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IZVOADE PRIVITOARE LA ÎNTOCMIREA
ALAIURILOR DE CEREMONIE
LA ÎNCEPUTUL VEACULUI XIX
SORIN IFTIMI

Pentru întinse intervale istorice cercetătorul român trebuie să se
mulţumească, în mare parte, cu informaţiile ce sunt oferite de aridele acte de
proprietate. Fiind legate de interese materiale perene, acestea au fost
păstrate cu sfinţenie de către beneficiarii lor.
În legătură cu diverse evenimente de la Curte sau cu funcţionarea
unor instituţii s-au produs cantităţi însemnate de hîrtii scrise. Dincolo de
vitregiile vremurilor trecute, unele categorii de documente nu au
supravieţuit pentru că, prin natura lor, aveau un caracter efemer,
valabilitatea expirându-le foarte repede. După consumarea evenimentului
pentru care au fost întocmite, păstrarea acelor hârtii devenea inutilă, din
perspectiva oamenilor de altă dată.
Întâmplarea a făcut ca în colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei
din laşi să se păstreze trei izvoade de întocmire a alaiuri/ar de ceremonie
pentru diverse sărbători ale Curţii Domneşti, de acum două secole. Se ştie
că o bogată serie de asemenea izvoade publicase, în secolul trecut, V. A.
Urechia, fostul director al Arhivelor Statului din Bucureşti, în volumele sale
purtând titlul de Istoria Românilor1 (în fapt, o colecţie de documente,
privitoare Ia începuturile istoriei moderne). Toate izvoadele tipărite de el au
1

V. A. Urechia a publicat câteva zeci de izvoade pentru întocmirea alaiurilor de ceremonie
ale Curţii Domneşti, mai întâi în voluminosul studiu Memoriu despre istoria românilor,
apărut în Analele Academiei Române, seria Il, tom XII ( 1 8 89- 1 890) şi reluate apoi, în în
număr şi mai mare în volumele sale de Istoria Românilor. Paleta festivităţilor pe care
aceste izvoade le ilustrează este mult mai variată decât cele la care vom face apel în
articolul de faţă. Astfel, în plus, izvoadele de alai se referă la: întâmpinarea domnului
sau a doamnei la intrarea in Bucureşti precum şi la plecarea lor; intâmpinarea
firmanului de confirmare a domniei, venit de la Ţarigrad (Istanbul); alaiul ce se făcea
la diverse sărbători religioase, cum ar fi Sf Vasile, Boboteaza, Izvorul Tămăduirii;
alaiul pentru scoaterea cailor din grajdurile domneşti la ciair, de Sf Gheorghe; alaiul
de însoţire a soţiei internunţiului austriac Herbert; alaiul dumnealui, cinstitului viţe
consul al Rusiei; alai pentru Şarge Dafier al Rusiei, de la conacul său până la Curtea
Domnească; alaiul preaslăvitului Ratip Efendi, elciu înpărătesc, trecător la Viena etc.
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fost, însă, extrase din Condicile domneştl, unde au fost transcrise, potrivit
uzanţelor birocratice ale vremii şi nu după documentele originale precum
par a fi cele trei identificate la muzeul ieşean. În prima clipă am sperat că
documentele se vor referi la ceremoni ile Curţii Domneşti din Iaşi, deoarece
până acum nu erau semnalate acte de acest gen şi pentru Moldova. Curând
am constatat, însă, că izvoadele sunt munteneşti, integrându-se seriei mai
vechi, publicate în masivele volume amintite mai sus. Toate cele trei
izvoade au fost redactate în limba română, dar, bineînţeles, în scrierea
chirilică a epocii.
Pentru întocmirea documentelor de acest gen, a fost înfiinţată, la
sfiirşitul veacului XVIII, o nouă dregătorie: logofeţia de obiceiurP . Aceasta
a fost introdusă de Alexandru vodă lpsilanti, prin hrisovul din 20 iulie 1 797,
în care se arăta că sarcina principală a ve/ logofătului de obiceiuri era să
adune "toate obiceiurile şi orânduielile politiceşti", înfiinţându-se şi o
Condică de obiceiuri. Pe baza acesteia domnul amintit dorea "să se scrie
istoria şi orânduiala politicească", ce urma "să se păstreze la Cămară".
Hrisovul reglementa ceremonialul Curţii de la Bucureşti, urmând să fie
redactat chiar un cod al protocolului, în genul Condicii de obiceiuri vechi şi
nouă, întocmită de vtori logofătul Gheorgachi, la 1 762, pentru Moldova4 •
Logofătul de obiceiuri din Muntenia făcea parte dintre marii boieri,
beneficiind de venituri însemnate. El îşi păstra acest statut şi după 1 822, sub
domniile pământene.
1. Izvod pentru alaiul care se face la mănăstirea Sărindar
( în Joia Mare).
Primul document la care ne vom referi a fost redactat la 22 martie
1 8 1 7, când pe tronul de la Bucureşti se afla Ioan Gheorghe Caragea ( 1 81 21 8 1 8). El este intitulat ''Arătare de rândul alaiului la incongiurat biserica cu
Sfântu Epitrafiru, ce este să se facă la Sărindar, arătându-să cu bună

2

1

Pentru aceste alaiuri vezi cele 1 8 Condici ale Divanului Ţării Româneşti de la
Arhivele Naţionale Bucureşti, Colecţia Manuscrise (semnalate în Îndrumător in
Arhivele Centrale, DAGS Bucureşti, 1 974, voi. 1, partea Il, p. 1 03). Vezi, tot acolo,
Fond Biserica Curtea-Veche, pachet I, în care se află circa 30 de asemenea izvoade
de ceremonie.
Instituţii foudale în Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1 988, p. 278., Th. Rădulescu,

Sfatul Domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-lea (Liste
cronologice şi cursus honorum}, Bucureşti, 1972, p. 1 3 1 . Până la 1 800, pe lista acestor

dregători întâlnim deja patru nume: Isaac Ralet, Matei Fălcoianu, Grigore Brâncoveanu
şi Grigore Ghica .
4 Cf. "Manuscriptum", X ( 1 973), p. 1 40- 1 45.
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orânduială, întocmirea în ce chip are a să urma, după cum mai gios să
arată'.s .
Alaiul era deschis de căpeteniile steagurilor de slujitori domneşti,
aşezaţi câte trei în rând. Sunt enumeraţi polcovnicii de vânători, de târg, cel
agesc, de podari, de ciocli, de poteră. La aceştia se adaugă diverşi căpitani,
ceauşi şi vătafi, oferind un bun material pentru studiul organizării
slujitoreşti din această epocă.
Meticulozitatea celui care a întocmit izvodul merge până acolo încât
arată nu doar poziţionarea fiecăruia şi numărul slujitorilor aşezaţi de o parte
şi de alta a alaiului, ci şi locurile unde veneau amplasate masa/ele, adică
torţele aprinse ( 1 8 la număr), purtate de ţiganii măselari, robi ai Curţii
Domneşti. Prezenţa masalelor este un indiciu că ceremonia se desfăşura
seara, după lăsarea întunericului.
Unnătorul grup însemnat este acela al marilor dregători, aşezaţi de
asemenea câte trei. Specific pentru ei este faptul că sunt nominalizaţi: Manu,
Băleanu, Isac, Barbu Văcărescu, Istrati Kreţulescu, fapt ce lărgeşte aria de
interes a documentului. În rând cu vei aga şi vtori postelnic, apare şi vei
logofătul de obiceiuri, care era, probabil, întocmitorul acestui izvod.
Măria Sa Vodă (nenominalizat), era înconjurat de slujitorii săi de
casă, cu denumiri ce amintesc de curtea otomană: idiclii, icioglani, tufecci
başa, deli-başa, ciohodari, satârgii şi chehaiaua. Tot după obiceiul otoman,
doi idiclii şi doi icioglani din suita domnului poartă în mâini câte o căţuie.
În aceste mici vase metalice se afla jar aprins, peste care se presăra, de
obicei, praf de chihlimbar, sau alte aromate, pentru a înmiresma atrnosfera6•
Poate fi remarcată lipsa Doamnei şi a întregului ei anturaj feminin. Din
Condica lui Gheorgachi (redactată în Moldova) ştim că femeile de la curte
participau la o ceremonie paralelă, mai modestă, desfăşurată în cadrul privat
al paradisului Doamnei.
În cele din unnă, alaiul era încheiat de clerici: Preasfinţia Sa
Mitropolitul, episcopii, arhiereii, înconjuraţi de diaconi şi cântăreţi
5

Muzeul de Istorie a Moldovei-Iaşi, nr. inv. 36121 42, doc. hârtie, 47 x 17,5 cm, trei pagini
scrise, lb. română (cu caractere chirilice). Achiziţie din 1 97 1 . Cfşi "Orânduiala alaiului
la mergerea Domnului la biserica Sărindar (29 martie 1819), Arhivele Naţionale
Bucureşti (ANB), Fond Biserica Curtea-Veche, pachet 1, nr. 13 (şi colec�a Microfilme,
R 1 , c. 55-56.
6 Pentru analogie vezi relatarea lui Antonio Maria del Chiaro, în Călători străini despre
Ţările Române, voi. VII, p. 260-26 1 . Pentru felul în care arătau aceste căţui vezi M. A.
Eckrem, Civilizaţia musulmană, Bucureşti, 1984, la ilustraţii.
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bisericeşti. La rândul lor, aceştia erau încadraţi de aprozi cu prapurele, şase
fuştaşi cu dardele (suliţele de lemn) în mâini şi câte două masalale, cu
făcliile aprinse. Întregul alai poate fi estimat la aproximativ 200 de
persoane.
La vechea biserică Sărindar7 din B ucureşti, unde s-a păstrat
timp de secole o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului aveau
loc numeroase asemenea ceremonii domneşti. Izvodul acestui alai a
fost redactat în Joia Mare, din Săptămâna Patimilor8• Ceremonia Sf
Epitrafir (adică a Sf Aer) simboliza aşezarea în mormânt a trupului
Mântuitorului Iisus Hristos, după coborârea de pe Cruce. În fiecare an,
la slujba Deni ilor de vineri noaptea (Utrenia Sâmbetei celei mari) din
aj unul Paştilor, ceremonia era prelungită prin scoaterea în afara
bisericii a Sf. Epitrafir ş i purtarea acestuia în alai, în j urul locaşului de
cult, moment cu încărcătură dramatică, închipuind purtarea trupului
Domnului de la Golgota la locul mormântului Mântuitorul u i9•
Într-un remarcabil studiu, publicat recent, de Violeta Barbu şi Gh.
Lazăr se arată copierea acestui ritual în cazul înmormântărilor domneşti,
într-o încercare de sacralizare a trupului celui decedat 1 0•

1

Un alt izvod de ceremonie legat de această biserică este "Orânduiala alaiului la mergerea
Domniei mele ot S:fta Biserică Sărindariu" (20 mai 1 8 1 9), privitor la Alexandru N.
Suţu vodă, publicat de V. A. Urechia, Istoria românilor, tom XII, p. 493-494.
8 Î ntr-adevăr, la anul 1 8 1 7, prima zi de Paşti cădea pe 25 martie, deci data de 22 martie
corespunzătoare, documentului în discuţie, cădea în Joia Mare. Pentru aceasta vezi
Documente privind Istoria României (DIR). Introducere, l, Bucureşti, 1 956, tabelul
de Ia p. 648.
9 E. Branişte, Liturgica Generală, ed. Il, Bucureşti, 1 993, p. 606-607. Vezi şi
M. Apostol, Epitaful liturgic şi întrebuinţarea lui în cultul ortodox, în "Glasul
B isericii", 1 96 1 , 1 -2, p. 1 1 2 ş.u.
10 V. Barbu, Gh. Lazăr, Coronatio. Tradiţia liturgică în ţările române, în voi.
"Naţional şi universal în istoria românilor" (Omagiu prof. Şerban Papacostea la
70 ani"), Bucureşti, 1 998, p. 40-4 1 . Referindu-se la ceremonialul înmormântării
lui Matei Basarab (conform relatării lui Paul de Alep), autorii evidenţiază un
interesant aspect: "Curba sacralizării creşte treptat, iar trupul neînsufleţit al
voievodului ( ... ) avea să fie purtat, la s luj ba prohodului, pe năsălie, în jurul
bisericii. În s intaxa ceremonialuilui liturgic final, prin substituirea - produsă
numai în cazul Domnului sau a Doamnei - a unui signum (Sfântul Aer care
simbolizează trupul lui Cristos mort) cu o realitate (trupul neînsufleţit al
Domnului) se poate detecta, în chip vădit încercarea de a resacraliza corpul
natural al Domnului, printr-o deturnare cristologică, efectuată în beneficiul
corpului politic, respectiv al succesorului " .
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II. Alaiul de investitură al Mitropolitului (1819).
Al doilea document se intitulează Obicinuitul alai la ieşirea din
Domneasca Curte a Preasjinţiei sale părintelui ipopsijicos Mitropolit al
Ţării 1 1 şi poartă data de 1 mai 1 8 1 9, fiind redactat, deci, în a doua domnie a
lui Alexandru Suţu voievod ( 1 8 1 8- 1 821 ), ultimul domn fanariot din Ţara
Românească.
Am putut identifi c a, în vechea colecţie de documente 1 2, publicată
de V. A. Urechia, un document purtând acelaşi titlu şi aceeaşi dată.
Acesta a fost reprodus, după copia păstrată în Condica domnească
XCVII, fila 6 (după notaţia editorului), aflată la Arhivele Naţionale
Bucureşti13, copie întărită de iscălitura lui Mihalache Suţul, "vei logofăt
za obiceiuri". Există, însă, diferenţe notabile între cele două variante, în
menţionarea şi chiar în dispunerea în cortegiu a unor categorii de
slujitori. În varianta lui Urechia sunt menţionaţi "toţi buciucaşii ageşti",
precum şi "toţi tulumbagii" (pompierii), care lipsesc în varianta de la Iaşi.
Un tip de eroare întâlnit în varianta publicată de Urechia este transcrierea
unor dregători i de rangul II sau III. La el sunt trecuţi "doi, trei Logofeţi
de Ţara de sus şi de jos", în loc de "treti logofăt de Ţara de Sus şi treti
logofăt de Ţara de Jos"; "trei Postelnici cu doi Pitari", în loc de treti
postelnic (postelnicul al III-lea) şi vtori pitar (pitarul al II-lea); "doi
Logofeţi de Ţara de jos", în loc de vtori logofătul (al II-lea logofăt) de
Ţara de Jos. Acest gen de eroare nu se repetă şi în alte documente
similare publicate de V. A. Urechia în colecţia amintită.
În privinţa alaiurulor constituite cu prilejul unor înmormântări domneşti, se cuvine
semnalată şi contribuţia lui G. D. Florescu, Alaiul de înmormântare a/ lui Alexandru
Suţu Voievod, la 20 ianuarie 1821, Bucureşti, 193 1 , precum şi broşura apărută la Iaşi, in
1 850, Relaţie despre ceremonia înmormântărei caimacamului Teodor N Balş. Vezi şi
Orânduiala alaiului la petrecerea spre îngropare a prea iubitei noastre Domniţe
Mărioara Suţu ( 1 9 febr. 1 820) la V. A. Urechia, Istoria Românilor, tom XII, p. 486487.

Complexul Muzeal Naţional "Moldova"- Iaşi, Muzeul de Istorie a Moldovei, nr. inv.
362 11 1 4 (doc. pe hârtie, difolio, filigran cu iniţialele "N.P.R." , format 43 x 30 cm. Cf.
şi "Obicinuitul alai la eşirea din Curtea Domnească a Prea Sfinţii sale locţiitorul(!) de
mitropolit ", ASB, Biserica Curtea-Veche, pachet I, nr. 1 5 (şi Microfilme, R l , c. 59-60).
12
V. A. Urechia, Istoria Românilor, tom. XII, (al V-lea al seriei 1 800- 1 830), Bucureşti,
1 898, nota 1 .
1 3 Pentru aceste condici domneşti, conţinând şi izvoade de ceremonie, vezi Îndrumător
in Arhivele Centrale, voi. 1, partea Il·a (intocmit de M. Soveja, 1. Gheorghian şi V.
Costake), DGAS Bucureşti, 1 974, p. 1 03.
11
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Mai sunt cunoscute şi alte asemenea izvoade de întocmire a
alaiului ce însoţea pe mitropolit după investitura sa de la curtea
domnească. Unul, datând din 1 5 decembrie 1 8 1 2, arată chiar alaiul de
investitură al mitropolitului Nectarie, paretisit acum 1 4 • O descriere mai
sumară a acestui alai la investirea m itropol itului Neofit (fost al Mirelor,
din Asia Mică), în înaltul scaun mitropolitan al Ţării Româneşti, la anul
1 73 8, întâlnim la Constantin Dapontes15• Tot Urechia a publicat şi
izvodul alaiului de investitură a mitropol itului Cazma, care a avut loc la
1 787, în domnia lui N. Mavrogheni 1 6 • Dionisie Fotino, în Istoria
generală a Daciei, a consemnat, la rândul său, un asemenea izvod de
ceremonial 1 7• Comparându-le constatăm o l ibertate destul de mare în
alcătuirea acestor alaiuri, neexistând o schemă foarte rigidă, impusă de
modelele de cancelarie. Dealtfel, chiar dregătorii numiţi ispravnici pentru
alcătuirea practică a acestor alaiuri, după izvodul întocmit de logofăt, par
a fi numiţi Ia întâmplare, de la caz la caz, fără a se urma o regulă
prestabilită.
Varianta păstrată la Iaşi a acestui izvod de ceremonie merită să fie
cunoscută din mai multe motive: este mai detaliată şi mai completă, oferă
dispunerea spaţială a fiecărui participant la cortegiu, fiind, prin aceasta, mai
mult decât o simplă listă şi, mai ales, conţine un adaos destul de amplu, cu
precizări legate de desfăşurarea ceremonialului, fragment care nu se
regăseşte în varianta deja publicată. În plus, deşi nu conţine semne speciale
de validare, precum sigilii şi iscălituri domneşti sau ale dregătorilor
implicaţi, cred că avem de-a face cu un original (poate doar un concept),
deoarece textul adăugat ulterior, pe versa, a fost redactat după ce coala
fusese deja pliată în patru, respectîndu-se această pliere (ceea ce nu ar fi fost
cazul pentru o copie de cancelarie ulterioară evenimentului, nefolosită pe
teren, în practică).
Exemplarul de la muzeul ieşean este, după cum am putut constata,
mai mult decât arată titlul său. Nu e doar un izvod după care urma să se
întocmească alaiul ci are adăugat un text în care este descrisă ceremonia de
paretisire (depunere a demisiei) a vechiului mitropolit şi aceea de
1 1- 12, nota 2.
C. Dapontes, Ephemerides daces. Chronique de la gue"e de quatre ans (1 736-1 739),
(ed. Emile Legrand) tom. Il, Paris, 1 8 8 1 , p. 1 69.
16
V. A. Urechia, op. cit. , p. 5 1 9- 520. Cosma înlocuia pe mitropolitul Gregorie, care
păstorise 28 de ani în scaunul Ţării Româneşti.
17 D. Fotino, Istoria generală a Daciei (trad. G. Sion), Bucureşti, 1 859, tom III, p. 1 82-1 85.
14

15

V. A. Urechia, lstoria Românilor, tom. X, p.
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investitură a "părintelui ipopsificos (candidat) mitropolit". În cronologia
desfăşurării ceremome1, ambele momente adăugate la sfârşitul
documentului erau, de fapt, anterioare deplasării alaiului descris la început.
În plan istoric, concret, ceremonia demisiei de referă la mitropolitul
Nectarie, care fusese instalat de Ioan vodă Caragea. Actul înlocuirii
acestui înalt ierarh grec cu un român, Dionisie Lupul (Sevastis) are şi o
componentă anti fanariotă, a boierimii pământene, care începuse să se
manifeste în sens naţional potrivit spiritului vremurilor moderne, fapt
observat şi de V. A. Urechia. Peste numai doi ani, la 1 82 1 acelaşi spirit se
va manifesta într-un mod mult mai deschis prin acţiunea militară a lui
Tudor Vladimirescu.
Depunerea mitropol itului Nectarie s-a făcut cu suficientă ele
ganţă18. Izvodul din 1 8 1 9 consemnează depunerea demisiei în scris,
sub iscăl itura acestuia19, în prezenţa marilor boieri adunaţi în sala
Divanului, amintind şi alte documente care se întocmeau cu această
ocazie ("pitacul domnesc", "anaforaua boierilor către domn"). Mai este
menţionată u ltima v izită protocolară a lui Nectarie la curte, când
domnul urma să-I primească în maebet, încăperea sa intimă, apoi vizita
mitropol itului la reşedinţa Doamnei şi la beizadele. El urma să
părăsească curtea domnească împreună cu suita şi însemnele de
mitropolit (pateriţa). În careta domnească, trasă de şase cai ("telegari")
avea să fie însoţit de marele cămăraş, până la "gazda" sa din oraş, abia
la sosire urmând să cedeze discret pateriţa, care era adusă înapoi la
curte. Escorta de onoare a preasfinţiei sale avea să fie fonnată din opt
ciohodari, zapcii hătmăneşti, spătăreşti, ageşti şi ai poliţiei, şase
fuştaşi cu dardele (suliţe de lemn) în mâini, din aprozi, căpitani,
seimeni, lefegii şi portari, fiind comparabilă cu aceea de care avea să
beneficieze noul mitropolit, la instalare.
Doar un semn discret de "crucii-ajută" (invocaţia simbolică)
desparte textul în care este zugrăvită ceremonia paretisisului de descrierea
noii investituri. În mod surprinzător, acestei ceremonii îi sunt rezervate de
18

Ibidem, p. 22. Pentru că a depus paretisis "de bună voie", fostul mitropolit Nectarie a
primit administrarea pe viaţă a mănăstirii Sadova Uud. Dolj) şi o pensie lunară de
1 000 taleri (greşeală? ! ), după cum se constată din actele publicate de V. A. Urechi a
(p. 24-25).
1 9 Autorul face precizarea că nu a găsit, la Arhivele bucureştene, actul de demisie
semnat de Nectarie şi nici pe cel de convocare a corpului elector, pentru constatarea
demisiei şi alegerea unui alt mitropolit (Ibidem, p. 24).
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două ori mai puţine rânduri. Deşi nu este nominalizat în document,
candidatul este după cum am arătat, Dionisie Lupue0. Se arată că
grămăticul cel mare, "îmbrăcat cu feregea, samur, calpac şi încins cu
călimările cele mari, de argint, la brâu" este cel delegat să aducă pe noul
mitropolit la Curte, în Spătărie. În continuare, "împreună cu boieri, merge
mitropolitul şi, făcând cuvenita închinăciune Măriei Sale, stă în picioare,
drept, înaintea Mării Sale, aproape, şi începe iar a face logos, apoi ia mantia
şi cirja (pateriţa) în mână şi începe mitropolitul a face iar logos"
(cuvântare).
După cum am mai arătat, dintre toate izvoadele de ceremonie
amintite mai sus, acesta este singurul care ne oferă o asemenea pagină,
desprinsă, parcă, dintr-o condică de ceremoniaf 1 • Textul poate fi asemănat
cu un fragment din Condica întocmită de vtori-logofătul Gheorgachi22, la
1 762, pentru Moldova, din porunca lui Grigore vodă Callirnachi. O
comparaţie cu scrierea lui Gheorgachi se impune, deoarece relatarea
munteană în ciuda datelor noi pe care le oferă, este destul de lacunară, multe
dintre "golurile" sale putând fi completate, cel puţin orientativ. În această
manieră textul izvodului de la muzeul ieşean poate câştiga în coerenţă. Nu
cred că, în această epocă, existau diferenţe majore de ceremonia! între
curţile domneşti de la Bucureşti şi Iaşi. Un alt motiv pentru care comparaţia
cu textul Condicii moldoveneşti este legitimă, poate fi acela că autorul ei
vtori-logofotul Gheorgachi, a fost identificat ca fiind un Suţ;3 , ca şi
domnul aflat pe tronul Ţării Româneşti la 1 8 1 9, ca şi Mihalache Suţu, ve/
logofăt za obiceiuri care îşi punea iscălitura sub copia păstrată în condica
domnească a izvodului.

2° Ceremonia investiturii necesita cheltuieli însemnate din partea noului mitropolit. Dionisie
Lupul, după cum arăta Urechia a plătit 2080 taleri, taxa alaiului şi a meterhanelei
(fanfara militară de ceremonie). Cheltuielile acestea erau recuperate ulterior din darea
numită ploconul câtjei, plătită de "ceata preoţească şi diaconească", la fiecare instalare
de înalt ierarh. Mitropolitul Dionisie cerea domnului aviz pentru adunarea acestui drept
al său, "după lege şi pravilă", la 2 iunie 1 8 1 9 (Ibidem, p. 28).
2 1 D. Simonescu şi N. Vasilescu-Capsali au semnalat şi comentat o Condică de
ceremonia/ muntenească, a cărei redactare o atribuie lui Enăchiţă Văcărescu (în
"Manuscriptum" (34), an X ( 1 973), nr. 1, p. 1 40- 1 45). Textul acesteia nu a fost
publicat însă in extenso.
Simoncscu, Literatura

22 D .

rumânea�âi

Bucureşti, 1 939, p. 30 1 -304. Vezi şi

de

ceremonia/.

Condica

lui

Gheorgachi,

studiul critic introductiv al editorului, p. 1 44- 1 49.
23 Cf. D. H . Mazilu, Recitind literatura română veche. vo i. Il, Bucureşti, 1 998, p. 1107.
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Deşi scrie şi despre paretisire, Gheorgachi nu oferă detaliile pe care
le întâlnim în izvodul muntean, el expunând mai ales aspectul birocratic al
momentului. Cât despre investitură, vtori-logofătul oferă, cu generozitate,
nepreţuite amănunte. Astfel, Gheorgachi arată că noul mitropolit, făcând o
vizită preliminară, aducea domnului o seamă de plocoane tradiţionale, cum
ar fi: un covor, blănuri de râs, cafea şi zahăr. În ziua sorocită, treti-logofătul
era cel care îl aducea pe mitropolitul candidat la curtea domnească,
introducându-1 în Divanul cel mic. Apoi vei postelnicul, maestrul de
ceremonii al curţii, îl introducea în Spătărie, unde erau marii boieri şi
domnul aşezat în tronul său. Mantia de investitură era înmânată de către
vtori-logofăt marelui vistier şi acesta o aşeza pe umerii mitropolitului.
Momentul cel mai însemnat, primirea pateriţei de către ipopsificos
mitropolit este relatat în detaliu: "domnul, sculându-se în picioare, fără şlic
(cu capul descoperit, deci), ţinând cârja în mâna sa cea dreaptă, merge
mitropolitul către domn şi domnul îi dă pateriţa în mâna sa, sărutându-i
mâna şi mitropolitul creştetul domnului". Urma o oraţie (logos) de
mulţumire a mitropolitului, după care era invitat la domnul (probabil în
maebet), unde şedea la o cafea. La sfârşit vei postelnicul îl conducea pe noul
mitropolit până la leftică (caretăi4 , iar când ieşea pe poarta curţii domneşti
începeau a se trage cloapetele la toate bisericile şi mănăstirile din Iaşi. La
Mitropolie era întâmpinat cu cântarea axionului ("Vrednic este !"), de către
episcopii ţării, arhierei străini şi egumenii mănăstirilor din Moldova. Noul
înalt ierarh era instalat în scaunul Mitropoliei şi i se făcea şi engomion. Nu
este arătată componenţa alaiului domnesc care însoţea pe noul ales în
drumul său spre Mitropolie, ca în izvodul din 1 8 1 9, dar se arată că, pe lângă
alai, domnul trimetea şi mehterhaneaoa (fanfara militară, de tradiţie
imperială otomană), pentru a face cinste noului mitropolit. Gheorgachi, în
filele Condici sale, descrie şi ceremonialul strict bisericesc, acela de
hirotonisire a noului mitropolit, dar asupra căruia nu este cazul să zăbovim
24

Gheorgachi notează că înainte de Ioan vodă Mavrocordat ( 1 743-1747) era un alt obicei,
la care s-a renunţat fiind socotit "anosta (neplăcut) şi foarte îar de cale", la care s-a
renunţat: mitropolitul pleca de la curte călare pe un cal alb. Prin grija arelui vistier i se
pregătea un cal domnesc, îmbrăcat peste tot cu astar alb şi cusut astarul pe cal, iar un alai
întocmit prin grija lui treti-logofăt îl conducea prin tot târgui, spre a blagoslovi norodul,
în drum spre Mitropolie. Acest obicei era, mai demult practicat şi la Roma, cu ocazia
investiturii unui nou Papă (cf. D. Simonescu, op. cit. , p.l49, 304; pr. C. Bobulescu,
Odinioară la instalare, Patriarhii, i Mitropoliţii i Episcopii erai purtaţi călare prin
Capitala Ţării, in BOR, nr. 44 ( 1 926), p. 462-466.
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în paginile de faţă, întrucât izvodul de ceremonie de la 1 8 1 9, luat în discuţie,
se referă strict la investitura "civilă" a înaltului ierarh, nu la consacrarea sa
bisericească, potrivit canoanelor Bisericii răsăritene2 5 •
III. Alaiul unei nunţi domneşti, la 1 820.
Ultimul izvod aflat la Muzeul de Istorie din laşi, care face obiectul
acestui articol, poartă titlul Rânduiala a/aiului Luminţăi Sale beizadelii şi
a cuconiţii Luminţăiei Sale la mergire spre cununie şi are data de ( 1 )820
iulie26, fiind redactat, deci, în domnia aceluiaşi domn Nicolae Suţu. El a fost
întocmit, se pare, de clucerul Costache Filipescu, a cărui nume este
menţionat la sfărşitul titlului. Documentul are şi o importanţă istorică aparte,
"beizadea Nicolache" la care el se referă, fiul lui domnului, nefiind altul
decât Nicolae Suţu, distins cărturar, devenit mare logofăt al Moldovei. El a
redactat un valoros tom de Memorii, reeditat recenr7• După ce în prima
tinereţe visase la farmecele domniţei Ralu pe care o găsea "frumoasă şi
precoce şi cu ochi focoşi, în care scânteiau licăririle soarelui oriental"28 , a
ajuns, în cele din urmă, să încheie o căsătorie "matură", politică. Iată ce
25

Pentru ceremonialul de hirotonisire a mitropoliţilor vezi: G. Craioveanul, Mitropolia
Ungro- VIachiei. Condica sfântă, Bucureşti, 1 886, p. 4-1 0, unde se găsesc instrucţiuni
datând din secolul XVIII cu privire la această ceremonie bisericească, de căpătâi; D.
Simonescu, op. cit. , p. 148, 303; mai nou, V. Barbu şi Gh. Lazăr, loc. cit. , p. 44-45,
semnalează că cele mai vechi texte cunoscute, privitoare la rânduiala punerii
mitropolitului (hirotonire) cunoscute până acum sunt un Euhologhion (sec. XV-XVI),
aflat la BCU-Cluj, ms. slav. 4065 şi un Slujebnic arhieresc, comandat de mitropolitul
Ştefan al Ungrovlahiei, ante 1 658, aflat la BAR-Bucureşti, Mss. româneşti, nr. 1 790.
26
Muzeul de Istorie a Moldovei, laşi, nr. inv. 36 12/19, achiziţionat in 197 1 , conform H.C.
nr. 198. Document pe hârtie, 3 1 x 21 cm. Un alt alai, de la nunta domniţei Zamfira, fiica
lui N. Caragea vodă, cu Ioan Mavrocordat ( 1 3 nov. 1 782), a fost publicat de V. A.
Urechia, in Istoria Românilor, seria 1 774-1 787, tom 1, Bucureşti, 1 89 1 , p. 283-284, nota
2. Cf. şi ASB, Biserica Curtea-Veche, pachet 1, nr. 22, "Orânduiala alaiului la aducerea
spre cununie in Curtea Domnească a nurorii Măriei Sale", 5 iunie 1 820 (şi Microfilme,
R 1, c. 73-74).
27
Memoriile Principelui Nicolae Suţu mare logofăt al Moldovei,/ 798-187 (trad. din fr.,
introducere şi comentarii de G. P. Filitti), Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române,
1997, p. 65. Vezi şi V. Slăvescu, Viaţa şi opera economistului Nicolae Suţu (1 7981871), Bucureşti, 1 94 1 ; idem, Nicolae Suţu şi domnitorul Grigore Ghica, în Arhiva
Românească, tom VIII, 1 942, p. 273-308; idem, Discuţii şi note. a) Portretul lui Nicolae
Suţu. b) Traduceri ale operei lui Nicolae Suţu: "Notions statistiques sur la Moldavie",
Iaşi, 1 849 (ed. în lb. română de Th. Codrescu, Iaşi, Tipografia "Buciumul Român",

28

1 852.
Vezi C. Ganc, Trecwe vieţi de doamne şi dumniţe,

voi. Il, Chişinău

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

,

1 99 1 , p. 287.

ÎNTOCMIREA ALAIURILOR DE CEREMONIE

11

293

scria el însuşi despre acest pas: "La rândul meu am încheiat o căsătorie de
convenienţă cu Ecaterina Cantacuzino, dintr-una din cele dintâifamilii ale
Moldovei. Soţia mea, pe care n-o cunoşteam, a venit la Bucureşti însoţită de
părinţii ei şi nunta a avut loc la Bucureşti, în luna iulie 1820"29•
În amintita culegere de documente a lui V. A. Urechia, nu am găsit
publicat izvodul de mai sus, care pare a fi, deci, absolut inedit. Întâlnim,
totuşi un alt izvod de alai, chiar ceva mai amplu şi mai fastuos, arătând cum
a fost întâmpinată mireasa, Ecaterina Cantacuzino, şi părinţii ei, la sosirea
din Moldova - "Orânduiala alaiului la aducerea spre cununie a prea iubitei
noastre nore în domneasca noastră Curte ,,3o.
Alaiul de cununie, descris în izvodul de la muzeul ieşean, era
deschis de către o serie de polcovnici (căpitani) călări: de vânători, de târg,
de cioclii, de seimeni, de lefegii. Urmau dregătorii de rangurile II şi III, de
asemenea călări: vtori pitar, vtori armaş, vtori comis, vtori postelnic, vtori
pitar, vtori spătar. Mai întâlnim şi pe buluc-başa, doi alai-ceauşi şi un
răhtivan, cel care răspundea de rădvanele Curţii. "Lumintăia Sa beizadea"
'
era încadrat de opt cihodari. În careta domnească, trasă de patru telegari, se
afla cuconiţa, încadrată, de asemenea, de câte opt cihodari. În stânga ei se
mai aflau vei pitar, călare şi căpitanul de nemţi, pe jos. La dreapta miresei
întâlnim pe iuzbaşa de harem (pe jos) şi pe vornicul haremului, călare.
Aceştia erau încadraţi de toţi nemţii "den Poartă" şi de şase fuştaşi. Izvodul
se încheie cu porunca fermă a vei-logofătului (de obiceiuri): "Iuzbaş al
Divanului, den luminată porunca Mării Sale, lui Vodă, şi să porunceşte ca
să dai ştire la toţi cei arătaţi, a-i strânge la Curtea Gospod duminecă, la
nouă ceasuri den zP 1 , întocmindu alaiu fără cusur, după cum mai sus este
arătat, şi la ducere şi la întoarcerea Luminăţii Sale, beizadeli Nicolache, cu
a Doamnei, cuconiţei Luminţăii Sale, avându a merge alaiu. Şi cusur să nu
săfacă. Să.fie răspuns".
Memoriile Principelui Nicolae Suţu, p. 65. Căsătoria celor doi a durat 24 de ani, până la 28
aprilie 1 844. Deşi creionează cu o detaşare rece portretul acestei femei care i-a fost alături
un sfert de secol, încondeind "câteva contrarietă� determinate de firea ei trufaşă şi
impulsivă", Nicolae Suţu adaugă, totuşi: "Mi-a fost dat mie în viaţă să trec prin încercări
crude; totuşi nici o pierdere de până atunci n-a fost atât de îngrozitoare ca cea a soţiei" (p.
1 69).
3 0 V. A. Urechia, op. cit tom XII, p. 488-490; Hurmuzaki, Documente, tom Il, p. 528, 582-

29

. .

31

583.

După ora orientală (otomană), folosită atunci şi în Ţările Române, "ora 9 din
corespundea orei 1 5 .00 de astăzi, socoteala făcându-se de la ora 9.00 dimineaţa.
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Rostul articolului de faţă este acela de a semnala cele trei izvoade de
ceremonie munteneşti care se păstrează în colecţiile Muzeului de Istorie a
Moldovei-Iaşi (fiind mai puţin accesibile decât documentele din arhivele
publice şi biblioteci), semnalând şi unele analogii, necesare pentru mai buna
lor încadrare în istoria epocii şi în ansamblul documentelor de acest gen.
Acumularea acestui fel de izvoare ar trebui să ducă, în cele din urmă, la
studierea lor în ansamblu, ceea ce ar da o interesantă lucrare asupra
ceremoniilor Curţii Domneşti între medieval şi modem.
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SOURCES DE LA REALI SATION DES CORTEGES DE
C E RE MONIE
E
AU D BUT DU XIXe SI ECLE
Resume
On pn!sente trois documents de l'archive du Musee d'Histoire de
la Moldavie concemant les ceremonies des cours princieres de Bucarest
pendant les regnes des demiers princes fanariotes.
Le premier document, du 22 mars 1 8 1 7, est une representation
graphique des positionnements reserves aux boyards â fonctions dans
I'Etat (nominalement mentionnes) et au personnel de la cour princiere du
cortege de la procession qui se deroulait le jeudi saint, avant les Paques,
â I'Eglise Sarindar.
Le deuxieme document, de 1 8 1 9, d'une forme graphique
similaire, rend le cortege de la maison princiere (nobles et clercs)
accompagnant le nouveau Eveque Metropolitain (Dionisie Lupu) â son
sortie de la Cour apres sa confirmation par le prince.
Le demier document, du juillet 1 820, revele les membres du
cortege des noces du fils du prince, N. Sutu, â Elena Cantacuzino, de
Moldavie. Nicolae Sutu est l 'auteur des memoires politiques republies en
1 997.
Traduit par Coralia Costas
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Un căpitan d ă podari , pl! gius
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orAnduiala sa
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Vei. Portar

Trei postelnicei cl!ll!ri
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podari pa gias

Ceauş agesc , c3lare

Vtori-portar , cu orânduiala sa
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Un capitan

log:Jf:::i t de tainll ,

Trei oostelnicei , calari
Vel

Aga

c1!lare

Un logof�t de taina calare
Treti -logf . da Ţara dl! Gios

Zapc.i.i h�tm�neşti . cu orându i a l a lor ,
cl!ll!ri
Treti -postelnic , c�lare

Vtori-pitar

Vtori-logf . da Ţara d�

Vtori -postelnic ,

Gi.os,

ct.ilare

Vel pitar o calare

Zapcii h�tmaneşti

Vtori-logf.
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Io Alexandru Neculai Suţu voievod 1 gospod8r Zemli Vlahiscoe
Dumnea ta , Vel Logofl!t de Obiceiuri o si! rânduieşti pa izbaş al Oivanului cu
i n tocmirea acestui

Preaosfinţitului

alaiu fllr

pânâ

dll a sa face cat de puţin cusur , spre pe trecerea

in Mitropo lie .

Tol ico pisah gospod . . .
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Rându iala alaiului lumin�ţi i Sale
Sale la mergire spre

cununie

polcv de vânlltor i gătit şi c�lare
polcv de ciocl i , asemenea
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de da rabani
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vtori armaş, asemenea

vtori comi s ,

ciauş agesc , asemenea

po 1 cv de târg

stegar spat�resc:
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baş-bul.ucbaş

seimeni , asemenea
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bei za del i i s i
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Tuzbaş a l D i vanului. , den luminata a- orunca Mar i i Sale lui Vodl!1, ţi s� porunrnşte ca
s� dai de ştire la toţi cei ar�ta"ţi , a - i strânge la Curtea Gospod dominec:� . la rnu�
cP.asuri. !lRn z i , in tocmindu ala i u f!lr de cusur , dup3 cum nk� i sus este aratat, şi la
ducere şi la i ntoarcerea Lumin�ţi i Sale beizade l i i Nicolachi , cu a doamnei cuconi ţei
Luminaţiel Sa l e , avandu a n�erge al.alu , şi. cusur sa nu se faca . Sl'i fl.e răspuns.
Vel l ogofat
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