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Limbajul aparentelor reliefează evidente deja sugerate în prima parte a analizei
noastre. Vom continua cercetarea studiind din acest unghi de vedere poziţia
excepţională a principelui în cadrul sărbătorii pe care „o conduce" şi, adesea, o
„comandă", căreia îi imprimă imaginea sa "trăită".
„Ierarhia strictă a stofelor, culorilor şi blănurilor conferea diferitelor „stări" un
cadru exterior care înălţa sentimentul de demnitate şi-l păstra." Un semn devine
operaţional prin diferenţa specifica ce-l individualizează în raport cu genul său
proxim. Haina este un asemenea semn; codul coloristic e folosit în scopuri de
prestigiu şi vizualizează relaţiile sociale65 . Contemporanii relevă acest aspect:
„Boierimea e îmbrăcată tot în aur iar voievodul în samure aurii. Veşmintele
preasfinţitului erau din fir de aur cu pietre scumpe şi mărgăritare. "f>6 Cei doi „leaderi"
atrag privirile. Perceptia comună, adesea incapabilă să re::ilizeze sensurile profunde
ale devoţiunii, retine cu uşurinţă „tabloul" pe care-l oferă personajul princiar. Nu
atât semnificaţiile liturgice ale celebrării impresionează, cât maniera şi decorul67 .
„Specularea" sensibilităţii colective e mai acută în cazul ceremoniilor de mare
anvergură, când slujba e oficiată de patriarhi şi clerul se adună „în sobor mare: 12
mitropoliţi, arhieiscopi şi episcopi; 12 arhimandriţi şi egumeni; 4 diaconi; 2
arhidiaconi. „" (Vîşenschi, p. 249)68 . Sentimentele chiar sunt potentate de codul
coloristic propus spre descifrare, fapt şi mai evident în cazul veşmintelor liturgice69 .
În fine, obiectele pe care principele le poartă îi subliniază excelenta. El tine permanent
o cruce de aut cu pietre scumpe, ,„„pentru a se deosebi de ceilalţi de fată care nu
au decât cruci de lemn sau de aramă" (De La Croix, p. 246) 70 .
.La rândul lor, frizele ctitoriceşti instrumentează un adevărat „blazon coloristic",
cu nuanţe de roşu şi alb. Caracterul pur vizual al societăţii e cucerit de „reprezentaţia
aparentelor"; oamenii gândesc în reprezentări vizuale 71 . „Portretul principelui"
invadează spaţiul şi, prin vocatia perenă a ctitoriei, şi timpul. Sărbătoarea ca şi
aşezământul ctitorit reprezintă o formă de organizare şi exprimare publică a spatiului.
Imaginează ,,în mic" societatea pe ansamblu. Prin repetiţie, repezentarea dorită a
spaţiului, ordonat şi ierarhizat după criterii pe care puterea le materializează, se
impune în memoria colectivă. Se transmite în „codul genetic" al societăţii, devenind
reprezentare trăită, acumulată şi consacrată. Dacă ctitoria reprezintă manifestarea
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unei sensibilităti de tip baroc, specifică pentru un secol caracterizat de căutarea
unor echivalente compensatorii pentru o vocaţie politică nerealizată, atunci fastul
consacrării ei nu face decât să patenteze în imediat aceste coordonate 72 .
În acelaşi mod, sărbătoarea constituie un loc public de comunicare între membrii
societătii care celebrează în acelaşi timp puterea ce o guvernează. Comunitatea
sfârşeşte prin a participa, activ, la autocelebrarea puterii. O autocele,brare_care, prin
imagine, pătrunde în viitor prin trecutul deja personalizat pe care îl transportă în
contemporaneitatea avidă de valori sigure, tradiţionale. Pe lângă aducerea.„în lume"·.
a unui spatiu organizat şi stabil ierarhizat în jurul figurii sale, principele caută să
normeze şi eternitatea. „Orgoliul ctitoricesc", vizibil la Ş. Cantacuzino sau C.
Brâncoveanu, e potentat şi în sărbătoare. Maniera de consacrare a ctitoriei devine
nu mai putin ctitorie. Prin sărbătoare nu se consacră numai un nou aşezământ dar
şi atributul principelui de a împărtăşi calitatea de fondator al unuia vechi7 3 . Semnele
acestui "orgoliu" rămân. Gr. Ghica îşi alege ca loc de veci Sf. Pantelimon, mănăstire
pe care o fondase. N. Mavrocordat are ambitia de a refonda capitala şi ţara, ctitorind
Văcăreştii7 4 .

În arhitectură, ca şi în sărbătorire, domnule un „începător"; modelul său trebuie
urmat7 5 . Act de cucernicie, dar şi de prestigiu, procesiunea şi ctitoria au semnificatie
împreună. Sunt metafora vizuală ce echivalează intenţia politică. Prezenta Sf.
Gheorghe sau a acvilei bicefale pe tipăriturile patronate de Şt. Cantacuzino ilu e
mai semnificativă decât soborul de arhierei pe care Brâncoveanu sau N. Mavrocordat
îl adună la marile sărbători76 . Armele de familie încearcă integrarea în stema tării iar
portretul princiar tinde să se înscrie în tradiţia istorică a acesteia, să penetreze
societatean. Locul figurii urmează canoane clasice, bizantine; portretul ctitorului
apare cel mai adesea în narthex78 sau în pronaos 79 . E o „provocare la analogie" .ce
nu poate rămâne fără răspuns. Maniera prin care ctitorul forţează pătrunderea în
spatiul prin excelentă sacru al bisericii şi chiar al icoanei80 e aceeaşi cu cea prin
care caută să se insinueze în calendarul liturgic. O manieră de politizare (în sensul
pe care-l oferă termenul - curent în epocă - de „politie") prin sărbătoare a ritmurilor
tradiţionale.

Timpul linear al Bisericii şi cel ciclic pe care-l sugerează ritmurile naturale sunt
legate prin celebrare şi ritual81 . Puterea îşi însuşeşte mecanismul asociind momentelor
festive consacrate semnificaţii personale· sau inventând noi puncte de reper în
calendarul liturgic. Marile celebrări sunt asociate cu acte princiare deosebite. S.
Cantacuzino îşi face intrarea solemnă în Bucureşti în ziua de Bobotează; Şt.
Cantacuzino aşteaptă special să se încoroneze la 23 aprilie (Sf. Gheorghe)82 iar
două din domniile lui N. Mavrocordat debutează în zile de mari sărbători creştine8 3 .
Cazurile prezentate nu sunt simple coincidenţe. Fiecare dintre domnitorii pomeniţi
aveau de cucerit - recucerit o legitimitate dorită şi necesară. Chiar momentul sfinţirii
unei noi ctitorii e ales cu grijă. Brâncoveanu sfinţeşte Sf. Gheorghe Nou la 29 iunie
(ziua Sf. Mari Apostoli Petru şi Pavel; R.G. p. 145). N. Mavrocordat va fi şi mai
insistent. Prima sfintire a Văcăreştilor coincide cu ziua hramului (Sf. Treime), asociind
marea importanţă a sărbătorii de hram cu actul său fondator (R.P. p. 287)8". A doua
sfintire are loc în ajunul zilei sale onomastice, prilej pentru o nouă slujbă festîvăR5 .
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Toate aceste sărbători presupun, în Biserica de Răsărit, pre- şi după serbare. Bunăoară,
celebrarea Sfintei Cruci începe în fapt pe 13 septembrie şi se încheie pe 21 septembrie,
când are loc odovania praznicul uiet\.
·
Momentele târnosaniei se î~cadre:ază, Şi trebuie să marcheze, o perioadă festivă
deja consacrată, ceea ce explică Şi densitatea publicului participant. .Vizitarea"
ctitoriilor î~ momente festive, uneori asociate cu hramul acestora, personalizează
încă o dată sărbătoarea. Legătura,,frlentală între festivitate şi prezenta principelui se
face automat. $~ştie clar Că Vodă a intrat în Râmnic la Înăltarea Sfintei Cruci (R.G.
p. 134), că celebre·a~ă Adormirea Maicii Domnului la Târgovişte sau Sf Dimitrie la
Potlogi. Prezeota sa dublează semnificatiile sărbătoririi67 .
Domnii Moldovei obişnuiesc să serbeze Sf Gheorghe la Hlincea sau Bârnova
(Gh. p. 298). Călătoria lui Gr. Ghica prin tară, „ca să ştie care cum să tine" (I.N. p.
717), nu e mai putin sărbătorească. Mănăstirile cele mai importante din traseu
(Neamt, Secu, Slatina, Pobrata, Dragomirna), precum şi oraşele (Roman, Baia,
Suceava) constituie punctele de reper. Domnul se închină în mod public la icoana
Precistei de la Neamt, considerată ca făcătoare de minuni (I.N. p. 718)88. În Ţara
Românească, la începutul veacului XIX, cele mai vizitate mănăstiri sunt Sărindar89 şi
Pantelimonw.
Astfel, puterea „iese în stradă" în zi de sărbătoare, făcându-şi simtită prezenta.
„Coloana oficială" festivă nu numai că se integrează în atmosfera sărbătorească, dar
încearcă să o domine. Moneda, ce difuzează portretele suveranilor în Occident91 ,
este la noi înlocuită - într-o epocă de criză politică reală - de imaginea în stradă, de
portretul mural şi, în cercul mai restrâns al elitei, de portretul „rostit", literar. O
societate axată pe vizual şi auditiv, cu un aspect absolutist al puterii politice, nu
poate avea o artă inocentă. Şi nici o celebrare fără imixtiunea puterii. Elaborarea
fastului şi accentuarea importatei personale „nu a artistului, ci a ctitorului", sunt
deplin documentate. Ierarhizarea temelor şi selectarea lor tin de voinţa acestuia.
Fără a fi o erezie, manualele de pictură sunt „decupate" cu accent pe aspecte
menite să evidentieze mai clar interesele comanditarului9 z.
Cuvântul actionează de o manieră similară. Foarte rar e principele cel care
vorbeşte. Arhiereul este cel chemat ca, în calitatea sa de „păstor sufletesc", să
sublinieze solemnitatea momentului. Discursul aminteşte permanent virtutile „clasice"
ale .bunului stăpânitor", aşa cum le conturează „Floarea Darurilor" şi tradiţia
împăraţilor creştini. Domnului i se cuvin credinţă şi respect. Biserica îndeamnă şi
garantează pentru aceasta. Impune comparatia - adesea prea subtilă pentru auditoriul
mediu - cu marii predecesori biblici. Tot după cum erminiile zugrazilor se străduiesc
să transmită „exemple cât mai vechi şi, deci, cât mai ·autentice·", arhetipuri consacrate,
oratorul, chiar profan, îşi alege textul biblic la fel ca orice predicator. Societatea
este „actionată" de mecanismul repetitiei, pe care sărbătoarea îl reliefează atât de
bine. Ceea ce nu a avut deja loc, nu are valoare13 •
A vorbi nu este un lucru comun. A vorbi despre suveran, pentru el însuşi cu atât
mai putin. Este un spectacol, discursul are o functie agonistică, catalizată de
comparâ:tie. A tine un discurs înseamnă „faire etalage de mots" 94 . Imaginea şi
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panegiricul semnifică împreună. A povesti istoria unui monarh înseamnă a o vizualiza,
tot după cum a figura imaginea acestuia înseamnă a o povesti. Frontierele între
lizibil şi vizibil sunt flucruante. Punctul lor central este hiperbola. Subiectul prezentat
depăşeşte orice posibil concurent, este un „ales". Comparaţia nu se face cu oricine95 .
De o parte, predecesorii istoriei sacre: Solomon, David, Nehemiah, Cyrus sau
„Potolomeu Filadelful". De cealaltă, comparaţia „cosmosului cel mare" cu ,,lumea
cea mică", după o paradigmă furnizată cândva de Pseudo-Dionisie. În centrul ei,
virtuţile „esenţiale": Blândeţea, Puterea Rugăciunii, Milostenia, Smerenia, Dreapta
judecată etc. Deasupra tururor: Iisus, cel care le întruchipează pe toate. Cuvântul
fartează domeniul sacrului; oratorul sugerează comparaţia cu Mântuitorul, zugravul
la fel. David, Solomon, Sf. Împărati Constantin şi Elena sunt „antitypoi" pentru
domn. În frescă şi în oraţie96
Cei mai buni elevi ai şcolii domneşti recită în fata principelui oratii-panegiric
compuse de chiar profesorii lor97 . „Lauda", „eucomion", este pentru domn un refugiu
dinaintea unei realităţi care nu este pe măsura „faptelor celor bune" pe care le
revendică şi, deopotrivă, o tehnică de disimulare pentru posteritate". Un model
„comandat" de putere şi difuzat, nu neapărat pentru contemplarea propriei dominări
mentalului colectiv de simbolistica religioasă, „de îndată ce medievalul e cuprins
de respectul pentru majestatea pământească, se serveşte de limbajul adoraţiei sacre
pentru a-şi exprima simtămânrul"; mai ales, dacă acesta îi este întreţinut. Fr.ontiera
dintre „sacru" şi profan" ameninţă în fiecare clipă să se piardă9'.1. De aceea, considerăm
conexiunea: cuvânt rostit - imagine - gest, ca indispensabilă analizei de fată.
Sărbătoarea le presupune pe toate trei şi le dă expresia cea mai evidentă. Puterea
se adresează societăţii, nu pentru a o informa, ci pentru a-i impune o tablă de
valori deja creată, pentru a întări o prezentă presupusă şi relatii de putere sieşi
favorabile. O comparaţie a oratiîlor cu imnografia religioasă, cu textele liturgice şi
cu discursul figurat, prezent sub ochii comunităţii prin frescă, rămâne de făcut100 .
Pentru că menirea imaginii sacre nu este doar una didactică sau decorativă; ea
induce şi întreţine sentimentul credintei în sufletul credincioşilor. Decorul liturgic
dublează gestul şi cuvântul, ducând la aceleaşi rezultate. Şi aceasta în măsura în
care însăşi actul liturgic este o „imagine", o re-figurare a jertfei Mântuitorului. Imaginea
functionează Ia acelaşi nivel de retorică, precum verbuP 01 . Aşa cum arta şi verbul
exprimă o relatie dintre om şi Dumnezeu, sărbătoarea liturgică, cdebrarea ei, pune
în lumină relaţia dintre oameni prin raportul lor fată de Dumnezeu. „Cucerirea
simbolică" e la fel de evidentă în figurarea familiei lui Ş. Cantacuzino în primplanul scenei „plângerii" lui Hristos 102 , precum în sintagmele ce fac trecerea de la
partea teologică Ia cea panegirică a oraţiei. În ambele cazuri ierarhia e sugerată de
o anume apropiere de modelul sacru. Aceleaşi semnificatii le implică textul proclamaţie, atunci când, speculând momentul exceptional al sărbătorii, puterea îşi
anunţă public intentiile pur politice.
N. Mavrogheni, în trei momente de mare sărbătoare creştină (Sf. Dimitrie - 26
oct. 1786; Paştele - 5 apr. 1787; Crăciunul - 25 dec. 1787), în condiţii politice
instabile, dă proclamaţii către tară. E momentul când „împăraţii şi domnii obicinuiesc
a da domneştile lor înştiinţări în tară şi blagoslovenie asupra supuşilor săi". Tuturor
li se promite exact ceea ce îşi doresc. Accentul cade pe uşurarea sarcinilor fiscale şi
pe preocuparea permanentă a domniei de a înlătura orice „abuzuri", ca „Domn şi
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părinte

Puterea încearcă o solidarizare a societăţii în eventualitatea
Coagularea energiilor e imperioas necesară, iar momentul
marii sărbători e utilizat ca atare. Binecuvântarea şi urarea de a petrece sărbătorile
„cu bucurie şi îndestulaţi" încheie invariabil mesajul. Este totodată genul de discurs
ce reafirmă protectia pe care „buna guvernare" o acordă supuşilor credincioşi 103 .
Aceeaşi tehnică serveşte şi la anuntarea unor noi reglementări. Printr-un demnitar,
însărcinat de principe, poporul află, bunăoară, care va fi statutul ,,legal" al noii
fundaţii de la Văcăreşti. Oratorul.domină mulţimea, e urcat în amvon şi dă citire
actului „cu glas mare şi cu bună proforă", „înaintea tuturor... de l-au auzit toţi".
Cuvântul - rostit şi scris - parafează intentia suveranului, aducând aminte supuşilor
„multe rândulale şi învăţături ... pentru folos monăstrii şi pentru folos sufletelor". E
un cuvânt dirijat, ca şi imaginea pe care domnul a comandat-o pe peretele lăcaşului,
căci, „multă înţelepciune le-au făcut şi le-au rânduit măriia-sa". Virtuţile creştine
sunt propagate în masa de receptori din voinţa principelui - el însuşi un model de
virtute 104 .
Conform principiilor expuse, domnul dă primul exemplu şi-i „ospătează
cums.ăcade" pe toţi cei prezenţi, făcând ,,lucruri cinstite". Marele cămăraş împarte
„tot orti", „dă la curtea domnească până la Sfetei Gheorghe ... la prostime şi la toată
sărăcimea" (R.G. p. 255). Difuzarea imaginii nu se face aproape niciodată pe un·
singur canal. Puterea utilizează valenta reflexivă a sărbătorii şi o catalizează pentru
a situa în prim planw5 .
Faptul e şi mai clar în cazul „sărbătorilor create", care „sparg" calendarul tradiţional.
Nu mai e vorba, în acest caz, de deturnarea semnificatiilor liturgice ale festivităţii, ci
de însuşirea lor în autocelebrarea puterii. Cele mai concludente exemple le oferă
intrările şi ieşirile solemne 1DI?.
Armătura discursului politic (înteles în sens larg ca mesaj polimorf către societate)
este manifestarea forţei, a majestăţii. Instituţia intrării solemne se „expune" în stradă,
reintrând, de fiecare dată, momente şi gesturi - tip, bazate pe un algoritm şi o
logică internă proprie 107 . Ea reprezintă „sărbătoarea totală", marcată de un
conservatorism evident, pe tot parcursul epocii de interes. Discursul puterii tine
seama de acest fapt. Spre deosebire de Italia renascentistă, Spania sau Franţa 108 ,
intrarea solemnă a principilor „fanarioţi" antrenează.întreaga societate. Atmosfera
trebuie deci pregătită ca şi manifestarea însăşi 109 Alaiul este o concretizare a ideii
de putere întruchipată de monarh; o reprezentaţie a magnificenţei. O speculare în
scopuri politice a mecanismelor gândirii prin analogie, ce duce la formarea unui
reflex condiţionat. Aspectul e sesizat de Pascal (Pensees, 62). Când suveranul e
văzut acompaniat de tot „aparatul terorii" (gărzi, funcţionari, muzică etc.) impune
automat respect. Repetarea continuă a acestei imagini de fartă duce la asocierea
personajului cu aparatul in fruntea căruia se află, care există pentru el. „Etre brave
n'est pas trop vain, car c'est montrer qu'un grand nombre de gens travaillent pour
toi" 110 Pluralitatea este cea mai persuasivă manieră de a reprezenta farta. Relaţia
dintre cel puternic şi „bratele" sale este un „perpetuum mobile" ce face ca imaginea
primului, creată şi întretinută de aceasta, să se răsfrângă permanet asupra lor,
reîntărind raporturile de fartă favorabile puterii. Practic, „bratele" sunt operatorul
ce transformă farta dominantă în semn al ei, resortul ei fiind chiar operatorul de

participării
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fortă dominantă.

Puterea nu se exprimă decât pentru a-şi anunţa triumful. „Enunţul"
nu face decât să reîntărească dominarea pe care şi-a asigurat-a1 11 .
Principele se arată doar pentru a-Şi' expune însemnele puterii, a-şi reafirma
prezenta şi farta ce îl fac principe. Întregul aparat de stat se mobilizează la intrarea
voievodului în capitală. Cortegiul e organizat după bresle. Agia, spătăria, armăşia,
iuzbaşii, divanul, înaintează cu toate steagurile şi însemnele lor, grupate în jurul
demnitarilor „de resort". Culoarea hainelor începe a fi reglementată către 1800112 , şi
alaiul e dirijat prin voce de pristavi pentru a se păstra ordinea 113 . Două seturi de
simboluri se completează reciproc, conturând receptorului atributele esentiale ale
domniei. La ieşirea domnului din palat la marile sărbători vei spătarul are pe umăr
sabia iar vtori spătarul poartă pe cap cuca. Ambii devin astfel un soi de „manechine"
ce expun însemnele stăpânitorului precum scutierii purtau scutul cavalerilor înainte
de turniruri 1 M La intrarea solenmă, în cazul absentei înse1TU1e!or otomane, se recurge
la o substitutie menită să inducă acelaşi mesaj. D. Cantemir nu primise încă insignele
de la Poartă. Intrarea soiemnă în Iaşi este deschisă de „un turc cu o ghigă lungă de
lemnu tiindu a mână ... în loc de oarecare semnu". Altminteri, tuiurile, cuca şi
topazul sunt prezentate pe o pernă înaintea domnului, „după obiceiul turcesc"m.
La mucarer, hatişerul de confirmare şi caftanul de domnie deschid alaiul (D.C. p.
182; Gh. p. 265). Un întreg ansamblu gestual e instrumentalizat pentru a scoate în
evidentă rolul excepţional al simbolurilor ce conferă şi reprezintă puterea 116 . Întreg
oraşul e pregătit: „De ambe le parte delia stadone lunga un miglio vi erano due fiii
di gente a cavallo streta bene e serrata con una quantita di belle bandiere distribuite
a piccoli intervalli uguali fra loro ... "117 Rolul stindardelor e de asemenea foarte
important. Limbajul lor figurat transmite la rându-i un mesajm
Maniera în care sărbătoarea e „creată" ad-hoc prin apelul la sacru, fie el gestual
sau figurat, transpare din intrarea, puternic ritualizată, a lui Tudor Vladimirescu în
Bucureşti (21 martie 1821). Afişarea fonei - Tudor are lângă el 3000 de panduri şi
1500 de arnăuti - e dublată, atenuată, de discursul figurativ. Stindardul prezintă, în
cuvinte şi imagini, un apel la date de referintă ale memoriei şi sensibilităţii colective.
Sf. Treime se află figurată în centru, având în dreapta imaginea Sf. Mare Mucenic
Gheorghe. Stema tării pune în evidentă legătura dintre naţiune şi „lege", credinţă.
Dar prezenta imaginii Sf. Teodor Tiran „personalizează" clar discursul. Pentru că
Sf. Teodor Tiran este patronul personal al slugerului. La fel ultimele versuri ale
inscripţiei: „Trimite-mi ajutorintă (cu referire la Sf. Treime) /Şi în bratul tău cel tare/
Acum să am şi eu parte. "119 Alături de Tudor păşeşte un preot cu crucea - armă
spirituală prin excelentă. Vladimirescu însuşi tine în mână o pâine mare, rotundă simbol al belşugului. Fără a duce prea departe o comparatie ce ar putea părea
fortată, amintim maniera în care Savonarola „pune în scenă" Triumful Crucii, la
Florenta. Procesiunea este deschisă de un Crist pe un car triumfal având deasupra
globul Trinitătii, în stânga Crucea iar în dreapta figurarea celor două Testamente1w
Putem considera însă că intrarea lui Tudor îmbracă ambele aspecte: alai militar şi
procesiune, într-un oraş lipsit de protectie.
Semnificaţii similare induce şi intrarea lui Petru cel Mare în Iaşi, în 1711. Tot
clerul şi stările îl aşteaptă pe tar în afara oraşului. Intrarea şi traseul acestuia urmează
absolut aceleaşi coordonate ca în cazul domnitorilor. Identitatea confesională şi
mitul „Moscova a treia Romă" catalizează bucuria colectivă ce se „topeşte" şi se
său
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patentează în sărbătoare. În vreme ce boierii i se închină „ca un împărat creştin",
mitropolitul „l-a blagoslovit cu cinstita cruce şi l-a stropit cu aghiazmă„. dând laudă
lui Dumnezeu că doar îi va cerceta cu mila sa şi-i va scoate de supt giugul robiei
turcilor". Ţarul întelege limbajul ce i se propune şi îl redifuzează. La 26 iunie el se
închină în mod public la moaştele Sf. Paraschiva - simbol sacru „national" al
Moldovei. Traseul său reia parcursul domnitorilor în zi de sărbătoare: Curte - Galia
- Sf. Neculai Domnesc. El se încadra astfel în cadrele devotionale ale capitalei şi le
reconsacra 121 .
Se poate observa, de asemenea, că principii ce intră pentru prima dată într-o
tară sau cei ce conştientizează o criză acută de legitimitate (N. Mavrocordat, N.
Mavrogheni) dau o mai mare atentie aparentelor, modului în care se prezintă
societătii. Ei instrumentează o „intrare absolută" ce trebuie să demonstreze din
capul locului prestigiul puterii şi disponibilitatea acestuia de a oferi solutii.
Componenta militară a ·intrării lui Mavrogheni sfârşeşte prin a"·intimida elita ce-l
· receptează ca pe o pedeapsă pentru păcatele tării. Domnul adaugă la aceasta
„galantomia", aspectul populist 122 . Cele două mecanisme - reprezentarea fortei şi
afişarea generozitătii - merg împreună pentru a tempera eventuale tendinte
centrifuge. lntentia e declarată prin proclamaţie, unde se arată că, cine nu va respecta
legile „i se va răsplăti de Măriia-Sa Vodă cu pedeapsă grea în lumea aceasta de nu
va mai avea Dumnezeu năcazul a-l pedepsi pre cealaltă" . S-a remarcat, bunăoară,
combinarea aspectului de fartă pe care-l prezintă cortegiul festiv al încoronării lui
Carol Quintul cu mecanismele magnanimitătii 124 .
Mesajul politice adesea conştientizat de societate. Judecăţile simbolice pe care
le face principele la intrarea .sa în tară, în primul drum spre capitală, contribuie la
aceasta 125 . Elita realizează, la rândul ei, momentul. Vine să-l întâmpine pe domn
„unii de multă dragoste ce avea către măriia-sa, altii poftind milă şi cinste" (R.P. p.
275)1 26 Domnul supralicitează. Prin „banchet" şi dar el vizează asigurarea solidaritătii
elitei; „„.făcând masă mare i-au ospătat pe toti" şi „au dăruit Nicolae Vodă
(Mavrocordat) tuturor boierilor câte un postav şi un atlaz" 127 . N. Mavrogheni, a
doua zi după încoronare, oferă un mare ospăt şi daruri arhiereilor şi egumenilor iar
în a treia zi veliţilor boieri (D.E. p. 39) 128 .
Aparentele „puse în scenă" la intrările solemne ale principilor nu sunt la fel de
complexe ca în marile state catolice. Dar motivele „scenografice" se regăsesc în
„engomionul" către noul domnitor. Personajele biblice „interpretate" în stradă la
intrările franceze: Solomon 129 , David, arborele lui Iesei 1'\0 - apar în oraţii. La fel
algoriile ce închipuie lupta dintre Bine şi Rău şi virtuţile „cardinale" ~ 1 .
Explicatia rezidă în structura publicului în. fata căruia puterea se afişează. Ea
realizează necesitatea de a pune în operă un discurs, în primul rând, inteligibil.
Puternicul ataşament fată de trecut al societăţii determină puterea să comunice întrun limbaj acceptabil; „pretutindeni unde va fi util să se menţină contactul cu mulţimea
se va recurge la formele tradiţionale de prezentare". 132
Bunăoară, spectacolul de stradă oferit de defilarea celor două cortegii la
întâmpinarea de ambasadori. Alaiul - exclusiv militar - al oaspetelui, cu cele mai
1

123

1
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strălucitoare veştminte impresionează

prin forma aparentei dar rămâne ca o carte
cu coperti aurii. Codul hainelor, blazoanelor, culorilor, drapelelor nu are
relevantă de conţinut decât pentru un număr restrâns de cunoscători. Pe când
pn~zenţa domnului, în fruntea unui „strălucitor cortegiu al boierilor de frunte", „pe
un mândru cal turcesc" 114 sau de „cavalerie frumoasă şi bine rânduită cu insignă de
ieniceri" 11 ~, nu numai că impresionează asistenţa dar o pune în fata unei imagini
perfect lizibile. Mai ales când publicul e alcătuiţ „din aproape toti locuitorii Iaşului,
până la cei mai mărunţi" (Chometowski, p. 588) 136 .
Dacă intrarea reprezintă primirea protectorului cetătii, putem considerea că ieşirea
este momentul ce marchează începutul unei încordate aşteptări. Ea este asociată cu
cartea omonimă din Vechiul Testament. Molitva ce se citeşte la „călătorirea domnului"
sugerează clar acest lucru. Ieşirea e fuga din Egipt a lui Moise. Este momentul în
care Iosif ia cunoştintă de îndemnul Domnului („cela ce ai călătorit calea cea
adevărată şi vie cu sluga ta Iosif"). Protecţia pe care Dumnezeu a acordat-o acestuia
e acum cerută pentru principe (,, ... şi-l izbăveşte de tot viforul Şi bântuiala şi pace şi
ajutor îi orânduieşte").137 Molitva „la Călătorie •sparge· din nou calendarul tradiţional".
Momentul concentrează atenţia comunităţii ce-l conduce, simbol, pe domn cu „toată
boierimea şi sfinţia sa mitropolitul Theodosie şi toţi coconii mării-sale" 138 în sunetul
clopotelor ce difuzează evenimentul. Intervalul dintre cele două sărbători e un
interval de aşteptare activă. Mitropolitul - locţiitor al principelui - pune în operă
meceanismele patentării solidaritătii şi orintării acestuia către înlăturarea stării de
insecuritate. Către „rechemarea" protectorului prin rugăciuni şi slujbă. ,,Iar până la
ceasul acela, (în care domnul revine în capitală) bdeniile, acatisturile şi alte rugăciuni
după la sfinţitele monăstiri şi după la toate bisericile necontenite făcându-să n-au
lipSit..."IW
Revenirea după un asemenea interval de încordare nu poate fi decât o explozie
de bucurie, o sărbătoare, pe care puterea ştie să o orienteze în favoarea sa. 140
Cel mai adesea alaiul de ieşire are 6 evidentă functie protectoare, de parcă
domnul se pregătea să străbată un spaţiu al nesiguranţei dincolo de zidurile cetăţii
(D.C. p. 227 /9).
Dar ieşirea poate fi transformată în sărbătoare şi pentru a „truca" realitatea, a
acoperi sub haină festivă o conjunctură în fond defavorabilă. Este tipul sărbătorii
„comandate" - mijloc de salvare al unui prestigiu rănit. Al.C. Moruzi „... când au eşit
din Esi (. .. ) au eşit cu alai ca şi când intra, numai cât era îmbrăcat cu capot şi cu
şalvari şi cu pistoale întrarmat foarte frumos şi toţi boierii călări toti svârlia cu
grâu". 141 Teatralizarea merge până la a pleca din capitală cu muzică şi cu toţi boierii,
ba chiar a distribui funcţii la graniţă „ca să nu priceapă că e mazîl" m
Dificultatea reală cu care se confruntă puterea caută a fi compensată, mascată,
prin sărbătoare, prin stimularea unor energii deja dispuse să iasă, fie şi temporar,
din ritmurile tensionate ale cotidianului; să se bucure de o clipă de efemeră libertate 143 .
În fapt, ceea ce dă eficientă discursului „oficial" este tocmai imaginea receptorului.
Doar o ratiune „bine epurată" poate opera distincţia între putere şi imaginea acestuia,
ce nu poate inspira decât fartă şi respect. Respect ce face ca grupul receptor să
menţină structura consacrată, chiar dacă, dincolo de reprezentarea constructivă,
puterea e vulnerabilă. Tot după cum „semnele" discursului nu semnifică puterea
decât dacă sunt expuse, respectiv, „suferite", autoritatea politica nu se poate pretinde
închisă,
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absolută decât în măsura în care se prezintă societăţii cu o imagine ,.ideală", fără
fisuri 144 . Dar, în acelaşi timp, descifrabilă. Alaiul, procesiunea, engomionul, friza
ctitoricească, nu sunt gratuite. Ele compun o arhitectură de semne ce conturează o
acumulare de forţă, o multiplicare a „corpului" puterii, vizibilă şi lizibilă pentru
societate.
Răspunsul aq~stuia se manifestă în termeni de obedientă şi respect ce traduc în
fapt recunoaşterea forţei dominante. Maniera de interpretare a mesajului permite
aceasta. Dincolo.de componenta facturată, narativă, se ascund alte mecanisme ale
înţelegerii. Analogia favorizează compararea principelui cu predecesorii iluştri, figuri
exemplare ce se perpetuează astfel prin persoana sa, la rându-i model pentru
societate. Model ce relevă un ideal spre care se tinde dar care nu e niciodată atins
decât în panegiric 145 . Semnificaţiile sărbătorii1 46 facilitează exprimarea publică a
mesajului. Rolul ei anamnetic, axat pe componenta repetitivă, permite proiectia
trecutului în prezent şi pregătirea pentru viitor. Prin implicarea sa în cadrele celebrării,
principele „invadează" ţoate. componentele temporale. Îşi apropie astfel, prin
transgresiune, dimensiunea latreutică a momentului. Exprimarea veneratiei, a
sentimentelor, fată de obiectul sărbătoririi este subtil dirijată de putere către ea
însăşi. Reculegerea, reconformtarea spirituală în vederea mântuirii viitoare este
pusă în legătură cu setul de virtuţi esenţiale pe care Biserica le propagă şi puterea
pretinde că le detine şi că le redifuzează societăţii .

.
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Note
'Prima parte a acestui articol a fost publicată în numărul anterior al Buletinului.
65. Huizinga, Amurgul, p. 80/83; Ps. Kod. insistă permanent asupra manierei în care se
îmbracă basileul la o sărbătoare sau alta, precum şi asupra hainelor suitei sale.
Categoriile de slujitori din Palat sunt denumite de autor după culoarea hainelor.
Un limbaj foarte specializat al culorilor şi materialelor, reglementat adesea prin
lege, funqionează în societatea otomană ale cărei influente asupra modei şi
ceremonialului românesc de epocă nu pot fi negate; vezi bunăoară Svetlana Ivanova,
Masquerade - Imperial lnterludes, în „Etudes Balkaniques", Nr. 1/1994, p. 28/37.
Nu am avut acces la lucrarea lui D. Roche, La culture des apparences. Une bistoire
du vetement, (XVll-e/XVIIl-e siecles), Paris, 1991.
66. Vlşenschi, p. 249, sfintirea bisericii Sf. Gheorghe Nou.
67. Samuel Pepys, Jurnal (1660/1669), Bucureşti, 1965, p. 111/113. La încoronarea lui
James II el e impresionat, bunăoară, de mantiile cu fir de aur ale episcopilor, de
robele parlamentare ale lorzilor, ba chiar de tunicile roşii ale muzicantilor. „Hainele
felurite" sunt cele ce-i atrag atentia şi i se par .ceva vrednic de privit". Un model de
analiză în acest sens, Tiziana Bernardi, Analisi di una cerimonia pubblica.
L'incoronazionediCarloVaBologna, în „Quaderni Storici", 61, 1986, p. 171/201.
68. R.G. p. 144 şi R.P. p. 282 şi 302, sfintirea m-rii Văcăreşti. Despre fascinatia fastului
liturgic, Scobeltzine, p. 214.
69.Preotii poartă omofor în culori specifice, funcţie de perioada anului liturgic. Săptămânii
Patimilor i se asociază negrul, în vreme ce la Sărbătorile Naşterii sau Botezului,
veştmântul liturgice din fir de aur; vezi detalii Ia I.D. Ştefănescu, op. cit. p. 204 şi
]. Michel Spieser, Les programmes iconographiques des eglises byzantines apres
l'iconoclasme, în: .L'image et la production du sacre", Actes du Colloque de
Strasbourg (20/21 ian. 1988), Francois Dunand, J.M. Spieser et]. Wirth ed., Paris,
1991, p. 125 si urm.
70. Crucea e tinută într-o năframă (Gh. p. 293) pentru a nu fi atinsă direct cu mâna (I.D.
Ştefănescu, p. 99). Un asemenea obiect ce a apartinut lui C. Brâncoveanu, se află
acum la Muzeul Naţional de Istorie (cf. Corina Nicolescu, Les insignes du pouvoir.
Contribution ~ l'bistoire du ceremonial de cour roumain, R.E.S.E.E. XV, 1977, 2, p.
247).
71. Huizinga, Amurgul, p. 441.
72. D. Barbu, Arta, p. 235.
73. Ps. E.K. p. 70, despre C. Racovită, ,,făcându-să şi măriia-sa ctitor", prin privilegiile ce
le acordă rn-rii Precista din Roman.
74. „Strămoşeşti mănăstiri" marcau trasee obligatorii la intrarea/ieşirea din tară; Ghiculeşti,
p. 349 - Gr. II Ghica la Sf. Ioan din Focşani, respectiv, C. Mavrocordat la m-rea
Maicii Domnului, tot din Focşani.
75. „Noi singuri am înfipt sapa în pământ şi cu mâna noastră, jos în temelie, cărămizi
am pus" (apud. D. Barbu, Arta, p. 235). De văzut sensul dinastic sugerat de
Brâncoveanu în cazul fondării necropolei de la Brâncoveni (ibidem, p. 236); vezi
A. Pippidi, Pouvoir et culture en Valachie sous Constantin Brancovan, R.E.S.E.E.,
3/1988.
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76. Un caz similar la Gh. Duca, în Moldova, cf. Dan Ionescu, Şerban Cantacuzene et la
restauration byzantine. Un ideal ·â travers ses images, în Etudes hyzantines et
postbyzantines, I, p. 254. Retinem şi pisania Văcăreştilor, în greacă (N. Iorga, Istoria
Rominilor, voi. VIII, p. 12) şi română (Al. Elian (coord.), Inscripţii medievale ale
Rominiei, voi. I, 01'l4ul Bucureşti, Bucureşti 1965, p. 434/5).
77. Sau să le integreze pe acestea, D. Ionescu, op. cit. p. 246 vezi şi D. Cernovodeanu,
Ştiinţa şi arta herald.ici în Rominia, Bucureşti 1977, passim.
78. La Hurezi, având ca „antitypos" motivul, intens „mediatizat" al Sf. Împărati Constantin
si Elena (Maria-Ana Musicescu, op. cit. p. 162); vezi şi R. Creteanu, Mănăstirea
Surpatele, B.M.I., Xll., 1972, 2, fig. 6.
79. Alături de chiriarhi, traditie consacrată la miji. sec. XVIII. Ierarhia duce cu gândul la
dispunerea în biserică, capetele arcului cel mare de la Vest fiind străjuite simbolic
de arhangheli 0.D. Ştefănescu, op. cit. p. 162/5).
80. Maria-Ana Musicescu, p. 170; AL Efremov, Portretele de donatori în pictura de icoane
din Ţara Româneasci, B.M.I., XL, 1971, Nr. 1. Se pare dl practica nu este atestată
pentru Moldova.
81. Gourevitch, Les categories, p. 37 şi 149. Nu putem fi de acord cu ideea impactului
timpului modern în societatea românească a începutului de sec. XVIII si cu afirmatia
că, acum, „rigoarea traditională" devine „exactitate modernă", D. Barbu, p. 231.
82.). Filstich, Tentamen Historiae Valachicae/Încercare de istorie româneasd., st. intr., ed.
textului şi note de A. Armbruster, trad. de R. Constantinescu, Bucureşti 1979, p.
209, respectiv Del Chiaro, p. 183. Este un caz tipic de criză de legitimitate.
83. Axinte Uricariul, ed. I.St. Petre, Bucureşti 1944, p. 100, la 8 nov. 1709 (Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavriil) şi R.P. p. 252, 30 ian. 1716. (Cei Trei Sfinti Ierarhi Grigore, Vasile
şi Ioan). De retinut şi intrarea lui Matei Ghica în Iaşi, după călătoria prin tară, de
ziua Înăltării Sf. Cruci (Ghiculeşti, p. 735).
84. Pentru conotatiile întemeietoare ale hramului Sf. Treimi, vezi Razvan Theodorescu,
„Monurnenturn princeps" şi geneze statale în Europa Răsăriteană, A.A.R.M.S.I., s. IV,
tom II, 1977, p. 35/55.
85. Vezi şi „didahia" făcută de H. Nottara, cu profunde nuante moralizatoare. El însuşi
intrase în Bucureşti de ziua Înăltării Sf. Cruci (14 sept.), R.P. p. 293 şi 313 .•Tehnica"
e moştenită de la Brâncoveanu, vezi predicile lui Antrin Ivireanu la ziua Sf. Împărati
Constantin şi Elena, „Opere", p. 83/9 şi 113/119.
86. 29 iunie reprezintă doar un moment într-un sir de sărbători ce începe la 24 iunie
(Naşterea Sf. Ioan Botezătorul - Sânzienele, Drăgaica) şi se încheie cu Soborul Sf.
Apostoli (30 iunie), Liturgica, p. 202/3. Sf. Treime se încadrează în sărbătorile
Rusaliilor (T. Pamfile, Sărbătorile de vară la Români, Bucureşti 1910).
87. Brâncoveanu reprezintă un caz aparte. Trasee consacrnte, „initiatice", leagă Bucureştiul
de vechea capitală, Târgovişte, al cărei nou fondator se autoproclamă (R.G. p.
141); vezi şi D. Barbu, p. 245.
88. Vezi I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, I, (Nr. 1/300), Bucureşti 1907, p.
183, ms. 86 B.A.R. şi N. Iorga, Cea d.intâiu vizită domnească la monumente istorice şi
opera lui Gr. Matei Ghica, B.C.M.I.R., XIX, 1926, fasc. 50, p. 143/7.
89. Deja nu mai e vorba de o procesiune. Alaiurile la Urechia, XII, p. 493, (21 mai
1819); doamna celebrează la Mitropolie, fiind sărbătoare de hram (ibidem, p. 494).
90 Ibidem, p. 496, 27 iulie 1819 (Sf. Pantelimon). Similar pentm I.Gh. Ca ragea (ibidem,
voi. X/2, p. 29/31). Izvorul Tămăduirii se sărbătoreşte la biserica cu hramul respectiv
(ibidem, voi. III, p. 507, doc. de la N. Mavrogheni). Pentru sarbătorile Pastelui,
domnia merge pe la „sfintele biserici" cu un alai - tip, ibidem, XII, p. 491.
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91. Huizinga, Amurgul, p. 427 şi]. Wirth, L'image medievale, naissance et developpements
(XIV-e/XV-e siecles), Paris, 1989, p. 222/55. Corelaţia între ceremonialul domnesc
şi friza ctitoriceasdl. sunt clare pentru Tara Românească (l.D. Ştefănescu, p. 51 şi
188; Corina Niculescu, Costumul de Curte în Ţările Romi.ne (sec. XIV/XVIII),
Bucureşti 1970, passim. În Moldova ctitorului i se subliniază mai accentuat
devoţiunea, este prezentat _înaintea lui Dumnezeu" (I.D. Ştefănescu, loc. cit.). Ca
si în cazul sărhătorii, apar într-o ipostază privilegiată sfinţii „naţionali": Sf. Paraschiva
şi Sf. Ioan cel Nou.
93. D. Barbu, p. 252; Huizinga, Amurgul, p. 375 şi Gourevitch, p. 100.
94. Huizinga, „Homo ludens", p. 248.
95. L. Marin, Le portrait du Roi, p. 113 si 147.
96. Spaţiul nu ne permite să detaliem subiectul. Pregătim un articol amplu asupra
oratiilor domneşti ce va fi publicat în S.M.I. Mod. De reţinut figurarea „virtuţilor" în
trapeza de la Hurezi, legată de apariţia „Florii Darurilor", Snagov, 1700, D. Barbu,
p. 252/3. Comparaţia cu oraţiile este relevantă.
97. În română si greacă, vezi mărturia col. Gr. Lăcusteanu care, copil fiind, tinuse o
asemenea oratie în fata lui I.Gh. Caragea, la Anul Nou 1817 (Amintirile colonelului
Lăcusteanu, publicate de R. Crutzescu, cu un comentariu istoric de I.C. Filitti,
Bucureşti 1935, p. 31/2). Se adaugă oratiile tinute de marii boieri la diverse prilejuri
festive (D. Simonescu, Oraţiile domneşti în sărbitori şi nunţi, .Cerc. Lit.", IV/1941,
p. 22/59; Urechia, III, p. 557, la N. Mavrogheni).
98. D. Barbu, p. 259; există un „timp al oraţiilor", a doua sau a treia zi după marea
sărbătoare (Gh. p. 296; Urechia, XlI, p. 42).
99. Huizinga, Amurgul, p. 250/2.k
100. Semnalăm aici, în treacăt doar, influenta traditiei bizantine, vezi M. Jugie, L'eloge
de Mathieu Cantacuzene fait par Nicolas Cabasilas, „Echos d'Orient", 13, 1910, p.
338/343. Obiceiul penetrase anterior, vezi relatarea lui Bandinus, „Căi. str.", V, p.
337/40.
101. ].M. Spieser, op. cit. p. 123/6, cu evidenţierea rolului lui Simion de Tessalonic şi al
lui Teodor Studitul.
102. După un model ce se întâlneşte la Chylandar, I.D. Ştefănescu, p. 127.
103. Urechia, III, p. 49/50; „ne vom jertfi pentru mântuirea şi scăparea voastră din orice
primejdie", vezi şi Emanuela Popescu-Mihut, loc. cit.; Delumeau, p. 21/2.
104. Despre preeminenta cuvântului din amvon, ].CI. Schmitt, p. 283 sintagmele sunt
tipice: „Străinii să-i pomeneascll, pre goi să-i îmbrace, flămânzii sll-i sa ture„." (R.P.
p. 287).
105. Fr.A. Isambert, Les sens du sacre; fete etreligion populaire, Paris, 1982, p. 143 şi 163.
106. Spatiul nu pe1mite detalierea analizei. Vom reveni asupra lor într-un material
separat.
107. Intrarea solemnă a prilejuit multe studii. O buna parte dintre ele nu ne-au fost
accesibile. Le vom menţiona doar: B. Guenee, Fr. Lehoux, Les entrees royales
francaises de 1328~1515, Paris, 1968; L. Bryant, Tbe Kingand the City în the Parisian
Royal Entry Ceremony, Geneva, 1986; A.M. Alves, Entradas regias portuguesas. Uma
visâo de conjunto, Lisboa, 1985 etc.
108. Cf. Josephe Chartrou, Les entrees solennelles et triomphales ii la Renaissance (1484/
1551), Paris, 1928, p. 15/6; C.A. Marsden, Entrees et fetes espagnoles au XVI-e siecle,
în „Fetes et cerernonies au temps de Charles Quint", Paris, 1960, p. 410/11, remarcă
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TEXTE ILUSTRATIVE
Ceremonia spălării picioarelor (niptira, utnivianiia), în Joia Mare.
Circa I' mezzogiorno, dee travarsi tutro·.l'apparechro nel cortile de!' palazzo del
principe(...). Quegli che rappresentano la persoha degli Apostoli; debbono essere
abati de piu cospicui monastetj della Vallachfa, e, ritrovandosi ·qualceh vescovo
suffraganeo (come sarebbe quel di Ribnicci, ·oppur di Buseo), quello in tal caso
rapresenta San Pietro, e, all' incontro, nel luogo di Giuda, si eleggequalche monacco
ordinario, che non sia „in sacris". Intonatesi d~l caro de' canton le antifoni e versetti
adatatti a quella fuzione, si canta pai l'Evangelio dai primo cappellano delia chiesa
di Carte. Allora ii Patriarca o l'arcivescovo metropolitana, che fa la sagra fuzione
delia lavanda, incomincia a deponere i paramenti sagri (conforme accenna ii Vangelo
aver fatto Cristo Signor nostro in quella occasione), sicche rimane con camice, e,
ponindosi Io sciugatojo alia cintara, mete, l'acqua in un gran bacino d'argento, e,
allorche si arriva a quelle parole dell' Evangelio: „Coepit !avare pedes discipulorum",
ii prelato cominicia dall' ultimo, cioe de Giuda, e preseguisce a !avare i piedi degli
iltf'i Apostoli, reiterandosi pero quello parole: „coepit !avare pedes discipulorum",
sinche arriva ii prelato a quel chi fa da San Pietro, ii quale dice: „Domine tu mihi
la vas pedes?", al che ii prelato, come quello che rappresenta la persana di Cristo,
risponde come e notato ne! Vangelo in cui si fa menzione delia lavanda.
Terminata la lavanda, ii prelato ripiglia i paramenti sagri e, postosi a sedere, fa
un sermoncino in forma di ammaestramento a quelli che rappresentano la persana
degli Apostoli. Dopq di che tuni i prelati che si trovan quivi presenti, vanno per
ordine a pigliar di q,_,ell' acqua delia lavanda e si toccan la fronte con essa facendosi
ii segno della croce; Io stasso fassi dal principe, quindi da nobili, e poscia entrano
in chiesa alia messa solenne.
(Anton Maria de! Chiaro, Istoria delie modeme rivoluzioni delia Valachia, ed.
de N. Iorga, „Studii şi documente cu privire la istoria românilor", val. 29, Bucureşti
1914, p. 100/101).

Serbarea şi ordinea la Botezul Domnului (Boboteaza, Epifania)
(.)Venind Domnitorul de afară iese spre întâmpinare şi Arhiereul împreună cu
preotii şi diaconii şi stând Domnul şi Arhierul la locurile preparate lor, binecuvântează
Arhiereul pe Domnitor, apoi stau ambii până se împart lumânările. După aceea se
ridică Arhiereul şi se duce în locul unde s-a preparat aghiazma şi tămîind împrejur
aghiazmatarul zice: „Binecuvântat este" etc., iar corurile încep îndată: „Glasul
Domnului" etc., şi alte tropare. Atunci Arhiereul tămâie pe Domnitor dupe obiceiu
şi pe popor şi apoi stă la locul lui. După ce s-au terminat citirile şi apostolul, iarăşi
se duce la locul unde este aghiazmatarul şi se citeşte sfânta Evangheiie, după
citirea căreia, acesta binernvântează poporul, iar diaconul zice ectaniile, apoi
Arhiereul zice rugăciunile mistice şi pe urmă zice cu voce tare: „Treime ci de o
f~ntă" etc., apoi sigilează (pecetluieşte) apa de trei ori cu cinstita Cruce cântând:
„In Iordan" etc., împreună cu corul de trei ori şi stropeşte locul în semnul crucii,
apoi se duce cu ceilalti la râu şi botează în el cinstita Cruce iar după ce se întoarce
stă între aghiazmatar şi Domnitor, apoi vine Domnul şi se închină cinstitei Cruci
sărutând-o iar Arhiereul îl stropeşte când pleacă spre tron. Apoi vin după ordine şi
ceilalti şi se sfintesc prin el, stând anmci (după ce a stropit pe Domnitor) lângă
aghiazmatar. După ce a sfintit pe toti vine Arhiereul în locul său şi botezîn ramurile
regale cu mâinile, stropeşte unul câte unul după ordine."
(După Constantin Erbiceanu, Material pentru completarea istoriei bisericeşti şi
naţionale, B.O.R., XV, 9, 1891, p. 700/701)
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Omilie (Engomion) la lnvierea Domnului (Duminica Sfintelor Paşti)
strigă cu mare glas: veseliască-se ceriurile deasupra, norii să
milii şi odrăslească bucurie. Că astăzi au înviat H[risto]s. Aceasta
iaste zioa care o au făcut-o Dumnezeu sâ ·ne bucure şi 'să ne veselim întru dânsa.
Zice Dayid prorocul: „Au c-ar fi om sau cu firea omenească s-ar lupta acela care dă
slăvita Inviere lui H[risto]s nu s-ar bucura". Cine n-ar şti; nu iaste nimenea. Că
precum soarele într-a lui chip nu ştie a răsări fără de a nu-şi vărsa sau a răsfira
razele sale preste tot pământul, cu cât mai vârtos făcătorul soarelui ne-au răsărit
noao astăzi cu slăvită Invierea sa. Şi cu razele sale au luminat tările şi pământul; că
au răscumpărat pre toti cei din testamentul vechiu(„prorocii" =cuvânt tăiat), patriaşii
pre prorocii şi pre tot norodul şi pre testamentul nou l-au înflorit cu floarea păcii
între om şi între Dumnezeu; au călcat iadul şi au biruit pre moarte şi au luat în.
mâna sa cheia iadului şi a morţii
Zice Ioan la Apocalipsis: „O minunată învierea ta H[ristoas]se, că tu eşti Adam
cel nou, care ai vindecat rana lui Adam celui vechiu". Că au zis Dumnezeu către
Eva, încă pre când era fecioară, că „şarpele va păzi călcâiul tău şi tu vei păzi capul
lui". Acest cuvânt dumnezeiesc s-au împlinit prin naşterea fecioarei Mariei pre
H[risto]s, iară astăzi s-au săvârşit cu învierea ta; că s-au zdrobit capul şarpelui,
adecă a diavolului. Unde-ti iaste iadule putearea şi ţie moarte unde-ti iaste biruinţa?
Astăzi au înviat Mesiia H[risto]s, biruitorul iadului şi al morţii şi nu veti mai
stăpâni pre fii lui Dumnezeu, care cred întru numele lui. Credem prin rugul cel
verde, pre care l-au văzut prorocul Moisi, plin de văpae de foc,! şi ne-a mistuit.
Zămislirea, focul dumnezeireii în pântecele fecioarii, toiagul lui Aaron ce au înflorit
roade de nuci, naşterea lui Iisus din rădăcina lui lesei, floarea H[risto]s. Avraam
patriarhu, pentru dragostea lui Dumnezeu, au vrut să jărtvuiască pre unul născµt,
fiiul său Isaacu; aşa Dumnezeu, pentru dragostea zidirii mâinilor sale, au jărtyµit
pre ounul născut fiiul său H[risto]s. Prorocul Moisi au rădicat în pustie pre _ş-arp~le
cel de aramă şi, pre câti îi muşca şărpii, cum să uita la şarpele cel de aramă, g~ rană
să vindeca şi de moarte scăpa. Aşa şi mielul lui Dumnezeu s-au rădicat susu. p~e
lemnu, care au rădicat păcatele noastre; de ne vom uita şi noi a pururi; cu toată
credinta, către mielul H[risto]s, de ranele (urmează un cuvânt şters) păcatele ne
vom vindeca şi de a doao moarte vom scăpa. Prin învierea lui Lazăr, de patru zile
mort, s-au arătat astăzi învierea ta H[ristoa]se.
Bucuratu-s-au ucenicii văzând pre Domnul astăzi înviat şi pace dându-le lor.
Această mare bucurie să-l învrednicească·Dumnezeu pre Măria-Ta cu cuvântul
păcii ce au dăruit H[risto]s apostolilor. Că Măriia-Ta eşti icoana vie pre pământ
înaintea noastră. O, ce glas de bucurie voios să vesteşte de împreună cu câtarea
cântărilor: „Eşiti feate ale Sionului şi vedeti pre împăratul Solomon încoronat, pre
care l-au încoronat mâna lui. Astăzi vedem creştinescul şi miruitoriul capul Mării
Tale încoronat. Căci însuşi Măriia~ta, după vrednicie câştigat, podoaba coronării
Mării-Tale înţelegem a fi; blândetele cu vitejie; smerenie cu întelepciune; milostivirea
cu îndurare; cu evlavia care arăti către toti, ştiuti şi neştiuţi, către mari şi mici.
Pentru acestea Dumnezeu la triaptă atâta de mare şi la slujbă atâta de grea te-au
chemat şi din multi mai vrednic te-au găsit şi tecau ales. Să aibi şi nădejdea vie către
el că, cu mila sa cea sfântă, te va ajuta, cu toiagul puterii sale te va răzima şi cu
lumina duhului său te va lumina, ca slujba aceasta cu mai mare vrednicie să o poti
purta şi a o isprăvi, spre mai mare slava lui Dumnezeu şi spre spăseniea sufletului;
că Măriia-Ta eşti coroana patriei, slava besericei, pohvala boiarilor şi lauda norodului;
că Măriia-Ta eşti domnul nostru spre povăţuire şi părinte spre sfătuire; ca să avem
pricină să lăudăm domniea Mării-Tale din neam în neam, până în veci. Amin.
(B.AR., Ms. Nr. 3480, f. 1/3v.)

Isaiia prorocul

răorează pământul
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Engomion la venirea Domnu

Ţă{rii] Rom{â]n{eşti]

Inţelepciunea

lui Dumnezeu, care luminează fata celui cuminte, soseşte Ia ceia
ce o doresc mai-nainte de o cunosc pre înşile ne o văd ceia ce o iubesc pre ea, prea
luminate Măriia-Ta Doamne. Cel vestit întru întelepciune, tănărul împăratu Solomon,
după pristăvirea acelui lăudatu întm blândeţe, părintele său, lui David, din toate
bunătătile ce i să dedese voe de, la Dumnezeu ca să-şi aleagă, cerând numai
înţelepciune ca să-şi chivernisească supuşii cu cinste, Dumnezeu l-au făcutu şi mai
bogatu, şi mai slăvitu decât toti; căci defăimarea ce au arătatu către celelalte bunătăţi
au pricină cea mai bună a să învrednici să câştige şi aceaia; cu care întelepciune
făcăndu-să_ atăta de minunatu au umplut de mirare toate împregiumrile. Că zic~
Scriptura: „Impărăteasa de la miazăzi, auzind de înţelepciunea acelui vestit împăratu,
cu mare pohvală au venit a i se închina lui. Şi, văzând înţelepciunea lui, dvoreala
slugilor, minunându-se zicea: „Putine sunt cele ce auziam la împărăţia mea pă
lângă cele ce văz la înţelepciunea ta"; şi întru cunoştinţă i-au datu o steblă de flori
ce nu să afla la împărătiea lui. Si 1 .lăudându-l pre el, au zis: „Fie Dumnezeul tău
binecuvântat, căruia bine ai plăcut; că au iubit Domnul pre Isdrail şi te-au dăruit lor
împăratu" Iar înţeleptul împăratu, întru mulţumita harului, i-au datu o carte întru
care putea pricepe pre lesne oricine ştiinţa zodiilor cereşti."
Acolo, la Athina, un thevan, vrând să laude norocul marelui Alecsandru, pentru
marea stăpânire, cu mare glas au răspuns un filosof: „Grăşăşti thevane, că nu
norocul au dăruit împăratului Alexandru aceste daruri ci dărnicia şi înţelepciunea
cu care mai-nainte strânsese la sine voile şi inimile cetăţenilor mai-nainte de luarea
cetăţilor". Şi aicea putem zice că nu întâmplarea au dăruit domnului Alexandru
aceste haruri, ci bunătăţiel şi înţelepciunea şi fericirea dată lui de la Dumenzeu; că
Dumnezeu dă oamenilor mai mult decât cer ei de la dânsul.
De această asemănată înţelepciune a celui de la Dumnezeu îndreptăţit domn şi
stăpânitor, carele eşti Măriia-Ta, învrednicindu-ne şi noi, supuşii Înălţimii-Tale, de
văzurăm pre Înălţimea-Ta iarăşi [cuvânt adăugat ulterior] domn desăvârşitu împodobit
cu înţelepciunea întru prea-înălţatu acesta scaun, putem şi noi zice: „Cu auzul
urechii auzim, iar acum văzură ochii noştri".
Că, cu înţelepciunea cea de la Dumnezeu dăruită fiindu încoronatu sufletul
înălţimii-Tale, te-au unsu proniea cea de sus şi cu aceasta al doilea [cuvânt adăugat
ulterior) încorunare a tării aceştiia. Care, ca un chip însufletit al bunătăţilor,
împodobeşti scaunul al tării noastre întru acest Isdrail nou, căci al doilea întru slava
sa încă şi pre noi să ne fericească ca pre cei ce slujiea lui Solomon; fericite slugile
care îti _stau înainte şi-ţi privesc întelepciunea. Şi, în loc de spelbe de flori, aducen:i
şi noi Inăltimii-Tale bunăvointJ a inimii înflorită cu credinţă, cu nădejde şi cu
supunere, ca să căştigăm şi noi de la Înălţimea-Ta priimintă, milă şi dragoste, cu
care; să unesc tările, să întăresc oraşele, să păzesc politiile şi să întremează stăpânirile.
Insuşi, dar H[risto)s Domnul, întelepciunea lui Dumnezeu şi puterea, prin a
căruia înţelepciune cei mici să măresc şi do_mnii stăpănesc pământul, să trimită
îngerul său cel luminat îndreptător căilor !nălţimii-Tale, să-ţi dăruiască viiaţă
îndelungată şi sănătate nezrnjntită, să-ti păzească domniia cu linişte şi cu pace
adâncă, supuind supt talpele Inăltimii-Tale [cuvânt indescifrabili pre tot vrăjmaş şi
protivnic; să te lumineze ca să ;stăpâneşti norod[ul) ce s-au încredinţatu cu dreptate
şi cu blăndete, prin bună şi înteleaptă socoteală Înăltirnii-Tale, ca toţi, întru norocita
domniia Înălţimii-Tale, să ne învrednicim a petrece viiată lină şi fără zminteală,
spre darea de laudă unuia în troiţă proslăvit Dumnezeu. Amin.
Şi multi ani facă Domnul.
(B.A.R., Ms. rom. Nr. 4592, f. 29/30; probabil la încoronarea lui Al. Ipsilanti)
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Alaiul la una din intrările solemne ale lui N. Mavroght!ni În BucUJ"eşci (1787)
Toti aprozii, vătăşeii, aprozii ceauşeşti de casă ai vătavului de Visterie şi paharnicii
toti, cu ceauşii şi stegarii lor, înarmati şi călări, doi câte doi, dl'pă orânduială.
Toti portăreii ot vei Portar - asemenea.
6 Cornişei călări cu haine roşii - asemenea.
4 salahori ai grajdurilor Gospodarului - asemenea.
Tagma logofeteilor cei mici de Vesterii.
Tagma logofeteilot cei mici de Divanu.
Hekeam-Başa cu iamacul său.
Toti ·1eventii ot vei ispravnic za curte, călări şi înarmati, câte 2.
Ciohodarii Gospod., toti înarmati şi călări.
6 Satâ1i, asemenea.
6 Alai - Ceauşi, din care doi să umble pentru mişcarea şi îndreptarea alaiului la
mergere, cu bună orânduială.
3 Saraccii şi un macaragiu, asemenea călări şi înarmati.
2 Trâmbitaşi Gospod., călări.
Iciagalele, toti cu ideclii călări şi înannati, câte 2.
4 Postelnici Capocelăi şi înarmati.
4 Logofeti de taină.
4 Logofeti za visterie, de cei ce au îmbrăcat caftane.
Al 3-lea Comis
cu Caftangiu
Al 2-lea Comis
cu al 2-lea Pitar
Vătaf de păhărnicei
cu vătaful de Curte
Vătaful de aprozi
cu ceauş de aprozi
Al 3-lea vistier
cu al 3-lea postelnic
Al 3-lea log. de sus
cu al 3-lea log. de jos
Vei Cuparul
cu Devictarul
4 Trâmbitaşi Gospod.
cu vei Post. Matei
Biv vei Armaş muhurdar
cu Pitar Mănăilă
Vel Pitar Stavrache
Serdar Gregoraşcu
cu Serdar Stanciu
cu Pah. Nicolake
Paharnic Călinescu
cu Pah. secretar
Paharnic Iancu
cu b.v. clucer vechil Postelniciei
D-lui vei Comis
Tacâmul armăşiei înaintea tunului
cu puşcaşii călări şi înarmaţi
Armaşii
Al 2-lea Armaş
ci.1 al 3-lea Artnaş
Pitar Şerban
Tunul cu doi topcii deasupra şi toti ceilalti ttinari călări împrejurul tunului, cu
fuştele în mână.
Vei Armaş cu toti lăutarii cântând şi cu 4 trâmbiţaşi.
Cavaşi doi, înaintea cămarei şi înarmaţi.
Cămara Gospod. cu 10 tufeccii de o parte şi 10 de altă parte, călări şi înarmati.
Vechilul cămărăşiei şi cu vei Grămatic, după cămară.
Hazena Emini cu tot tacâmul lui, călări şi înarmati.
Ordu-Agasi cu tot tacâmul lui, călări şi înarmati.
Careta Gospodarului cu 6 telegari.
Sania Gospodarului cu cerbii.
Butca Gospodarului cu doi telegari.
(După V.A. Urechia, Istoria Românilor, voi. III, p. 505/506)
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