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Fiicei mele, Domnica…

prolog

scene de sfârşit de veac

un ospăţ dat pentru capudan-paşa de către constantin vodă hangerli * cum a pierit acesta, chiar
în palatul său, sugrumat cu laţul

Tabloul întâi: 1798
„Deci într-aceea vreme a venit Căpitan-paşa la Bucureşti şi
acolo petrecând doao săptămâni făcutu-i-au Vodă zăefeturi. Şi au
zis Căpitan-paşa lui Vodă să cheme pe boierii cei mari cu cocoanele
lor la zăefet. Şi chemând Vodă boierii, au venit după poruncă, fără
cocoane. Vodă, văzând că n-au venit cu muerile lor, nu i-au silit,
ci au trimis pe postelnicul cel mare şi pe cămăraş de au adus mueri
podărease, curve şi cârciumărese. Însă au ales mueri mai chipeşe
şi mai frumoase şi le-au îmbrăcat cu haine frumoase din cămara
lui Vodă, făgăduindu-le daruri domneşti, să facă toată voia lui
Căpitan-paşa şi a agalelor lui şi să să sloboază la chefuri. Şi
aducându-le vel postelnicul le-au numit că sunt cocoanele boierilor,
arătând «iată aceasta este Brâncoveanca, aceasta Goleasca, aceasta
e Corneasca, aceasta e cutare şi aceasta e cutare Filipeasca».
Căpitan-paşa văzându-le s-au bucurat şi şezând toate la masă cu
boierii şi Vodă şi Căpitan-paşa cu agalele, zicându-i muzicile la
masă. Şi, după ce au mâncat, s-au sculat şi, ridicând masa, au
poruncit Căpitan-paşa să joace boierii cu cocoanele lor, şi au şi
jucat. Şi ţiind jocuri până seara şi iarăşi puind masă după masă
jucând până în puterea nopţii. Şi încetând au zis Căpitan-paşa lui
Vodă să-i oprească pe una mai aleasă pentru culcare, că ştie el că
sunt bucureştencele iubitoare de împreunare: şi aşa s-au şi făcut.
Şi celelalte le-au dat la paturile agalelor şi boierii s-au dus la casele
lor, poruncind Vodă postelnicului să spue muerilor să le ﬁe cu
voe. Iar dimineaţa au dăruit turcii pe mueri bine, socotind că sunt
cocoanele boierilor şi le-au slobozit. Apoi cămăraşul le-au dezbrăcat
de hainele cu care le-au fost îmbrăcat şi le-au dat drumu…“1
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Tabloul al doilea
„Şi îndat-au chemat pe vezirul şi i-au poruncit să să scrie ferman
şi să trimiţă capigiu împărătesc să meargă să tae pe Vodă, să-i
aducă capul la împărăţie, pentru prea multă răutate şi sărăcie ce
au făcut raialilor împărăteşti din Valahia. Şi de grab vezirul au
poruncit unui capigiu iscusit şi măestru a tăea pre cei mari cu
cumpetare. Şi i-au zis vezirul: «Iată fermanul împărătesc şi cu putere mare şi cu straşnică poruncă, ia-l şi mergi la Valahia de tae
capul beiului de acolo şi-l adă spre a-l vedea preaputernicul nostru
împărat. Că iaste nevrednic a ﬁ bei. Şi de nu vei împlini porunca
capul ţi-l voi tăia». Capigiul luând fermanul s-au închinat vezirului
şi gătindu-să au plecat, luând cu el un harap groaznic la chip şi
mare, cu îndrăzneală la ucidere, buzat la gură. Şi viind pre drum,
pre la hanurile de beilicuri nu spunea nimănui unde merge şi cu
ce treabă iaste trimis. Ci cu cumpătare din conac în conac mergea
cu grăbire. Pentru că domnii ţării au oameni turci, hangiii le dă
plată bani mulţi de ispitesc pe cei ce trec de la împărăţie la Bucureşti. Şi dacă dovedesc că merg la Vodă cu poruncă ori de bine
ori de rău, cu mare grăbire merg înainte şi spun lui Vodă ca să să
păzească, şi iau bacşişuri mari de bani.
Deci sosind capigiul la Bucureşti au mers la hanul beilicului
după obiceai şi şezând la han trei zile au spus că merg la Dii la
Căpitan-paşa, şi la Ostrov cu porunci împărăteşti. Şi lui Vodă iar
asemenea i-au spus cel ce au fost trimis de au cercetat pentru venirea capigiului. Deci capigiul gătindu-să cu ai lui au încălecat şi
au mers de au intrat în curtea domnească şi au descălecat la scară
şi intrând în casă la logofeţie au zis să facă aretare beiului, că are
a vorbi cu Măria sa din gură, cuvânt de taină de la dragomanul
Măriii sale de la Ţarigrad şi iaste călătoriu de nu poate zăbovi. Şi
ducând pe capigiu la vel postelnic şi spuind şi lui, au mers
postelnicul la Vodă şi i-au spus. Vodă au zis «lasă-l să vie». Postelnicul au zis: «ba să-i spunem că eşti Măria ta zaif, că are cu
el şi un arap groaznic». Vodă au zis: «aşa au obiceiul capigiii de
iau cu ei câte un om groaznic pentru mândrie, ci să vie să vedem
ce-mi va spune de la dragoman». Postelnicul au mai ispitit pe
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capigiu şi au zis că: «Măria sa este acum cam zaif. Ci la întoarcerea
sa va veni iar pe la Bucureşti şi va aﬂa vreme de va vorbi cu Măria
sa.» Capigiul a zis: «Eu având fermanuri către Căpitan-paşa pentru
turburarea Pazvandului şi pentru alte trebi împărăteşti şi voi să
merg şi la Ostrov la haian, şi de acolo nu întorc pe aici, căci pe
aici am venit într-adins să-i spui ceale ce mi-au spus dragomanul
Măriii sale. Ci voi să vorbesc cu Măria sa cinci, şasă cuvinte şi să
plec, că nu poci zăbovi.»
Postelnicul mergând la Vodă şi mai spunându-i zisele capigiului, i-au zis: «să vie să spue». Deci postelnicul au zis capigiului:
«Te pofteşte Măria sa.» Şi mergând capigiul cu arapul au intrat
în iatac la Vodă şi i-au părut bine că au apucat înăuntru. Şi făcându-i capigiul obişnuita închinăciune cu mâna după obiceiul
turcesc, asemenea şi Vodă către capigiu, l-au poftit să şază, şi au
şăzut în pat pe salte lângă Vodă, iar arapul au şăzut pe laviţă sau
pe un scaun. Dat-au capigiului cafea şi cebuc, iar harapul n-au
primit. Şi începând a vorbi unul cu altul, întrebând Vodă pe
capigiu de cele ce sunt la împărăţie, capigiul i-a spus cele ce au
ştiut. Şi înﬁorându-se Vodă de vederea harapului, au făcut semn
postelnicului să mai cheme ciuhodari în casă, grăindu-i franţozeşte.
Şi eşind postelnicul afară, harapul au sărit repede în spinarea lui
Vodă puindu-i laţul în gât. Capigiul au slobozit amândouă
pistoalele o dată în pântecele lui Vodă, harapul îl sugruma cu
laţul, trăgând cu amândouă mâinile jos din pat. Şi ﬁind şi Vodă
cu vârtute, de să zvârcolea, capigiul au înﬁpt hangerul în pântecele-i de i-au vărsat sângele: harapu şedea pe el de îi frângea grumazii, iar cebucciul şi peşchergiu au început a ţipa. Şi când a
slobozit pistoalele au sărit ciohodarii şi au sosit postelnicul cu ei.
Dar capigiul au strigat: «Dur bre (stai mă), ferman», şi au stătut
toţi, n-au îndrăsnit să facă nimic, dacă au auzit de ferman. Harapul
au tăiat capul lui Vodă, încă izbindu-să Vodă viu şi tăvălindu-să
în sânge. Şi puindu-i ştreangul în picioare i-au tras trupul pe scări
jos în curte şi dezbrăcându-l au luat banii, ceasornicul şi inelele
harapul, şi trupul l-au lăsat în mijlocul curţii gol. Iar doamna
Hangerliului cu fetele ei şi cu copiii ţipa şi sărea pe ferestre afară
de frică, că se temea să nu o taie şi pe ea şi pe copiii ei. […] Şi
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zăcând până a doua zi, nimenea nu îndrăznea să zică sau să întrebe
ceva. Harapul au jupuit capul lui Vodă şi spălând piele de sânge
l-au umplut cu bumbac. […] Harapul au pus capul lui Vodă pe
o tavă şi l-au dus la Doamna de l-au pus pe o masă să se uite la
el zicându-i: «Iată capul bărbatului tău». Aceasta a făcut ca mai
mare jale să dea doamnei şi copiilor, să dea bani să-l rădice.“2
Aşa povesteşte Dionisie Eclesiarhul, un călugăr mărunt din
Oltenia, care a lăsat una din ultimele cronici româneşti în stil
vechi, ospăţul dat la Bucureşti, în 1798, în cinstea unui înalt demnitar turc, de către domnitorul Constantin Hangerli, şi sfârşitul
aceluiaşi domn, sugrumat în palatul său, din porunca Porţii, la
18 februarie 1799.3

capitolul întâi

un pic de istorie

românii sub jugul otoman: privire asupra principatelor la sfârşitul epocii fanariote * cine erau
fanarioţii? * călătoria unui domnitor de la constantinopol la iaşi povestită de un tânăr aristocrat
francez: d’hauterive face parte din alaiul lui
alexandru vodă mavrocordat

„Nu mă tem nici de bănuiala că aş întrece măsura, nici de învinuirea că aş ponegri de voi spune că nu se aﬂă pe faţa pământului
un neam de ticăloşi mai mârşavi decât fanarioţii“ – astfel se exprimă generalul conte de Langeron4, emigrat francez intrat în
slujba Rusiei, în jurnalul său de campanie, şi continuă: „Ei sunt
cei ce mijlocesc, cei ce pun la cale, aţâţă şi, adesea, duc la îndeplinire toate nelegiuirile ce se săvârşesc zilnic la Constantinopol de
către o cârmuire sângeroasă, unde nici un fel de lege sau de credinţă nu domoleşte sălbăticia slujbaşilor ei, care, cu toţii (chiar
şi cei mai înalţi dregători), sunt de obârşie proastă şi nu răzbesc
în viaţa aceasta trecătoare decât împingându-şi vrăjmaşii la pieire
sau ucigându-i.
Singurul ţel al tuturor acestor fanarioţi, ţintit încă din cea mai
fragedă copilărie, este un loc de domnitor în Muntenia sau Moldova. Ca să-l atingă, nici o fărădelege nu li se pare prea mare, nici
o josnicie nu este prea umilitoare. De cumva vreun frate, unchi,
văr sau chiar părinte se pun în calea năzuinţei lor, otrava sau securea călăului îi scapă de ei; căci atunci când nu-l poţi nimici tu
însuţi pe cel ce-ţi poate dăuna îl pârăşti, iar la Constantinopol de
la pâră, oricum ar ﬁ ea, până la moarte nu este decât un pas. Lăcomia bine cunoscută a acestei nemernice cârmuiri duce la locurile
râvnite. Ca să ajungi până acolo rămâi sărac lipit, apoi furi şi jefuieşti ca să-ţi refaci averea.
Un domnitor proaspăt numit pleacă de la Constantinopol cu
datorii de două-trei milioane de piaştri. După patru, cinci sau şase
ani de domnie, se întoarce cu o avere de cinci-şase milioane, atunci
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când i se lasă răgazul să le adune; însă îndeobşte este alungat, surghiunit sau i se taie capul după câţiva ani de huzur sau dacă se aﬂă
că a adunat o avere destul de mare ca să-i poată ﬁ luată […].
Ce să însemne oare un domnitor ca aceştia de nu poate căpăta
ceea ce-şi doreşte decât prin nelegiuiri, jertfe şi josnicii, şi care
vede tot timpul în faţa ochilor, câteodată anume pregătită pentru
el, sabia unui ucigaş sau uneltele de tortură de care rareori se
întâmplă să scape? Un european, un om născut într-o ţară civilizată nu poate pricepe de ce atâtea jertfe, de ce această viaţă hărţuită întruna de groază sau de uneltirea vreunei ticăloşii. Însă
aşa este viaţa fanarioţilor; s-au văzut copii de zece ani care spuneau: – Ce-mi pasă că mi se taie capul la treizeci de ani, dacă
pot ﬁ domnitor la douăzeci şi cinci?“5
Cine erau, aşadar, fanarioţii aceştia atât de huliţi şi pe ce căi
ajunseseră ei, în secolul al XVIII-lea, să pună mâna pe cârmuirea
ţărilor române?
*
La început, jugul otoman a fost pentru români mai puţin
apăsător decât pentru greci, bulgari, sârbi sau albanezi, ale căror
state fuseseră nimicite, ţările ﬁind transformate în paşalâcuri. Ţara
nu este ocupată prin forţă militară, iar musulmanii nu au dreptul
să se stabilească aici şi să-şi ridice moschei. Chiar şi tributul, la
început, este mai curând simbolul unei supuneri (sau al unei „neutralităţi binevoitoare“) decât o contribuţie la bugetul imperiului:
10 000 de ducaţi pentru Ţara Românească, 2 000 pentru Moldova.
Numai că lucrurile se vor înrăutăţi foarte curând. Poarta proﬁtă
de schimbările de domnie pentru a spori, treptat, tributul anual.
În ultimul pătrar al veacului al XVI-lea, asistăm la o creştere brutală: în 1593, tributul este de 65 000 de galbeni pentru Moldova
şi de 155 000 pentru Ţara Românească.
Faptul se explică prin aceea că Imperiul Otoman, chiar şi
atunci când se află în culmea gloriei, trăieşte peste posibilităţile
sale şi, ca atare, sărăceşte încet, dar sigur. Ca şi în Roma antică,
balanţa comercială deficitară duce afară metalul preţios. În mai
puţin de două veacuri, asprul otoman îşi pierde trei sferturi
din valoare.6
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Situaţia s-a înrăutăţit şi mai mult după ce portughezii au descoperit drumul pe la Capul Bunei Speranţe, care, treptat, va duce
la ruinarea comerţului ce trecea prin Egipt şi Siria, două ţări devenite provincii otomane. Pe deasupra, exploatarea sălbatică a ţinuturilor agricole din imperiu duce la depopularea şi transformarea
în pustiuri a unor întregi regiuni din provinciile din Asia şi Africa.
Aveau să vină apoi cele dintâi înfrângeri: imperiul nu va mai
trăi din cuceriri şi tributuri, ci, dimpotrivă, va ﬁ silit să întreţină
armate numeroase şi costisitoare. Sunt motive temeinice care îl
vor face să stoarcă şi mai mult provinciile din Europa, cu deosebire
ţările române, incomparabil mai bogate.
Aşa se face că nu este vorba doar de bani, storşi cu nemiluita,
ci şi de altceva, cu urmări foarte grave: ţările române sunt silite să
participe din plin la aprovizionarea imperiului şi, mai presus de
toate, a capitalei lui, aﬂată atât de aproape. În secolul al XVIII-lea,
observatorii străini susţin că o treime din aprovizionarea oraşului
Constantinopol vine din Principate. De aceea, în aceste ţări turcii
deţin monopolul la cumpărarea grânelor şi a vitelor, cu preţurile
impuse de ei. Iar preţurile acestea sunt tot mai scăzute faţă de preţurile pieţei, pe măsură ce situaţia economică şi monetară a
imperiului se înrăutăţeşte. La sfârşitul secolului al XVI-lea, preţurile
nu sunt decât cu puţin peste jumătate din preţurile pieţei. În ﬁecare
an, la date ﬁxe, trimişii Porţii adună mii de tone de grâu şi de orz,
sute de mii de vite mari şi de oi (un document din 1591 arată că 141
000 de oi au fost ridicate numai din Moldova). În vreme de război
sunt ordonate rechiziţii suplimentare. Ne putem închipui urmările
dezastruoase ale unui asemenea sistem. La început, măsurile acestea
lovesc cu deosebire în boieri, mari proprietari de pământ, singurii
care aveau surplusuri pentru piaţa externă. Aceasta va determina,
în parte, aventuroasa tentativă a lui Mihai Viteazul, ultima încercare
importantă a ţărilor române de a scutura jugul otoman.
Însă, cu timpul, măsurile acestea îl lovesc încă şi mai tare pe
ţăran: nemaiputând, din puţinul ce-i prisoseşte, să facă faţă dărilor
şi rechiziţionărilor, ţăranul liber se îndatorează tot mai mult şi, în
cele din urmă, se dă pe sine, împreună cu familia şi cu peticul lui
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de pământ, pe mâinile moşierului din vecinătate. În felul acesta,
se alcătuiesc, în cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi
de-a lungul secolului al XVII-lea, imense latifundii stăpânite de
boierii cei mari, în timp ce domeniul ţărănimii libere se micşorează
din ce în ce mai mult. Şi încă ceva: ţărănimea aceasta care, vreme
de secole, dăduse cel mai mare număr de apărători ai ţării, acum,
când este transformată tot mai mult într-o masă de şerbi ce pot
ﬁ puşi la dări şi munci după bunul plac al stăpânului, nu va mai
da – aproape deloc – ostaşi. Armata lui Mihai Viteazul este, în
bună parte, o armată de boieri şi de mercenari, ca în Occident.
Începând cu a doua treime a secolului al XVII-lea, chiar dacă
în ambele ţări mai apar câţiva domnitori iubitori de fast, ctitori
de biserici şi ocrotitori ai ortodoxiei pe tot cuprinsul Imperiului
Otoman, cum au fost, de pildă, Vasile Lupu în Moldova, Matei
Basarab, Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu în Muntenia, importanţa lor militară a devenit neînsemnată.
De altfel, pentru a înăbuşi în faşă orice pornire de independenţă, turcii întreţin acum garnizoane într-o adevărată salbă de
„capete de pod“, enclave otomane la nordul Dunării; este vorba,
de la apus spre răsărit şi de la miazăzi la miazănoapte, de raialele:
Turnu, Giurgiu, aﬂată la numai 60 de kilometri la sud de Bucureşti; Brăila, la graniţa cu Moldova, apoi un triunghi mare în
sud-estul Moldovei, care se populează cu tătari şi căruia i se spune
Bugeac sau Basarabia (nume pe care ruşii îl vor extinde la tot
estul Moldovei pe care aveau să-l alipească în urma tratatului de
la Bucureşti din 1812); în sfârşit, în susul Nistrului, raialele Tighina
sau, pe turceşte, Bender – unde Carol XII se va încăpăţâna să aştepte
trei ani ajutorul turcilor, după înfrângerea de la Poltava; şi, la
nord de tot, Hotin, în faţa fortăreţei poloneze Cameniţa.
Pe viitor, Principatele nu vor mai ﬁ decât nişte pioni în jocurile
marilor puteri, care încep să muşte, puţin câte puţin, din Imperiul
Otoman.
Ceasul fanarioţilor a sosit.

*
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în care stă hangerul. Peste anteriu, o fermenea brodată, pe deasupra un biniş albastru căptuşit cu samur.
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