
O actualizare

Elevii ºi studenþii care au învãþat sau mai învaþã încã
istoria României pot din ce în ce mai greu sã creadã în
realitatea existenþei unor personaje ca Iancu de Hune-
doara, ªtefan cel Mare sau Mihai Viteazul. Ei îi vãd non-
stop la televizor pe « domnitorii » recenþi Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Bãsescu ºi sînt privaþi de posi-
bilitatea oricãrei comparaþii – în imaginaþie, desigur – cu
principii, voievozii, domnitorii exemplari din manualele
ºi cursurile de istorie. ªi nu e vina lor. Dacã Ceauºescu
poate fi comparat de un tînãr de astãzi cu Dracula cel din
romanele englezeºti sau dintr-o producþie cinematograficã
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pletoricã, Emil Constantinescu poate apãrea cel mult ca un
actor de provincie deghizat în Al.I. Cuza. Iar prinþul Duda
de Hohenzollern-Veringen produce o confuzie definitivã.

Tranziþia din zilele noastre poate fi înþeleasã ºi ca o
continuare a comunismului. Personaje mediocre sau de
tot detestabile în politicã, în culturã, în « afaceri » (hoþii)
au ajuns în faþã sub stindardul generos al anticomunis-
mului ºi au rostogolit în noua lume capitalistã principiul
promovãrii cadrelor de foarte jos pînã foarte sus. Nu
altfel s-au petrecut lucrurile cu mulþi fanarioþi ºi cu deo-
sebire cu personajul principal al cãrþii de faþã, care nu pro-
venea din familiile ce-ºi disputau la Constantinopol tronul
Þãrilor Române.

Micilor domni, de cîþiva ani, uneori chiar de cîteva
luni, în timpul cãrora nu s-a întîmplat mai nimic sau nu
s-a consemnat nimic, cu excepþia înlãturãrii lor violente,
a mazilirilor, nu le mai þine nimeni socoteala. Iar pe lîngã
ei sînt ciudaþii, trãsniþii, cei loviþi cu leuca. ªi nu sînt pu-
þini. Cel mai mulþi « sãriþi » se gãsesc în epoca fanariotã,
iar dintre ei se detaºeazã Nicolae P. Mavrogheni, « o poznã
a firii », cum îl numeºte începãtorul poeziei româneºti,
Ienãchiþã Vãcãrescu. Cititorul contemporan va gãsi sur-
prinzãtoare potriviri cu vremea noastrã. Nu le voi enu-
mera aici, pentru a lãsa fiecãruia libertatea de a-ºi descifra
rebusul propriu.

G.I. Ionnescu-Gion (1857-1904), cu studii secundare
la liceele de renume « Gheorghe Lazãr » ºi « Sf. Sava »,
studentul preferat al lui Hasdeu ºi Odobescu la Uni-
versitatea din Bucureºti, îºi continuã studiile la Paris ºi
Bruxelles, de unde se întoarce cu o autenticã diplomã de
doctor în litere ºi filosofie, lucru destul de rar printre ti-
nerii români plecaþi la studii în strãinãtate la acea vreme.
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Dupã o experienþã care îl marcheazã profund – bãrbatul
de 30 de ani trebuia sã se însoare cu fata profesorului sãu,
Iulia Hasdeu, care moare în septembrie 1888 –, Ionnescu-
Gion se dedicã studiilor sale de istorie. În prima tinereþe
a fost meditatorul copiilor naturali ai domnului Al.I. Cuza,
pe care i-a însoþit într-o cãlãtorie prin Italia ºi Spania.
A fost un apreciat profesor de istorie ºi francezã la liceele
« Gheorghe Lazãr » ºi « Matei Basarab ». A fost deopotrivã
colaborator fidel al Românului ºi al celebrei publicaþii Re-
vista Nouã, unde multe dintre studiile sale istorice au
apãrut mai întîi. Conferinþele sale la Ateneu erau foarte
gustate, ca ºi cronicile sale de teatru. Lucrãrile sale cele mai
importante sînt Din istoria fanarioþilor (1891 – dedicatã lui
B.P. Hasdeu), Portrete istorice (1894 – dedicatã lui Al.I. Odo-
bescu) ºi faimoasa Istorie a Bucureºtilor (1899 – dedicatã
regelui Carol I). Se stinge tînãr – suferea de inimã –, avea
47 de ani.

Am extras din volumul Din istoria fanarioþilor textele
privitoare la Nicolae P. Mavrogheni ºi lady Craven, cãrora
le-am adãugat un text scos din Revista Nouã pentru a da
relief figurii multcontroversatului domn fanariot. De ce
am considerat necesarã cartea de faþã ? Pentru a le arãta con-
temporanilor noºtri ºi, mai ales, tinerilor cã « domnitorii »
pot fi de toate mãrimile, calitãþile, înfãþiºãrile, ºi cã istoria
merge mai departe ºi cu oameni mici sau zãltaþi. 

Petru Romoºan
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ªi-n prima linie fu schimbarea la faþã a lui Mavro-
gheni în relaþiile sale cu înaltul cler ºi cu boierii cei
mari. Îi invitase pe rînd la masã ºi se purtase cu fiecare
dintr-înºii « cu atîta plecãciune, încît era o minune ».
Avusese oare aceastã bunã, prietenoasã ºi blîndã pur-
tare pentru cã era atunci în toatã firea, sau din zeflemea,
din acea ironie împinsã la extrem, care este una din
notele generale ale secolului al XVIII-lea în Apus ºi
oarecum la Rãsãrit, în clasele cîrmuitoare ?68

Oricum ar fi, îndatã dupã aceste mese care avuse-
serã rãsunet în treapta baº-boierilor þãrii, Mavrogheni
ceru fiecãruia, dupã stare ºi putere, cîte 10, 20, 30 ºi
pînã [la] peste 60 de pungi de bani.69

Sã nu dai, era prãpãdul lui Dumnezeu ! De aceea
dau mereu bieþii boieri, dau în Bucureºti ºi dau în
Craiova, cãci acolo auzise domnul cã se dãrîmau de
vechime casele domneºti. Ceru parale sã le facã ºi,
bineînþeles, nu le fãcu.

Sta la divan cu boierii ºi judeca pricinile ce i se
înfãþiºau. Nici nu cresta pe boieri. Hotãra singur, ºi
hotãra adesea astfel cã poporului ºi boiernaºilor ju-
decãþile « mavrogheneºti » le plãceau foarte. Nu se
gîndea la nimic ; judeca dupã cum îl repezea fante-
zia. Lui Vãcãrescu îi e ruºine sã-i scrie faptele, atît i
se par de smintite ºi de nedemne70.

53

Nicolae P. Mavrogheni

68 Das vörige Jahrhundert spöttet..., zice un istoric german.
69 Dionisie Ecleziarhul : Cronograf, în Tez. de Mon. istor.,

vol. 2, p. 192.
70 Istoria Împãr. Otomani, în Tezaur de Mon. istor., vol. 2,

p. 293.



Azi însã [se] naºte întrebarea cum se fãcea de se ju-
deca în cele mai multe rînduri aºa cã poporului el plã-
cea, iar faima popularã-l reprezenta, dupã cum vom
vedea mai la vale, ca pe un erou din poveste, cu mul-
te ºi felurite daruri înzestrat.

Bãtea ºi bãtea de zvînta, dar iubea. Nici un domn
n-a pus ca Mavrogheni mai deplin în practicã pro-
verbul francez qui aime bien châtie bien *. Ziua-n amiaza
mare se-auzea prin Lipscani, prin uliþele ºi ulicioa-
rele care duceau spre Mãnãstirea S[fîn]tului Gheor-
ghe-Nou ori prin uliþele industriale de lîngã Curtea
Veche un tropot repede de cai. Cine era ? Mavro-
gheni cãlare, cu picioarele goale în iminei ºi urmat
de vreo cîþiva galeongii. Vai bieþilor bãcani, brutari,
cavafi, cojocari ºi alte bresle ! De-i prindea cu ocaua
micã ori cu musca pe cãciulã ºi mîþa în sac, îi zãpã-
cea în bãtãi cînd nu-i scurta de-o palmã71, dar îi ºi
apãra de boieri ºi-n contra nedreptãþilor, iar plîn-
gerile lor aveau rãsunet în inima domnului.
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* Aproximativ : « cine iubeºte cum trebuie pedepseºte cum
trebuie » (n. red.).

71 Pitarul Hristache zice :

Cã de o micã pricinã
Te pomeneai cã-l aninã.
..............................
ªi dupã ce se întorcea,
Vedeai colea ºi colea
Cîte unul atîrnat,
De o ºandrama legat.



Nu sta locului niciodatã. Îl apuca sã plece,

ªi pe unde nu gîndeai,
Pe-acolo îl întîlneai ;
Tiptil, pe jos sau cãlare,
Prin tîrg sau prin mahalale,
Uneori în port turcesc,
Alteori cãlugãresc.

Cînd era tiptil sau în port cãlugãresc, pe la 2-3
dupã prînz, îi plãcea mai cu seamã sã viziteze biseri-
cile. Din poruncã domneascã – ºi porunca lui Mavro-
gheni însemna ceva –, preoþii de rînd în sãptãmînã
erau datori sã stea de dimineaþã ºi pînã seara, ba chiar
ºi noaptea în bisericã pentru a rãspunde la cererile
evlavioºilor72.

Vai preotului care nu ar fi fost în bisericã în ziua
cînd l-ar fi hãrãzit mînia lui Dumnezeu cu o vizitã
de-a lui Mavrogheni ! Acela mai bine sã fi intrat în
gaurã de ºarpe. Pãtimiserã popii foc ºi parã ºi-n vre-
mea lui Constantin Mavrocordat, cînd îi închidea
cu de-a sila prin biserici ca sã-i facã burduf de car-
te73, dar ca acum nu vãzuserã spaimã ºi fior mai
diavolesc.
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72 Dionisie Ecleziarhul (op. cit.) certificã faptul la p. 168, iar
Pitarul Hristache ni-l zugrãveºte cu reuºite amãnunte.

73 Cronicile Kogãlniceanu, tom III, Cronica lui Ienache Ko-
gãlniceanu, p. 203 ºi pp. 213-214. De-atunci poate ºi locuþiu-
nea : « Ei, ce atîta carte ? Cã n-o sã te faci popã ! »



ªi stau bieþii popi, sãracii,
În spangã, ºtii, ca soldaþii,
Toatã ziua nelipsiþi,
Uitîndu-se pe la sfinþi,
Avîndu-i parigorie
La a lor melancolie.

Plimbãrile domneºti, adicã cu alai de Curte, ale
lui Mavrogheni se asemãnau în privinþa nãzdrãvãni-
ilor cu acelea ale lui Iancu Sasul, domnul Moldovei,
care se plimba în miezul verii cu sania de os.74

Domnul Ion Ghica spune despre aceste faimoase
plimbãri urmãtoarele : « Dupã prînz, rãsturnat într-o
caleaºcã poleitã, trasã de patru cerbi cu coarnele de aur,
ieºea la plimbare, înconjurat de ciohodari75 cu fuste
albe ºi iºlice rotunde din cap de samur în cap, de ar-
nãuþi ºi de soitari76 cu cãciuli lungi de postav pestriþ,
împodobit cu coadã de vulpe ºi clopoþei, care jucau
chiocecurile pe lîngã trãsura domneascã, se strîmbau
la trecãtori ºi insultau femeile cu vorbe neruºinate.
Cu astfel de alai mergea de-ºi bea cafeaua ºi ciubu-
cul lîngã havuzul din frumosul chioºc de la Izvorul
Tãmãduirii, în sunetul surlelor ºi tobelor, al meter-
hanelelor77 ºi tumbelechiurilor78. »
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74 Miron Costin, loc. cit., p. 235.
75 Ciohodar, slugã domneascã ; baº-ciohodar, întîiul cãmãraº al

palatului (ªãineanu : op. cit., p. 32).
76 Soitar, paiaþã.
77 Meterhanea, bandã de muzicanþi.
78 Tumbelechii, cimbale [chimvale].



Cînd te chema la Palat, te puteai spovedi ºi griji
în toatã voia, cãci numai de întors – ori zdravãn, ori
viu – nu erai sigur. Cît dura audienþa, cei de-acasã te
jeleau ca pe un mort.

Te apuca fiorul de la intrarea în palatul domnesc,

Dacã mergeai ºi la Curte,
Vedeai altele mai multe ;
Te uitai prin spãtãrie,
Rãmîneai la aporie :
Vedeai sãbii ferecate,
Tot prin pereþi spînzurate ;
Mai pistoale, buzdugane,
Mazdrace 79

ºi iatagane,
Suliþi, hangere, cuþite,
Ca acele ascuþite ;
Mãciuci, mai puºti ghintuite,
Toate prin pereþi lipite.

Te-nchinai ºi intrai în odaia domneascã, zicîndu-þi :
ce-o vrea Dumnezeu, o moarte am !

Dupã mãtãniile ºi închinãciunile cele mai adînci,
în timpul cãrora îl auzeai bufnind ºi sforãind, cutezai
a ridica ochii asuprã-i. Groaza te fãcea sã pleci îndatã
speriatele-þi priviri.
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79 Mazdrac, suliþã sau mãciucã.



Cã-l vedeai c-un hîrz strãin80,
Nu semãna a creºtin ;
Cînd îl auzeai vorbind,
Încremeneai tremurînd.
Din damnit ºi din chiafîr,
ªi din as ºi din caldîr81

Nu-l mai puteai potoli,
Nici a-l mai înconteni.

Sînt foarte puþini contemporanii care au putut
sau timp au avut sã-l priveascã în faþã, cãci cine ºtie
ce ar fi citit nevropatul în oglinda ochilor interlocu-
torului sãu.

Tocmai pentru cã sînt puþini la numãr aceia care
s-au uitat drept în faþã-i ca sã-l vadã ce fel de om sau
de fiarã este, [s-]au nãscut îndatã, numai peste 10-
15 ani, o mulþime de fabuloase caracterizãri ale chi-
pului ºi însuºirilor lui Mavrogheni.
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80 În colecþia de portrete a Academiei Române nu se aflã
portretul lui Mavrogheni pe lîngã acelea ale celorlalþi domni
fanarioþi. Lãsatu-s-a sã i-l facã vreodatã ? Nu ºtim. Ceea ce cu-
noaºtem în privinþa chipului sãu sînt datele cronicarilor ºi strã-
inilor cãlãtori. De altminteri, aceastã figurã trebuia sã pironeascã
cu tãrie atenþia privitorului, deoarece un ofiþer austriac, venit ca
spion în Bucureºti, o schiþã în tainã ºi apoi dete schiþa unui
tîmplar din Sibiu care avea un deosebit talent în gravurã, sã i-l
graveze în cupru. Engel : Geschichte der Walachey und der Moldau
(Halle, 1800), tom II, p. 52.

81 Înjurãturi turceºti.


