-marilor
puteri europene de atunci, invitaþi special la macabrul
spectacol. Cumplita dramã n-a durat decît un sfert de
ceas, dupã spusele unor martori oculari. Cãlãul i-a pus
în genunchi pe toþi ºase, la o oarecare distanþã unul de
altul, li s-au scos bonetele, li s-a îngãduit sã-ºi facã o
micã rugãciune. Del Chiaro pãstreazã urmãtoarele
cuvinte de îmbãrbãtare ale lui Brâncoveanu: „Fiii mei,
fiþi curajoºi, am pierdut tot ce am avut în aceastã lume,
cel puþin sã salvãm sufletele noastre ºi sã ne spãlãm
pãcatele cu sîngele nostru”. Sub prima loviturã de
paloº a cãzut capul vistiernicului Ianache Vãcãrescu,
apoi al fiului mai mare al lui Brâncoveanu, apoi cele
ale lui ªtefan ºi Radu. Cînd cãlãul a ridicat paloºul sã
taie capul copilului Mateiaº, de doar 11 ani, acesta,
înspãimîntat, s-a rugat sultanului sã-l ierte, fãgãduind
cã se va face musulman. Dar bãtrînul tatã ºi-a îmbãrbãtat astfel copilul: „Din sîngele nostru n-a mai fost
nimeni care sã-ºi piardã credinþa. Dacã este cu putinþã,
mai bine sã mori de o mie de ori decît sã-þi renegi credinþa strãmoºeascã pentru a trãi cîþiva ani mai mulþi pe
pãmînt.”. Copilul, ca renãscut, îºi puse liniºtit gîtul pe
tãietor ºi-i zise cãlãului: „Vreau sã mor creºtin:
loveºte”, iar acesta îi tãie capul. La capãtul acestor
imagini cutremurãtoare pentru sufletul oricãrui tatã,
capul lui Constantin Brâncoveanu nu s-a putut dezlipi
de trup la lovirea cãlãului, ºi astfel cei ºase martiri ºiau încredinþat viaþa în mîinile Celui care a fost mãrturisit. Apoi, trupurile celor ºase eroi ai credinþei au fost
tîrîte pe uliþi ºi aruncate în apele învolburate ale
Bosforului, iar capetele au fost înfipte la prima poartã
a seraiului, unde au stat trei zile, dupã care ºi ele au
urmat trupurilor. Pe ascuns, creºtinii au adunat ce se
mai putea recupera din trupurile celor ºase martiri ºi
le-au dus în tainã de le-au îngropat, nu departe de
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Constantinopol, în insula Halchi, în biserica mãnãstirii
Maicii Domnului, pe care Domnitorul Brâncovean o
ajutase cu ceva timp mai înainte.
Soþia marelui domnitor a stat închisã la
Constantinopol pînã în luna martie anul 1715, cînd a
fost exilatã la Kutai, pe malul estic al Mãrii Negre, de
unde a fost eliberatã ºi a venit în þarã, în anul 1716.
Apoi, doamna Marica, în anul 1720, a adus în þarã
osemintele soþului ei, în timpul domniei lui Nicolae
Mavrocordat, ºi le-a înmormîntat în biserica Sfîntul
Gheorghe Nou, între mormîntul lui Ion Mavrocordat ºi
cel al lui Grigorie Brâncoveanu. Nu s-a scris numele
voievodului pe lespedea de pe mormînt de teama turcilor, dar pe aceasta se poate distinge, sãpatã în piatrã,
stema Þãrii Româneºti, ca semn cã acolo odihneºte
domnitorul acesteia.
La iniþiativa fostului Patriarh al României Miron
Cristea, în anul 1934, cu prilejul praznicului Sfinþilor
împãraþi Constantin ºi Elena, sicriul cu osemintele lui
Constantin Brâncoveanu a fost strãmutat din biserica
Sfîntul Gheorghe Nou ºi depus în Paraclisul Patriarhal,
pentru a se sãvîrºi cuvenita slujbã de pomenire. A
doua zi a urmat o procesiune, în cadrul cãreia sicriul cu
cinstitele oseminte a fost purtat, în sunetele clopotelor
bisericilor, de-a lungul a mai multor strãzi din
Bucureºti, ºi repus în biserica Sfîntul Gheorghe Nou,
unde se aflã ºi astãzi. Prin aceasta, s-a dat cuvenita cinstire celui care, vreme de un sfert de veac, a ºtiut sã
conducã în mod autonom þara lui, deºi condiþiile
vremii erau vitrege, a reuºit sã ridice prestigiul cultural al Þãrii Româneºti ºi, mai ales, a ºtiut sã moarã pentru credinþa strãbunã, în acest fel dovedind încã o datã
întregii lumi cã românii au avut parte ºi de conducãtori
destoinici, ridicaþi la rangul sfinþeniei.
La 20 iunie anul 1992, Biserica Ortodoxã Românã,
la iniþiativa Patriarhului României Teoctist Arãpaºu, a
canonizat pe Martirii Brâncoveni, fixîndu-le zi de
pomenire la 16 August (pentru a nu coincide cu
Praznicul Adormirii Maicii Domnului). În zilele de
15-16 August 1992 au avut loc la Bucureºti ºi
Mãnãstirea Hurezi, din judeþul Vîlcea, ceremoniile de
proclamare a canonizãrii Sfinþilor Martiri Brâncoveni,
în prezenþa membrilor Sfîntului Sinod ºi a mii de credincioºi, care-ºi arãtau evlavia faþã de singurul domnitor român care a preferat moartea muceniceascã ºi
martiricã decît sã renunþe la credinþa strãmoºeascã ºi
autenticã, în Iisus Hristos… În anul acesta, 2014, se
împlinesc 300 de ani de la sfîrºitul mucenicesc ºi martiric al Sfinþilor Brâncoveni, motiv ºi prilej pentru
Biserica Ortodoxã Românã, la iniþiativa Pãrintelui
Patriarh Daniel, sã declare acest an drept unul jubiliar,
omagial ºi comemorativ…
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