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În martie 1767, Grigore Callimachi urca din nou în scaunul Moldovei pentru încă trei ani,
la Ţarigrad bătrânii părinţi şi frumosul palat de la Curu-Cişme.
Izbucnind un nou război ruso-turc în 1768, Domnul primeşte de la sultan o mare sumă de
bani (se spunea, cam 6-7000 mii de pungi), pentru a asigura cele de trebuinţă armatei turce. Deşi
credincios Porţii şi de bună credinţă, Grigore vodă comite o greşeală care-i va fi fatală. Imprudent,
răspunde somaţiei numeroşilor creditori (între care se aflau fratele său Alexandru şi marele
dragoman Nicolae-Draco Suţu), acoperind datoria din banii destinaţi dotării trupelor cu hrană şi
muniţii. Un şir de ghinioane adâncesc reaua aprovizionare a oştilor turceşti - zahereaua şi turmele de
la Bender sunt capturate de ruşi, toate adăugându-se nelipsitelor reclamaţii ale boierilor, unii din ei,
hicleniţi, fugari în Bugeac.
Vodă Grigore Callimachi e dus la Stambul, cercetat, apoi închis împreună cu fratele său
Alexandru şi dragomanul Nicolae Suţu. La 29 iulie 1679, capul său cade sub securea gâdelui, alături
de cel al marelui dragoman.
Se spunea că însuşi dragomanul pretinsese întoarcerea datoriei din pungile trimise de
Poartă, iar Domnul, temându-se să-l refuze îi făcuse pe plac. Fapta fusese dezvăluită, fără voie, chiar
de fratele domnitorului, Alexandru, venit Ia Stambul să aducă pungile datorate de fratele său şi care
era exasperat de insistenţele dragomanului, ce ţinea cu orice preţ să-l vadă cât mai departe de
capitală, aproape somându-l să plece iarăşi în Moldova. Voia probabil să nu aibă încă un spion prin
preajmă căci, câţi dintre dragomanii Porţii n-au visat şi nu s-au nevoit prin toate mijloacele să ajungă
pe tronul Principatelor române?
Alexandru Callimachi şi-a păstrat capul, dar cu ce preţ, iar remuşcările l-au urmărit
întreaga viaţă, întreţinute de refuzul nepoatelor şi al cumnatei de-a primi orice ajutor de la el, deşi
1
acceptau ajutorul străinilor •
Motivul îndărătniciei sale nu era dorinţa de-a complota sau plăcerea de-a trage sfori de
mărire, ci o patimă mult prea omenească, dragostea pentru Ruxandra, domniţa răposatului Scarlat
Ghica vodă, ce locuia în vecinătate. Şi, aşa cum soarta îndreaptă uneori în mod neaşteptat destine pe
care tot ea le-a sfărâmat, după şaptesprezece ani, fiica cea mai mică a lui Alexandru Callimachi,
Eufrosina, a devenit soţia fiului dragomanului Nicolae-Draco, Alexandru Suţu, viitorul Domn al
Tării Româneşti şi vremelnic al Moldovei.
Până în jurul vârstei de patruzeci de ani Alexandru Suţu a rămas la Ţarigrad, îndeplinind,
la rândul lui, pentru câtva timp, slujba de dragoman. Mulţi ani mai târziu, fiul său Nicolae evoca anii
dragomanatului său şi atmosfera în care crescuse el însuşi în casa părintească.
Am putea spune că istoria familiei sale seamănă întru câtva, cu o tragedie antică, dacă
soarta tuturor familiilor din Fanarul secolului al XVIII-iea n-ar semăna atât de bine. Condamnări la
moarte, asasinate, prigoniri, răpiri de averi, intrigi, surghiunuri, acestea erau coordonatele vieţii
creştinilor fanarioţi, care însă nu-i depărtau de dorinţa arzătoare de-a accede la tronul Principatelor
române. Tatăl lui Alexandru Suţu voievod, dragomanul Nicolae, am văzut că fusese decapitat,
unchiul Alexandru (1715-1759) fusese spânzurat, cumnaţii lui, fraţii domniţei Eufrosina Callimaki,
Scarlat şi Alexandru fuseseră asasinaţi în exilul din Asia Mică şi atâtea alte rubedenii căzuseră sub
securea călăului. Dar, aşa cum mărturisea memorialistul, „ Să-ţi distrugi concurenţii [... ] să foloseşti
mijloace necinstite, a căror utilizare turcii nu făceau decât s-o încurajeze, aceasta era îndeletnicirea
lăsându-şi

1

C. Ganc, Trernte vie fi de doamne şi domnife, voi. li, Bucureşli, ed. a V- a, 1943, pp. 229-230.
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a grecilor din Fanar, luptă neîncetată a cărei miză era totdeauna averea, şi, foarte adesea,
viaţa lor" 2•
Familia Suţu era originară din Epir şi se numise Draco, iar primii membri care au avut slujbe
la Poartă au îndeplinit funcţia de „suigiu", administrator al reţelei izvoarelor ce aprovizionau capitala
cu apă. „[ ... ] fiindcă această meserie era într-un fel ereditară [... ] numele meseriei de suingiu s-a
3
transmis din părinte în fiu şi transfonnată în zicere mai grecească, Suţu, a devenit nume propriu" .
Nicolae Suţu-Draco a ajuns mare logofăt şi a fost ales mare dragoman la 28 septembrie
1768, rămânând doar un an în această funcţie, fiind decapitat, cum am arătat mai sus. Se spune că,
lângă capul lui, turcii au pus o inscripţie în care arătau că a fost decapitat pentru trădare şi înţelegeri
tainice cu domnitorul Moldovei.
În ciuda acestei tragedii, fiul său Alexandru a făcut şi el tot ce se putea pentru a fi numit
dragoman, reuşind în 1799, căci aceasta era drumul care se oprea pe treptele tronurilor Principatelor.
Iar prin aceste tronuri se deschidea calea spre bogăţie şi putere şi, în egală măsură, spre nesiguranţa
propriei vieţi şi risipirea familiei.
Nu a rămas ca dragoman decât trei ani, timp în care a legat prietenii utile pentru scopul
unnărit şi a câştigat aprecierea multor diplomaţi europeni, care-i preţuiau întinsa erudiţie şi calităţile
de negociator, apoi va fi numit domnitor al Moldovei, în 180 I. Familia a părăsit Constantinopolul
înfruntând drumurile bântuite de lotrii din Rumelia şi pericolele furtunilor pe mare. Domnia aceasta
n-a durat decât doi ani, dar în 1802 i se dă şi căimăcămia Ţării Româneşti, părăsită în fugă de
4
unchiul său Mihail Suţu. ,,De atunci şi-a pus pe pecete însemnele celor două Principate" (s. n. ),
arăta mai târziu fiul său, beizade Nicolae Suţu. A avut încă două numiri ca Domn în Ţara
Românească (august-octombrie 1806), neocupând tronul efectiv, din cauza opoziţiei consulilor
Rusiei şi Angliei, iar în decembrie 1806 din cauza ocupaţiei Principatelor de annatele ruse, care
tindea să se eternizeze.
În noiembrie 1818 Alexandru Suţu este, în fine, înscăunat la Bucureşti, „moment pregătit
de îndelungate şi crude încercări". Este unul dintre puţinii domnitori din timpul domniei căruia s-au
păstrat date precise privind ceremonialul învestiturii la Constantinopol, al urcării pe tron de la
Bucureşti, ceremonia primirii consulilor străini, a unei nunţi princiare şi chiar a înmonnântării sale
din 1821. Din relatările consulilor străini din Principate, din memoriile fiului şi din documente de
epocă, putem reconstitui în bună parte domnia lui Alexandru Nicolae Suţu. Ea s-a derulat în condiţii
complicate, din cauza războaielor dintre cele trei imperii vecine şi din cauza presiunii exercitate de
pregătirea Eteriei, despre care Domnul avea cunoştinţă, deşi nu credea în succesul ci.
Iată cum îl descrie fiul său, în perioada când se pregătea pentru învestitură: „[ ... ] avea
o ţinută severă, care oglindea un caracter fenn şi un suflet nestăpânit; barba deasă îi albise de
suferinţe şi din cauza sorţii schimbătoare. Pe atunci avea cam 54 de ani" 5 (de fapt avea aproape 60
de ani). Era un bărbat învăţat, vorbea mai multe limbi străine, excelând în cunoaşterea celor
orientale, bun negociator, cultivând relaţiile utile şi părinte grijuliu, preocupat de o cât mai bună
fonnare intelectuală a copiilor.
Lăsase Fanarul destul de liniştit crezând (cu naivitate, după opinia fiului său), că acel
„canun name" decretat de Poartă înaintea plecării sale spre Bucureşti, avea să fie respectat şi dreptul
la domnie, în Principate, avea să rămână numai familiilor Suţu (Alexandru şi Mihail), Scarlat
Callimachi şi Dimitrie Moruzi. Plecase după împlinirea complicatelor şi fastuaselor ceremonii pentru
învestitură, care fuseseră costisitoare şi obositoare (ţineau trei zile). Însemnele puterii fiind înmânate

Memoriile principelui Nicolae Suţ11 mare logofăt al Moldovei, 1798-1871, traducere, note şi comentarii de Georgeta
Penelea-Filitti, Bucureşti, 1997, p. 35. (în continuare N. Su\u, Memorii).
3
E. Stamatiade, Biografiile marilor dragomani (inte11Jreţi) greci din Imperiul Otoman, traducere de Constantin Erbiceanu,
în Revista Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1898, p. 77 (extras).
4
N. Su\u, Memorii, p. 37.
5
Ibidem, p. 40.
2
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şi aşezate la loc de cinste cât ţinuseră vizitele de protocol , domnul şi suita s-au îndreptat spre ţară, la
mijlocul lui decembrie 1818, pe un timp foarte friguros, dar trecând Dunărea peste o gheaţă ce
începuse să se topească.
Aici era aşteptat de suita boierilor ţării şi de mitropolit cu episcopii şi preoţii săi. După
slujba de binecuvântare a domnitorului şi după ce acesta a sărutat crucifixul şi pământul ţării, alaiul a
pornit către Bucureşti, oprindu-se, aşa cum era obiceiul, la mănăstirea Văcăreşti, unde fusese însoţit
de spătar cu seimenii şi steagurile ţării, fiind întâmpinaţi de sobor în sunetul clopotelor. Aici,
domnitorul primit cu cântarea „Axion esti'', a luat binecuvântarea mitropolitului şi a episcopilor, iar
boierii i s-au înfăţişat la ceremonia „sărutatului mâinii". Domnitorul a numit pe marele postelnic şi
pe vomicul Doamnei, demnitari ce trebuiau să se ocupe de ceremoniile intrării în capitală. Doamna,
la rândul ei, însoţită de soţiile boierilor ţării, separat, a participat la slujba religioasă şi, împreună cu
voievodul, a adăstat timp de trei zile în incinta mânăstirii, timp în care se făceau pregătirile pentru
intrarea alaiului domnesc în oraş.
Alaiul, în care fiecare avea locul său bine stabilit, confonn rangului, a intrat în Bucureşti în
sunetele meterhanelei (mehterhane), însoţit şi de trupa turcească (un fel de gardă de onoare), cu care
venise de la Constantinopol. Descrierea acestui alai, de către consulul prusac Ioan Marco, ne poate
da o idee despre strălucirea ceremonialului fanariot, despre bogăţia veşmintelor şi despre
solemnitatea momentului 7 , împletire a unor „amintiri" ale fastului bizantin, cu elemente de
ceremonial de la Înalta Poartă. Alexandru Suţu şi-a făcut intrarea în Bucureşti la 31 ianuarie 1819,
8
iar principesa, după o zi, aşa cum era obiceiul .
Odată fonnalităţile încheiate, noii demnitari căftăniţi şi toiegele de rang înmânate,
Alexandru Suţu îşi începe domnia sub bune auspicii, căci era considerat „înţelept, cercat, iubit de
9
norod şi credincios" . Ca om luminat, în timpul domniei s-a preocupat de buna funcţionare a şcolilor
şi a sprijinit biserica, însă „deşi are foarte multă cunoaştere şi pătrundere [... ] e de mirare că, având
aceste calităţi nu face o mai bună alegere a persoanelor din jur, cărora le acordă încredere-asta îi face
mult rău şi-i dăunează reputaţiei" JO, remarca necăjit consulul Marco.
Supărarea sa era provocată de faptul că domnitorul, deşi părea a avea simpatii austriece 11 ,
şi bune relaţii cu prusacii, era întru totul plecat spre sugestiile consulului rus Pini, care acţiona prin
„creatura sa", secretarul particular Nicolae Mavros. El deplângea faptul că boierii de ţară, cu puţine
excepţii (marele ban Grigore Brâncoveanu), „nu cunosc patriotismul" şi sunt "oameni fără caracter şi
orbeşte supuşi hospodarului". Se pare că Suţeştii trecuseră de partea Rusiei, fiind prudenţi în afişarea
relaţiilor cu Franţa, faţă de care nutreau o mare admiraţie, după ce Alecu Suţu (tatăl lui Costaki Suţu
- „Suţicu") fusese decapitat.
Domnitorul trebuia însă, odată ajuns pe tron, să-şi reumple cuferele golite de peşcheşurile
date la Constantinopol, aşa că a început să ia bani de la mitropolit şi de la episcopi pentru a-i
reconfinna în scaun, după care pe unii i-a destituit, pentru a mai lua bani şi de la alţi pretendenţi.
Conform opiniei aceluiaşi Ioan Marco, „pasiunea lui cea mai pronunţată este avariţia, care depăşeşte
marginile şi probabil de asta se pretează sugestiilor unor persoane puţin stimabile". Această
„circumstanţă atenuantă" dispare când se referă la anturajul principelui: „Hospodarul şi suita lui de
greci, aduşi de el din capitală, nu pot avea patriotism pentru o ţară străină unde nu vin decât pentru a
acumula bani; se poate imagina deci la ce vexaţii e expus poporul, care e [... ] vândut grecilor de
însuşi stăpânul lor [... ] şi ţara asta, altădată atât de bogată, este în mare decadenţă iar lipsa de bani se
face simţită zilnic, din ce în ce mai mult, căci fiecare domnie nu face decât să-i scoată (din ţară)".
6

H. Dj. Siruni, Domnii români la Poar/a otomană. După 1111 manuscris turcesc conţinând note şi însemnări despre
ceremoniile şi recepţiile din palatul împărâtesc din lstambul între anii 1698-1782, tradus şi adnotat de ... , <Studii şi
cercetări>, nr. 45, (extras), 1941, pp. 38-39.
7
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privi/oare la istoria românilor, Bucureşti, 1897, voi X, pp. 45-48, doc. nr. XLIX.
~Ibidem, p. 32, doc. LI.
9
V. A. Urechia, Istoria românilor. (seria 1800-1821), lom. III, Bucureşti, 1898, p. 14.
10
E. Hurmuzaki, op. cit., p. 73.
11
Domnitorul a păstrat relaţiile şi corespondenta cu Metternich şi cu Gentz, mai ales că avea în jur boieri cu simpatii
declarate pentru austrieci, ca Filipeştii, dintre care Gh. Filipescu era mare postelnic, iar Al. Filipescu era logofăt.
6
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Cu toate astea, domnitorul avea o curte elevată, care stârnea admiraţia străinilor în trecere
sau a agenţilor puterilor europene rezidenţi în Bucureşti. În decembrie 1820 noul agent prusac,
baronul Ludovic de Kreuchely - Schwerdtberg descrie un bal la curte, dat de prinţ în onoarea
contelui von Schladen, fostul agent de la Iaşi, care mergea spre noul post de la Constantinopol. La
bal participau agentul austriac von Hakenau cu soţia, agentul rus Pini, agentul francez, etc.
Iată ce povesteşte Kreuchely: „Balul a fost strălucitor, pentru un bal în Valahia: cavaleri
galanţi, chiar dacă îmbrăcaţi în haine turceşti (de fapt, greceşti), doamne fennecătoare, fără să fi fost
în Europa(!), mult lux, mai puţin gust, totuşi eleganţă şi gentileţe. Totul a meritat aprobarea doamnei
contese (von Schladen) şi a obţinut-o. Ea a fost încântată de nora prinţului (Ecaterina CantacuzinoPaşcanu, soţia beizadelei Nicolae), ca şi de prinţese, fiicele lui, care, într-adevăr sunt foarte amabile.
Dansurile europene nu Ie-au dansat decât Ex. Sa (von Schladen) şi d-na Pini. D-na contesă a dansat
cu fiul cel mare şi alţi câţiva cavaleri [... ] Prinţul domnitor, pentru a-i amuza pe Excelenţele lor, a
pus să fie executate toate dansurile naţionale: româneasca, greceasca, albaneza, etc. Şi au plăcut,
într-adevăr. Venind ora supeului, d-l conte a dat braţul Prinţesei domnitoare, tânărul prinţ, d-nei
12
contese[ ... ]" etc .
Referindu-se la viaţa oamenilor de rând, Marco spune: „Nu e de mirare că sătenii nu
muncesc, cu cât au mai mult, cu atât li se ia mai mult, în aşa fel încât nu muncesc decât pentru a lua
13
ceea ce este indispensabil pentru plata contribuţiilor şi pentru a-şi duce viaţa nenorocită" .
Pentru a aduna cât mai mulţi bani, domnitorul a încercat să intre abuziv în stăpânirea unor
proprietăţi, declarând, între altele, că pământurile orăşenilor din Târgovişte ar trebui să revină domniei.
În unna acestui act arbitrar, locuitorii Târgoviştei şi împrejurimilor, care aveau dreptul de folosire al
acestor pământuri, au recurs Ia o veche modalitate de protest. Venind la Curtea de la Bucureşti cu
rogojini aprinse pe cap şi cu jalba adresată domnitorului, în proţap, târgoviştenii au stârnit prin
tânguirile lor şi protestul orăşenilor, nemulţumiţi la rândul lor, de abuzurile administraţiei. Domnitorul
a fost silit de presiunile jăluitorilor să renunţe la însuşirea pământului târgoveţilor din vechea capitală,
în octombrie 1820.
De altfel, se pare c-a fost un bun administrator. Pe unul din sigiliile lui, în exergă, se află mici
medalioane cu stemele judeţelor muntene, introducerea stemelor de judeţe în sigiliul domnitorului
demonstrând importanţa pe care o acorda organizării şi administrării ţării. Era în interesul domnitorului să
aibă o ţară bine administrată pentru că în acest fel sumele pentru tribut şi cele pe care şi le însuşea puteau
fi colectate mai uşor. Semnificativ este faptul că primele sigilii de acest fel sunt semnalate în timpul
14
domniilor fanariote (primul care s-a păstrat este din 1782, din timpul domniei lui Nicolae Caragea) •
Alexandru Suţu avea, de altfel, motive de îngrijorare mult mai serioase. „Frăţia"
organizată de poetul şi cărturarul Rigas Veleştinul, de neguţătorul Scufa din Odessa şi de profesorul
francmason Santo, sub numele de Eteria, căpăta din ce în ce mai mulţi adepţi în Tara Românească,
propagând duhul răzmeriţei contra turcilor. În Bucureşti, „cuvintele (arnchi (TaA.oux1-opincă) şi
15
paluchi (mmpoux1-par) era(u) în gura tuturor" , parole de recunoaştere între conspiratori, care nu
mai erau un secret pentru mulţi români. În Moldova însuşi domnitorul Mihail Suţu, ruda lui
Alexandru, se ocupa de organizarea revoltei întrucât, în Principate, fanarioţii aveau mai multă
libertate de mişcare, nefiind chiar sub ochii turcilor. Cu, se zice, chiar binecuvântarea ţarului, sfătuit
de ministrul său Capodistria, dacă ar fi să luăm în consideraţie atitudinea încurajatoare a consulului
rus, conspiratorii se pregăteau să dezlănţuie luptele în primăvara anului 1821, devansând data
hotărâtă anterior (1825). Din cauza indiscreţiilor şi a entuziasmului eteriştilor, turcii deveniseră
suspicioşi, acţionând drastic în restul imperiului împotriva celor bănuiţi a fi eterişti, prin decapitări,
închisoare sau exil.

12

E. Hurmuzaki, loc. cil.. p. 88, doc. CXVI.
Ibidem, p. 74.
Maria Dogaru. Sigiliile, măr/urii ale 1rec11111hri isloric, Bucureşti, 1976, pp. 93, 94, fig. 65a, 65b.
1
~ I. Ghica, Din timpul ::averii. Scrisori căire V. Alecsandri, Bucureşti, ed. 1970, p. 105.
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Probabil ca, m sinea lui, era şi el adept al acestor idei dar, pentru a nu bate la ochi,
Alexandru Suţu a luat unele măsuri împotriva vânzării armelor şi a prafului de puşcă, deşi înrolările
se făceau în plină zi, în casa înfocatului eterist Constantin Samurcaş. Cum şovăiala domnitorului se
lovea de dorinţa de acţiune imediată a frăţiei, conspiratorii au plănuit să-l elimine. Constantin Gane
ne povesteşte că se hotărâse împuşcarea domnitorului, de către Iordaki Olimpiotul, pe coridorul care
lega reşedinţa domnească de Divan. Deznodământul a fost hilar căci, la vederea lui vodă,
disciplinatul baş-buluc-başa (căpitan) Iordaki, în loc să descarce pistolul în pieptul domnitorului, i-a
16
prezentat onorul !
Spre începutul lunii decembrie 1820, Alexandru Suţu se îmbolnăveşte. Cauza reală a bolii
nu se cunoaşte cu exactitate. Arătam mai sus că la balul de la curte participase fără a arăta semne ale
unei maladii grave. Unii spuneau că a răcit în timpul unei plimbări, alţii că suferea din cauza unor
abcese de origină necunoscută („făntânele"), s-a spus chiar că a fost otrăvit de medicul său,
Christaris care, eterist fiind, dorea să-l înlăture pentru a porni zavera şi, ca mulţi dintre ei, credea că
17
domnitorul divulgase turcilor pregătirile pentru ridicarea grecilor .
Dispariţia domnitorului din viaţa publică, îmbolnăvit brusc, cu diagnostic incert şi tratat în
aşa fel încât familia a schimbat medicul, ne conduce la concluzia că, într-adevăr, eteriştii nu au fost
străini de moartea lui. După cum se ştie, Eteria era structurată potrivit modelului Francmasoneriei,
având un ritual de iniţiere şi jurăminte specifice. Dintr-un act de donaţie, al unui descendent al
domnitorului, aflăm că Alexandru N. Suţu„. era mason. Donaţia făcută Muzeului Alexandru SaintGeorges, din anul 1935, descrie la poziţia a doua din procesul verbal, „una lentă masonică din catifea
violetă, de care atârnă o stea cu cinci colţuri, cu pietre, care-a aparţinut lui Alexandru Suţu voievod."
La următoarea poziţie, „lentă masonică de mătase verde, de care atârnă o insignă de metal, cu
inscripţia Communione italiana. Masoneria Universale, aparţinând prinţului Nicolae A. Suţu" 18 •
Potrivit simbolisticii masonice, „pentaclul", steaua cu cinci colţuri (pentagrama), sau „steaua
strălucitoare'', fiind legată de cifra 5, dragă pitagoricieilor, ar conţine, pe fiecare latură, „numărul de
aur" şi ar reprezenta dragostea armonioasă, universală, lumina raţiunii umane în expansiune în
univers. Ca bijuterie şi „atribut" ritual, orna sautoir-urile ofiţerilor Lojei, anume pe al ofiţerului
19
federal şi al membrilor Consiliului Ordinului •
Alexandru N. Suţu voievod făcuse deci parte din elita gradelor masonice înalte. Probabil
că intrase în Masonerie la Constantinopol, unde erau foarte active atât Lojile italiene, cât şi
diplomaţii francezi, majoritatea masoni (pe lenta fiului său, beizade Nicolae se găseşte „insigna"
italiană). Poate domnitorul fusese anihilat de „fraţi" pentru nesupunere şi „încălcare de jurământ". Să
nu uităm că această sintagmă a fost utilizată şi de Alexandru lpsilanti, pentru a motiva uciderea lui
Tudor Vladimirescu, care aparent neglijase ţelul general al revoltei, accentuând caracterul naţional şi
social ce viza, în principal, administraţia grecească.
Confuzia privind sănătatea domnitorului a fost întreţinută chiar de familie, care se izolase în
20
preajma bolnavului şi dădea „buletine medicale" ambigui ce se schimbau de la o zi la alta . Fiul său,
viitorul om politic şi memorialist arăta: „S-a spus că moartea tatălui meu a fost grăbită sau prilejuită
chiar, de medicii care-l îngrijeau şi care aparţineau cu toţii Eteriei. N-aş putea nici susţine, nici nega
probabilitatea acestei alegaţiuni. Boala era un erizipel galopant care a rămas rebel la tratament [.„] Fapt
este că pe o leziune deschisă au pus un praf alb, căruia mai târziu i s-au atribuit proprietăţi nocive.
După câteva zile tatăl meu a murit în urma unei paralizii a aparatului digestiv" 21 • Ceea ce a alimentat
din plin suspiciunile, a fost faptul că nu s-a anunţat imediat decesul domnitorului. Probabil că familia
spera ca fiul cel mare să-i urmeze tatălui, măcar până la împlinirea celor şapte ani prevăzuţi de canun
C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. II, Bucureşti, 1943, (ed. V-a), p. 323.
D. A. Lăzărescu, Românii în francmasoneria universalii, Bucureşti, 1997, pp 31-33.
IH D. A. N. I. C„ Saint-Georges, Donaţii, P. I I 1934, f. 35, 36.
19
R. Mora!, La Franc-Mar,:onnerie. Les Secrets des Objets, Paris, f. a. , p. 48.
20
E. Hurmuzaki, loc. cit„ p. 96, doc. CXXIV, p. 97, doc. CXXVI şi CXXVII; vezi şi V. A. Urechia, op. cit, seria 18001830, tom XII, ed 1898, pp. 504-505.
21
N. Su\u, op. cit., p. 70.
16
17
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name şi a grăbit trimiterea olăcarilor către Stambul pentru a testa bunăvoinţa Porţii. Mai ales că se
bazau şi pe sprijinul Rusiei, care prin agentul său Pini avusese o influenţă considerabilă pe lângă fostul
domnitor.
Kreuchely scria încă de la începutul lui ianuarie superiorului său că, „o tăcere mohorâtă
domneşte la Curte şi boierii greci sunt foarte trişti. [ ... ] s-a răspândit zvonul fals(!) că (Prinţul) deja
ar fi murit şi că l-ar ascunde până în momentul când vor avea timp să primească veştile de le
22
Constantinopol" . Cert este că pe homurile apartamentelor domneşti nu mai ieşea fum şi toată
lumea a considerat că zvonurile despre moartea prinţului deveniseră certitudine.
În timpul bolii principelui se instituise o căimăcămie, în jur de 15 ianuarie, formată din:
mitropolitul Dionisie Lupu, marii bani Gr. Brâncoveanu, C. Cretzulescu, Gr. Ghica şi marele
postelnic Iakovaki Rizo, pentru a supraveghea siguranţa publică şi celelalte afaceri care nu ţineau de
prerogativele domneşti, ceea ce întărea convingerea că domnitorul era probabil mort la această dată.
S-a anunţat oficial decesul domnitorului la 31 ianuarie şi agenţii puterilor europene au fost chemaţi
să asiste, în doi februarie, la înmonnântarea care, spune beizade Nicolae, s-a săvârşit „cu toată
pompa datorată rangului său în biserica Sf. Spiridon (necropolă domnească a Ghiculeştilor) din
24
Bucureşti. Era în vârstă de 63 de ani" 23 (PI. 1)
Ceremoniile înmonnântării sunt pe larg descrise în depeşa din 13 februarie 1821 a
25
agentului Kreuchely, către superiorul său von Miltitz . A mai existat un document din arhiva
„Biserica Curtea - Veche", care a fost evacuat, alături de alte valori, în timpul primului război
mondial, la Moscova. Din fericire, o copie a lui a fost studiată de istoricul Gh. D. Florescu în 1932,
care a lăsat un foarte interesant studiu în care prezintă nu numai „alaiul" înmormântării, ci şi locaţia
26
unor reşedinţe boiereşti din Bucureşti .
Grupuri de câte şase boieri, aleşi după rangul lor, trebuiau să poarte coşciugul
domnitorului, pe umeri, de la reşedinţa domnească, până la biserică, schimbându-se permanent. Din
„harem" (partea din palat rezervată Doamnei şi suitei ei), până jos la scară, de aici până la poartă, de
la poartă până la „poarta Sărindarului'', apoi până la reşedinţa baronului Sakelarie, de aici până la
„hanul Câmpineancii", mai departe până la „poarta caselor răposatului banului Racoviţă, cele arse,"
până la „poarta Slătarului" (bisericii Zlătari), până „la poarta Sfăntului Ioan" (biserica Sf. Ioan se
afla aproximativ pe locul actualei Case de Consemnaţiuni), până „la răspântie drept casele
logofătului Belu", la „poarta dvomicului Ştirbei'', apoi „la poarta Sfăntului Dumitru" (biserica Sf.
Dumitru sau "de mir", din spatele Muzeului Naţional de istorie), de aici la „poarta doftorului C.
Darvari", până la „poarta de sus'', în fine la „poarta hanului Manuc'', până la „poarta Dorobănţiei",
apoi până „în dreptul Beilicului'', în „dreptul caselor sărdarului Moscu" şi de aici, „până la dvomicul
Bălăceanul". De la poarta Bălăceanului, şase polcovnici trebuiau să poarte sicriul până la poarta
bisericii Sf. Spiridon, apoi şase căpitani până în curtea bisericii şi alţi şase căpitani până în biserică.
27
Cortegiul funebru trecuse deci prin tot oraşul „din hotarul de nord, până la cel de sud" .
După cum relata consulul prusac, prezent la ceremonie, „Cortegiul era aproape la fel ca cel
al intrării prinţului (în capitală), numai că aproximativ o mie de preoţi îl devansau pe mitropolit,
înconjurat de episcopii săi. Cadavrul era dus descoperit, împodobit cu însemnele sale, înconjurat de
cozi de cal şi de toate celelalte mărci ale demnităţii sale, purtate pe pernuţe stacojii. Deasupra era
purtat un baldachin de tafta stacojie, galonat cu aur. Boierii cei mari îl urmau pe jos. Nu i s-a permis
28
nici principesei, nici copiilor ei să vină la înmormântare, voind să le menajeze durerea" .

22

E. Hurrnuzaki, loc. cit., p. 96, doc. CXXIV.
N. Şuţu, op. cit., p. 70.
Planşa care îl înfăşişează pe Alexandru N. Şu\u se află la D.A.N.l.C., Karadja, P. 40, f. 9 şi figurează ca „M. Suzzo Bey
gouvemeur de la province de Vallachie", însă nu poate fi Mihail Suţu „cel bătrân", căci acesta murise în exil, iar „cel tânăr"
nu putea arăta ... atât de bătrân, în plus era domnitor în Moldova.
25
E. Hurrnuzaki, loc. cit., pp. 101-102, doc. CXXXV.
26
G. D. Florescu, Alaiul înmormântărei lui Alexandru N. Şuµ1 voevod la 20 ianuarie 1821, Bucureşti, 1932.
27
Ibidem, p. 26.
28
E. Hurrnuzaki, loc. cit., p. I 02, doc nr. CXXXV.
23

24
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În curtea bisericii se înălţase un „cort circular deschis" sub care se afla o masă acoperită cu
un covor stacojiu, pentru sicriu. Este interesant de subliniat că la capătul acestei mese erau plasate
trei tablouri, care reprezentau: la mijloc, portretul prinţului, „cel din dreapta annele Moldovei şi
29
Valahiei; cel din stânga, n-am putut să mă lămuresc, câţiva arbori (?), totul destul de rău executat" .
Avem convingerea că nu era vorba de „câţiva arbori", ci de stema Şuţeştilor, obiceiul de a expune
stemele de familie ale domnitorilor fiind introdus de fanarioţi, mai obişnuiţi cu uzanţele europene
prin contactul cu diplomaţii occidentali din capitala imperiului şi dornici de a-şi afişa proaspăta
„nobleţe". Toţi membrii familiilor fanariote care au ocupat tronurile Principatelor române, măcar
pentru câteva luni, şi-au luat titulatura de principi, uneori acest titlu fiindu-le recunoscut de Rusia
sau Austria, drept recompensă pentru serviciile aduse politicii lor. Obiceiul de a expune stema de
familie la înmonnântările membrilor familiilor princiare s-a menţinut şi mai târziu, după cum se
30
constată unnărind listele de cheltuieli pentru astfel de ceremonii . Am insistat mai mult asupra
acestei ceremonii de înmonnântare a domnitorului Alexandru Suţu, pentru că, aşa cum arăta istoricul
Gh. D. Florescu, „este singura mărturie a modului cum erau înmonnântaţi Voievozii noştri,
cunoscute fiind diferite alaiuri de îngropăciune, fără însă să se specifice nici itinerariul [„.] nici
31
persoanele care erau desemnate a purta trupul neînsufleţit al decedatului Voievod" • Descriere cu
atât mai rară, cu cât puţini dintre domnitorii Principatelor noastre au murit în funcţie şi în patul lor„.
Presupunerea că doamna Eufrosina dorea tronul pentru fiul cel mare, beizade Nicolae,
viitorul economist şi memorialist, este confirmată de o scrisoare expediată de la Buyuk-Dere, a
baronului Grigori Alexandrovici Stroganoff, ambasadorul rus la Constantinopol. Scrisoarea (aflată în
copie scrisă de mâna prinţului, în arhiva sa), nu lasă nici un dubiu asupra rugăminţii Doamnei,
adresată prin intermediul lui Stroganoff, Curţii imperiale ruse. După cum reiese din scrisoarea
adresată lui beizade Nicolae, ambasadorul îi răspunsese negativ Doamnei şi acum răspundea la fel
solicitării directe a fiului ei, formulată într-o scrisoare trimisă la câteva zile după înmormântarea
domnitorului Alexandru Suţu.
Motivul, arăta diplomatul rus, era acela că, în virtutea relaţiilor dintre Rusia şi Poartă, „[.„]

tratatele conferă Porţii (dreptul la) nominalizarea Hospodarilor şi Curtea Imperială nu numai că a
recunoscut totdeauna acest drept (! !) dar a căutat să nu existe nici o îndoială asupra imparţialităţii
vederilor sale, declarând că nu se amestecă în dreptul persoanelor. Acesta este principiul invariabil
care a condus mereu conduita mea şi limbajul meu faţă de Poartă şi care mi-a dictat răspunsul mai
detaliat pe care l-am dat Doamnei, Mama dumneavoastră. Aceasta este şi esenţa explicaţiilor pe
care le-am dat unui mesager de încredere, pe care mi l-a trimis agentul Aristarchi, pentru a discuta
prin viu grai pentru Doamna, Mama dumneavoastră. Îmi permit să vă repet, Prinţe, că aş vedea cu
satisfacţie realizarea (acestor proiecte), dar nu mi-aş permite să intervin nici direct, nici indirect, în
această împrejurare căci, intervenţia tutelară a Augustei mele Curţi este puternică prin aceea că, Ea
nu se bazează niciodată(!!) decât pe tranzacţiile solemne (tratate), şi că înţelege să respecte dreptul
altora, aşa după cum ştie să facă să fie respectate drepturile sale " 32 . Atitudinea consulului rus era
tranşantă,

tăind

orice speranţă beizadelei, în ciuda amabilităţilor privind „bunăvoinţa" şi
„solicitudinea" pe care Rusia le-ar fi arătat familiei Suţu, chiar dacă era, în aceeaşi măsură şi
garantul respectării acelui canun-name prin care familia lui Alexandru Suţu trebuia să rămână pe
tron şapte ani ! Probabil că Rusia, speriată de amploarea pe care o luase răzvrătirea grecilor şi care
le-a retras sprijinul, se temea să susţină pe reprezentantul unei familii care, în Moldova, îşi arăta făţiş
apartenenţa la Eterie.

29

Ibidem.
În „Socoteala c/1eltueli/or făcute spre înmormânlare Exs. Sale Marelui Logofet şi cavaler Alekul Ghika. 1850 aprilie 9",
alcătuită de postelnicul Jakovaki Veisa, este menţionată suma de 504 lei daţi zugravului „niamtzu pentru 6 maree a familiei
Ghika"; vezi A.N.I.C„ Al. Ghica, d. 191, f. 3.
31
G. D. Florescu, op. cit., p. 51.
32
Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale, Saint-Georges, d. LXIII I l, f. 154.
30
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În această situaţie, temându-se şi de consecinţele revoltei care era pe cale să izbucnească,
familia răposatului voievod Alexandru Suţu a luat calea exilului, plecând în Transilvania, alături de
un mare număr de boieri munteni, temători pentru viaţa şi averea lor.
Din timpul domniei acestui domnitor fanariot au ajuns până la noi câteva „probe
materiale", constând în documente, păstrate în diferite arhive şi câteva tipare sigililare.
De curând, mai precis în toamna anului 2004, colecţia de sigilii a Muzeului Naţional de
Istorie a României s-a îmbogăţit prin achiziţionarea unui valoros sigiliu care a aparţinut acestui ultim
domnitor fanariot din Ţara Românească.
Descoperirea piesei într-o colecţie particulară a fost cu totul întâmplătoare şi cu atât mai
spectaculoasă şi surprinzătoare. O descendentă colaterală, destul de îndepărtată, din familia
Cantacuzino-Paşcanu, trăitoare, în prezent, în Statele Unite ale Americii, a oferit spre achiziţionare
Muzeului Naţional (printr-o prietenă ce locuieşte în Bucureşti), mai multe obiecte care aparţinuseră
Ecaterinei Cantacuzino-Paşcanu, nimeni alta decât soţia fiului cel mare al domnitorului Alexandru Suţu
şi al Eufrosinei Callimachi, economistul şi statisticianul Nicolae Suţu. Între obiectele care, cu această
ocazie, au sporit colecţiile instituţiei noastre se numără o serie de piese din argint, lucrate în atelierele
celebrei firme „Cristofle", care făceau parte din trusoul Ecaterinei Cantacuzino-Paşcanu. Tăviţa şi cele
două suporturi pentru ou (dintr-un serviciu pentru micul dejun), paleta pentru desert, sau setul de
tacâmuri pentru şase persoane - linguri, furculiţe, cuţite - au monograma posesoarei, Ecaterina
Cantacuzino-Paşcanu: 3. C. P. Ele sunt marcate cu poirn;:on-ul finnei amintite, fapt care, pe de o parte
ne-a certificat apartenenţa pieselor, iar pe de altă parte ne-a oferit garanţia autenticităţii şi valorii, cu
totul excepţionale, a sigiliului amintit mai sus, a cărui descriere o prezentăm în continuare.
Are forma ovală, pe înălţime şi în câmpul sigilar sunt figurate stema Moldovei (capul de
bour, prezentat frontal, cu coamele curbate spre exterior şi stea de şase raze între ele) şi a Ţării
Româneşti (acvilă în zbor ascendent, contumată, ţinând în cioc cruce cu capetele lăţite, aşezată pe un
motiv vegetal, crucea fiind flancată sus de stea de şase raze şi „Crai nou"); stemele sunt înscrise în
două scuturi ovale alăturate, încadrate lateral, sus şi jos, de un ornament în formă de pergament
răsucit; de partea laterală a ornamentului atârnă câte o mică ghirlandă (ciucure?), formată din trei
grupuri de câte trei frunze. În partea superioară, între scuturi, este figurat un glob cruciger; scuturile
sunt surmontate de câte o coroană princiară şi sprijinite pe un suport în formă de trapez răsturnat,
format din două registre ornamentate cu motiv geometric; în registrul aflat imediat sub scuturi sunt
gravate literele BB (voievod); sub terasă, într-o ghirlandă perlată, în semicerc, este incizat anul 8181
(1818); deasupra scuturilor cu stemă, la mijloc, ies din motivul decorativ, capetele superioare ale:
buzduganului - în dreapta şi al paloşului-în stânga, care sunt flancate, respectiv, de majusculele
greceşti: AA şi rol; jos, la baza celor două scuturi, majusculele: C şi IH. Citind în ordinea firească
aceste litere, care sunt imprimate „în negativ", vom avea: Iro I AA li NI I C li BB (Io Alexandru
Suţu Voievod). Sigiliul are pe verso un mâner de forma majusculelor cursive ANC înlănţuite, iar
deasupra un orificiu pentru şnur. Sigiliul este confecţionat din metal alb (argint ?) şi este prelucrat cu
fineţe (PI. II I 1, 2). Dimensiunile: h = 34 mm.; 1 = 32 mm.; H = 37 mm. (M. N. I. R. inv. 306. 321).
Amprenta acestui sigiliu autentifică mai multe documente depistate la Direcţia Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale (D.A.N.I.C.) şi în Colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a
României (B.N.R.), documente interesante pentru completarea informaţiilor legate de domnia lui
Alexandru Nicolae Suţu, pe care le prezentăm în continuare.
La 28 octombrie 1819 domnitorul întăreşte marelui logofăt Ştefan Bellu dreptul de a ţine
târg, cu obor de vite, pe moşia sa de la Băjeşti, din judeţul Muscel, drept pentru care avea „carte de
la leat 1815 maiu 13 ", pentru „toate săptămânile, duminica", la rândul său, Alexandru Suţu
îndemnând ,,pă neguţătorii şi locuitorii părţii locului a să strânţejiecare atât şi altele ce vor avea de
vânzare cât şi vite spre aş face afiş veriş lor, nepopriţi, la care să fie şi priveghere de a nu să face
gâlcevi şi altele, împotriva nimănui". Sigiliul este aplicat la sfârşitul textului, la mijloc, 33 alături de
semnătura domnitorului (PI. III).
33

A. N. I. C., Documente istorice, P. MDLVIII, d. 38.

562
https://biblioteca-digitala.ro

Un sigiliu

şi

un destin -Alexandm

Ş11ţ11

Voievod

Un document din doi noiembrie 1819, care este capătul unui şir de acte ce au ca subiect
disputele pentru stabilirea hotarului dintre moşia Stoeneşti a paharnicului Scarlat Stoenescu şi moşia
Drugăneşti a fraţilor Dumitru sărdar Drugănescu şi „Ion frate-său", moşiile fiind situate în jud.
34
Dâmboviţa (PI. IV).
Alt document privind aceeaşi cauză, din 28 decembrie 1819, poartă sus hotărârea
domnitorului scrisă chiar de mâna lui, cu o slovă frumoasă şi citeţ: ,Jo Alexandro Nicolae Suţu vvod. i
gspod. Zemi. V/ascoe. I Cu cale fiind anaforaua aceasta a dum-lui Mar. Log( de Ţara de Sus,
poruncim orânduitele hotărnicii mergând la faţa locului (a) să face urmare întocmai precum mai jos
să coprinde. 1819 dekemvre 28" 35 Aici sigiliul este aplicat sus, la mijloc, alături de semnătură (PI. V).
Ultimul act din această suită este datat „ 1820: maiu: 14" şi are aceeaşi adnotare a
36
domnitorului iar sigiliul este pus sus, la mijloc (PI. VI).
Tot Alexandru Nicolae Suţu semnează, în nouă martie 1820, documentul prin care i se
întărea, pe baza unui suret, din doi mai 1815, „orânduiala postelnicilor" lui Avram sin Vladul, ca şi
„priveleghiul cel orânduit al skutelii precum au şi ceilalţi postelnici". Domnitorul semna în stânga,
37
sub text şi sigiliul este aplicat la mijloc, ca mai sus (PI. VII).
La începutul acestui studiu citam un fragment din Memoriile beizadelei Nicolae Suţu care
menţiona că tatăl său şi-a pus pe sigiliul de domn al Moldovei şi stema Ţării Româneşti, atunci când
i s-a dat şi domnia (de fapt, căimăcămia) acestei ţări, după fuga lui Mihail Suţu, în 1802.
Este de subliniat promptitudinea cu care domnitorul a confirmat sigilografic această
numire. Din anul 1802 am găsit trei documente (păstrate în Colecţiile speciale ale Bibliotecii
Naţionale), două emise în 28 mai, celălalt în 15 iunie. Cele din 28 mai au acelaşi conţinut, fiind acte
de danie, de ţigani domneşti, beneficiara fiind nepoata domnitorului, Ecaterina Rizo.
Unul din acestea, este un document mai „modest" ca aspect şi în el se arată: ,,Kredincios
boerul Domnii Mele Şărban Botez (?) biv vei sulţer, epistatul ţiganilor, pentru că prin osăbit
hrisovul Domnii Mele am dat Domnia Me danie şi miluire pre iubitei nepoatei noastre Ecaterina
Riza 20 sălaşe de ţigani [. ..} ", enumerându-i apoi pe numele lor. La sfărşitul documentului este
imprimat în chinovar un sigiliu de proporţii mai mici (sigiliul mic al domnitorului), care are în câmp
un scut fantezist, aproximativ oval, cu colţurile superioare adânc scobite şi frumos decorate cu un
motiv vegetal în volute; în câmpul sigilar este figurat capul de bour, cu stea de şase raze între coame,
scutul fiind surmontat de un glob (probabil cruciger), suprapus de o coroană princiară, globul şi
coroana sunt flancate de paloş, în dreapta şi buzdugan, la stânga; scutul este flancat lateral de un
motiv vegetal executat cu fineţe, motiv care, sub scut, formează două mici ove în care sunt înscrise
majusculele B I B, iar sub ele, la mijloc, anul 1801; sus, flancând însemnele puterii sunt înscrise
majusculele Iro I AA, iar jos, la baza scutului NI /C" 38 (PI. VIIIa şi VIIlb)
Celălalt document din 28 mai 1802, este un act deosebit, de format mai mare, cu titulatura şi
majusculele scrise cu cerneală roşie, un act de danie frumos caligrafiat şi frumos redactat: „[ ... ] Drept
acee dar, din ciasul ci dumnezăiasca pronie ni-au încoronat cu stema aceştii binecredincioase ţări şi
ni-au suit la Domnescul Nostru Scaun, cât ni-au fost prin putinţă, am chipsuit folosul şi fericire tuturor
stărilor şi cele mai dinainte danii şi faciri de bine a altor luminaţi Domni li-am întărit, altili şi din nou
am adăogit. Acum dar, luat-am Domnie me aminte şi pentrn pre iubită nepoata noastră, Dumneei
Ecaterina Rizul, cari rămăind a să căsători în ţara aciasta, cu cuviinţă am socotit că, pentru slujbele
părinteşti pentrn ţările aceste şi pentrn cuviinţa niam(u)lui, cu caii şi cu dreptate am găsăt a să
împărtăşi cu oareşcari agiutor, din mila Domnii meii, spre înlesnire petrecerii şi iată, dintrn ai noştri
drepţi ţigani Domneşti străini ce s-au aflat veniţi în ţara aceasta, cari după nestrămutat obiceu
pământului, s-au luat întrn al noastră Domniască stăpânire, i-am dat Domnie me danie şi miluire: doă
34

Ibidem, P. MDLV, d. 82.
Ibidem, P. MDLV, d. 83.
36
Ibidem, P. MDLV, d. 85.
37
Ibidem, P. MDXLII, d. 169.
3
" B.N.R„ Colecţii speciale, Saint-Georges, P. LXIII, d. l, f. 2, 2v. Vezi şi Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi aria heraldică in
România, Bucureşti, 1977, p. 271, Pl. XXXII I 3.
35
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zeci selaşe ţigani meşteri herari i ciubotari cari anumi se cuprind la osăbita ţidula Domnii mele (vezi
documentul citat mai sus) în pecete gpod [. ..} ,.Jv_ La sfărşitul documentului, la mijloc este imprimată în
chinovar pecetea mare a Moldovei. În centrul câmpului sigilar se află un scut oval cu capul de bour, cu
stea de şase raze între coame, sunnontat de un glob (cruciger? sau cască, coif?), suprapus de o coroană
deschisă de trei fleuroane, alternate cu două perle; de sub glob-cască ies lambrechini care îmbracă
lateral flancurile scutului, aproape până jos; sub scut se află un mic medalion fonnat din două
ornamente în fonnă de C afrontate, în interiorul căruia este înscris anul „ 180 l "; flancurile compoziţiei
sunt încadrate de câte o palmetă; între două cercuri simple este înscrisă legenda, cu caractere chirilice:
IO ALEXANDRU: NICULAI: SUCIUL: VOIEVOD: CU MILA LUI DUMNEZĂU: DOMNU:
A TOATÎ MOLDOVII (PI. IX).
În 19 mai 1802, domnitorul Mihail Suţu a fugit din Bucureşti, zice-se, de frica lui
Pazvanoglu, neuitând să ia cu el (după spusa turcilor), şi pungile trimise de sultan pentru organizarea
unei trupe care să facă faţă atacurilor răzvrătitului. Alexandru N. Suţu este numit caimacam al ţării,
pe când se afla pe tronul Moldovei. Dacă în luna mai el folosea sigiliul cu capul de bour, din iunie,
pe documente, deja apare sigiliul cu stemele ambelor Principate. Un document emis la Iaşi în 15
iunie 1802 „ [. . .} care carte s-au întărit şi cu a noastră domnească pecete," are imprimat sub text, la
mijloc, sigiliul care poartă scuturile cu stemele ambelor Principate. Sigiliul este identic cu cel aflat în
colecţia Muzeului Naţional, prezentat la început, singura deosebire fiind anul imprimat sub scut, care
40
este 1802 • Documentul privea lămurirea unei pricini de vânzare, între Emanoil Balş şi stolnicul
Petrake Kazimir pentru „o cramă şi-o pivniţă de piatră" pe care stolnicul le avusese de zestre de la
clucereasa Zoiţa Anastasie, soacra sa, pentru soţia lui Roxanda şi care se aflau în Iaşi, „la uliţa
Târgului de jos" (PI. X). Presupunem că acest sigiliu, cu reprezentare heraldică identică celui
achiziţionat de Muzeul Naţional, a fost comandat imediat după numirea lui în funcţia de caimacam al
Ţării Româneşti, la 20 mai 1802. În mai puţin de o lună sigiliul a şi fost realizat, execuţia lui, nu ştim
de ce fel de meşter, fiind foarte îngrijită şi în aproximativ acord cu noua poziţie a domnitorului
Moldovei, care era însă numai locţiitor al domnitorului Valahiei, nu Domnitor.
Tot la Muzeul Naţional (provenind din colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei
Române) se mai găsesc două sigilii cu o reprezentare identică a scutului, ca şi în sigiliul
domnitorului Alexandru N. Suţu. Unul dintre ele credem că poate fi atribuit Doamnei Eufrosina
Suţu, născută Callimachi, deşi iniţialele numelui au fost diferit incizate, fiind dispuse astfel: sus,
flancând buzduganul şi paloşul, MA I <l>E (citit ca pe impresiune, E<I> I AM= Eufrosina Doamna),
iar jos, flancând baza scuturilor, BB I TI: (citit I:T I BB = Suţu Voievod, I:T în loc de C).
Presupunerea ni se pare corectă întrucât şi anul imprimat sub suportul pe care se sprijină scuturile
este 1818, reprezentarea stemelor acolate şi a compoziţiei fiind identică. Mânerul sigiliului, aplicat
pe verso are fonna literei A şi în vârful literei se află un orificiu pentru a se prinde pe un şnur, căci
uneori sigiliile se purtau atârnate la gât.
Dimensiunile: h = 34 mm; 1 = 30 mm; gros.= 4 mm; H = 34 mm; AR 750 %o; G = 23,97g.
(M. N. I. R. I CNBAR, inv. fond M. Pv. 10) (PI. XI I 1, 2)
Doamna Eufrosia Suţu a brodat şi un „aier" dăruit unei biserici din Patmos unde stemele
celor două Principate apar alăturate, din nou, într-o cunună de flori; capul de bour poartă între coame
un soare figurat, iar deasupra capului acvilei este figurat „Crai nou", cele două astre fiind despărţite
de o coroană deschisă cu cinci fleuroane; cununa de flori este prinsă cu o coroană princiară, care în
loc de glob cruciger are un penaj bogat, de felul celor cu care se împodobea „cuca" domnească.
41
Broderia a fost dăruită înainte de căsătoria cu Alexandru Nicolae Suţu (PI. XII) •
Tot Doamna Eufrosina a brodat cu fir de aur şi argint, steagul (prapur) Voievodului
Alexandru N. Suţu, soţul ei, care a fost dăruit Aşezămintelor de la Ierusalim. Steagul are o înfăţişare

39

Ibidem, f. I.
Ibidem, Kogălniceanu, P. 590, f. 97.
41
V. Cândea şi C. Simionescu, Rumănisr:he Kultllrprăsenzen. lstambul, Jentsa/em, Paros, Patmos, Sinai, Aleppo, Bucureşti, 1982,
f. p. (prezentată la „Patmos"). Vezi şi O. Cemovodeanu, op. cit., p. 325, PI. LIX I l.
40
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aproape identică cu broderia descrisă mai sus, diferenţa cea mai evidentă constă în coroana din
interiorul ghirlandei, care desparte aştrii şi aici încoronează o cruce, flancată de cele două steme; aici
42
„Crai nou" este conturnat. Steagul are o bordură lată, brodată cu un bogat motiv floral (PI. XIIl) .
Desigur, Doamna ţării, care descindea şi ea, după ambii părinţi (tatăl era Alexandru Vodă
Callimachi, iar mama sa era domniţa Ruxandra Ghica), din voievozi ce domniseră în ambele
Principate, era deplin îndreptăţită să utilizeze pe sigilii sau obiecte personale, aceleaşi steme
îngemănate, cu atât mai mult cu cât domnescul său soţ fusese numit în ambele Principate.
Cât despre cel de-al doilea sigiliu cu „desenul" identic celui de pe sigiliile domnitorului şi
al Doamnei Eufrosina, nu avem siguranţa apartenenţei. Iniţialele posesorului sunt dispuse identic cu
cele de mai sus şi sunt: TE I rr şi BB I AA, care în mod firesc s-ar citi: rr I AA (Grigore
Alexandru) şi 1:T I BB (Suţu Voievod), iar sub suportul scuturilor, identic cu celelalte două sigilii,
anul 1818. În plus faţă de sigiliile descrise mai sus, deasupra celor două coroane care surmontează
scuturile, la mijloc, din marginea lineară a sigiliului, iese un soare.
Perechea voievodală a avut un fiu (mezinul) care se numea Grigore, dar de ce să fi pus pe
sigiliu BB, când era numai fiul cel mic al domnitorului. Este cert însă că şi acest obiect a fost
comandat împreună cu celelalte. Mânerul aplicat pe verso este mobil şi cizelat cu fineţe, în forma
unor frunze care se prind de un „ax" (ca o mică balama), având capătul superior terminat cu o mică
sferă şi capătul inferior întrerupt de la mijloc, în jos.
Dimensiunile: h = 33 mm; 1=28 mm; gros.= 3 mm; H = 32 mm; AR 750 %o; G = 17,76 g.
(MNIR I CNBAR lnv. Fond M pv. 9). (PI. XIV I, 2).
Prin această scurtă trecere în revistă a domniei lui Alexandru Nicolae Suţu, epocă de
sfărşit a domniilor fanariote în Ţara Românească, ca şi prin succinta analiză a sigiliilor sale şi ale
unor membri ai familiei, observăm că, din punct de vedere al heraldicii sigilare şi al cunoştinţelor
generale privind acest „atribut" al elitelor, societatea românească era în deplin acord cu ceea ce se
obişnuia în restul „Europei civilizate".
Dincolo de neajunsurile cunoscute şi atât de des invocate, domnitorii fanarioţi au adus cu
ei nu numai fermentul intelectual al civilizaţiei neoelene, organizarea învăţământului, începutul unei
legislaţii coerente, ci şi uzanţe însuşite în capitala otomană, prin contactul cu rafinata lume
diplomatică pe care au cunoscut-o bine (căci majoritatea erau foşti dragomani) şi de care se simţeau
firesc atraşi. Nu este de mirare că uneori turcii au luat măsuri împotriva însuşirii unor obiceiuri
occidentale, considerând-le drept frondă faţă de tutela Sublimei Porţi.
Ceremonialul de Curte era prezent, reglementând riguros orice moment important al
existenţei, justificându-şi menirea de „instrument" de netezire a moravurilor şi de control al
accesului în sfera puterii. În acelaşi timp, protocolul stabilea clar poziţia fiecăruia, atât faţă de
domnitor, cât şi faţă de ceilalţi exponenţi ai clasei boiereşti, ierarhie la care toţi erau sensibili.
Se împământeniseră balurile, conversaţia elevată, care punea în valoare nivelul intelectual
al interlocutorilor - domniţele şi nora Domnului - de la care, între altele, ne-a parvenit peste ani
sigiliul principelui, aşa cum arătam mai sus, îşi încântau interlocutorii străini, în trecere prin
Bucureşti, persoane versate în arta conversaţiei saloanelor occidentale,
Dansul „evropenesc" îşi face loc alături de jocurile naţionale - fiul cel mare al
domnitorului, ca şi „alţi câţiva cavaleri'', dau satisfacţie preferinţelor oaspeţilor, deşi, probabil,
veşmintele orientale nu le uşurau mişcările, însă după relatarea martorilor sunt „cavaleri galanţi",
deci cunoscători ai bunelor maniere, în sens european.
Am putea merge mai departe (orientându-ne după alte piese din colecţia achiziţionată de
muzeul nostru), afirmând că la curtea lui Alexandru Suţu se cunoştea bine, ceea ce francezii numesc
"Ies usages de la table"- arta aranjării rafinate a mesei şi, mai ales, a dispunerii invitaţilor, de cea mai
mare importanţă pentru reuşita socială şi chiar politică uneori. Câteva suporturi pentru cărţile de
vizită, în formă de păun, motiv atât de iubit în Orient, sunt dovada că se cunoştea uzanţa lor şi că se
42

Ibidem, f. p. (prezentat la „Jerusalem"); vezi şi D. Cemovodeanu, op. cit., p. 325, pi. LIX I 5.
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utilizau ca atare. Ca să nu mai vorbim de formarea cortegiului pentru a merge la supeu, descrisă de
diplomatul prusac, întocmai ca la cele mai distinse Curţi europene.
Iată destule semne de înnoire a obiceiurilor, ca dovadă a schimbării „mentalului" ce
pregătea momentul de ruptură cu vechile structuri, deşi vor mai trece cam două decenii până la
lepădarea giubelei de tinerii „bonjurişti'', nu numai „pantalonari", ci şi purtători ai unei noi ideologii.
Schimbări se produc şi în modul de abordare al heraldicii, deşi, după cum se ştie,
autoritatea centrală şi marea boierime nu au beneficiat de un sistem instituţionalizat în acest sens.
Dar observăm şi că, utilizarea stemelor se extinde dincolo de domeniul strict sigilar. În împrejurările
solemne, alături de stemele ţării, la nivel central, încep să fie afişate şi stemele de familie, ba chiar şi
portretele domnilor, obiceiul de a poza pentru realizarea portretelor ţinând şi el de o anume
„dispoziţie culturală", chiar dacă încă era timid şi rezultatul stângaci. Ba, pe unele dintre tablouri
43
încep să se picteze şi stemele familiei comanditarului .
Sigiliile prezentate mai sus sunt obiecte realizate cu grijă pentru aspectul general, chiar cu
un anumit rafinament şi reflectă cu promptitudine orice schimbare a statutului posesorului. Ele se
încadrează firesc în şirul evolutiv al sigiliilor domneşti din Principate, cu aportul lor în ceea ce
priveşte respectul pentru fidelitatea reprezentării sau a realizării estetice.
Mulţi descendenţi ai domnitorilor fanarioţi, după ce înaintaşii lor introduseseră însemnele
familiei alături de stema Principatelor, au păstrat mai târziu, în heraldica personală, simbolurile din
44
stema ţării. Cel mai bun exemplu este chiar stema beizadelei Nicolae Suţu (PI. XV/I), ca şi a altor
45
46
urmaşi - Maria Suţu (PI. XVl/l) sau Nicolae G. Suţu (PI. XV/2). Acest obicei a fost adoptat şi de
unnaşii altor familii princiare române, ca Brâncovenii, sau chiar de scoborâtorii unor puternice
clanuri boiereşti, care ocupaseră odinioară poziţii de frunte în conducerea treburilor ţării.

Un sceau et un destin, Alexandre Soutzo Vo"ievode
Unc collection d'objets ayant appartenus a la princcsse Ecatherine Cantacuzene- Pachcano, belle-fille du
Prince Alexandre Nicolas Soutzo, a ete aquerie par le Musee National d'Histoire de Roumanie, en 2004. Entre bicn
des couverts en argent (a la monogramme de la princesse, 3. C. P. ), unc piece de grande valcur s'y trouvc, Ic secau
du dernier Prince phanariote de la Valachic, Alexandre N. Soutzo (juin-aout 1802; aout-octobre 1806; 1818-1821 ).
Le prcsent etudc rapclle des evenements sourvcnus pendant le regne du Prince, qui finira, du meme que sa
vie, a l'aubc de la revolution de 1821. On suppose qu'il n'a pas rcndu son âme de sa belle mort et que Ies Grecs de
l'Hetairic y etaient melcs, comme par hasard ... Le motif serait quc Ic Prince, qui etait au courent, resta circonspect
quant a la reussite de la revolte. La decouvcrte d'un act, jusqu'aujourd'hui inconnu, prouve que le Prince rut francmai;:on d'un grad supcrieur, ce qui met sa mort dans une lumiere difterente. Peut etrc c'etait la vangcance des „frcres"
pour „la trahison du sennent", dont Alexandre Ypsilanti - chef des hetairistes Grecs - justifiait l'assasinat de Tudor
Vladimiresco, le chef de la revolution roumaine, qui avait ete aneanti en raison du caracter national et social donnc a
la revolte, outrc la lutte contre Ies Turcs.
Les evenements qui se sont passc pendant Ic regnc d' Alexandre N. Soutzo ont pu etre rappclc grâcc aux
documents de l'epoque et aux recits des consuls etrangcrs. Les descriptions de divers ceremonials, du train de vie des
diffcrents couches socialcs, aussi que de la vie a la Cour s'ajoutent aux infonnations concemant ccttc cpoque, dont Ic
secau du Prince est un temoin de prix.
Les recherches dans Ies Archivcs ont conduit â la dccouvertc des documents inedits aux empreintes de cel
secau; autrcs actes revelent des empreintes d'autres sceaux, cmploycs par le Prince, au cours de differents momcnts
de sa vie, qui refletent fidelement, en toute hâte, Ies changements de son statut et de ses charges.
L'etude presente aussi deux autres sceaux, ayant appartcnus â la Princesse et, Ic dcuxieme, supposes
d'avoir appartenu, a un de leurs fils - celui-ci a l'attribution incertaine. Les deux sceaux sont presque identiques
Portretul marelui ban Barbu Văcărescu aflat la conacul familiei Bellu de la Urla\i, poartă înscris anul „ 1821" şi are pictată
(destul de rudimentar) stema familiei Văcărescu, în col\ul din stânga, sus (vezi articolul despre sigiliile Văcăreştilor, din volum).
44
B.N.R., loc. cit., Saint-Georges. P. LVI, d. 2, f. 75.
45
Ibidem, P. LXIV, d. 5, f. 121.
46
Ibidem, P. CCXXVI, d. 13, f. 38.
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comme maniere d'usinage et surtout commc conception de la composition heraldique, ce qui prouve qu'ils ont etc
faits sur l'ordrc d'une scule pcrsonne, pcut-ctre le Prince lui meme.

LISTA

ILUSTRAŢIILOR

LA LISTE DES ILLUSTRATIONS
PI.I
Desen

înfăţişându-l

pc Alexandru Nicolae

Suţu,

provenind din arhiva Karagea, 1821.

Dessein reprcsentant Ic Princc Alexandre Nicolas Soutzo, provenant de l'archive Karadja, 1821.
PI. li.
I, 2. Sigiliul domnitorului Alexandru Nicolae Sutzu, 1818.
I, 2. Le secau du Princc Alexandre Nicolas Soutzo, 1818.

PI. III.
Document din 28 octombrie 1819, cu sigiliul domnitorului Alexandru N. Suţu, confirmând dreptul fostului
marelui logofăt Ştefan Belu de a face târg de vite pc moşia sa Băjcşti din judeţul Muscel.
Document, Ic 28 octobre 1819, sccllc au secau du Princc Alexandre N. Soutzo, au benefice de l'ex grand
logothcte Stephan Belou, lui certifiant le droit d'etablir foire de betail sur son domainc de Bajcşti, departement
de Muscel.

PI. IV.
Document din 2 noiembrie 1819. cu sigiliul domnitorului Alexandru N. Sutzu în pricina dintre boierii Scarlat
Stocncscu şi fra\ii Dimitrie şi Iancu Drugănescu, pentru hotarul moşiilor.
Document, le 2 novembrc 1819, scclle au secau du Princc Alexandre N. Soutzo, sur la querellc des boyards
Charles Stoenesco ct Ies frcres Dcmctre ct lanco Drugănesco, pour la demarcation de leurs terrcs.

PI. V.
Hotărâre a domnitorului Alexandru N. Suţu, din 29 decembrie, parafată cu sigiliul său, ca răspuns la anaforaua
marelui logofăt Gheorghe Filipescu în pricina dintre boierii Scarlat Stocnescu-stăpânul Stoencştilor şi fraţii
Drugăncscu - stăpânii Drugăncştilor, judetul Dâmboviţa.

Resolution du Prince Alexandre N. Soutzo, le 29 dccembrc 1819, seci Ic de son secau, cn reponsc au rappm1 cerit
par le grand logothetc Georges Philippcsco sur la qucrcllc de Charles Stocncsco - maître des terres de Stocncsti
ct Ies frcrcs Drougancsco - maîtrcs des tcrrcs de Drougancsti.

PI. VI.
Hotărâre
faţa

a domnitorului Alexandru N. Sutzu, din 14 martie 1820,
locului, a moşiilor Drugăncşti şi Ştefăneşti.

sigilată

cu sigiliul

său,

pentru

hotărnicia,

la

Resolution du Princc Alexandre N. Soutzo, Ic 14 mars 1820, sccllc par son sceau, pour delimitcr sur Ies lieux,
Ies terrcs de Drouganesti et de Stoencsti.

PI. VII.
Document din 9 martie 1820, sigilat cu sigiliul domnitorului Alexandru N. Sutzu, întărind rangul de postelnic,
cu toate privilegiile sale, lui Avram Vlad, iuzbaşa din Drăgăşani.
Document, Ic 9 mars 1820, scclle au secau du Princc Alexandre N. Soutzo, par lequel on confirmait le rang de
postelnic (marcchal de la Cour - en tant que titre honorifiquc) avec tous Ies privileges du rang, â Avram Vlad,
dignitaire de Dragasani.

PI. Vllla-b.
Document de d;inic din 28 mai 1802, sigilat cu sigiliul domnitorului Alexandru
favoarea nepoatei sale, Ecaterina Rizo, cu ocazia căsătoriei sale.

Suţu,

ca domn al Moldovei, în

Document de donnation, Ic 28 mai 1802, scellc au sceau du Prince Alexandre N. Soutzo, cn tant que Prince
rcgnant de Moldavic, au profit de sa nicce Ecaterina Rizo, â l'occasion de son mariage.

PI. IX.
Document de danie, din 28 mai 1802, sigilat de domnitorul Alexandru N. Sutzu cu sigiliul marc al Moldovei, în
favoarea nepoatei sale Ecaterina Razu, pentru „serviciile părinteşti" ale înaintaşilor ci, cu prilejul căsătoriei sale.
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Document de donnation, le 28 mi 1802, scclle au grand sceau de Moldavie, par le Prince Alexandre N. Soutzo,
au profit d'Ecaterina Rizo, sa niece, „pour Ies services paternels" de ses ai"eux,

a l'occasion de son mariage.

PI.X.
Document din 15 iunie 1802, parafat cu sigiliul domnitorului Moldovei Alexandru N. Sutzu, imediat
numirea sa drept caimacam al Valahiei,

după

după

20 mai 1802.

Document, le 15 juin 1802, scelle au sceau du Prince de Moldavie Alexandre N. Soutzo,

ă

!'instant de sa

nomination cn tant que ca·imacam (regent) de Valachie, apres 20 mai 1802.

PI. XI.
Sigiliul Doamnei Eufrosina Sutzu,

soţia

domnitorului Alexandru N. Sutzu, 1818.

Le sceau de la Princesse Euphrosine Soutzo, l'epouse du Princc Alexandre N. Soutzo, 1818.

PI. XII.
Broderie liturgică (,.aier") cu stemele Principatelor Române, brodată de Doamna Eufrosina Sutzu, dăruită unei
biserici din Patmos.
Broderie lithurgique aux armoiries des Principautcs Roumaines (la Moldavie et la Valachie), brodce par la
Princesse Euphrosine Soutzo, qui acte donnc

ă

une eglise orthodoxe de Patmos.

PI. XIII.
Prapure brodat de Doamna Eufrosina Sutzu, cu stemele Principatelor Române,

dăruit A~ezămintelor

de la

Ierusalim.
Banniere d'eglise (oritlammc) brodc aux annoirics des Principautes Roumaines, par la Princessc Euphrosine
Soutzo, offcrtc aux Etablissements religieux roumains de Jerusalem.

PI. XIV.
Sigiliul presupus a fi

aparţinut

fiului cel mic al domnitorului Alexandru N. Sutzu, Grigore A. Sutzu, 1818.

Le sceau suppose ayant appartenu au prince Gregoire A. Soutzo, le fils cadet du Princc Alexandre N. Soutzo,
1818.

PI.XV
I. Stema prin!ului Nicolae A. Sutzu

imprimată

pe hârtia de

corespondenţă.

Le blason du prince Nicolas Soutzo, imprime sur Ic papier de correspondance.
2. Stema

prinţului

Nicolae G. Sutzu

imprimată

pe cartea sa de

vizită

Le blason du prince Nicolas G. Soutzo, sur sa carte de visite.

PI.XVI.
1. Stema principesei Maria

Şuţu, născută

Cantacuzino.

Le blason de la princesse Maria Soutzonee Cantaeuzene.
2. Stema familiei

Şuşu

în Annorialul lui Em. Hagi-Mosco.

Le blason de la familie Soutzo dans I' Armorial de Em. Hagi-Mosco.
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