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ÎNAINTA ŞII NOŞTRI, SFINłII BRÂNCOVENI, 
UN MODEL PENTRU NEAMUL ROMÂNESC 

- MUCENICIA EUROPEANĂ A ULTIMULUI CONSTANTIN -  
 

Probatoriul instanŃei otomane de judecată, potrivit căruia s-a purces la executarea în serie, unul după 
altul, a dinastiei Brâncovenilor, sună, după 300 de ani, la fel de stupid şi de neruşinat. Cuprinsul lui spune 
multe. N-a fost nepricepere, ci „eroare” voită şi controlată a instanŃei. În asemenea cazuri cu miză politică, 
ca şi astăzi! instanŃa fie ascunde motivaŃia sancŃiunii şi o promulgă cu întîrziere, sine diae, după ce 
condamnatului i s-a tăiat capul, fie, ca în cazul condamnării Brâncovenilor, pune în probatoriu pricini 
contrafăcute şi fapte imaginare.  

Iată-l ajuns pînă la noi graŃie lui Anton– Maria del Chiaro, şeful de cabinet al domnitorului valah.  
Citez:  
●,,… că întreŃinea corespondenŃă secretă cu Împăratul Austriei, cu Moscova, cu Polonia şi cu 

republica VeneŃiei, cărora procura ştiri privitoare la turci  
●… că împăratul Leopold, prin diploma dată la Viena în 30 Ianuarie 1695, declara în toată forma pe 

Brâncoveanu cu succesorii săi în linie bărbătească ca PrinŃ al Sfîntului Imperiu Roman, pentru serviciile 
însemnate aduse MaiestăŃii Sale Chesariene  

●… că, pentru acumulare de considerabile averi, a sărăcit Ńara prin grele asupriri şi impozite, 
neaflătoare pe timpul predecesorilor săi  

●… că, sub pretextul de a schimba aerul, locuia 9 pînă la 7 luni la Tîrgovişte, aducînd prin aceasta 
pagube, atît supuşilor săi cît şi traficului din Bucureşti, şi aceasta pentru a putea mai uşor fugii, într-o bună 
zi, cu toată familia şi bogăŃiile sale în Transilvania  

●… că, pentru acest scop a cumpărat multe moşii, pe una din ele pregătindu-se chiar clădirea unui 
mare palat  

●… că a depus sume mari, nu numai la Viena dar şi la VeneŃia, Ńinînd agenŃi în ambele locuri  
●… că fuga lui Toma Cantacuzino la Moscova, în 1711, a fost cu consimŃămîntul său  
●… că şi-a procurat din Viena timpane şi trîmbiŃe de argint, ceea ce era insolent, căci însuşi Marele 

Sultan nu le poseda  
●… că a bătut în Transilvania monede de aur în formă de medalii, cu valoare de la 2 pînă la 10 

galbeni una.” 1   
Cititorul celor nouă capete de acuzare va rămîne în veci consternat.  
Petrecută impudic ziua-n amiaza mare şi-n văzul şi auzul mai marilor întregii lumi orientale şi 

occidentale, istoria acestei jertfe cumplite contrastează enorm cu motivaŃia sa pitică.  
De aceea, continuă şi astăzi să dea pe dinafară şi să nu-ncapă în documentele şi mărturiile epocii. 

În ziua execuŃiei, au fost scoşi din închisoarea Şapte Turnuri la ora 5 dimineaŃa, doar cu cămăşile lungi pe ei 
şi în picioarele goale, grupaŃi toŃi şase, cu Rebelul Domnitor în mijloc, între cei doi fii mai vîrstnici, apoi 
purtaŃi pe lîngă zidurile înalte ale cetăŃii Constantinopolului timp de şase ore de mers pe jos, mai întîi prin 
suburbii mizere şi rău mirositoare, unde unii i-au împroşcat cu flegme, iar alŃii, mai miloşi, i-au căinat.  
Apoi au fost obligaŃi să defileze pe străzile Fanarului, cartierul high life al grecilor constantinopolitani, unde 
acelaşi Rebel avea castel. În fine, la amiază, au ajuns la locul de execuŃie ridicat pe malul Bosforului, şi au 
fost introduşi în ambianŃa unei scenografii stupefiante, în care teatralitatea fusese anume montată pentru a-i 
sublinia imensului popor adunat, dar mai cu seamă oficinelor occidentale şi bisericeşti, talia unică şi 
inegalabil exprimată a suprimării strălucitoarei şi ultimei resurecŃii valahe a bicefaliei împăraŃilor bizantini 
de altădată. 

Se pomeneşte că ziua execuŃiei era dominată de o lumină splendidă, că apele Bosforului sclipeau 
orbitor iar văzduhul era mai înmiresmat ca niciodată. Mai aflăm că Sultanul Ahmed aştepta cu înfiorare 
debutul execuŃiei pe marele eşafod în trepte, din proximitatea cortului său, că sîngele Ńîşnind din fiecare 
decapitat ca o arteziană, auzul şiroirii abundente şi şleaurile adînci ale sîngelui scurs îl aruncaseră pe Sultan 
într-un straniu extaz politic. 

A dat totul pentru credinŃă ortodoxă: averile, rangurile şi, în cele din urmă, viaŃa sa şi a copiilor săi. 
„AveŃi curaj, fiilor!”, şi-a încurajat băieŃii, înaintea morŃii.  

Acesta a fost Brâncoveanu Constantin: demn, cinstit, curajos şi creştin trăitor autentic.  
A depăşit dimensiunea raŃiunii umane de a înŃelege viaŃa aceasta, înscriindu-se prin sfîrşitul său, în 

registrul sfinŃilor martiri.  
Într-o societate asfixiată de libertinaj, cu valorile pierdute în rafturile bibliotecilor, inundaŃi de crize şi 

sărăcie, vin către noi, SfinŃii Martiri Brâncoveni.  
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În data de 15 august, a avut loc moartea mucenicească, la Constantinopol, a Voievodului łării 

Româneşti, decapitat împreună cu fiii săi, Constantin, Radu, Ştefan şi Matei, şi cu visternicul Ianache 
Văcărescu.  

A fost unul din cele mai cumplite momente pe care le-a cunoscut istoria României în dimensiunea 
credinŃei ortodoxe mărturisite la cel mai înalt nivel.  

Urcat pe tronul Munteniei în 1688, Constantin Brâncoveanu a domnit peste un sfert de veac, marcînd 
istoria neamului românesc şi a Bisericii prin numeroase ctitorii.  

După torturi cumplite, în ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului a anului 1714, de Sfînta Maria, 
cînd împlinea 60 de ani, iar Doamna Maria, soŃia, îşi serba onomastica, Constantin Brâncoveanu a fost ucis. 

La moment, erau prezenŃi sultanul Ahmed al III-lea, marele vizir Gin Ali, reprezentanŃii 
creştinătăŃii apusene FranŃa, Anglia, Imperiul Habsburgic, Rusiei, care nu refuzaseră invitaŃia 
chiar în ziua de Sfînta Maria, alături de numeroşi privitori.   

Sultanul le-a oferit viaŃa dacă trec la mahomedanism.  
„Împărate! Averea mea, cît a fost, tu ai luat-o, dar de legea mea creştină nu mă las! În ea m-am născut şi am 
trăit, în ea vreau să mor. Pămîntul Ńării mele l-am umplut cu biserici creştineşti şi, acum, la bătrîneŃe, să mă 
închin în geamiile voastre turceşti ? Nu, Împărate! Moşia mi-am apărat, credinŃa mi-am păzit. În credinŃa 
mea vreau să închid ochii, eu şi feciorii mei”.  

Apoi şi-a încurajat fiii astfel : „Fiilor, aveŃi curaj ! Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta 
pămîntească. Nu ne-au mai rămas decît sufletele, să nu le pierdem şi pe ele, ci să le aducem curate în faŃa 
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sîngele nostru !”  
Primul fu decapitat visternicul Ianache Văcărescu, apoi cei patru fii ai Domnului Constantin, Ştefan, Radu şi 
micuŃul Matei (11 ani).  

La 20 Iunie 1992 Biserica Ortodoxă Română a canonizat pe Martirii Brâncoveni, stabilindu-le zi de 
pomenire la 16 August (pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii Domnului) 

 
1.Anton-Maria del Chiaro Fiorentino, RevoluŃiile Valahiei, text reeditat de Nicolae Iorga, traducere 

S. Cris-Cristian, ViaŃa Românească, 1929, Iaşi.  
  


