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PURTÀTORI DE FÀCLII ELENISTICE PRIN ARGE~UL ISTORIC:
IOAN MA VROOOLU, UN SPRIJINITOR AL REVOLUTIEI DE LA 1821
OCTAVlAN UNGUREANU

0 figurâ din elita intelectualli arge§eanâ, inscrisA cu litere mari în canea de
merite a Napunii se profileazA §Ï-n orizontul indeprutat al administratiei locale de stat:
loan (lanco) Mavrodolu. El i-a urmat la lsprâvnicatul de Arg~ lui Anastasie Hristopol,
fost mai târziu membru în Comisia de redactare a Regulamentului Organic.
0 dârli de luminâ.a ll\sat în unnli-i ~i ca sprijinitor al învlifâturii de carte in
limba greaca., în ,,§coala de tindli" de pe lângâ Biserica Adormirea Maicii Domnului din
Pite§ti, ctitoria sa ( 1815 - 1818). A mai llisat în urmA §Ï idei politice înaintate, în spiritul
despotismului luminat, cu înclinatii moderne, promovat ~i de domnitorii fanarioti. El,
împreunâ cu Zamfir, magistrul or~ului Pite§ti (primar), a înc~iruit în hanul ~i chiliile
bisericii care-i poarta numele, formatiunea de luptâ a pandurilor olteni de sub comanda
lui Simion Mehedinteanu, a Adunârii Norodului ~i a Eteriei. lordache Olimpiotul de
aici a pomit cu arnâutii sâ-i izgoneascâ pe turcii care trecuserâ Dunârea sâ jefuiascll
satele noastre ~i pe urmâ sli înâbu~e Revolutia. Mavrodolu ~i Zamfir au pus la
dispozitia o~tilor revolutionare româno-grece~ti nu numai locuri de adâpostire, ci ~i
mijloacele de subzistenfâ. Generozitatea ~i înclinatia spre faptele nobile în folosul
ob~tei se vâd ~i din IAsAmintul (testamentul) cu privire la ctitoria sa -Biserica
Adonnirea Maicii Domnului, în care citim: ,,Aciasta Sf.(ântll) bisericâ s-a fundat de
mine, Joan Mavrodolu, in anul 1818. FiindcA din !llila lui Dumne-zeu m-am învrednicit
a (clâdi) aciastâ bisericâ din Pite§ti, întru slava Adonnirii Maicii Domnului §Î a Sf.
Ierarh Spiridon. Am fost îngrijitor (§i) am ~i împodobit (-o) §Ï înzestrat-o cu cât mi-a
fost în prin putintâ (§i) §i pentru care arAt pe {de-a) întregul în aciastâ condicâ ( ... )
biserica este slobod!, neînchinatA la nici o mânffstire, adicll. (este) bisericll. de mir.
Însll.rcinez eu îngrijirea Ei pA epitropii ce-i voi arAta la sflir§itul condicii.
Ispravnicul 1. Mavrodolu, începând din anul I 827 ~i încheind in anul 1831
administreazA judetele Arge§ §Î VIB§ca, mutându-se, -prin dispozitie domneascli- , eu
re§edinta ~i cancelaria isprAvnicatului de la GAie~ti la Giurgiu, potrivit noii arondâri
teritoriale a Tll.rii Române§ti. Nu rftmâne însa indiferent la desfiintarea ~colii de limbâ
românll de la GAie~ti §i în data de trei septembrie a anului 1830 Joan Mavrodolu
recomandA un dascâl, scriind vistieriei domne~ti sâ-1 plâteasc!i pe ,,omu mieu", care
,,umblase la intrarea în bisericll (a învl'ltat carte in ~coala de tindl'I) întocmai pl\rintelui
sliu §Ï deprinsese ceaslovul". Joan Mavrodolu precizeazâ, la 22 noiembrie 1827, câ
Vl~ca are o situatie economicli chiar înfloritoare, datoritâ faptului câ din judetele de
munte ,,vin multi (fârani - n.n.) pà la satele acestui judet", precizând cli la Gaie~ti,
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capitolul despre ,,primirea solilor", atât de mult discutat, fiind emblematic. Calitatea de
,,hombre secreto" (E. Papu) se vlide~te din primele sfaturi. El ~tie foarte bine cl!. ,,la
domni multi soli de în multe pârîi vin ~i eu multe feliuri de solii". Trebuie sâ se facà
pregatiri mari, la care vor fi invitaµ ~i boierii ,,împodobiti frumos", ,,eu cai buni", iar
solului ,,si!. nu-i lipseascli nici de mâncare, nici de bll.uturli". Mâretia primirii este o
primll. etapll., obligatorie, pentru ca, o datli ce vor începe ,,negocierile" atitudinea sli se
schimbe radical: ,,nici si!. te bucuri, câci va spune cuvinte bune, nici iar sli te mânii, clici
va spune ~i va zice cuvinte de rau". Nu sunt aceste sfaturi ale unui sceptic, care vlizuse
~i fàptuise multe? Întregul capitol rlimâne una din cele mai impresionante ,,analize" a
importantei cuvântului înteles drept pivot al gândirii, sub semnul aceluia~i scepticism:
,,~i toate cuvintele lui (ale solului n.n.), câte au zis, sâ le tii minte, ~i nimeni sli nu te
~tie"; ,,toate cuvintele", ale tuturor, le prime~te a fi hune; .. ~i-mi dli, Doamne, sli pricep
~i-mi trimite cuvinte ~i vorbe din destul" etc. Nu numai cuvintele solului, ci ~i ale
boierilor se cuvine sli fie retinute: ,,tu socote~te cuvintele solului ~i ale boierilor tlii"
poate ,,vei putea învinge eu socoteala mintii tale cuvintele solului". Solul era un
intermediar, sfetnicii, la rândul !or, erau considerati ,,slugi" care nu. se ~tie dacli
exprimau gândurile ce le gândeau, ori cuvântul era mijlocul de a ascunde adevliratele
intentii.
Scepticismul asupra rostului cuvântului va .fi corectat prin. metode mai
concrete ~i bine verificate, în primul rând, prin trimiterea de daruri: ,,Încli sli te
nevoie~ti s11. fie darul care i-1 vei trimite tu mai bun ~i mai frumos decât al domnului
celuilalt, care ti 1-au ttimis întâi". Mai mult, când solii reprezintli o mare putere ,,ia din
vistieria ta ~i fli-i voia, clici mai bine ~tirbe~ti din vistieria ta, decât din cinstea ta".
Rlimâne de vlizut ce însemna pentru Neagoe conceptul de ,,cinste", dar pentru a
deschide ,,vistieria", aceasta trebuia sli fie plinli, pentru a fi pllttit haraciul, pentru a
întretine Iini~tea în tarli ~i la Curte, pentru a întliri cetlifile ~i a ridica mânlistiri.
Cuvintele ~i darurile au fost mijloacele prin mijlocirea cârora Neagoe ~i-a asigurat o
domnie cât de cât lini~titll. Cei putemici ,,n-au atâta întelepciune, nici atâta pricepere, ci
întelepciunea lor este mâna cea întinsà pentru danie ~i daruri, ca sli umple gurile lor eu
de toate. ~i astfel vei fi lini~tit ~i în pace". Dar nici atunci nu poti fi sigur de pacea celor
putemici ~i încâ un prilej de scepticism se insinueazli în sufletul domnitorului. O datli
plâtite datoriile, o datà fàcute darurile, secretul asupra propriilor boglitîi ·trebuie pàstrat
eu strli~nicie: ,,~i înaintea acelora (a solilor) nimic sà nu arlip din avutiile tale, nici
seule, nici sli împodobe~ti pe dregatorii tlii în fata lor, ci sa te prefaci (s.n.) înaintea lor
cà e~ti neputincios ~i sà nu te ffile~ti eu nimic". Prefacerea nu este un· sfat cre~tinesc,
dar Vechiul Testament este plin de asemenea comportamente"'Este sfatul unui diplomat
abil, al unei minti lucide, al unui om politic rafinat. ,,Contactul e·între om ~i Dumnezeu,
nu între om ~i propria sa con~tiintll. legislafuàre", scrie Constantin Noica. Mai· degrabl!.
este vorba de un contract între om ~i Dumnezeu, extins ~i în relatia domnitor-sfetnici
pe care îi considera, dupli cum spuneam; ,,slugi", el fiind ,,unsul lui Dumnezeu".
Scepticismul diplomatie se accentueazli, viitorul domn nu treouie sa aibâ prea
mare încredere nici -în tratatele scrise. Dupâ cuvânt ~i daruri, scrisul este pus sub
semnul întreblirii: ,,Oricând vei vedea pe ace~tia fàcându-ti fr!tie ~i prietenie s·li nu le
dai nici o crezare, ci mai rouit sli te ascunzi".
·
· În sfâr~it, toate mijloacele diplomatice pentru mentinerea plicii dar mai ales a
puterii fiind epuizate, Neagoe îndeamnli la lupta, chiar dacâ îl a~teaptll un final tragic:
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,,CIi. mai bunii iaste moartea cu cinste, decât viata cu amar ~i cu ocarli". Dar aceste
,,învlitll.turi despre rlizboaie" reprezintli o altii pagina a cartii lui Neagoe, pe care va
încerca sil o împlineascll. ginerele sliu, Radu de la Afumati.
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