I. Personalitatea Domni]ei B\la[a (1693-11752),
descendenta Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu
(1654-11714, domnind între 1688-11714)
1. Sfâr[itul unei epoci

D

omnia Voievodului Constantin Brâncoveanu (1688-1714) r\mâne în
istorie drept una dintre cele mai îndelungate, pa[nice [i înfloritoare ale
}\rii Române[ti. A[a cum arat\ cronicarul Radu Popescu: „Constandinvod\ Brâncovean în domniia lui au fost fericit de to]i oamenii ]\rii, [i înc\ [i de oamenii altor
]\ri, cât i s-a auzit numele [...] l-au d\ruit n\rocul de tot felu[l] de bine, s\n\tos, întreg, cas\
întreag\, fii [i fete mul]i, avu]ii multe, case, palaturi, sate, vii, hele[teie, domnie îndelungat\ [i
altele ca acestea, care nu i-au lipsit nimic de care ochii lui au poftit [...]”1.
Potrivit unei legende, pe care o consemneaz\ cronicarul Dionisie Fotino2, familia
Brâncovenilor ar descinde din cea a despo]ilor sârbi Brancovici, fapt bineîn]eles lipsit de orice
temei istoric3. În fapt, Brâncovenii au fost la origini o familie însemnat\ [i înst\rit\ de boieri
olteni4, înrudi]i cu mai vechea familie a boierilor Craiove[ti prin Neac[a, vara domnitorului
Neagoe Basarab (1512-1521), de la care prime[te în dar mo[ia Brâncoveni5, cea de la care î[i
va lua numele aceast\ familie. De asemenea, înrudirea cu boierii Craiove[ti reprezint\ temeiul
pentru ad\ugarea numelui de Basarab la cel de Brâncoveanu6. Totodat\, o rud\ apropiat\ a
Brâncovenilor a fost [i domnitorul Matei Basarab (1632-1654), cunoscut ca Matei Aga din
Brâncoveni, înainte de a lua domnia, din timpul c\ruia s-au p\strat dou\ pomelnice ce
reprezint\ cele mai vechi atest\ri documentare ale acestei familii7. În aceste pomelnice sunt
numi]i principalii înainta[i ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, anume bunicul s\u,
Radu POPESCU, Istoriile domnilor }\rîi Rumâne[ti, ed. Mihail Gregorian, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1982, pp. 242-243.
Dionisie FOTINO, Istoria general\ a Daciei sau a Transilvaniei, }\rii Muntene[ti [i a Moldovei, trad. George Sion,
Ed. Valahia, col. Euxin, Bucure[ti, 2008, pp. 277-278, nota a.
3 Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, istorie [i genealogie (dup\ izvoare autentice), ed. Alexandru
Condeescu, Ed. Libra, Bucure[ti, 1999, p. 142.
4 Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 248, în: Istoria Românilor, vol. VI: O epoc\ de
înnoiri în spirit european (coord. Acad. Virgil Cândea), Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 248-269.
5
Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 259, în: Mihai Dim. Sturdza (coord.), Familiile boiere[ti
din Moldova [i }ara Româneasc\. Enciclopedie istoric\, genealogic\ [i biografic\, vol. II : Boian-Buzescu, Ed. Simetria,
Bucure[ti, 2011, pp. 259-273.
6 Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”.
7 {tefan ANDREESCU, „Neamul boierilor din Brâncoveni”, p. 249, în: Mihai Dim. Sturdza (coord.), Familiile boiere[ti
din Moldova [i }ara Româneasc\. Enciclopedie istoric\, genealogic\ [i biografic\, pp. 249-256.
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Statuia Domni]ei B\la[a situat\ `n curtea Bisericii „Domni]a B\la[a” din Bucure[ti

marele vornic Preda Brâncoveanu, c\s\torit cu nepoata lui Matei Basarab8, ucis la Târgovi[te,
în anul 1658, din porunca domnitorului Mihnea al III-lea Radu (1658-1659), [i Papa
Brâncoveanu, tat\l viitorului voievod, ucis la 1655, în fa]a caselor sale de la poalele actualului
Deal al Mitropoliei, în timpul r\scoalei doroban]ilor [i seimenilor din Bucure[ti9. Acesta din
urm\ fusese c\s\torit cu Stanca Cantacuzino, sora stolnicului Constantin Cantacuzino [i a
sp\tarului Mihai Cantacuzino10, care s-au îngrijit de cre[terea [i educa]ia tân\rului
Constantin, dup\ moartea tat\lui [i a bunicului acestuia, [i i-au fost ulterior sfetnici, în prima
parte a domniei.
Un aspect asupra c\ruia to]i cronicarii [i istoricii sunt de acord este acela c\ Vod\
Brâncoveanu a fost cu siguran]\ cel mai bogat domnitor al }\rii Române[ti. Aceast\ mare
avere a fost agonisit\ de domnitor în parte, ca mo[tenire de la înainta[ii s\i, c\ci iat\ ce spune
diaconul Paul de Alep, fiul [i secretarul patriarhului Macarie al III-lea Za’im al Antiohiei în
c\l\toria f\cut\ de acesta în }\rile Române, despre marele vornic Preda Brâncoveanu, bunicul
domnitorului, la anul 1657: „Acest boier este foarte bogat [i f\r\ pereche în aceast\ (]ar\), cât
[i în orice alt\ ]ar\. Se spune c\ are pe mo[iile sale dou\sprezece mii de iepe de pr\sil\ [i în
fiecare dintre cele dou\ sute de sate care îi apar]in, se afl\ câte o herghelie. El are treizeci de
mii de capete de oi [...] El are patru mii de capete de boi, o mie de bivoli, patru mii de porci
[i trei sute de [iruri de stupi, cu roiuri de albine fiecare [ir, aducând mai mult de un butoi mare
cu cear\ [i vreo sut\ de vedre de miere; fiecare vadr\ valoreaz\ un piastru [i aceasta (cear\)
este cump\rat\ [i transportat\ de negustori în ]ara Turcului. În fiecare an acest boier trimite
câte o mie de capete de boi la Istanbul cu slujitorii s\i, spre a fi vândut\ cu zece mii de pia[tri.
El are o mie cinci sute de familii de ]igani robi [i se spune c\ nimeni nu are avu]ii ca el,
afar\ de m\n\stirea Cozia, care are o mie de ]igani. Ni s-a spus c\ ia de la fiecare familie, la
s\rb\toarea Sfântului Gheorghe, câte 6 dinari [i la s\rb\toarea Sfântului Dumitru înc\ pe
atâta, ca haraci. Cei mai mul]i din ace[ti ]igani sunt meseria[i [i se spune c\ aceast\ sum\ de
dou\zeci de mii de dinari se vars\ în to]i anii în vistieria sa [...]”11. De altfel, aceast\ înfloritoare
situa]ie material\ se pare c\ l-a determinat pe Constantin Brâncoveanu s\ refuze ini]ial domnia, a[a cum ar\ta ulterior secretarul s\u, Anton Maria del Chiaro: „Brâncoveanu îi refuz\ cu
toat\ hot\rârea [i se rug\ de a fi l\sat în pace, c\ci situa]ia [i veniturile sale îi permit s\ duc\
o via]\ princiar\, pe când splendorile domniei sunt vecinic supuse pr\bu[irii”12.
Într-adev\r, domnia lui Constantin Brâncoveanu nu a fost nicidecum una u[oar\.
Conduc\tor al unui stat mic, într-un context interna]ional marcat de mari schimb\ri, el „nu a
dus o politic\ a sentimentelor sau a resentimentelor, ci una a realit\]ilor”13, pendulând între cele
trei mari imperii aflate în vecin\tatea }\rii Române[ti: otoman, austriac [i rus. De[i mult\
Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 143.
{tefan ANDREESCU, „Neamul boierilor din Brâncoveni”, p. 255.
10
Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 144.
11
C\l\tori str\ini despre }\rile române, vol. VI, pp. 215-217, în: {tefan ANDREESCU, „Neamul boierilor din
Brâncoveni” p. 255.
12 Anton MARIA DEL CHIARO, Revolu]iile Valahiei, studiu introductiv [i note de Arhim. Mihail Stanciu [i Acad.
Gabriel {trempel, Ed. Basilica, Bucure[ti, 2012, p. 117.
13 {tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu. Via]a. Domnia. Epoca, Editura {tiin]ific\,
Bucure[ti, 1969, p. 265.
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vreme aceast\ politic\ s-a dovedit a fi profitabil\, a[a cum arat\ Dionisie Fotino: „sultanul [...] îi d\duse hati[erif prin care îi
înt\rea domnia pe via]\. Împ\ratul Austriei
îl crease principe [i-i d\duse privilegii în-

Sabia Voievodului Constantin Brâncoveanu, aflat\ în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucure[ti

semnate”14, aducându-i nu numai titluri
domnitorului, ci [i posibilitatea unei retrageri lini[tite (la 23 mai 1713 Constantin
Brâncoveanu ob]inuse din partea împ\ratului austriac indigenatul Transilvaniei, prin
care i se permitea s\ cumpere mo[ii la
nord de Carpa]i, cât [i s\ se refugieze aici
în cazul înl\tur\rii sale din domnie15), în
Voievodul Constantin Brâncoveanu
cele din urm\ ea îl va incrimina în ochii turcilor, ale c\ror b\nuieli au fost mult sporite de opozi]ia intern\, condus\, la început, de descenden]ii fostului domn {erban Cantacuzino (1678-1688), cât [i de Cantemire[ti ori Rusete[ti, iar
în a doua parte a domniei, chiar de c\tre rudele sale, Cantacuzinii16.
În plan intern, domnia lui Constantin Brâncoveanu a fost una de mari realiz\ri culturale [i de prosperitate economic\, datorat\ mai ales numero[ilor ani de pace, chiar dac\ popula]ia a trebuit s\ suporte o fiscalitate destul de împov\r\toare. Astfel, este neîndoielnic faptul
c\ domnitorul Constantin Brâncoveanu [i-a sporit cu mult averea în decursul domniei sale de
peste un sfert de veac, a[a cum consemneaz\ cronicarul Radu Popescu: „[...] s\ bucura, s\
veseliia, s\ l\]iia în domnie, în avu]iile ce strângea de la ]ar\, care alt domn n-au strânsu, nici
nu s-au îmbog\]it ca el de cându iaste începutul ]\rii, [i alt\ grij\ nu avea numai s\ se primble
p\ la sate, p\ la vânaturi, p\ la vii, p\ vremea culesului viilor”17.
Un alt aspect al domniei brâncovene[ti îl reprezint\ politica matrimonial\ a marelui
voievod, care s-a îngrijit ca to]i cei unsprezece copii ai s\i (patru b\ie]i: Constantin, {tefan,
Radu [i Matei, [i [apte fete: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancu]a, B\la[a [i Smaranda18) s\ se
c\s\toreasc\ în familii vrednice de rangul lor, [i a c\ror prietenie ar fi consolidat pozi]ia sa pe
tronul }\rii Române[ti. Astfel, dou\ dintre fetele sale au fost m\ritate cu fii de domni – una
14 Dionisie FOTINO, Istoria general\ a Daciei, p. 283 (Constantin Brâncoveanu a fost declarat principe al Sfântului
Imperiu la 30 ianuarie 1695, cf. Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 261; potrivit lui OctavGeorge LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 144, el ar fi fost numit mai apoi [i cneaz de c\tre ]arul Petru I cel Mare al
Rusiei, cât [i Alte]\ Serenisim\ a Republicii vene]iene).
15 {tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 268.
16 Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 251.
17 Radu POPESCU, Istoriile domnilor }\rîi Rumâne[ti, p. 237.
18 {tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 160.
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dintre ele, Maria, so]ia lui Constantin Duca, ajungând chiar doamn\ a Moldovei19, ceilal]i copii
cu membri ai marilor familii boiere[ti din cele dou\ }\ri Române[ti, precum Kretzulescu,
Rosetti, B\leanu, Greceanu ori Bal[, iar cele dou\ fete, anume Ilinca [i B\la[a, cu reprezentan]i
ai aristocra]iei grece[ti constantinopolitane, care jucau un rol cheie în politica Imperiului Otoman.
Cea dintâi, Ilinca, l-a primit drept so], la anul 1697, pe Scarlat sau Scarlatache († 1699)20, fiul lui
Alexandru Mavrocordat, numit „Exaporitul”, marele dragoman al Por]ii otomane [i artizanul p\cii
de la Karlowitz, ai c\rui fra]i, Nicolae [i Ioan, vor fi primii domnitori fanario]i ai }\rii Române[ti,
[i a c\ror familie se înrudea, pe linie matern\, cu vechea dinastie a Mu[atinilor din Moldova21.
Domni]a B\la[a, cea de-a [asea fiic\ a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu,
s-a c\s\torit, `n anul 1708, cu Manolache sau Manuil Rangabe22 († 1747), fiul lui Andronic,
hartofilax al Patriarhiei de Constantinopol23, [i al Elenei, fiica domnitorului moldovean Antonie
Ruset, numit [i Lambrino, deoarece era n\scut în preajma s\rb\torii Sfintelor Pa[ti24. Aceast\
a doua numire a sa a dus la asocierea lui cu familia Lambrino din Moldova25, fapt ce nu constituie decât o confuzie de nume26, sporit\ de faptul c\ viitorul so] al Domni]ei B\la[a tr\ise
mai înainte în Moldova, ceea ce îl determin\ pe academicianul Dan Berindei s\ afirme urm\toarele: „Trecut din Moldova în }ara Româneasc\, el anun]a într-un fel noua er\ fanariot\”27.
Nunta Domni]ei B\la[a cu Manolache Rangabe a avut loc între 26 [i 31 octombrie,
na[ fiind oficial patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notarra, care, neputând ajunge, l-a delegat pe
stolnicul Constantin Cantacuzino, iar slujba fiind oficiat\ de c\tre patriarhul Gherasim al Alexandriei, a[a cum arat\ logof\tul Radu Greceanu în Via]a lui Constandin Vod\ Brâncoveanu:
„[...] au început nunta la octombrie 26 zile [i la octombrie 31 zile s-au sfâr[it, cununându-i cinstitul [i prea în]eleptul boiariu Constantin Cantacuzino biv vel stolnic, îns\ epitrop fiind pus
despre partea prea sfin]itului p\rintelui Patriarhului Ierusalimului chir Hrisant, carele întâmplându-se Sfin]iei-Sale a merge la Sfântul Mormânt la Ierusalim, a[a Sfin]ia-Sa au socotit, fiind în
mare priete[ug cu pomenitul cinstitul boiariu, de l-au rugat [i l-au poftit prin scrisoare ca despre
partea Sfin]iei-Sale, cum s-au zis, s\ cunune [...] {i a[a cu mare cinste [i pomp\ i-au cununat,
fiind mult\ adunare la aceast\ nunt\, atât de boierii ]\rii cât [i de alt\ prostime [i cliros bisericesc, arhierei i proci”28.
Iat\ cum s-a desf\[urat aceast\ nunt\ domneasc\, potrivit descrierii cronicarilor vremii:
„trei zile în [ir, din zori [i pân\ în sear\, cânt\ muzicele lâng\ ietacul miresei. Pe strade
defileaz\ caravanele cu daruri: berbeci, miei, c\prioare, g\ine, curcani, gâ[te, vin, pl\cinte,
fructe pe tipsii «de poame». În Sâmb\ta din ajunul solemnit\]ii, c\l]unarul vine de la ginere,
aducând podoaba de cap pentru mireas\, inelul, salba, «c\l]unii» cu m\rg\ritare [i smaragduri.
Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 145.
Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 260.
21 Mihai }IP|U, Domnii fanario]i în }\rile Române (1711-1821). Mic\ enciclopedie, Ed. Omonia, Bucure[ti,
22008, p. 121.
22 În Istoria Bucure[tilor, p. 128, Nicolae Iorga îl nume[te pe acesta Vlasto, f\r\ a ar\ta sursa pe care se bazeaz\.
23 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 284.
24
Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[. Ziduri vechi. Fiin]e disp\rute, Editura Funda]iei Culturale
Române, Bucure[ti, 1995, p. 66.
25
V. Octav-George LECCA, Familiile boiere[ti române, p. 626.
26 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 284.
27 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu [i locul lor în societatea româneasc\. Genealogie [i istorie”, p. 280.
28 Radu VEL LOGOF|T GRECEANU, „Via]a lui Constandin Vod\ Brâncoveanu”, ed. {tefan Grecianu, Bucure[ti, 1906,
p. 315, în: Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[., p. 66.
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Trece mirele ducându-se la cum\tru, cu daruri de bl\ni [i covoare. Seimenii, în haine de postav
ro[u, duc în mâini crengi de brad, pe podurile împodobite [i ele cu brad. Alaiul domnesc înainteaz\
spre biserica Domnului. {i pe urm\, dup\ aceast\ Duminc\ str\lucitoare, ginerele lui Vod\ apare
în vileag, cu calul d\ruit de socru: [eaua [i sc\rile sunt de argint greu, «cu palo[, cu buzdugan»”29.

2. Exilul
Via]a lini[tit\ a noii perechi domne[ti nu a fost îns\ de durat\, c\ci începând cu anul 1712,
dup\ încheierea p\cii cu Rusia, Imperiul Otoman s-a bucurat de o perioad\ de pace, ceea ce a dus
la în\sprirea controlului Por]ii asupra }\rilor Române[ti, mai ales dup\ numirea marelui vizir Gin
Ali Pa[a, ginerele sultanului Ahmed al III-lea, adept al unei politici agresive [i revan[arde30. Astfel,
dac\ la Ia[i se instalase deja un domnitor fanariot, în persoana lui Nicolae Mavrocordat, la Bucure[ti
existau deja numeroase voci, grupate în jurul partidei Cantacuzinilor, care îl reclamau pe voievodul
Constantin Brâncoveanu Sublimei Por]i, sub diferite acuza]ii, a c\ror list\ este redat\ de secretarul
domnitorului, del Chiaro31. Motiva]ia complotului urzit de c\tre Cantacuzini, mai exact de c\tre stolnicul Constantin [i fratele s\u,
sp\tarul Mihai, este ilustrat\
concludent de istoricul Virgil
Dr\ghiceanu: „Cronicile au surprins bine caracterul labililor
Cantacuzini, ve[nic agita]i [i nemul]umi]i de domni, gata s\-l
«ficleneasc\» [i pe nepotul lor.
Ei au adoptat o nou\ pozi]ie,
deoarece [i-au dat seama c\
domnul avea o personalitate
care, cu în]elepciune [i abilitate,
Detaliu din marea panoram\ a Constantinopolului fotografiat\ dintr-un minaret
al Moscheei Suleymanye, peste Cornul de aur
le sc\pase de sub control [i r\sturnase rolurile, începând s\-i domine. Apoi, fiul major al stolnicului, {tefan, v\rul Brâncoveanului,
crescuse [i era prev\zut de familie, ca vl\starul ei direct s\ devin\ domn”32.
Ocazia de a-l prinde pe Altîn Bey („prin]ul aurului”, a[a cum îl numeau turcii pe
Constantin Brâncoveanu33) nu va întârzia s\ apar\, Domni]a B\la[a [i so]ul ei, Manolache
Lambrino, aflându-se din nefericire [i, bineîn]eles, f\r\ voia lor, în prim-planul acestui complot.
Astfel, atunci când, la anul 1714, domnitorul a hot\rât s\-[i însoare cel de-al treilea fiu, Radu,
cu fata fostului domnitor al Moldovei, Antioh Cantemir, care mai înainte fusese el însu[i pe]itor
la curtea sa34, marele vizir s-a ar\tat binevoitor, deoarece, potrivit lui del Chiaro: „[...] [tia c\
Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 263.
Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 265.
31 Anton MARIA DEL CHIARO, Revolu]iile Valahiei, pp. 128-129.
32 Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 269.
33 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, vol. I: Tragedia Brâncovenilor, Editura Universitas,
Chi[in\u, p. 348.
34 Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 255.
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Brâncoveanu trimise la Constantinopol pe una dintre fiicele sale cu so]ul ei (B\la[a cu
Manolache, n.r.) s\ aduc\ în Valahia pe Doamna sa (a lui Radu, n.r.) [i pentru a nu pierde timpul, luase toate m\surile ca cel îns\rcinat cu detronarea – capugiul – s\ ajung\ la Bucure[ti în
S\pt\mâna Sfânt\, când cre[tinii sunt ocupa]i cu slujbele biserice[ti”35.
De[i, dup\ cum consemneaz\ cronicarii [i relateaz\ legenda, Brâncoveanu fusese avertizat
în repetate rânduri, fie prin scrisoarea unui medic grec din
Constantinopol36, fie prin vedenia
avut\ pe patul de moarte de c\tre
fiica sa, Stanca37, fie printr-un
semn r\u prevestitor38 de apropierea primejdiei, de aceast\ dat\
el nu a b\nuit nimic. Astfel, sosirea
Scena martiriului Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu
la curte a capugiului Mustafa Aga,
`mpreun\ cu cei patru fii ai s\i: Constantin, {tefan, Radu, Matei
aparent în trecere spre Hotin, în
[i sfetnicul Ianache
data de 24 martie 1714, nu i-a
p\rut suspect\ domnitorului, care nu va
reu[i s\ reac]ioneze când a fost declarat
mazil de c\tre acesta, a doua zi39. În acela[i
timp, potrivit lui Dionisie Fotino: „Cantacuzine[tii toat\ noaptea au umblat adunând bani, pentru ca s\ cumpere pe imbrohor [i pe capugiba[a spre a-i face s\
dea domnia sp\tarului {tefan Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin”40, iar ulterior [i-au trimis dou\ rude la Constantinopol, cu pâri [i daruri c\tre marele vizir,
pentru a se asigura c\ acesta nu se va
ar\ta îng\duitor cu fostul domn41. Nici
Cantacuzinii nu vor cunoa[te o soart\ mai

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu `mpreun\
cu cei patru fii ai s\i: Constantin, {tefan, Radu, Matei
[i sfetnicul Ianache
Anton MARIA DEL CHIARO, Revolu]iile Valahiei, p. 130.
{tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 279.
37 Virgil D
R|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 261.
38 Anton M
ARIA DEL CHIARO, Revolu]iile Valahiei, pp. 131-132.
39 {tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 280.
40 Dionisie FOTINO, Istoria general\ a Daciei, p. 285.
41 Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 266.
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bun\ decât aceea a lui Brâncoveanu, cuvintele domnitorului din momentul plec\rii spre
Constantinopol, adresate v\rului s\u, {tefan Cantacuzino, dovedindu-se profetice: „Finule
{tefan, dac\ aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru p\catele mele, fac\-se voia Lui.
Dac\ îns\ sunt fructul r\ut\]ii omene[ti, pentru pieirea mea, Dumnezeu s\ ierte pe du[manii
mei, dar p\zeasc\-se de mâna teribil\ [i r\sbun\toare a judec\]ii divine”42.
Domnitorul Constantin Brâncoveanu, înso]it de so]ia sa, de cei patru fii, de nora sa
Anica, so]ia lui Constantin, al\turi de nepot, care avea acela[i nume, de patru gineri [i de
clucerul Ianache V\c\rescu43, a luat drumul exilului în Vinerea Mare a anului 171444. Între
timp, fiica sa, B\la[a, aflat\ la Constantinopol al\turi de so]ul ei, a aflat în modul cel mai crud
de detronarea tat\lui ei, dup\ cum relateaz\ Constantin Gane: „În ziua aceea de Pa[ti, merse
domni]a la biserica Patriarhiei s\ asculte liturghia [i când, la ora prânzului, se întoarse acas\,
g\si od\ile ei pline de turci ce-i luar\ toat\ averea, obiecte, bijuterii, bani, ridicând-o la urm\ [i
pe ea pentru a o închide la Ceau[ Emini, temni]a femeilor45. Pe so]ul ei îl duser\ la Ba[bachi
Culi, închisoarea «debitorilor» sultanului. Dintr-un raport al lui Fleischmann (ambasadorul
Austriei la Constantinopol, n.r.) c\tre consiliul de r\zboi austriac afl\m c\ biata domni]\ B\la[a
a mâncat [i b\taie, mai multe zile în [ir, pentru a m\rturisi ce avere o mai fi ascuns, [i c\ s-a
g\sit astfel la ea 100 de pungi de galbeni [i juvaere în valoare de 30.000 de taleri”46.
Dup\ martiriul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, a fiilor acestuia [i a clucerului Ianache V\c\rescu, petrecut la data de 15 august 1714, Domni]a B\la[a, împreun\ cu
mama sa, Doamna Maria, [i cu ceilal]i supravie]uitori ai tragediei Brâncovenilor, au r\mas în
închisoare pân\ în luna martie a anului urm\tor47, fiind chiar, la un moment dat, declarate
roabe ale seraiului48, deoarece turcii sperau c\ vor mai ob]ine alte averi de la acestea. În cele
din urm\, împrumutând 50.000 taleri, cu 30% dobând\, de pe pia]a constantinopolitan\,
Doamna Maria a reu[it s\ ob]in\ din partea sultanului libertatea ei [i a rudelor sale. Îns\ intrigile Cantacuzinilor i-au urm\rit din nou, ace[tia oferind 40.000 taleri marelui vizir49, în vederea
exil\rii acestora50.

ANTON MARIA DEL CHIARO, Revolu]iile Valahiei, p. 136.
{tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 284.
44 Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 261.
45 Potrivit lui Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 262, Domni]a B\la[a ar fi fost închis\
împreun\ cu tat\l [i cu întreaga ei familie la închisoarea celor [apte Turnuri (Yedikule), femeile în partea de sus iar b\rba]ii
în cea de jos.
46 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 354, cf. ANTON MARIA DEL CHIARO, Revolu]iile
Valahiei, pp. 136-137.
47 {tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 292.
48 Constantin GANE, Trecute vie]i de doamne [i domni]e, p. 355.
49 Gheorghe {INCAI, Cronica românilor, vol. III, ed. Florea Fugariu, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1978, p. 217.
50 Chestiunea exilului Doamnei Maria [i al celorlal]i supravie]uitori din familia Brâncoveanu nu este pe deplin
l\murit\: unele surse (cf. {tefan IONESCU, Panait I. PANAIT, Constantin Vod\ Brâncoveanu, p. 292) sus]in c\ ace[tia ar fi
fost exila]i la Kutaisi, pe malul r\s\ritean al M\rii Negre, în regiunea Georgiei actuale, în timp ce altele (cf. DIONISIE FOTINO,
Istoria general\ a Daciei, p. 287, preluat de Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 266) arat\ c\
ar fost exila]i la Kiutaea (actuala localitate Kütahia), în vestul Turciei asiatice, aproape de Marea Egee. Gheorghe {incai
sus]ine, în mod eronat ( v. Cronica românilor, p. 231), c\ ar fi fost exila]i la Candia, în Creta.
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3. Revenirea în ]ar\
Abia dup\ depunerea [i executarea, la Constantinopol, a domnitorului {tefan Cantacuzino (1714-1716) [i a tat\lui acestuia, stolnicul Constantin, la 27 mai 171651, [i dup\
moartea marelui vizir Gin Ali Pa[a în b\t\lia de la Petrovaradin (1717)52, supravie]uitorii
tragediei Brâncovenilor, printre care se num\ra [i Domni]a B\la[a, au putut s\ se întoarc\ în
]ar\. Revenirea lor a fost la acel moment chiar dorit\ de Poarta otoman\, din cauza situa]iei
politice instabile din }ara Româneasc\, unde, dup\ capturarea domnitorului Nicolae
Mavrocordat de c\tre austrieci, numero[i reprezentan]i ai boierimii au dorit s\ a[eze ]ara sub
suzeranitatea imperialilor53. Astfel, prezen]a Doamnei Maria [i a celorlal]i urma[i ai Sfântului
Voievod Constantin Brâncoveanu urma s\ înt\reasc\ loialitatea ]\rii fa]\ de noul domnitor
numit de turci, Ioan Mavrocordat (1716-1719), fostul mare dragoman al Por]ii [i cumnatul
Domni]ei B\la[a54, care s-a implicat personal în eliberarea rudelor sale prin alian]\, a[a cum
arat\ Dionisie Fotino: „El a mijlocit la Poart\ ca s\ dea [i itlac-firman, adic\ carte de gra]iere
doamnei lui Constantin Vod\ Brâncoveanu, care eliberându-se din exilul de la Kiutaea, s-a
întors în ]ar\ [i a intrat în st\pânirea averilor sale nemi[c\toare”55. De altfel, se pare c\ [i domnitorul Nicolae Mavrocordat mijlocise mai înainte pentru eliberarea Brâncovenilor, a[a cum
arat\ cronicarul Radu Popescu: „Ie[is\ atunci din surgun doamna [i ginerii lui Constandin-vod\,
pre carele nevoindu-s\ de-i scoses\ Nicolae-vod\ [i au purces [i ei cu Ioan-vod\ spre ]ar\ [i au
venit”56, afirma]ie înt\rit\ de comportamentul s\u ulterior fa]\ de ace[tia.
Din cei unsprezece copii ai domnitorului Constantin Brâncoveanu mai supravie]uiau la
momentul întoarcerii în ]ar\ numai cinci fete (fiii fuseser\ uci[i al\turi de tat\l lor la
Constantinopol, în data de 15 august 1714, iar dou\ fete, Maria [i Stanca, muriser\ mai
înainte)57, c\rora Doamna Maria le-a oferit jum\tate din averea fostului domnitor, mai ales dintre mo[iile care nu fuseser\ confiscate de turci, cât [i unele sume de bani p\strate la Viena ori
Vene]ia, în timp ce cealalt\ jum\tate a p\strat-o în grija sa, pentru a o l\sa mo[tenire mai târziu nepotului ei, Constantin, continuatorul neamului Brâncovenilor58. Aceast\ împ\r]ire a averii
fostului domnitor s-a f\cut printr-un act de partaj, alc\tuit [i ratificat la anul 1717, în prezen]a
domnitorului Ioan Mavrocordat, a mitropolitului Mitrofan al Ungrovlahiei [i a patriarhului
Hrisant Notarra al Ierusalimului59.
Domni]a B\la[a [i so]ul ei, Manolache Rangabe, vor cunoa[te în cele din urm\ o via]\
mai lini[tit\ sub domnia lui Ioan Mavrocordat [i, mai apoi, în timpul celei de-a dou\ domnii din
Paul CERNOVODEANU, „Epoca lui Constantin Brâncoveanu”, p. 268.
Virgil DR|GHICEANU, „Constantin Vod\ Brâncoveanu”, p. 262.
53 Constantin B|LAN, „Domniile fanariote în }ara Româneasc\ [i Moldova”, p. 447: în: Istoria Românilor, vol. VI:
Românii între Europa clasic\ [i Europa Luminilor (1711-1821), (coord. Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu), Editura
Enciclopedic\, Bucure[ti, 2002, pp. 442-500.
54 Mihai }IP|U, Domnii fanario]i în }\rile Române (1711-1821). Mic\ enciclopedie, p. 121.
55 Dionisie FOTINO, Istoria general\ a Daciei, p. 293.
56
Radu POPESCU, Istoriile domnilor }\rîi Rumâne[ti, p. 268; v. [i GHEORGHE {INCAI, Cronica românilor, p. 231.
57
Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu [i locul lor în societatea româneasc\. Genealogie [i istorie”, p. 280.
58 Dionisie Fotino sus]ine (v. Istoria general\ a Daciei, p. 293) c\ Doamna Maria ar fi l\sat fetelor sale doar averea
mi[c\toare, în timp ce nepotului Constantin i-ar fi oferit întreaga avere nemi[c\toare, afirma]ie neconfirmat\ de documente.
59 Dan BERINDEI, „Urma[ii lui Constantin Brâncoveanu [i locul lor în societatea româneasc\. Genealogie [i istorie”, p. 281.
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}ara Româneasc\ a fratelui acestuia, Nicolae, cea mai lung\ din istoria st\pânirilor fanariote
(1719-1730)60. Astfel, Manolache va primi demnit\]ile de mare clucer, mare paharnic [i din
nou mare clucer61, cât [i aceea de mare ispravnic la ridicarea M\n\stirii V\c\re[ti (17161722)62 [i va fi scutit de c\tre Ioan Mavrocordat de la plata d\rilor63. Dup\ un scurt exil la
Bra[ov, în anul 1731 Manolache era numit mare logof\t [i ispravnic al Scaunului
Bucure[tilor64, iar între 1734-1735 [i iar în 1741 a de]inut cea mai înalt\ demnitate în stat,
dup\ domnitor, anume cea de mare ban al Craiovei65. Odat\ retras din aceast\ demnitate, el
va ctitori, împreun\ cu so]ia sa, la anul 1744, primul l\ca[ de cult de pe locul actualei biserici
Domni]a B\la[a, cu hramul Botezul Domnului, despre care vom vorbi în cele ce urmeaz\.
Fostul mare ban Manolache Lambrino s-a s\vâr[it din via]a aceasta la anul 1745, ultima însemnare care îl mai afla în via]\ fiind f\cut\ la 30 mai 1745, când înzestra biserica ridicat\ de el [i so]ia sa, pe terenurile casei lor, cu mo[ia S\cuieni din jude]ul Ilfov, care ulterior,
în amintirea lui, s-a numit Manolache sau Moara Banului. Din aceast\ însemnare reiese c\ fostul mare ban era suferind, starea sa fiind una destul de grav\: „Fiindu-mi mâna dreapt\ prins\
de boala podagrii, [i neputându-m\ isc\lii nici pe mine, nici pe preaiubita mea so]ie, [i temându-m\ de moarte, am pus de ne-a isc\lit Sandu logofe]elul nostru, cu mâna lui, [i noi ne-am
pus pece]ile noastre amândurora”66. Murind la dou\ s\pt\mâni dup\ aceasta, ginerele lui
Constantin Brâncoveanu a fost înmormântat al\turi de acesta, în biserica Sfântul GheorgheNou din Bucure[ti, de c\tre so]ia sa, care i-a a[ezat la c\p\tâi o candel\ purtând urm\toarea
inscrip]ie: „Aceast\ candel\, ce s-au dat la Sfeti Gheorghie-cel-Nou, lumineaz\ unde odihnesc
oasele robului lui Dumnezeu Manolache Lambrino, ce au fost mare ban, [i iaste f\cut\ de so]ia
dumisale, m\riia sa Domni]a B\la[a, care [i m\riia sa n\d\jduie[te în Domnul, iar\[i aicea s\
i se odihneasc\ oasele. Septembrie 15 dni, leat 7254”67.
La rândul ei, Domni]a B\la[a va trece la cele ve[nice în anul 1754, între lunile mai [i
septembrie, pe când fiica Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu nu avea mai mult de 60
ani. Sfâr[itul ei a fost unul rapid [i nea[teptat, a[a cum se arat\ într-un document al vremii,
referitor la situa]ia ctitoriei sale: „Cuprinzând-o grabnic\ moarte, n-au apucat a le adeveri prin
diat\”68. În ciuda dorin]ei exprimate limpede în inscrip]ia de pe candela aflat\ la mormântul
so]ului ei, fostul mare ban Manolache Lambrino, Domni]a B\la[a nu a fost înmormântat\ la
biserica Sfântul Gheorghe-Nou, ci în propria-i ctitorie, ce-i va purta numele peste veacuri, ridicat\ la anul 1751.

Mihai }IP|U, Domnii fanario]i în }\rile Române (1711-1821). Mic\ enciclopedie, p. 134.
Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 67.
62 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938).
Documente pentru istoria bisericii, [coalei [i azilului Domni]a B\la[a, precum [i a Spitalului Brâncovenesc, Bucure[ti,
1938, p. VII.
63 V. Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938),
pp. 13-15.
64 V. Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. VII.
65 Emanoil HAGI-MOSCO, Bucure[ti. Amintirile unui ora[, p. 67.
66 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 285.
67 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), pp. IX-X.
68 Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 286.
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Pe lespedea a[ezat\ deasupra mormântului ei, datat\ gre[it 2 septembrie 1752, aceasta fiind cel mai probabil data a[ez\rii69, sunt s\pate urm\toarele stihuri:
Domni]a ce-a r\posat
Supt piatra aceasta s-au îngropat.
B\la[a a fost numit\,
Cu neam mare împodobit\,
Lui Manolache g\tit\ [...]
Dumnezeu s-o odihneasc\,
Cu drep]ii s\ locuiasc\!70

Scena ~ntrist\rii

Ulterior, la anul 1992, în curtea bisericii a fost translatat, cu aportul tehnic al inginerului
Eugeniu Iord\chescu71, un monument reprezentând-o pe Domni]a B\la[a, proiectat la sfâr[itul
secolului al XIX-lea de c\tre sculptorul Karl Storck (1826-1887)72 [i realizat ulterior de c\tre
fiul acestuia, Carol Storck (1854-1926), [i de un discipol de la {coala de Belle-Arte, Carl
Teutsch73, la anul 188174. Executat\ la indica]iile istoricului Bogdan Petriceicu-Ha[deu, statuia

Emil VÎRTOSU, „Domni]a B\la[a”, p. 285.
Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XI.
71 Lucia STOICA, Neculai IONESCU-GHINEA (coord.), Enciclopedia l\ca[urilor de cult din Bucure[ti, vol. I, Ed.
Universalia, Bucure[ti, 2006, p. 407.
72
Sculptor român de origine german\, stabilit la Bucure[ti în anul 1849, cu activitate în domeniul sculpturii statuare, portretistice [i decorativ monumentale (Dic]ionar Enciclopedic Român, vol. IV: Q-Z, Editura Politic\, Bucure[ti,
1966, p. 519).
73 Victoria DRAGU DIMITRIU, Pove[ti cu statui [i fântâni din Bucure[ti, Ed. Vremea, Bucure[ti, 2010, p. 27.
74 Gheorghe PARUSI, Cronologia Bucure[tilor 20 septembrie 1459-31 decembrie 1989. Zilele, faptele, oamenii
Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Ed. Compania, Bucure[ti, 2007, p. 352.
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din marmur\ de Carrara, având gravate pe soclul de piatr\ numele mo[iilor donate de
Domni]\ bisericii75, o înf\]i[eaz\ pe fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu în postura de
ctitor\, ]inând actul de danie al bisericii în mâna dreapt\, [i având urm\toarea înf\]i[are:
„buclele rev\rsate de sub un acoper\mânt gra]ios, poate
un i[lic de sobol împodobit cu surguciul de diamante [i
pana[ de pene fine, cum numai femeile de neam domnesc aveau dreptul s\ poarte. E îmbr\cat\ cu o hain\
croit\ din bel[ug, f\r\ mâneci, garnisit\ cu guler lat, de
blan\, larg deschis\, l\sând s\ se vad\ rochia cu decolteul [i poalele marcate de volane dantelate, cu mâneci
lungi, încheiate [i ele cu man[ete din dantel\. Principesa
poart\ în jurul gâtului trei [iruri de m\rg\ritare [i o cruce
mare. Dou\ paftale rotunde îi închid brâul, o fund\ înnodat\
din panglici încruci[ate, cu alte
dou\ paftale mai mici, îi împodobe[te fusta”76.
Statuia Domni]ei, ce se
aflase ini]ial în centrul parcului A[ez\mintelor BrâncoAspecte din timpul
transl\rii statuii
vene[ti, a ajuns, dup\ demoDomni]ei B\la[a
larea acestora, în anul 1984,

la 2 metri de zidul blocului ridicat pentru a masca
biserica. La cererea parohului din acea vreme,
p\rintele Mihail Marinescu, viceprimarul
Bucure[tiului, Nicolae Iordache, a aprobat ca
statuia s\ fie mutat\ în fa]a sfântului l\ca[, la 20
metri de pozi]ia sa ini]ial\. Un fapt inedit, potrivit m\rturiei inginerului Eugeniu Iord\chescu, îl
constituie depunerea, sub soclul statuii, a unei
scrisori, redactate de preo]ii Mihail Marinescu [i
Pavel Zuzu, în care era prezentat\ situa]ia din
]ar\ la acea or\, document nedezgropat pân\ în
prezent77.
În pofida vie]ii sale pres\rate cu amare încerc\ri, Domni]a B\la[a [i-a aflat un sfâr[it mult
prea timpuriu [i o posteritate binemeritat\, deoarece „n-a gre[it, când [i-a dat totul: odihna,
evlavia [i banul, pentru biserica ce avea s\-i poarte numele prin veacuri!”78.
Radu OLTEANU, Bucure[tii în date, întâmpl\ri [i ilustra]ii, Ed. Paideia, Bucure[ti, 2010, p. 166.
Victoria DRAGU DIMITRIU, Pove[ti cu statui [i fântâni din Bucure[ti, p. 28.
77 Eugeniu IORD|CHESCU, Un salvator al monumentelor de arhitectur\, Ed. Speteanu, Bucure[ti, 2011, p. 262.
78 Emil VÎRTOSU, Ion VÎRTOSU (ed.), O sut\ de ani dela înfiin]area A[ez\mintelor Brâncovene[ti (1838-1938), p. XVI.
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