
Transcript – Constantin Brăncoveanu – diplomat, domnitor, martir i sfânt, 22 mai 2014ș

tefan Oan ăȘ ț :  În  numele  Funda iei  Europene Titulescu  vă mul umesc  pentru participarea laț ț

dezbaterea noastră i,  în acela i  timp,  mul umesc călduros domnului academician Constantinș ș ț

Bălăceanu-Stolnici i doamnei profesor Georgeta Filitti pentru că ne-au onorat cu prezen a iș ț ș

pentru – sper – interesanta dezbatere pe care o vom avea astăzi.

Tema dezbaterii este legată de Sfin ii Brâncoveni, dar în mod special de activitatea diplomatică aț

domnitorului  Brâncoveanu.  A a  cum  bine  ti i,  anul  acesta  se  omagiază  300  de  ani  de  laș ș ț

martirajul pe care Sfin ii Brâncoveni l-au făcut în 15 august 1714 – pot să spun – într-un gestț

sublim de jertfă, de credin ă pentru neam i pentru religia ortodoxă. Nu îmi pot permite să-iț ș

introduc eu pe domnul academician i pe doamna profesor.ș

 Făcând o mică glumă – pentru a destinde atmosfera – ieri, în fa a Bisericii Domni a Băla a, înț ț ș

momentul în care a trecut convoiul cu moa te, o tânără ziaristă de la ProTV se îndreaptă cătreș

domnul academician i îl întreabă dacă este din Bucure ti i ce părere are despre eveniment. Euș ș ș

nu îmi pot permite să îl introduc pe domnul Bălăceanu, a a că rolul meu va fi mai redus înș

această discu ie i îmi permit să dau cuvântul domnului academician Bălăceanu-Stolnici. ț ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Eu vă mul umesc că m-a i invitat aici. E un subiect interesant,ț ț

pentru  că Brâncoveanu într-adevăr  a  fost  sărbătorit  ca  una din  personalită ile  importante  aleț

ortodoxiei noastre. Suntem aici, într-un institut de politică externă, i e bine să ne amintim că aș

fost i un diplomat. i a fost poate unul dintre diploma ii cei mai subtili pe care îi cunoa tem înș Ș ț ș

istoria noastră. Sigur, s-a scris foarte mult despre Brâncoveanu i s-a scris i de bine, s-a scris iș ș ș

de foarte bine, s-a exagerat uneori, dar noi nu mergem spre o mitologie na ionalistă, ci spre oț

punere în discu ie a realită ii istorice. i din acest punct de vedere, în afară de faptul că este unț ț Ș

martir  al  Bisericii  Ortodoxe  Române,  este  o  personalitate  importantă  a  diploma iei  ărilorț Ț

Române i a poporului nostru. ș

Eu cred că a fost i ajutat de contextul politic al vremurilor, pentru că domnia lui de 26 de ani s-aș

petrecut într-un moment extrem de interesant pentru spa iul acesta al nostru. Ajunge la domnie laț

5 ani după terminarea Asediului Vienei, deci după ce Imperiul Otoman era clar că decade, de iș
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decaden a Imperiului Otoman e mai veche, a început cu Lepanto, s-a continuat cu bătălia de laț

Saint Gothard, dar era clară decaden a Imperiului Otoman. Începe ceea ce s-a numit în istorieț

„boala Imperiului Otoman”. Acesta e un aspect. 

Al doilea aspect în care i-a condus el activitatea a fost o cre tere foarte semnificativă a puteriiș ș

Imperiului Romano-German. Reprezentan ii Casei Austriei au avut grijă, printr-o economie maiț

modernă,  să- i  îmbogă ească  nivelul  economic,  i  au  avut  o  armată  foarte  bine  constituită,ș ț ș

condusă  de  personalită i  mari:  Eugeniu  de  Savoia  i  al ii.  i  profitând de  această  scădere  aț ș ț Ș

poten elor militare, în special ale Imperiului Otoman, asistăm la începutul unei mari ofensive aț

Austriei spre sud-estul european. Ăsta e al doilea element. 

Al treilea element, care ne-a încurcat într-un fel, este dorin a imperioasă a Fran ei de a împiedicaț ț

orice expansiune a Imperiului Austriac. i atunci, în confruntarea aceasta dintre Austria i Turcia,Ș ș

Turcia s-a văzut sus inută de Ludovic al XIV-lea, care avea la Constantinopol pe Castagneres iț ș

care  a  fost  unul  din  elementele  importante  care  au  influen at  raportul  de  for e  de  aici.  Iarț ț

Constantin Brâncoveanu s-a găsit în fa a unei situa ii la care nu se a tepta, la care nimeni nu seț ț ș

a tepta: apari ia Rusiei Imperiale. Iată că apare acest personagiu, într-un fel pitoresc, Petru celș ț

Mare – mai ales după moartea fratelui lui – care are o cu totul altă viziune: ia să transform eu

statul  meu  –  care  e  un  stat  mic,  de  stepă,  oriental  –  cum vre i  să  spune i  –  într-o  putereț ț

europeană.  i se angajează într-o politică expansivă, din fericire în două direc ii: una majoră,Ș ț

spre Marea Baltică, care duce la confruntările lui cu Suedia, i alta spre sud-est, mai ezitantă, maiș

experimentală, că ăsta a fost necazul: hai să tatonez, să vad dacă nu pot să profit i eu de pe urmaș

decăderii Imperiului Otoman. Ăsta a fost elementul care l-a pierdut, în fond, pe Brâncoveanu. iȘ

această mare complica ie externă s-a găsit i în interior cu ni te probleme. Pe de-o parte, era oț ș ș

partidă  austriacă  foarte  puternică,  care  fusese  creată  de  erban  Cantacuzino,  împreună  cuȘ

ginerele lui, Constantin Bălăceanu, era o partidă pro-otomană, i era o partidă care se constituiaș

atunci, pro-rusă, în care s-au angajat Cantacuzinii, lumea uită lucrul acesta. Dacă vă uita i laț

portretele Cantacuzinilor, i la cele de la Horezu, i la cele de la Sinaia, vede i că Cantacuziniiș ș ț

sunt boieri cu bărbile rase. Asta era o modă pe care o introdusese Petru cel Mare. i mai era oȘ

presiune asupra lui Brâncoveanu, care venea de la ierarhii Bisericii Ortodoxe. Ierarhii Bisericii

Ortodoxe care l-au presat  foarte mult,  mai  ales prin Dositei  i  Hrisant Nottara.  Ace tia erauș ș

patriarhi ai Ierusalimului, dar stăteau mai mult pe aici, pentru că erau implica i în Academiileț
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domne ti. Era i mitropolitul de aici, mitropolitul Teodosie, apoi mitropolitul Antim Ivireanul.ș ș

Ace ti patriarhi i ace ti ierarhi îl împingeau să fie atent în politica lui să nu trădeze ortodoxia. iș ș ș Ș

atunci, începuturile lui diplomatice sunt: stai să repar ceea ce a făcut erban Cantacuzino cuȘ

Constantin Bălăceanu, câ tigând bătălia de la Zărne ti, î i întăre te pozi ia ca domnitor, că i astaș ș ș ș ț ș

a fost o problemă de dibăcie foarte mare. Acum mi-a venit în minte. Dacă vorbesc prea mult te

rog să mă tragi de mânecă. 

Georgeta Filitti: Te trag eu.

Constantin Bălăceanu-Stolnici: E, hai, spune tu!

Georgeta Filitti: Nu, nu, nu. Ă tia-s Bălăcenii tăi, a a că spune.ș ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: erban Cantacuzino nu se tie dacă a murit de moarte bunp sauȘ ș

dacă a fost omorât de către Cantacuzini. Pentru că lor le era teamă că angajarea aceasta spre

Austria o să fie nefericită pentru noi, fiindcă trupele turce ti, aliate cu cele tătăre ti – pentru căș ș

tătarii mai erau atunci destul de puternici – erau mai puternici. i, totu i, Bălăceanu continuăȘ ș

politica lui, se duce cu misiunea lui la Viena, dar aduce în ară trupele austriece ale generaluluiț

Donat  Heissler,  care  era  unul  dintre  generalii  mari  ai  Austriei.  Ocupă  aproape  toată  araȚ

Românească, chiar i Bucure tiul. Ce face Brâncoveanu? Îl invită la masă, la Drăgăne ti, îi dî oș ș ș

masă i îi spune: domnule, eu sunt foarte prieten cu Austria, eu nu pot să fac altceva, turcii suntș

foarte puternici. i aruncă a a, ca o pastilă: i mai sunt i tătarii; am aflat că tătarii au i plecatȘ ș ș ș ș

din Bugeac i vin încoace. Heissel cuno tea violen a trupelor tătare, tia posibilită ile sale, cândș ș ț ș ț

aude asta se întoarce la Bra ov i spune: trebuie să plecăm. i se retrage cu toată armata în araș ș Ș Ț

Bârsei, cu familia lui Bălăceanu, care conducea toată această opera iune, cu nevasta lui erbanț Ș

Cantacuzino,  cu Iordache Cantacuzino, care pierduse domnia,  i  pleacă.  Într-o singură frază,ș

aruncată cu abilitate, a scăpat i de trupele de ocupa ie, a scăpat i de pretendentul la domnie i aș ț ș ș

scăpat i de adversarul său politic. ș

Dar, se treze te cu altă situa ie. Poarta îl impunea pe ș ț Imre Tököli, care era eful Curu ilor. Astaș ț

era  o  partidă  maghiară  anti-austriacă.  i  să  îl  facă  pe  acesta  domnitor  al  ării  Române ti.Ș Ț ș

Brâncoveanu  scoate  din  mânecă  o  altă  carte,  zice:  nu,  domnule,  a  murit  Apafi,  principe  în

Transilvania, dacă a murit Apafi în Transilvania, tronul e liber; ia să-l punem noi pe Tököli acolo,

că e mai în spa iul lui cultural. i a a a montat această expedi ie militară, condusă de serascherulț Ș ș ț
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de la Giurgiu, de fiul hanului tătăresc i de pu ine armate muntene ti, dar conduse de putecariiș ț ș

români care tiau potecile peste Carpa i. i nu trece prin Pasul Branului, trece peste mun i i îiș ț Ș ț ș

surprinde pe cei din armata austriacă, pac s-au pomenit cu armatele turce ti acolo. i bineîn elesș Ș ț

bătălia a fost câ tigată de ei, turcii au murit, Bălăceanu a murit, Tököli a fost numit domnitor iș ș

Brâncoveanu s-a găsit lini tit.ș

i  atunci  începe  epoca  lui  de  construc ie  politică,  financiară,  fiindcă  el  a  schimbat  politicaȘ ț

financiară în această zonă, i-a îndreptat de la economia feudală spre o economie modernă. El

însu i dând exemplu, i-a pus banii în băncile occidentale, făcea o exploatare cu totul altfel aș ș

mo iilor lui, a făcut marea lui revolu ie culturală prin crearea Academiilor Domne ti, lumea uităș ț ș

acest lucru. Aceste Academii Domne ti au fost o universitate care a creat elite române ti de laș ș

1714, până la 1821, când Caragea Vodă a desfiin at aceste Academii. i, bineîn eles, opera saț ș ț

teologică  –  să  spunem  a a  –  sus inând  Biserica  Ortodoxă  din  ara  Românească,  Bisericaș ț Ț

Ortodoxă din Balcani. El a sus inut Biserica Ortodoxă din Peninsula Balcanică, din Orientul deț

Mijloc, până la Sfânta Ecaterina, unde a dat bani mul i i unde se găse te unul dintre cele maiț ș ș

frumoase portrete ale lui. i a mai făcut ceva care se uită: a sus inut Biserica Ortodoxă în fa aȘ ț ț

ofensivei catolice, care atunci a început pentru crearea Bisericii Unite. El a finan at pe Atanasieț

Anghel, înainte ca să treacă la Biserica Unită, dar după ce a trecut la Biserica Unită a sprijinit

ortodoxia,  a  donat  o  mo ie,  mo ia  de  la  Meri ani,  de  lângă  Pite ti,  a  donat-o  Mitropolieiș ș ș ș

române ti din Ardeal. Deci, prin politia lui na ională el a sus inut ortodoxia românească, i se uităș ț ț ș

acest lucru. i a avut acest răgaz, căutând în acela i timp să restabilească i pozi ia sa fa ă deȘ ș ș ț ț

turci, i a reu it, fiindcă sultanul l-a chemat la Adrianopol, i-a dat un hati erif prin care l-a numitș ș ș

domnitor pe toată via a, în fine, faptul însă i că l-a primit în audien ă era ceva enorm. A reu it să-ț ș ț ș

i ademenească i pe austrieci, austriecii i-au dat titlul de Principe al imperiului, prin abilitatea luiș

ca adversar politic i-au dat drepturi de azil politic. El a investit bani mul i, a cumpărat mo ii, aț ș

depus bani, el îl avea pe Apostol Manu care îi făcea toate treburile financiare, îi tatona, se solosea

se spioni, în special călugări, pentru a vedea care este situa ia adevărată cu ru ii.ț ș

Eh, a avut ghinionul că nu a fost sus inut de familia lui. ț

tefan Oan ăȘ ț : Aici ar fi de dezbătut, împreună cu doamna Filitti, raportul pe care l-a avut cu

familia Cantacuzino, pentru că domnia o preia pe nea teptate, el nedorindu- i această domnie, înș ș

ziua de 29 octombrie 1688, când este convins sau aproape obligat de unchii săi,  care l-au iș
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crescut, pentru  că el a rămas orfan la vârsta de un an, prin uciderea dramatică a tatălui său, Preda

Brâncoveanu,  căsătorit  cu Păuna Greceanu,  i  preia  această  domnie  sus inut  sau  convins  deș ț

unchiul său, Constantin Cantacuzino, care în acel moment considera că tronul nu era sigur pentru

familia  Cantacuzino,  i  î i  dorea  –  dacă  nu  gre esc  –  un  domnitor-tampon  în  persoana  luiș ș ș

Brâncoveanu.

Georgeta Filitti: Trebuie să spunem totu i câteva lucruri, fiindcă istoria noastră e plină de fapteș

contrazicătoare.  Partida  na ională,  în  acest  moment  în  ara  Românească  este  animată  deț Ț

Cantacuzini. Dar vai, Cantacuzinii sunt greci. E adevărat că sunt greci, dar treuseră ani buni de la

căderea  Constantinopolului  i  de  când,  veni i  în  ară,  nu  numai  că  se  împământeniseră,  darș ț ț

lucraseră  pentru  această  ară,  i  erban Cantacuzino rămâne totu i  unul  din  domnii  cei  maiț ș Ș ș

interesan i. El însu i, sim indu- i sfâr itul aproape - ti i, nouă ne face plăcere să spunem sau săț ș ț ș ș ș ț

gândim că ar fi fost otrăvit – n-a fost otrăvit, a murit de moarte bună. El avea în spinare i oș

poveste foarte romantică, care era foarte frumoasă, foarte omenească. Era îndrăgostit până peste

poate de so ia domnului Moldovei, Duca Vodă. i Anastasia asta îi luase pu in min ile, adică aț Ș ț ț

făcut i ni te mi cări din astea foarte riscante. ș ș ș

Bun, dispare erban Cantacuzino i, cu câ iva ani înainte de a i se încheia domnia, s-a uitat în jurȘ ș ț

i i-a dat seama că cel mai potrivit să-i urmeze la tron nu era băiatul lui Gheorge, nu erau al ii, ciș ș ț

acest  tip  echilibrat,  calm,  calculat,  dar  în  acela i  timp  i  deschis  spre  ceva  ce  a  salvat  –ș ș

îndrăznesc să spun – România, spa iul românesc întotdeauna, i l-ar salva i acum. Ăsta era unț ș ș

om cultivat, un om care învă a, care tia câteva limbi străine, care citea, i care odată ajuns peț ș ș

tron avea să dovedească lucrul acesta i prin nivelul intelectual pe care l-a impus la Curtea de laș

Bucure ti, încât erban Cantacuzino n-a avut nici un moment de ezitare, dintre to i – nu a  ziceș Ș ț ș

competitori, mai ales că la el nu puteai să ai competitori; ăsta avea aproape 2m înăl ime, avea oț

voce tunătoare i spunea: tu ai să-mi urmezi la tron. i nu ar fi suflat nimeni. ș Ș

S-a mai întâmplat ceva. Boierii au pus alternativa - cum observa domnul academician – dacă nu

acceptă domnia, vin ni te străini. i e un lucru interesant. Noi suntem într-o fază – dacă vre i – deș Ș ț

suzeranitate  turcească,  dar  astanu  ne-a  împiedicat  să  ne  alegem  domnitorul.  Prin  urmare,

conformarea lui la Constantinopol este un fapt ulterior. Adică întâi îl alege ara. A fost o alegereț

bună a boierilor? Categoric. Pentru că mai era ceva. Ăsta nu era un ostrecario, un om venit din

mahalalele Constantinopolului. Ăsta era un om bogat. 
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tefan Oan ăȘ ț : Era cel mai bogat.

Georgeta Filitti: ti i ce înseamnă asta? În momentul când eu sunt bogat, eu nu sunt hămesit, euȘ ț

nu mă reped la domnie ca să mă procopsesc. Ba,  sunt atât  de puternic,  atât  de con tient deș

valoarea  mea  intrinsecă,  încât  pot  să  le  spun:  dar  lăsa i-mă  în  pace,  eu  am 200 de  sate  înț

proprietate.

tefan Oan ăȘ ț : 10.000 de cai, 4000 de porci.

Georgeta Filitti: Iată, o contabilitate foarte precisă, inută poate chiar de Apostol Manu, pe careț

îl invoca domnul academician. 

i atunci ce îmi trebuie mie? Eu stau lini tit. Eu sunt domn la mine acasă. Am cur i domne tiȘ ș ț ș

colo, colo, colo, am o familie împlinită – avea 11 copii. Ei, această stăruin ă - i a Cantacuzinilorț ș

– l-a făcut să accepte. Eu cred că a fost un lucru extraordinar, dar odată cu el, poate mai marcat

decât în vremea lui erban Cantacuzino, se întâmplă această minune. Curtea de la Bucure ti,Ș ș

odată cu venirea lui la tron, devine o Curte intelectuală. Acum nu vă fac teoria „Republicii” lui

Platon, ti i, intelectualii sunt buni, nu sunt buni... De data asta au fost foarte buni. Nu poate fiș ț

numit un intelectual dar, în orice caz, un om sensibil la cultură. tie câteva limbi străine, cite teȘ ș

foarte mult, îl pune pe fiul său să ină discursuri la Curte. Ăla nu e un împiedicat. Ăla prelucreazăț

vie ile paralele ale lui Plutarh. Sunt o sumedenie de lucruri, toată ziua îl urmăre te pe ăla, pe ălaț ș

ce face. Lucrul acesta este foarte important. 

i mai e ceva. Domnul academician observa această foarte dibace diploma ie pe care a urmat-oȘ ț

domnitorul. În ce a constat? Într-o mega-idee – a  îndrăzni să spun – de unitate a românilor.ș

Pentru că nu întâmplător Brâncoveanu se interesează atât de mult de Transilvania.

tefan Oan ăȘ ț : Le oferă drepturi speciale comercian ilor transilvăneni. ț

Georgeta Filitti: Iată. 

tefan Oan ăȘ ț : Primele i cele mai importante drepturi, tocmai pentru a încerca să îș i atragă pe

comercian ii transilvăneni în ara Românească.ț Ț

Georgeta Filitti: Î i cumpără proprietă i acolo, î i face comenzi acolo. i proprietă ile astea – caș ț ș Ș ț

să ti i – nu sunt numai ca să se adăpostească în caz de primejdie – adică cam cum se întâmplă înș ț
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zilele noastre, că î i pun banii în Cipru, sau în Elve ia sau în ș ț off-shore-uri nu tiu pe unde – nu.ș

Este vorba i de această legătură mărturisită de ceva. Domnul academician a pomenit de aceastăș

componentă, această dimensiune culturală a domniei lui. Asta ce înseamnă? Pe lângă „falanga”

asta de intelectuali care stau în jurul lui, care dau strălucire Academiei - i a  adăuda că nu suntș ș

numai studen i români, sunt din tot Levantul. Cifra lor a variat între 250 i 400. Ă tia pe urmă seț ș ș

răspândesc în toată lumea. Academiile astea de la Bucure ti i Ia i – că i acolo se întâmplă laș ș ș ș

fel, lucruri extraordinare – academiile astea sunt o adevărată pepinieră culturală. Noi de atunci nu

am mai ajuns la un astfel de nivel – se pare că acum, de 2-3 ani avem o universitate sau două

care sunt între cele 500 din lume. Dar atunci a fost un element de strălucire. Dar, totu i a trebuitș

să treacă 300 de ani ca să strălucim, din nou, pu in. ț

În orice caz, în vremea lui Constantin Brâncoveanu lucrurile sunt o realitate. Dar el mai face

ceva. i v-a  îndemna să merge i în Grecia, la muntele Pelion – domnul ambasador o să măȘ ș ț

confirme, precis a fost acolo – acest munte are o osea în colimason, cu 24 de sate. În statele aleaș

sunt foarte mul i profesori proveni i de la Academia Princiară de la Bucure ti. După ce li s-auț ț ș

terminat mandatele, se întorc acolo, se întorc i cu bibliotecile lor. i când te duci i vezi aceleș Ș ș

căr i  –  multe  din  ele  sunt  comentarii  la  Ovidiu  –  astea  sunt  ni te  lucruri  minunate.  ț ș

Sunt inute în ni te biblioteci săte ti. ti i cum sunt inute? Ca ni te farmacii. E o plăcere să teț ș ș Ș ț ț ș

duci acolo să vezi. Dar nu e numai Academia. Sunt i tipografiile. Cred că unul din elementeleș

diploma iei domnitorului a fost i această tipărire a sute i sute de căr i. Pentru Orientul ortodoxț ș ș ț

de-o parte, dar să ti i că sunt i în arăbe te, în grece te, ba i în turce te, cu litere caramalii,ș ț ș ș ș ș ș

adică el are totu i o viziune culturală. E diploma ie culturală, dar e foarte luminată. i nu e numaiș ț Ș

atât. Trimite căr i în continuu în Transilvania. Să nu crede i că urmărea un câ tig material. Nu.ț ț ș

Vedea mai departe. Pentru că noi nu putem în elege nici 1859, nici 1918, făcut a a dintr-o simplăț ș

discu ie.  Ne-am adunat,  gata  acum suntem România  Mare.  Nu.  Acestea  sunt  elemente,  suntț

cărămizi puse de-a lungul anilor – sigur, prima mi care o face Mihai Viteazul – dar un domnitorș

cum a fost Constantin Brâncoveanu nu a făcut decât să adauge, i a adăugat constructiv. ș

tefan Oan ăȘ ț : Vreau să îl întreb pe domnul academician dacă în acest context în care el preia

domnia de la unchiul său, erban Cantacuzino, care, până la urmă se dorea a se vedea ca unȘ

posibil  viitor încoronat împărat al  Bizan ului,  dacă această dorin ă a familiei  Cantacuzino deț ț

7



revendicare a tronului imperial,  i-au cauzat probleme în anii  domniei,  în raport  cu familia –

pentru că de aici a pornit discu ia, de la disensiuni în sânul familiei. ț

Constantin  Bălăceanu-Stolnici:  Nu,  ei  nu  au  avut  disensiuni  pe  problema  asta.  Însă  e  o

problemă interesantă asta: Cantacuzinii – noi nu tim sigur, dar aproape sigur – sunt coborâtoriș

din familia imperială. Care erau ni te uzurpatori – să nu uităm. Practic, Cantacuzinii sunt urma iiș ș

Paleologilor. Dar, el a avut această viziune i a exprimat-o – i-a fost frică, nu putea să se exprimeș

într-o proclama ie publică – a exprimat-o prin două monumente – nu tiu dacă le-a i observat –ț ș ț

Crucea de la Calemberg i Crucea de la Călugăreni. Crucea de la Călugăreni nu a fost pusă ca săș

promoveze victoria lui Mihai Viteazul. A fost ca să proclame tendin a sa imperială. Uita i-vă laț ț

ea cum este făcută. Pe o fa ă este stema nouă pe care au adoptat-o Cancatuzinii,  cu vulturulț

bicefal, pe pieptul căreia este stema ării Române ti. Era o preten ie imperială. i a pus toatăȚ ș ț Ș

familia pe o parte, i pe partea cealaltă to i boierii care sus ineau doctrina aceasta. ș ț ț

Georgeta Filitti: Megali-ideea. 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: O primă megali-ideea, dar este o megali-ideea românească, nu

este  grecească.  Deci,  refac  Imperiul  Bizantin,  i  îl  preiau  eu  ca  urma  legitim  al  ultimilorș ș

împăra i. Asta a fost o idee, în cadrul căreia intervenea i ideea să iasă de sub domina ia turcă iț ș ț ș

să treacă sub domina ia austriacă. Aici a intervenit conflictul cu Cantacuzinii. Cantacuzinii nuț

aveau încredere în austrieci. M-am întrebat totdeauna – eu nu sunt un istoric profesionist, dar ca

antropolog – dacă atitudinea Cantacuzinilor, de a- i omorî fratele, de a- i denun a nepotul era oș ș ț

simplă politică de familie? Sau era totu i o politică, pe undeva, de a scoate ara de sub domina iaș ț ț

turcă? Când o fi timpul potrivit, dar nu cu ni te catolici. Cu ru ii i pro-ru ii. ș ș ș ș

Georgeta Filitti: E un mare semn de întrebare. 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Eu zic că e un semn de întrebare, dar cred că era clar că erau

rusofili. Construi i după aspectul lor i îi cuno teau. ț ș ș

Nu tiu, e o problemă dificil de pus, că după aceea căderea lui Brâncoveanu se datore te în mareș ș

parte acestui conflict, pentru că ei au transmis – nu direct, dar indirect – rapoarte la Poartă.

Georgeta Filitti: Da, au făcut turnătorii. Asta a a se cheamă, au făcut turnătorii, dela iuni. L-auș ț

acuzat tot timpul. 
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Constantin Bălăceanu-Stolnici:  Dela iuni, dar nu dela iuni directe,  dela iuni indirecte. Ei auț ț ț

făcut i faimoasa dela iune că soate monedă, dar el nu a scos o monedă, el a scos o medalieș ț

comemorativă la 25 de ani de domnie.

Georgeta Filitti: i 60 de ani de via ă, pe care vroia să o dea musafirilor. Ș ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: i Mazepa l-a denun at. Ș ț

Georgeta Filitti: i pe urmă, faptul că l-a pus pe tefan pe tron...Ș Ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Eu nu vreau să apăr Cantacuzinii, dar eu nu pot să-mi închipui

că au mers până acolo. Eu cred că aici a fost o idee politică mult mai complicată, o necunoa tereș

a viitorului  program politic  din sud-estul european a ru ilor. Nimeni nu tia  atunci ce se vaș ș

întâmpla. Mai ales că Petru cel Mare era încă în faza romantică a programului pe care l-a făcut, l-

a făcut o nem oaică, Ecaterina a II-a, programul care ne-a inut ani de zile sub povara aceasta aț ț

Rusiei. E de discutat acest lucru. 

tefan Oan ăȘ ț : De asemenea interesant de discutat, tot în acest context, rela iile pe care le-a avutț

cu  Dimitrie  Cantemir.  Mai  ales  că  Dimitrie  Cantemir  a  fost  căsătorit  cu  fiica  lui  erbanȘ

Cantacuzino, deci i aici o problemă de familie.ș

Georgeta Filitti: Da, erau cât pe-aci să se încuscrească, dar n-a fost să fie. 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Nevasta lui era soră cu nevasta lui Bălăceanu i pe Bălăceanu îlș

decapitaseră. 

Georgeta Filitti: Da, dar Bălăceanu, trădând, murise, i ăsta nu a făcut decât să reteze capul unuiș

mort, dar ti i, dumneavoastră, domnule academician, sunte i tentat să edulcora i pu in lucrurile,ș ț ț ț ț

„nu-mi vine să cred”, ba să vă vină să crede i, pentru că, totu i, istoria e neîndurătoare la vremeaț ș

asta. Cantacuzinii vroiau să pună mâna pe ara Românească. Nu tiu cât de departe se gândeau.Ț ș

i pe urmă Toma, Toma fuge, fără îndoială se duce la ru i, asta e foarte clar. Ș ș

Neidentificat: Ce se întâmplă e că se vorbea recent că între Brâncoveanu i ru i se încheiase unș ș

tratat...

Constantin Bălăceanu-Stolnici: tiu, dar nu l-a văzut nimeni. Ș
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Neidentificat: Nu l-a văzut nimeni?

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Tratatul ăla nu l-a văzut nimeni.

Neidentificat: Din tratatul acela reie ea ca, în eventualitatea unei confruntări între ru i i turci,ș ș ș

Brâncoveanu să vină cu 20.000 de o teni i să asigure si hrana armatei. Cetatea Brăila acumulaș ș

foarte multe provizii alimentare i a fost apărată i se turci, dar i de o tile ruse ti.ș ș ș ș ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Acolo au intervenit otomanii.

Neidentificat:  i el nu a vrut să intervină în conflictul ruso-turc pentru faptul că nu avea unȘ

deznodământ foarte clar, i atunci, Toma Cantacuzino a trecut la ru i cu o armată i s-a repro atș ș ș ș

ulterior că a trădat cauza sultanilor. În ceea ce prive te Cantemir, din câte îmi amintesc eu, doreaș

i tronul ării Române ti, pentru că se considera de la sine un urma  al lui erban Cantacuzino,ș Ț ș ș Ș

Casandra,  so ia lui  fiind nepoata lui  Cantacuzino, el la Istanbul a locuit  într-un castel ce eraț

proprietate a Cantacuzinilor i, de asemenea, devenise omul de încredere al turcilor i avea caș ș

sarcină să îl spioneze pe Constantin Brâncoveanu. 

Georgeta Filitti: De spionat, se spionau to i între ei, că asta era. ț

Neidentificat:  i  Brâncoveanu  avea  sarcina  să  îl  spioneze  pe  el.  De i,  în  unele  privin e  seȘ ș ț

în elegeau, pentru că aveau o idee a unită ii...ț ț

Georgeta Filitti: ti i,  e o concluzie care se trage i care revine periodic, fiindcă istoria are,Ș ț ș

totu i, o dezvoltare ciclică. Treaba asta s-a mai întâmplat în secolul XIX, când este o genera ie –ș ț

a  spune – irepetabilă, pentru că până astăzi nu s-au mai adunat. Au fost personalită i singulare,ș ț

dar genera ia pa optistă care face România modernă... România asta este o ară mică, dar are oț ș ț

diploma ie extraodrinară, i atunci reu e te, între ru i, austrieci i turci, pentru că problema seț ș ș ș ș ș

punea la fel ca la începutul secolului XVIII, să îi ină în balans pe to i. Să-i asigure pe to i deț ț ț

fidelitate i, de fapt, să- i urmeze interesul i, ceea ce au putut să facă la 1859, ș ș ș le fait accompli,

va încerca i Brâncoveanu i va reu i timp de 26 de ani. Totu i ine domnia i este o domnieș ș ș ș ț ș

productivă, nu e numai pentru el. Omul ăsta este de la început bogat, el î i valorifică – a a cumș ș

a i spus i dumneavoastră – într-un sens aproape capitalist î i gospodăre te...ț ș ș ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Boierii români au devenit mercantili, în sens pozitiv...
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Georgeta Filitti: Ceea ce era foarte bine, nu? 

tefan Oan ăȘ ț : Domnule academician, ar fi interesant de discutat despre sistemul de spioni i deș

informa ii pe care l-a avut atât în Imperiul Otoman dar, în acela i timp, în Imperiul Habsburgic,ț ș

la papalitate, în zona Dogilor Vene iei, pentru că la vremea respectivă poate a fost cel mai bineț

informat principe.

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Da, dar nu cred că făcea spionaj, cred că făcea coresponden ăț

diplomatică. Sunt 150 de scrisori pe care le-a analizat Paul Cernovodeanu. 150 de scrisori cu

caracter diplomatic făcute, nu numai cu împăratul Austriei, dar i cu persoanele din jur.ș

Georgeta Filitti: i jurnalul lui e interesant. Sunt acolo ni te nota ii destul de criptice, dar careȘ ș ț

arată care sunt rela iile lui, care sunt frecventările lui, i e o coresponden ă, într-adevăr, dar încăț ș ț

se mai găsesc lucruri. Acum, dacă vre i să afla i informa ii, dumneavoastră ca un om tânăr i plinț ț ț ș

de interes i de curiozitate pentru domnia lui Brâncoveanu, pș ute i să vă duce i la Madrid. Săț ț

vede i de ce. Alexandru Ciorănescu este unul dintre personajele interesante ale istoriei noastreț

contemporane – sigur că îl ti i – profesor care o via ă întreagă s-a interesat de istoria noastră dinș ț ț

secolul XVI, XVII, XVIII. Are o arhivă extraordinară, cu lucruri originale i copii de la Vene ia.ș ț

i când stătea să moară, a venit la Bucure ti i s-a rugat de autorită ile noastre, în 2004, să-i preiaȘ ș ș ț

această arhivă. i autorită ile noastre au zis: „dacă nu ai altceva de făcut, adu-o la Bucure ti, căȘ ț ș

vedem noi pe unde le punem, pe-acolo, printr-un garaj”. Profesorul a explicat că îi vine foarte

greu. i trăind în Tenerife, a aranjat cu spaniolii. În 4 zile, spaniolii au trimis un avion, cu zeceȘ

geala i de 2 m i au luat toată arhiva.  i acum, dacă vre i coresponden ă în plus, o găsi i  laț ș Ș ț ț ț

Madrid, la Ansamblul Alexandru Ciorănescu, pentru că, în ciuda torturilor, probabil că la sfâr itș

i  dumneavoastră ve i sim i nevoia să evoca i i  această parte absolut de mucenic a vie ii,  aș ț ț ț ș ț

sfâr itului vie ii...ș ț

Constantin  Bălăceanu-Stolnici:  Acum  mi-am  adus  aminte,  pentru  ru i  a  folosit  ca  spioniș

călugării. 

Georgeta Filitti: Călugării dar i pe Corbea ceau , pe Bra oveanu...ș ș ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Este cazul unui călugar Isaia chiar, care a fost denun at i prinsț ș

de austrieci.  Deci,  se foloseau atunci  negustorii,  se foloseau călugării  în special,  i  călugăriiș
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mergeau în Rusia, chipurile într-o călătorie, dar adunau date ca să informeze ierarhii de aici ce

putere ortodoxă e asta. Vede i că ei au avut încredere în ru i. Ru ii erau ortodoc i, aveau alfabetulț ș ș ș

chirilic, apar ineau zonei ă teia de influen ă spirituală bizantină, dar nu tiau despre puterile lor.ț ș ț ș

i au folosit spionajul prin călugări în special.Ș

Georgeta Filitti: Prin călugări i prin ace ti ardeleni. Păi, Teodosie mitropolitul este ardelean.ș ș

Corbea ceau  este, deopotrivă, ardelean. ș

tefan Oan ăȘ ț : Nu trebuie să uităm că era cel mai mare exportator de grâne din Europa. i sare. Ș

Neidentificat: i miere de albine. Se spunea că Vene ia se sus inea cu miere de albine din araȘ ț ț Ț

Românească. 

Georgeta Filitti: i cherestea. i mierea ca mierea, dar ceara...gândi i-vă că nu aveau becurileȘ Ș ț

care să le lumineze. 

Neidentificat: După aceea faptul că exportau cai în Polonia, în Ungaria i nu mai tiu unde. i,ș ș Ș

pe mine m-a frapat pu in că cei care urmau să fie proprietarii cailor trebuiau să îi dreseze pu inț ț

pentru că aveau apucături de la crescătorii care erau nepotrivite pentru un cal disciplinat. Mai era

i sarea i aurul...ș ș

Georgeta Filitti: Aur nu.

tefan Oan ăȘ ț : Încercam să subliniez faptul că comercian ii ț

Neidentificat: Era politica pungilor de aur pe care Brâncoveanu a folosit-o...

Georgeta Filitti: Da, dar aurul ăst nu era cos din minele române ti. ș

Neidentificat:  Chiar  am  citit  recent  despre  revolu iile  valahe,  se  spune  că  comunitateaț

igănească, ca să scape de domni de la plata dărilor, mergeau în Arge  i acolo găseau aur pe careț ș ș

îl dădeau în locul dărilor.

Georgeta Filitti: Sta i pu in. Îmi da i voie să mă prezint? Sunt Georgeta Filitti i sunt istoric deț ț ț ș

meserie. Povestea asta cu iganii i cu aurul pe care ei îl culeg din apa curgătoare nu putea să facăț ș

toate pungile de aur. Aurul ăla alfel se procura. 
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tefan Oan ăȘ ț : Prin comer ul cu cereale în mod special. ț

Georgeta Filitti: Prin comer  cu cereale. ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: i cu caii. Eu îmi aduc aminte că regele Prusiei inea la ărileȘ ț ț

române pentru cai.

tefan Oan ăȘ ț : i pentru exportul de cereale.Ș

Georgeta Filitti: Să ti i că nu exportam noi prea mult, nu uita i că deja se instituie un monopolș ț ț

al Turciei fa ă de produc ia noastră. Tocmai asta este, că acest comer  să ti i că este la grani aț ț ț ș ț ț

între  contrabandă  i  comer  oficial.  Dar,  aici  e  marea  diploma ie,  evocată  de  domnulș ț ț

academician,  cu Transilvania.  Se face comer  mult  cu Transilvania.  Se face,  cum a i  spus iț ț ș

dumneavoastră, cu Vene ia. Dar sunt anumite produse, nu toate. Nu se putea, pentru că ti i câtț ș ț

cereau turcii? S-au încercat ni te calcule i prof. Mihai Berza a căutat  să stabilească o cifră,ș ș

raportată la valoarea dolarului la 1966, i a ajuns la câteva miliarde de dolari, cât a plecat dinș

spa iul românesc, din spa iul ării Române ti, în primul rând spre Istanbul. Gândi i-vă că ora ulț ț Ț ș ț ș

ăsta uria  i toate acele războaie de fapt au fost inute, materialmente, de români. ș ș ț

tefan Oan ăȘ ț : Cum tot de români ine,  i cred că merită să mutăm pu in discu ia i spre stadiulț ș ț ț ș

de actual sfânt al lui Brâncoveanu. Cred că nu e întâmplător, i aseară, ascultându-vă emisiunea,ș

v-am auzit spunând un lucru minunat: dacă nu ar fi avut această moarte tragică, poate nu l-am fi

apreciat pe Brâncoveanu la justa lui valoare. 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Asta e ... dacă Cleopatra era cârnă, ce se întâmpla? Nu. Cred că

valoarea  lui  rămânea oricum destul  de importantă,  pentru că el  reu e te  totu i  26 de  ani  săș ș ș

men ină  ara  Românească,  nu  ca  o  mică  colonie  otomană,  ci  ca  o  provincie  autonomă  cuț Ț

prestigiu, cu o anumită – hai să spunem – elită intelectuală, i asta este un mare merit. Adică aș

creat premisele care au permis supravie uirea noastră na ională i mai târziu. Faptul că au venitț ț ș

fanario ii, ei nu au schimbat prea mult. Nu uita i că fanario ii erau înrudi i cu el. Brâncoveanu eraț ț ț ț

rudă cu Mavrocordat. De-aia i-au i înmormântat împreună. El a pus o sămân ă care a dat cevaș ț

important.

Georgeta Filitti: Dar să ti i că i Mavrocorda ii, ca i curtea lui, sunt intelectuali în cea maiș ț ș ț ș

mare parte. 
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Constantin Bălăceanu-Stolnici: Pentru el surpriza mare au fost Cantacuzinii i ș Dimitrie

Cantemir, care l-au dat peste cap. i ru ii. Că altfel, se men inea. Iar în fa a ru ilor el si-a datȘ ș ț ț ș

seama că arul rus nu e serios în zona asta, arul serios era implicat atunci în conflictele din nord.ț ț

Ei chiar vorbesc de ,,Marele război din nord”, a a e în istoriografia rusă. i aici a fost prudent, elș Ș

a  venit  cu  o  armată,  e  adevărat,  i-a  promis,  i-a  i  vândut  produsele  alimentare  pentruș

aprovizionarea armatei, dar a stat frumos i a a teptat situa ia i, când lucrurile s-au schimbat, i-aș ș ț ș

dat banii înapoi i a dat aprovizionările turcilor. Dar era prea târziu. Ahmet al III-lea a înregistratș

fenomenul i nu l-a iertat. i el, nu trebuie să uităm că a avut ca prim vizir pe propriul lui ginere,ș Ș

care era cel mai rău dintre viziri.  Dar amândoi au clocit răzbunarea lui i au amânat-o de la 1711ș

până la 1714. Încet încet încet au pregătit terenul, i-au făcut i momeala aceea că, atunci când aș

cerut voie pentru căsătoria lui Radu Brâncoveanu cu fata lui Antioh Cantemir, sultanul turc i-a

zis: „aaa, foarte bine! Să vie aici.” i i-au trimis i daruri i au ademenit-o cu toată averea, cuȘ ș ș

toată zestrea i cu to i banii i a a au prins-o pe domni a Băla a. Deci, a fost un plan organizat, aș ț ș ș ț ș

a teptat  3  ani  de  zile,  pentru  că  mai  avea  nevoie,  vede i  că  Brâncoveanu  în  activitatea  luiș ț

diplomatică avea grijă să furnizeze informa ii pe care turcii nu aveau cum să le ob ină despreț ț

război, despre Liga de la Ausburg, despre succesiunea Spaniei. Astea toate ajungeau la Sublima

Poartă. Le trimitea informa ii i despre ru i, i ru ii aveau nevoie de astfel de lucruri. Eh, dupăț ș ș ș ș

victoria de la Stănile ti, turcii au început să devie mai încrezători, au trecut de la o mentalitate deș

învin i, într-o mentalitate de învingători i atunci s-au gândit: „stai că poate ne putem dispersa deș ș

omul ăsta, chiar cu banii pe care ni-i dă, cu bac i urile pe care ni le dă” – nu uita i că a fost unulș ș ț

dintre marii mituitori ai Imperiului Otoman, politica lui la Sublima Poartă a fost să îi mituiască

pe to i. i au amânat chestiunea cu fanario ii încerând cu tefan Cantacuzino. ț Ș ț Ș

Ce nu am în eles eu niciodată e că omul ăsta a a de important nu a sesizat că va fi răsturnat.ț ș

Acum, e adevărat că în perioada când s-a produs mazilirea lui îi murise una din fete, cu două

săptămâni înainte. 

Georgeta Filitti: Stanca. 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Să- i înmormântezi fata, chiar i pentru un domnitor, nu e unț ș

lucru simplu. Odată cu lucrul acesta, i-a venit i o scrisoare prin care l-au anun at.ș ț

tefan Oan ăȘ ț : De la Hrisant Nottara. 
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Constantin Bălăceanu-Stolnici: El nu a avut încredere în scrisoare respectivă, i aici e vina luiș

Ianache  Văcărescu,  care  i-a  spus:  „să  nu  ave i  încredere  în  grecii  ă tia  ce  urmăresc  ei  cuț ș

programele lor; nu se pune problema”. Putea să fugă. Pe vreme aia se putea fugi u or, că fugeaiș

tu înainte, vehicul mai rapid decât calul nu exista i atunci nu avea cum să te prindă din urmă. ș

Georgeta Filitti: ti i, nu po i să prevezi chiar toate. Aminti i-vă că Stalin a fost prevenit deȘ ț ț ț

Zorghe. i a zis că nu se poate. i pe 22 iunie, când este atacat, cât era el de mare ef, stăpân, ar,Ș Ș ș ț

nu i-a venit să creadă. A stat patru zile închis. „Care? Hitler? Păi, am un aranjament cu el, făcut

în '39, la 23 august. Nu cred, nu cred, nu cred!”. i, iată, fusese informat. Ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Nu tiu dacă nu e pu intel mitologie asta cu Stalin care face oș ț

depresie.

Georgeta Filitti: Păi, patru zile alea când ara ta e atacată i tu te închizi i nu prime ti pe nimeniț ș ș ș

n-o fi depresie? Ave i expertiză? Că eu mă feresc să spun. ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: A a de tare a făcut o depresie că nu a fost în stare să ia decizia. ș

Georgeta Filitti: Da, patru zile nu a suflat. 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Asta e altă poveste. Să rămânem la zona asta. Eu cred că putea

să scape. 

tefan Oan ăȘ ț :  Chiar s-a pus problema,  pentru că firmanul de mazilire  l-a primit  în ziua de

miercuri, 25 martie, în Săptămâna Mare, deci în Miercurea Mare. A stat o zi arestat, în ziua de

joi, în Joia Mare i i-a pus problema, împreună cu cei doi fii, cu tefan i cu Constantin, săș ș Ș ș

treacă mun ii la Sâmbăta.ț

Georgeta Filitti: Nu mai putea. 

tefan Oan ăȘ ț : Chiar dacă ar fi putut, s-a gândit la următorul lucru: dacă ar fi făcut acest gest, cu

siguran ă turcii i-ar fi distrus toate mo iile i, nu numai pe a lui, ci i pe ale tuturor familiilorț ș ș ș

acestora. i aici a crezut că poate să repete, tocmai pentru că nu tia ura apărută încă din 1711,Ș ș

credea că poate să repete situa ia din 1713 i să-l înduplece din nou pe sultan cu aur i, oarecum,ț ș ș

a crezut că va putea rezolva din nou.
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Georgeta Filitti: Totu i, acum era mazilit i nu mai era nimic de făcut. ș ș

Neidentificat: Undeva ar fi putut să fugă, dar i cei din jurul lui l-au trădat până la urmă. ș

Georgeta Filitti: Nu mai putea să fugă.

Neidentificat: Putea să fugă pentru că nu a venit nimeni cu un deta ament turcesc să îl aresteze. ș

tefan Oan ăȘ ț : La Dunăre, la Giurgiu erau 10.000.

Neidentificat: Era sub protec ia Casei de Viena, putea să meargă în Transilvania. ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici:  Dar când venea un document din ăsta  al  sultanului,  trebuia

executat,  pentru  că  altfel  pedepsele  erau  cumplite.  El  trebuia  să  fugă  înainte  să  îi  puie

documentul în fa ă. Poate că ăsta a fost destinul lui, să moară martir. ț

tefan Oan ăȘ ț : Trei luni de chin în închisoarea Edicule.

Georgeta Filitti: Cine viziteasză Edicule, trebuie să î i pună imagina ia foarte mult la bătaie,ș ț

fiindcă e ceva foarte simpatic. Este o incintă foarte înaltă, dacă e i luminată de soare e cevaș

foarte  agreabil.  i  totu i,  ca  român – să ti i  –  când intri  acolo  i  pipăi  pu in  zidul  -  poateȘ ș ș ț ș ț

dumneavoastră o să ne spune i dacă este a a – nu po i să nu fii emo ionat. ț ș ț ț

 Constantin Bălăceanu-Stolnici: Sigur că e emo ionant, pentru că e un domnitor al nostru. ț

Georgeta Filitti: i nu e singurul, pentru că i Alexandru Ipsilanti, la sfăr itul secolului, pă e teȘ ș ș ț ș

acela i lucru. i Stefan Cantacuzino, foarte repede de fapt.ș Ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: i stolnicul.Ș

Georgeta Filitti: Eh, acum e dreptatea imanentă, într-un fel, nu?

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Eu îmi aduc aminte că Barbu Bălăceanu, când l-au numit pe

Mavrocordat, stătea la 5-6 case de palat. i îi spune unuia: „domnule, au adus un grec aici, în locȘ

să aducă, poate, dacă vroia un străin, un austriac”. S-au dus i i-au tăiat capul. Del Chiaro spune:ș

„dacă nu îi tai capul ăstuia, to i boierii or să se ridice împotrivă”. A a era obiceiul atunci. ț ș

Nu decapitarea în sine... I-au decapitat copiii, i pe el...ș
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Georgeta Filitti: i mai ales copiii înaintea tatălui. Ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Acum, pune i-vă în mintea lui Ahmet al III-lea. Ahmet al III-leaț

a avut încredere în el, a avut încredere în Cantemir, care era locuia acolo, a i văzut palatul lui deț

la Constantinopol, era una dintre persoanele care făceau parte din protipendada aia a Istanbulului

din epoca aceea. L-au trădat amândoi. Sigur că s-a enervat. 

Georgeta Filitti: Bine, dar a fost i zădărât teribil de ginerele său.ș

Constantin  Bălăceanu-Stolnici:  Păi,  l-au  enervat  i  zice:  „domnule,  ce  pot  să  fac?  Să-iș

pedepresc ă să-i înlocuiesc”. E o reac ie care se poate explica, dar barbaria asta de a-i omorî peș ț

to i i cu copii este extraordinar de greu de imaginat în epoca noastră. ț ș

tefan Oan ăȘ ț : Aurul Brâncovenilor nu a fost un motiv suplimentar?

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Probabil că n-a fost. 

tefan Oan ăȘ ț : Pentru că Imperiul Otoman nu trecea prin cea mai bună perioadă din punct de

vedere economic. 

Georgeta Filitti: i dacă ar fi fost cel mai bogat imperiu turcii erau destul de lacomi. Dar, ti i, s-Ș ș ț

a creat i o legendă, legendă care stăruie i astăzi. Lumea opte te pe la col uri că a venit Vodăș ș ș ș ț

Brâncoveanu i a răsturnat un car de galbeni. Sunt legende, domnule academician, sigur că suntș

lipsite, poate, de fundament dar bogă ia lui a fost o realitate în epocă. ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: De aia era i supranumit ș Altan Bei.

Georgeta Filitti: Beiul Aurului, sigur că da. 

tefan Oan ăȘ ț : Încercăm să îi invităm pe distin ii oaspe i să lanseze întrebări, dacă doresc, atâtș ț

domnului  academician,  cât  i  doamnei  prof.  Filitti.  Încercăm să  transformăm discu ia  într-oș ț

discu ie interactivă. ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Martir i...?ș

tefan Oan ăȘ ț : Martir i sfânt, mai ales că ieri a avut loc procesiunea prin care osemintele auș

devenit sfinte moa te. ș
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Georgeta Filitti:  i  se împart  acum între mai multe biserici.  Pute i  să comenta i lucrul ăsta,Ș ț ț

domnule academician?

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Da. Tradi ia Bisericii Ortodoxe este ca moa tele să servească caț ș

suport spiritual în biserici. i moa tele de martir se pun chiar în sfânta masă i în piciorul meseiȘ ș ș

i o parte importantă din oseminte este cerută de către staer a Mânăstirii de la Horezu, a a că seș ț ș

va transmite i acolo. Astea sunt detalii.  Dar, interesant este că Patriarhul Teoctist a acceptatș

ideea că este martir i l-a transformat în martir. De unde era doar un erou na ional. ș ț

Eu întoteauna insist asupra acestui lucru. Nu numai pentru faptul că a fost martir, probabil că ăsta

este elementul esen ial. Mai ales când copilul zice: „eu vreau să scap”, era un lucru foarte gravț

pentru Brâncoveni. Oamenii ă tia aveau sim ul răspunderii lor istorice. Nu trebuie să uităm. Nuș ț

erau ca politicienii de astăzi, erau oameni care aveau sim ul răspunderii lor istorice, „ce patăț

creez eu în istorie?”, dacă copilul devenea musulman i scăpa. Atunci, a fost clar că a luat aceastăș

decizie în spirit cre tin i ăsta este motivul pentru care a fost declarat martir al bisericii, dar el aș ș

fost - i v-am spus de la început – unul dintre suporterii mari ai ortodoxiei din Imperiul Otoman,ș

nu numai de la noi i din Transilvania. i asta se uită. i dacă Biserica Ortodoxă din Transilvaniaș Ș Ș

a rezistat ofensivei catolice este în mare parte datorită lui Constantin Brâncoveanu. Deci a avut

un rol pozitiv în istoria bisericii, mai mult decât Ivireanul i al ii. ș ț

i faptul că sunt autentice sau nu sunt autentice osemintele, asta este o temă pe care nu o maiȘ

ating. A tratat-o socrul meu, a tratat-o Iorga, o lăsăm în pace acum, pentru lini tea bisericii. ș

Georgeta Filitti: De ce? Se poate cerceta ADN-ul.

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Poftim? 

Georgeta Filitti: Se poate cerceta ADN-ul.

Constantin Bălăceanu-Stolnici: A decis biserica, o la i în pace. Iorga prima oară a decis asupraș

autenticită ii  lor,  în  sensul  că  e  bine  să  avem ni te  relicve  istorice,  chiar  dacă  sunt  de  tipț ș

mitologic, Biserica Ortodoxă a decis, să lăsăm lucrurile în pace. Asta e părerea mea. 

Georgeta Filitti: Da, sigur. Ne supunem, nici nu suflăm. 
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Constantin  Bălăceanu-Stolnici:  Lăsând  acestea  deoparte,  cel  mai  interesant  este  că  avem

curentul acesta pe care la creat el în arta românească, stilul brâncovenesc. Stilul brâncovenesc

începe la Biserica Col ea, Biserica Doamnei de la Bucure ti, Biserica de la Sinaia. El dezvoltăț ș

acest stil într-un mod extraodinar. i îl continuă Mavrocordat, fiindcă Biserica de la Văcăre tiȘ ș

este  una din crea iile  în  stil  brâncovenesc i  una dintre  cele  mai  extraordinare.  Deci,  a  avutț ș

această influen ă.ț

i, da e ceva care merită, hai să îl discutăm a a  Ș ș petit histoire, nu exista televiziune atunci, nu

exista presă, dar unul dintre locurile unde se difuzau zvonurile erau bisericile. Uita i-vă la picturiț

în Biserica de la Horezu, cei doi Cantacuzini, adversarii lui,  îi  întorc spatele, sunt cu fa a înț

partea cealaltă. Duce i-vă la Biserica de la Sinaia i o să vede i to i fra ii Cantacuzini i erbanț ș ț ț ț ș Ș

Cantacunzio îi întoarce spatele. Deci, pictorii căutau, pe undeva, să transpună realită ile politice,ț

dar trebuie să tii să le descifrezi. ș

Georgeta Filitti: S-a făcut un film foarte frumos, poate o să ave i ocazia să îl vede i. E despreț ț

pictura de la Horezu, care i se datorează în cea mai mare parte lui Ioan egumenul, ăsta a fost bun

prieten al  domnitorului,  ceilal i  me teri  care sunt răspândi i  din tot  Levantul  sunt  sârbi,  suntț ș ț

greci, sunt istrio i, dar cel mai cunoscut este Ioan. i filmul este foarte foarte frumos, e făcut deț Ș

Iuliana Mateescu. Poate doamna directoare o să aibă prilejul,  dacă vrea,  să facă aici  o mică

proiec ie, cu un comentariu al domniei voastre, poate că ar fi interesant. Filmul este foarte reu it. ț ș

tefan Oan ăȘ ț : Este interesant că această mo tenire culturală a Brâncovenilor o atingem, existăș

Palatele Brâncovene ti care, din fericire, sunt în pare parte...ș

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Au dispărut cele din Bucure ti. ș

tefan Oan ăȘ ț : Cele din Bucure ti, dar există Mogo oaia, există Palatul de la Potlogi care, de iș ș ș

este într-o stare bună, nu este în forma autentică. 

Georgeta Filitti: Nici la Sâmbăta nu mai e, nu?

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Sâmbăta e un portal. Iar Mogo oaia l-a refăcut Martha Bibescuș

în secolul al XX-lea. Dar l-au refăcut.

Georgeta Filitti: i portretul, e mare întrebarea, e originalul sau e copia?Ș
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Constantin Bălăceanu-Stolnici: Nu, l-au mai aranjat ni te arhitec i veni i de la Vene ia. ș ț ț ț

Georgeta Filitti: Nu, mă refeream la portretul domnitorului, luat de la Muntele Sinai. Ea a cerut

portretul să îi facă o copie, dar când l-a restituit, ce a restituit? 

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Portretul, s-a văzut portretul. Nu ai fost la Muntele Sinai?

Georgeta Filitti: Am fost la Muntele Sinai i am văzut portretul. Dar eu am fost anul trecut iș ș

Martha Bibescu când l-a luat de acolo să îl copieze, când l-a restituit, ce a restituit? 

tefan Oan ăȘ ț : Originalul sau copia?

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Cu Martha nu tii niciodată. ș

Georgeta Filitti: Gata, a i răspuns. ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Nu e rudă cu mine, dar dacă a făcut-o, nu a făcut-o cu gând rău.

Dar domnitorii no tri nu făceau palate, pentru că are se cutremura, ara era invadată de tătari iș ț ț ș

atunci î i făceau locuin e mici, dar el a făcut. ș ț

i mai e unul la Buzău, l-a refăcut acum Cirprian, trebuie să mă duc să îl văd. Ș

Dar bisericile, aproape 150 de biserici.

Georgeta Filitti: 134 sunt de toate. Restaurate sau făcute de el.

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Cu restaurări cu tot? 

Georgeta Filitti: Cu restaurări cu tot. i pe urmă e tot ce se întâmplă în cartierul ăsta foarteȘ

românesc, de i numele îi vine de la bulgari, cheii Bra ovului, adică acolo la Sfântul Nicolae s-ș Ș ș

au întâmplat o sumedenie de lucruri. Extact ce spunea i dumneavoastră de această de aceastăț

influen ă, de păstrarea ortodoxiei.ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Manole Brâncoveanu e înmormântat acolo. 

Georgeta Filitti: Sigur că da. 
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Constantin  Bălăceanu-Stolnici:  Manole  Brâncoveanu,  e  înmormântat  acolo,  la  cheiiȘ

Bra ovului, fiindcă lui Ahmet al III-lea i-a scăpat băiatul lui Constantin i el a rămas în ară, l-auș ș ț

cocolo it, l-au ascuns i el a avut urma i până la Grigore Brâncoveanu. ș ș ș

Georgeta Filitti: Da, Grigore a fost sterp. Însă, i aici dumneavoastră trebuie să îmi spune i maiș ț

mult,  văduva lui  a  făcut  un lucru  extraordinar, a  făcut  A ezămintele  Brâncovene ti,  care  auș ș

dispărut în 1986. 

tefan Oan ăȘ ț : Safta Brâncoveanu.

Georgeta Filitti: Da, Safta Brâncoveanu. i vă aminti i că era o masă, pe dosul ei e un blestem. Ș ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Ei acum, toate actele civile de pe vremea aceea se înso eau deț

blesteme. Era o tradi ie. Actele de dona ie, testamentele se înso eau de blesteme. i în proceduraț ț ț Ș

juridică  penală  intervenea  blestemul  i  jurământul  sub blestem,  care  se  făcea  la  Biserica  deș

Jurământ, din centrul istoric.

Georgeta Filitti: Biserica Sfântul Dumitru.

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Asta este, dar Grigore Brâncoveanu, într-adevăr Safta, cred că

ea  a  fost  creierul.  Ea  era  născută  Bal ,  Brâncoveanu  nu  a  avut  copii,  i  a  făcut  o  ș ș dublă

prestidigita ieț  generalogică: a adoptat fata sorei ei, Zoe Mavrocordat, a măritat-o cu Bibescu, iș

primul copil bărbat al lui Bibescu era numit Brâncoveanu. i a a sunt Brâncovenii urma i, careȘ ș ș

nu au niciun sânge brâncovenesc. Dar asta e altă poveste. A vrut să continue ca să î i asigureș

reu ita.ș

Georgeta Filitti: i A ezământul Brâncovenesc, sunte i medic i pute i să confirma i, totu i aȘ ș ț ș ț ț ș

fost una din institu iile medicale prestigioase ale ării, nu? Eforia...ț ț

Constantin Bălăceanu-Stolnici: Nu, Eforia e altceva. Dumnevoastră poate nu ti i, în perioadaș ț

interbelică, spitalele din Bucure ti erau private. Nu existau spitale de stat, decât cele ale căilorș

ferate,  Spitalul  Militar, Spitatul  de Boli  Mintale  i,  pe urmă ni te  spitale  de asigurări.  Toateș ș

spitalele, Colentina, Filantropia, Col ea erau private. ț

i erau două funda ii. Una, făcută de către spătarul Mihai Cantacuzino, i pe urmă împreună cuȘ ț ș

Ghicule tii,  în  care  intra  Spitalul  Col ea  ini ial,  pe  urmă  a  venit  Spitalul  Pantelimon  alș ț ț
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Ghicule tilor i după aceea a venit Spitalul Filantropia, care era al Bălenilor, i au făcut un fel deș ș ș

funda ie care le îngrijea. i funda ia asta a avut un rol foarte mare. Nu numai că a făcut spitaleleț Ș ț

din Bucure ti, dar toată Sinaia este o crea ie a lor, fiindcă spătarul Mihai Cantacuzino a făcutș ț

Mănăstirea. i în secolul al XIX-lea, Cantacuzinii au dăruit toate pădurile de acolo spitalelor. iȘ Ș

Ghicule tii i  Cantacuzinii au zis: ,,hai să facem ceva”. i au parcelar pădurea, au vândut laș ș Ș

pre uri foarte mici, dar cu o condi ie: în 2 ani de zile să construi i o vilă. i a a a apărut Sinaia. ț ț ț Ș ș

Tot  ei  au  făcut  Eforia,  de  la  mare.  Au  făcut  sanatoriu,  apoi  au  parcelat  i  au  vândut  toateș

terenurile acelea, „face i Eforia”. Vede i că au avut un rol foarte mare, iar Spitalul Brâncovenescț ț

era al  lui  Safta,  tot  pe principiul  unei  funda ii.  i  era  un spital  foarte  frumos i  se  refăcuseț Ș ș

spitalul, fiindcă suferise în timpul Primului Război Mondial, în timpul celui de-Al Doilea Război

Mondial i era refăcut. i l-au na ionalizat în '49 cu toate mo iile respective. Atunci s-a întâmplatș Ș ț ș

un fenomen care dovede te abilitatea politică pe care o aveau boierii no tri. afta Brâncoveanu aș ș Ș

făcut funda ia, a făcut spitalul i a spus: „da, o pun sub acelas i efor ca biserica”. Fi i aten i,ț ș ș ț ț

eforia  bisericii  este  una,  eforia  spitalului  este  alta  i  nu  amesteca i  gestiunile.  Când a  venitș ț

na ionalizarea,  Patriarhul  Nicodim a  spus:  „da,  na ionaliza i  averile  i  mo iile  spitalului,  darț ț ț ș ș

lăsa i  biserica în pace”.  i biserica a păstrat  în toată perioada comunismului mo iile ei  pânăț Ș ș

astăzi. Care sunt mo ii brâncovene ti, din averea lui Brâncoveanu. Averea lui Brâncoveanu existaș ș

la ora actuală, concret, sub forma mo iilor pe care le are Biserica Domni a Băla a i sub formaș ț ș ș

terenurilor care au apar inut spitalului i sperăm să fie înapoiate funda iei. Spitalul a fost unulț ș ț

dintre spitalele mari ale Bucure tilor, de mare tradi ie, de mare coală. Eu am apucat pu in, amș ț ș ț

fost intern acolo, dar a fost un spital cu servicii de chirurgie mari a prof. Iacobov, servicii de

ortopedie mari a prof. Rădulescu, serviciul de medicină internă a prof. Plătăreanu. Au fost ni teș

clinici extraordinare i serveau i drept urgen ă a Bucure tiului. i toate astea au dispărut în '86,ș ș ț ș Ș

când s-a pus problema dărâmării spa iului acela. Dar, în afară de spital, erau ni te clădiri făcuteț ș

de Bibescu Vodă, care erau splendide. Era Administra ia, era Biblioteca. Atunci, Ceau escu a mi-ț ș

a trimis răspuns prin Tamara Dobrin,  zice:  „domnule,  eu nu am dat  dispozi ia  asta,  ă tia  auț ș

interpretat gre it”. Dar să vă spun povestea, cât de incredibilă. i mi-au spus-o 3 doctori de laș Ș

Brâncovene ti, zice: „vine Ceau escu acolo să stabilească destinul spitalului. i vine cu câineleș ș Ș

lui, avea un doberman negru. i câinele vede o pisică i fuge după pisică. Ceau escu îl cheamă iȘ ș ș ș

câinele nu îl ascultă. Mai mult încă, câinele e zgâriat de pisică. i atunci se produce un tumult, înȘ

care Ceau escu este răscolit de faptul că nu l-a ascultat câinele, cei din jur spuneau dar dacăș
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pisica e turbată. i în tumultul acesta face gesturile acelea ale lui i atunci s-a în eles că trebuie săȘ ș ț

se dărâme tot”. E incredibil, i îmi este confirmată. Eu am scris-o în cartea mea, eu nu am asistatș

la acea scenă, dar mi-au spus trei medici de la Brâncovenesc. Iar în ceea ce prive te biserica,ș

acolo el a fost pozitiv, fiindcă s-a hotărât scoaterea ei, pentru că pe machetă se scotea obiectul

respectiv, dar el s-a întors i a pus-o la loc. i a a a scăpat biserica. În fine, perioade tragice, darș Ș ș

care nu au o legătură directă cu averea lui care se men ine la ora actuală la nivelul bisericii, avereț

care acum trece în patrimoniul Bisericii Ortodoxe. 

 tefan  Oan ăȘ ț :  Domnule  profesor,  doamnă  profesor,  stima i  invita i,  vă  mul umim  pentruț ț ț

participare. Sper că dezbaterea a fost interesantă. Eu, ca tânăr român, îmi doresc ca genera iaț

mea să con tientizeze mai  mult  ceea ce a  însemnat,  ceea ce înseamnă i  ceea ce trebuie săș ș

însemne Brâncovenii pentru poporul român.
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