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Moartea provoacă o pierdere de neînlocuit, de aceea, ritualul funerar are meni-
rea de a sublinia ireparabilul, unicitatea individului, importanța lui pentru grupul de 
apartenență.

Vestea încetării din viață a Regelui Carol I a înmărmurit întreaga suflare româneas-
că a acelor timpuri, trecând și dincolo de hotarele țării. Potrivit formulei ,,Le Roi est 
mort! Vive Le Roi!”, a statelor cu veche tradiție monarhică, și în România succesiunea 
la tron s-a petrecut conform legilor și protocolului, în chip așa de normal încât în apa-
rență s-ar fi părut că nimic nu s-a schimbat. 

Carol I era suveranul prin excelență, expresia puterii supreme: un simbol personi-
ficat. El era omul datoriei, lucrând fără patimă și având în vedere numai intersele țării. 
N-avea prieteni și prin urmare nici camarilă sau partizani. Deși după constituție regele 
domnește fără a guverna, totuși regele reușea să impună părerile sale în consiliile de 
miniștri care deseori se țineau sub a sa președenție, la Palat. El reușea chiar să schim-
be, la nevoie, guvernele1.

Din memoriile lui Alexandru Tzigara Samurcaș (1872-1952), istoric de artă care a 
trăit pe vremea primilor doi regi ai României, reiese o imagine prețioasă a celor doi, 
cu atât mai mult cu cât Samurcaș a scris în memoriile sale și câteva impresii despre 
funeraliile Regilor Carol I și Ferdinand I. Samurcaș a trăit mulți ani în preajma Curții 
Regale, timp în care a fost numit bibliotecar, apoi director al Fundației Carol I. A fost o 
figură însemnată a culturii românești din acele timpuri.

1 Al. Tzigara Samurcaș, Memorii, vol. II, București: Editura ,,Grai și suflet – cultura națională”, 
1999, p. 62.
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,,Cu totul opus unchiului, scria Samurcaș, era nepotul, regele Ferdinand I, în fața 
căruia uitai pe suveran, descoperind pe omul blând, afabil, mulțumit să lase pe alții să 
vorbească, repetându-le chiar ultimele cuvinte, pare-se spre o tragere aminte asupra ce-
lor spuse, având aerul că-i aprobă, chiar și când nu era de aceeași părere. Avea parcă pu-
doarea de a nu etala cunoștințele sale chiar în domenii în care era foarte bine informat, 
făcând haz de aceia care, lăsați să vorbească, se încurcau în propriile lor ițe. În intimitate 
era dimpotrivă, comunicativ, glumeț, interesându-se de tot ce i se raporta, fără a pune 
o stavilă protocolară în audiențele ce se țineau șezând, iar nu în picioare, ca la Carol. 
Desele sale excursii prin țară erau făcute pe neașteptate fără prevenirea autorităților, că-
ror rar numai se adresa2. Modestia noului rege ceda adesea pasul majestuoasei regine 
Maria, care, spre deosebire de Carmen Sylva, ținea să-și afirme în toate împrejurările, ca 
și în politică, părerile sale, întotdeauna categoric, clar formulate și cu persistență urmă-
rite. Mândră era regina comandant al regimentului de Roșiori în a cărui uniformă veselă 
îi plăcea să apară în ocazii oficiale. Așa s-a înfățișat capitalei întorcându-se din retrage-
rea de la Iași, alături de suveranul țării urmat de generalul Berthelot și de ceilalți con-
ducători victorioși. Căci regina fusese și ea, ca și Elisabeta, Mama răniților din 1877-78, 
pe câmpul combatanților, alinându-le suferințele și însuflețindu-i pentru victoria finală. 
Bunele relații ale reginei Maria cu diplomația streină, în special din Anglia, erau bine 
cunoscute și nu puțin au contribuit la fericitul rezultat al războiului”3.

Din memoriile lui Samurcaș, reiese imaginea care a circulat în epoca vremii, despre 
modestul și timidul Rege Ferdinand I care evita să țină audiențe protocolare, și despre 
majestuoasa și mândra Regină Maria, care, spre deosebire de Regina Elisabeta, ținea 
să-și afirme în toate împrejurările, ca și în politică, părerile sale, întotdeauna categoric, 
clar formulate și cu persistență urmărite.

Conform Ceremonialului Curții Regale a României, scris în anul 1882 de Theodor 
Văcărescu, mareșalul Curții Regale a României, nu găsim detalii de ceremonial fune-
rar propriu-zis, cu întreaga desfășurare a acestuia, reguli de protocol etc. pentru cazu-
rile de deces ale regelui, reginei sau altor membri ai familiei regale. Ce se găsește scris 
în această carte de ceremonial, sunt informații cu privire la doliurile Curții și ținuta 
care se poartă la doliurile Curții: ,,Doliurile Curței se port în urma încetărei din viață a 
unui Suveran străin, unui membru al unei Case Suverane străine sau al Familiei nostre 
domnitoare. Îndată ce notificarea acestei încetări din viață a parvenit Regelui în mod 
oficial sau direct, Majestatea Sa ordonă doliul Curții și timpul cât trebuie să se poarte 
Regala deciziune se publică în Monitorul Oficial al statului. Toate persoanele care apar-

2 Spre deosebire de Carol I care chiar le dădea un caracter oficial în vederea popularizării 
dinastiei în cele mai largi cercuri din țară. Multe din excursiile sale au fost eternizate de că-
tre pictorul Preziosi, după cum s-a specificat mai sus. Popularitatea dinstiei fiind asigurată, 
după cum s-a dovedit cu ocazia bolii principelui moștenitor, aceasta nu mai era ținut să se 
producă oficial în țară.

3 Al. Tzigara Samurcaș, Memorii, vol. II, p. 64.
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țin Curții sunt datoare a purta continuu doliu pe timpul cât este prescris. Persoanele 
care vin în acest timp la Curte, sunt de asemenea datoare a se prezenta în doliu4.

Doliurile Curții sunt de două feluri: mare doliu și doliu ordinar.
Marele doliu al Curții se poartă în modul următor: Bărbați, haine negre (frac, cra-

vată albă), mănuși negre, crep la braț și la pălărie. Nu se poartă decorațiuni. Damele 
în costum de mare doliu au veșminte de lână neagră, simizetă (fraise) și mânicuțe de 
crep negru, mănuși negre. Militarii poartă crep la sabie și la braț. Funcționarii civili în 
uniformă asemenea crep la spadă și la braț, cocarda gansa și galonul pălăriei acoperite 
cu crep, mănuși negre.

Doliul ordinar se poartă astfel: bărbați, haine negre (frac, cravata albă), mănuși 
negre. Damele veșminte de mătase neagră, giuvaere negre (jeuri), mănuși negre5. 
Militarii și funcționarii civili în uniformă, crep la braț.

O datorie de înaltă conveniență impune Casei civile și militare Regale a se abține 
de la baluri și serate cu danț pe timpul duratei doliurilor Curții. Aceeași normă este 
aplicabilă Miniștrilor Regelui și mai ales Ministrului de Externe, curtea purtând doliu 
pentru un Suveran sau un Principe străin”6. 

Un exemplu de doliu al Curții dat în această lucrare, este cel din urma încetării 
din viață a A.S.R. Principesei Maria de Würtemberg moment în care Curtea Regală 
a României a purtat doliu timp de trei săptămâni începând cu data de 18 aprilie. De 
asemnea, toate doliurile Curții Regale trebuiau publicate în Monitorul Oficial (în partea 
neoficială a Monitorului, la cronica Curții)7. Detalii însemnate despre funeraliile celor 
doi regi ai României reies din presa vremii dar și din memoriile persoanelor care au 
trăit în preajma Casei Regale.

Mite Kremnitz, a fost și ea unul dintre martorii care au trăit clipele morții primului 
rege al României. Iar în lucrarea Regele Carol I al României scria despre sentimentele pe 
care le-a trăit atunci când a aflat vestea morții regelui Carol I: ,,Am simțit numai un 
gol. Căci, la urma urmei, ce este moartea decât aceasta? La început, un gol, care mă-
soară întâiași dată ce fusese acel care a plecat; o tăcere, o prăbușire, un pustiu. Apoi, 
aleargă duioase amintirile, bune și rele, unele aducând după dânsele plânsul cel mai 
duios, altele zâmbetul rătăcit din ceasurile fericite, tot ce ne-a lăsat cel care nu va mai 
veni înapoi niciodată; îl creăm din nou din tot ce ne-a dăruit și ceea ce sufletul nostru 
restituie pentru a-i da din nou ființa de care neapărat avem nevoie. Şi golul acesta îl 
simțeam întinzându-se prin această zi tristă de la un capăt al țării la altul. Steagurile 
negre ieșeau la ferești pretutindenea, fără nici o impunere. Măcar atâta lucru putea 
aduce fiecare. Să fi putut aduce mai mult!”8.

4 Theodor Văcărescu, Ceremonialulu Curței Regale a României, București: Tipografia Curții 
Regale, Propr. F. Göbl, ediția 1882, p. 109.

5 Ibidem, p. 110.
6 Ibidem, p. 111.
7 Ibidem.
8 Mite Kremnitz, Regele Carol al României, Iași: Editura Porțile Orientului, 1995, p. 140.
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Moartea regelui Carol I a avut un impact major nu doar asupra apropiaților Casei 
Regale a României ci și asupra românilor, iar acest lucru poate fi observat din întregul 
ceremonial funerar care i s-a făcut regelui și din cortegiul numeros de oameni care a 
participat la funeralii. Deși nu a fost unul ieșit din comun, pentru că regele Carol I nu 
și-a dorit acest lucru, ceremonialul funerar al regelui Carol I a scos la iveală respectul și 
loialitatea pe care foarte mulți români i-au purtat-o. Mai mult decât atât, după moartea 
regelui și-au făcut apariția diverse publicații și albume care comemorau întreaga acti-
vitate a regelui în domeniul cultural, militar, economic, în justiție sau în cadrul biseri-
cii. Astfel, s-au scos și mai mult la iveală, în albume în mod special, monede care îl re-
prezentau pe rege în cele mai importante ipostaze de pe întreg parcursul domniei sale: 
Carol I, Domnul României în anul 1868, Carol I și Regina Elisabeta pe o față a monedei 
și Castelul Peleș pe cealaltă (1873), ipostaza de apărători ai independenței în Biserică 
(1877-1878), Carol I al României cu ocazia împlinirii a 25 de ani de domnie (1866-1891), 
la inaugurarea Podului peste Dunăre (1890-1895), la inaugurarea Palatului de Justiție 
din București din anul 1895 etc.9.

Ceremonialul funerar 
al Regelui Carol I al României

,,Într-o zi rece de toamnă, cu fulgi de 
zăpadă opriți în verdele adânc al brazilor, 
Regele Carol, care se trezise pentru o nouă 
zi de muncă și de suferință, la cei 76 de ani 
ai săi, și-a plecat fruntea înaintea poruncii 
neînduplecate a sorții. Sufletul său se ridi-
case către părinții săi care au fost, și numai 
trupul trecut prin primejdii de războaie și 
prin aspre încercări ale vieții, în care sângele 
curge înlăuntru fără ca o picătură din el să 
se vadă, se odihnea, în sfârșit, pentru acest 
ceas și pentru toate cele care vor veni după 
dânsul”10. 

În testamentul regelui Carol I scris la 
14/26 februarie 1899, pentru a putea fi publi-
cat în Monitorul Oficial după moartea rege-
lui, a avut rugămintea ca ultima sa voință și 
dorință să fie urmate tocmai cum le-a descris 

9 T. Dragomirescu, Albumul domniei M.S. Regelui Carol I al României (1866-1914), București, 
1914, pp. 9, 15, 17, 19. Albumul a fost tipărit la București la 30 septembrie 1914 la scurt timp 
după moartea regelui Carol I.

10 Mite Kremnitz, Regele Carol al României, Iași: Editura Porțile Orientului, 1995, p. 139.
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în testament de propria sa mână fiind încă voinic și sănătos11. Astfel, pentru ceremoni-
alul funerar acesta scria că își dorește a fi îmbrăcat în uniforma de general (mică ținută, 
cum a purtat-o în toate zilele), cu decorațiile de război și numai Steaua României și 
Crucea de Hohenzollern pe piept. ,,Am rămas credincios religiunii mele, însă am avut 
și deosebită dragoste pentru biserica răsăriteană, în care scumpa mea fiică Maria era 
botezată. Binecuvântarea corpului meu se va face de un preot catolic, însă doresc ca 
clerul amândoror biserici să facă rugăciuni la sicriul meu, care trebuie să fie foarte 
simplu. Corpul meu va fi expus în sala Tronului, înconjurat de flori și de verdeață, Rog 
foarte mult să nu fie cunune, afară de câteva flori naturale, și aceasta numai cât înmor-
mântarea mea va fi în lunile florilor, altminterea vor fi numai ramuri de brazi. Coroana 
de oțel, făurită dintr-un tun luat pe câmpul de luptă și stropit cu sângele vitejilor mei 
ostași, trebuie să fie depusă lângă mine, purtată până la cel din urmă locaș al meu și 
readusă atunci la palat. Sicriul meu, închis, va fi pus pe afetul unui tun biruit (dacă se 
poate) la Plevna și tras de 6 cai din grajdurile mele, fără văluri negre. Toate steagurile, 
cari au fâlfâit pe câmpiile de bătaie, vor fi purtate înaintea și în urma sicriului meu, 
ca semn că scumpa mea armată a jurat credință steagului său și șefului său suprem, 
care, prin voința lui D-zeu numai este în mijlocul credincioșilor săi ostași. Tunurile vor 
bubui din toate forturile din București, Focșani și Galați, ridicate de mine ca un scut 
puternic al vetrei strămoșești în timpuri de grele încercări de care cerul să păzească 
Țara”12.

11 Casa Regală a României în cronicile ,,neoficiale” ale ,,Monitorului Oficial” 1914-1924, vol. I, 
București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, p. 26.

12 Ibidem.
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Avizat telefonic de la Castelul Peleș despre nenorocirea cea mare, Alexandru 
Tzigara Samurcaș redă în memoriile sale, momentul plecării sale la Sinaia tocmai când 
se terminase îmbălsămarea regelui defunct, de către doctorul Minovici. ,,Corpul su-
veranului zăcea în sicriu, fața-i senină și frumoasă nemaifiind chinuită de gândurile 
grele ale ultimelor zile, m-am pomenit sărutându-i cu toată recunoștința și afecțiunea 
mâna cea nobilă și binefăcătoare și apoi împreună cu aghiotanții și dr. Mamulea, pe 
umeri, am adus sicriul în aula Castelului, așezându-l pe catafalcul păzit de garda de 
onoare a patru aghiotanți. Principele Ferdinand fiind plecat la București spre a depune 
jurământul de rege al României, nu s-a întors la Sinaia decât spre seară, când l-am în-
tâmpinat în fața catafalcului. Tot timpul am fost ocupat de îndurerata regină Elisabeta, 
cu răspunsurile la telegramele de condoleanțe venite din toate părțile lumii”13. 

Tot din memorii, afăm de la Netzhammer, Arhiepiscopul romano-catolic de 
București, despre momentul în care Alexandru Tzigara-Samurcaș, directorul biblio-
tecii universitare, fundație întemeiată de regele Carol I, ,,asemeni unui copil, și-a re-
vărsat durerea deplângând în fața mea această teribilă și neașteptată pierdere. Fusese 
de părere că eu sunt singurul care îl poate consola, deoarece îmi dau prea bine seama 
de pierderea pe care o semnifică pentru el moartea regelui. Domnul Tzigara a stat la 
mine o oră”14. Răspunsul Arhiepiscopului, destinat reginei îndoliate a fost următorul: 
,,Profund marcat de durerea pierderii atât de dragului și bunului nostru rege, mă rog 
bunului Dumnezeu ca și în acest ceas de grea încercare El să vă fie alături cu harul, pu-
terea și tăria Lui. Ne rugăm pentru Majestatea Voastră și pentru marele rege, pe care 
nu-l vom uita”15.

Luni 29 septembrie, după un serviciu religios, sicriul regal așezat pe un afet de tun 
de la Plevna, tras de șase cai a pornit spre gara Sinaia, urmat fiind de regele Ferdinand 
I și cei doi fii ai săi, miniștri și autorități civile și militare. Dintr-un balcon al Castelului, 
regina, în mijlocul curtenilor, a asistat la pogorârea cortegiului pe șosea spre gară. 
Goarnele umplând valea cu ecourile lor sfâșietoare, sub cerul acoperit din care că-
deau primii fulgi de zăpadă. În după-prânzul aceleiași zile, regina însoțită de vechea 
ei curte, se instală în capitală. În seara de joi, 2 octombrie, cortegiul mortuar a sosit 
în curtea palatului din București, unde după oficierea serviciilor religioase de către 
arhiepiscopul catolic Netzhammer, și după cel ortodox, publicul a fost îngăduit a de-
fila în fața marelui rege binecuvântându-l și luându-și adio. Deși directorul Fundației 
Universitare Carol I era prevăzut în orânduirea cortegiului ce urma carul mortuar, 
publicat în Monitorul Oficial, eu am fost reținut pe lângă inconsolabila regină Elisabeta 
ocupată încă cu răspunsurile condoleanțelor venite din toate părțile. În fine, joi 2/15 
oct., fiind hotărâtă transportarea la Curtea de Argeș, după serviciile religioase, cato-

13 Al. Tzigara Samurcaș, Memorii, vol. II, p. 67.
14 Raymund Netzhammer, Episcop în România, vol. I, București: Editura Academiei Române, 

2005, p. 534.
15 Ibidem.
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lic și ortodox, sicriul regal ridicat de pe catafalc și purtat pe umeri de aghiotanți, dr. 
Mamulea și de mine, după cum se vede în fotografie, a fost depus pe un afet de tun 
și pornit la gară, și apoi la Curtea de Argeș. Aici, după serviciul divin, săvârșit sub 
aghiazmătorul din fața intrării, rămășițele pământești ale regelui au fost coborâte în 
cavoul anume pregătit. După oficierea unei scurte slujbe aici, în fața membrilor înge-
nuncheați ai familiei regale, curtea a părăsit catedrala însărcinați a rămâne, până la 
definitiva pecetluire a cavoului, mareșalul curții, administratorul domeniilor regale, B. 
Ştirbey, ministrul Cultelor, I.G. Duca și cu mine. Golul lăsat de plecarea majestăților 
lor și a oficialilor a fost îndată ocupat de țărani din regiune, care voiau să pătrundă în 
biserică, împiedicând pe arhitect și ajutoarele sale de a aduce materialele necesare la 
zidirea boltei și închiderea cavoului. Ministrul Duca permițând unora din țărani să 
pătrundă în biserică, mulțimea rămasă afară începu să protesteze cerând să fie admisă 
în catedrală. Ofițerul de serviciu prevenit de mareșalul general Mavrocordat că nu pu-
tea stăpâni mulțimea, ceru voie să șarjeze spre a înlătura invadarea treptelor bisericii, 
adresându-mă țăranilor i-am îndemnat ca împreună să îngenunchem înălțând rugă-
ciuni de slavă în cinstea marelui nostru rege și pentru odihna sufletului celui ce s-a 
jertfit pentru propășirea și mărirea poporului său. Mi-amintesc și acum încordarea ce 
m-a stăpânit în clipa improvizării: parcă un curent electric mi-a străbătut întreaga fiin-
ță, zbârlindu-mi părul, atât eram de emoționat.Arhitectul italian mulțumit de a putea 
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încheia bolta cavoului, m-a îmbrățișat, iar ceilalți membri satisfăcuți de pașnica apla-
nare a conflictului16. A fost din parte-mi un neprevăzut pios omagiu public de adâncă 
recunoștință adus suveranului țării și prea generosului meu înalt protector.

Întors în biserică am fost izbit la lumina făcliilor, de silueta mândră a lui Barbu 
Ştirbey alături de figura mototolită a mareșalului și de neastâmpăratul «copil Duca», 
care se întreținea cu țăranii-alegători introduși «per nefas» în acele momente. Iar după 
pecetluirea cavoului, ieșind în bezna de afară, gloata țăranilor amestecată cu batalio-
nul de vânători regrupându-se spre plecare și clacsoanele nerăbdătoare ale automobi-
lelor dau imaginea haosului desăvârșit. Se simțea, de pe aici, că lumina farului de care 
țara fusese călăuzită aproape o jumătate de veac se stinsese de-a pururi”17.

,,Punând piciorul pe acest pământ sacru, am și devenit român”18. Asta a rostit, prin-
tre altele, Carol I în discursul său cu ocazia venirii în România, discurs care a stârnit 
emoția și credința auditoriului către noul său conducător, convingându-l că a fost cea 
mai bună alegere. ,,Cetățean azi, mâine, de va fi nevoie, soldat, Eu voiu împărtăși cu 
dumneavoastră soarta cea bună ca și pe cea rea”19. Cu aceste cuvinte se pare ca au 
rămas românii în minte, de vreme ce au venit într-un număr foarte mare la funeraliile 
celui care le-a fost conducător timp de 48 de ani căci, a fi prezent la o înmormântare, 
înseamnă a fi marcat de pierderea vieții cuiva. 

Duminică, 27 Septembrie 1914, la ora 8,20 a.m., Regele Ferdinand I și Regina Maria, 
însoțiți de Principele Carol, Moștenitorul Tronului, Principesa Elisabeta și Principesa 
Maria, urmați de suite, au plecat din Sinaia cu un tren regal, la București, unde au 
ajuns la ora 10.45 a.m.

Pe peronul gării Maiestățile Lor au fost întâmpinate de Președintele consiliului cu 
toți miniștrii, d-nii președinți ai Corpurilor legiuitoare, d. Administrator al Domeniilor 
Coroanei, prefectul poliției și comandantul pieței. 

După ce Majestățile Lor au vorbit în salonul de recepție cu persoanele prezente, au 
plecat în trăsurile Curții la Mitropolie, unde au ajuns la ora 11.15. La intrarea în biseri-
că Maiestățile Lor au fost primite de Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Primat, înconju-
rat de înaltul cler mitropolitan, care a prezentat crucea și Evanghelia. Apoi, s-a oficiat 
un serviciu religios pentru odihna sufletului repausatului Rege Carol I de către Înalt 
Prea Sfințiile Lor Mitropolitul Primat și Mitropolitul Moldovei și Sucevei, înconjurați 
de Episcopii eparhioți și Înaltul Cler mitropolitan.

Au luat parte la serviciul religios: domnul președinte al consiliului cu toți miniș-
trii, d-nii președinți ai Corpurilor legiuitoare, președinții Înaltei Curți de Casație și 
Conturi, foștii miniștri, înalții miniștri, înalții demnitari ai Statului, corpul diplomaric, 
ofițerii superiori și generalii din garnizoană, precum și multe alte persoane. După ter-

16 Al. Tzigara Samurcaș, Memorii, vol. II, p. 67.
17 Ibidem, p. 68.
18 Regele Carol I al României, Cuvântări și scrisori, tom I (1866-1877), București, 1909, p. 14.
19 Ibidem; vezi și Monitotul Oficial, nr. 102, din 10/22 mai 1866.
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minarea serviciului religios Regele și Regina au plecat la Palatul regal20. În aceeași zi, 
Ferdinand I avea să depună jurământul de credință în fața Corpurilor Legiuitoare.

Seara, la palatul regal, în marele vestibul al casei scărilor avu loc slujirea vecerniei 
funerare unde după spusele Arhiepiscopului Netzhammer, canonicul Wloczka a cân-
tat cu vocea lui puternică și totuși caldă antifoanele, în timp ce catolicii au cântat în 
două coruri versetele din psalmi. Au urmat apoi cântul Libera; la sfârșit s-a spus de 
cinci ori Tatăl Nostru, în genunchi și cu voce tare, în germană, iar după fiecare Tatăl 
Nostru s-a adăugat, după datina din străbuni a regelui cu origini germane ,,O Herr, 
gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm” (O doamne, dă-i lui odihna 
cea veșnică, iar lumina cea veșnică să-l lumineze). Solemnitatea funerară catolică a fost 
simplă și lipsită de fast, dar demnă, înălțătoare și pioasă. Ea a durat, după cum se do-
rise, cu puțin mai mult de o jumătate de oră. La solemnitate au participat, în afară de 
familia regală, aghiotanții, doamnele de onoare și personalul Curții. Bunul și bătrânul 
domn Knechtel a fost și el prezent, iar conform însemărilor lui Netzhammer, el dăduse 
dispoziții să fie așezate în jurul catafalcului stăpânului și prietenului iubit și venerat de 
toată lumea, cele mai frumoase flori21.

Nota cea mai caracteristică a nobleței sufletești a reginei Elisabeta, a putut fi ob-
servată cel mai bine la moartea regelui Carol, scria Sabina Cantacuzino în cartea de 
amintiri despre viața familiei I.C. Brătianu: ,,Lumea se întreba, unii cu curiozitate, cu 
îngrijorare alții, care va fi situația bătrânei Regine la curtea cea nouă. Prima ocaziu-
ne unde trebuia să se precizeze era la înmormântare. Regele murise subit noaptea la 
Sinaia. Fusese expus pe un catafalc de flori, fără draperii negre, în rotonda cu tavan de 
sticlă. La prima ceremonie era lume puțină, Regina asista, toți erau foarte emoționați și 
îngrijorați, Ionel și cu mine plângeam; pentru noi se mai rupea o legătură cu trecutul 
tatei. Pe urmă, la ridicarea corpului, Regina se urcă sus cu familia și câțiva intimi. Era 
trântită într-un fotoliu și dedea liber curs durerii ei stăpânită cu demnitate, cât fusese 
jos. La plecarea cortegiului spre gară, îl urmări din ochi după balcon cât se putu vedea.

Pe când se făcea ceremonia oficială la București, regina Elisabeta trecuse direct de 
la Sinaia la Curtea de Argeș și aștepta acolo corpul22. În biserică erau două tronuri, 
al regelui și al reginei. Când a intrat în biserică cortegiul, a găsit alături de groapă, la 
dreapta ușii, pe un scaun, pe regina Elisabeta, care lângă coșciugul soțului ei a urmărit 
slujba, lăsând perechii domnitoare jețurile oficiale – soluție plină de tact și de inimă 
care stârni admirația și înduioșarea tuturor’’23.

Comemorările care au urmat morții Regelui Carol I aveau menirea de fi readusă în 
memoria contemporanilor imaginea unui rege, devenită emblematică pentru România 

20 Ibidem, p. 34, vezi și Monitorul Oficial, nr. 147, din 29 septembrie 1914, Partea Neoficială, pp. 
7013-7020.

21 Raymund Netzhammer, Episcop..., vol. I, p. 537.
22 Sabina Cantacuzino, Din viața familiei I.C.Brătianu 1821-1891, ediția a II-a, București: Editura 

Universul, 1934, p. 200.
23 Ibidem, p. 201.
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modernă. Alexandru Em. Lahovary spunea despre Carol I că a fost regele care ,,știuse 
deopotrivă să aibă curaj și să aibă răbdare, știuse să fie inflexibil și știuse să ierte. Dar 
mai presus de toate, știuse să iubească. Căci a iubit profund poporul acela necăjit care 
l-a chemat din depărtări și a cărui soartă a modelat-o în tăcere, ca un sculptor medieval 
lucrând decenii la o catapeteasmă”24.

Funeraliile sunt ocazii în care oamenii caută să își exprime apartenența la o comu-
nitate, de aceea, prin riturile funerare, grupul se regăsește și se reconfirmă ca atare 
căci, a lua parte la un cortegiu și a te conforma comportamentelor prestabilite este 
același lucru cu a figura o nouă coeziune25.

Funeraliile regelui Carol I au rămas întipărite în memoria participanților ca fiind 
unele impunătoare și demne, numeroși oameni venind să-și ia rămas bun de la primul 
rege al României. A fost nevoie chiar și de prezența poliției pentru a menține ordinea 
în rândul afluenței de oameni care doreau să mai vadă pentru ultima oară chipul re-
gelui. Din scrierile memorialistice am aflat și că funeraliile regelui Carol I au avut o 
adevărată pompă regească și s-au desfășurat întocmai dorințelor sale testamentare, iar 
acest lucru s-a datorat pregătirilor asidue pe care atît membrii Familiei Regale cât și 
prietenii apropiați din cercul regal, le-au efectuat pe parcursul a cinci zile de funeralii 
a marelui rege defunct.

24 Alexandru Em. Lahovary, Memorialistică diplomatică. Vol I: Amintiri diplomatice: Constantinopol 
(1902-1906), Viena (1906-1908), Iași: Editura Institutl European, 2009, p. 8.

25 Andi Mihalache, Mănuși albe, mănuși negre. Cultul eroilor în vremea Dinastiei Hohenzollern, 
Cluj-Napoca: Editura Limes, 2007, p. 29; vezi și Louis Vincent Thomas, Rites des mortes, Paris: 
Fayard, 1985, p. 16.
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Ceremonialul funerar al Regelui Ferdinand I al României

Covârșitorul eveniment al anului 1927 a fost moartea Regelui Ferdinand I. Deși 
preveniți prin cruda-i suferință, așa de nobil îndurată, consternarea n-a fost atenuată.

,,Cu o lună înainte (la 13 iunie), scria același Samurcaș, Regina mă chemă la 
Scroviște, în casa ce altădată îi amenajasem, ca să-mi împărtășească apropiata aștepta-
re a deznodământului ce-l pândea pe marele sacrificat, care, conștient de sfârșitul ce-l 
pândea, cu creștinească și împărătească resemnare, aștepta neînduplecata sentință a 
soartei.

Adânc amărâtă mai era regina și de drama provocată de Prințul Carol, căruia nu-i 
putea ierta de a nu fi ținut seamă de starea suferindului său părinte, și numai cuvinte 
grele, ce n-aș vrea să fie de mine eternizate avea Regina pentru cel mai mare dintre fiii 
Ei, care disprețuia înduioșătoarele scrisori ale îndureratului său părinte.

L-am văzut pentru ultima oară pe Suveranul victorios și voios de altădată, care-Şi 
plimba acum privirea tristă pe luciul lacului din față26. «Am îndurat și învins multe în 
viață, de astă dată însă sunt învins» au fost ultimele cuvinte regești.

Părăsind prea modesta retragere a Suveranului României întregite, Regina, cu ochii 
înlăcrimați, făcând aluzie la articolul ce-mi trimisese pentru C.I., îmi adaugă: vezi că 
am dreptate să susțin că «răbdarea», fără de sfârșit, atotînțelegătoare și atotiertătoare 
este adevărata leafă a regalității. Într-adevăr, la alte titluri de mărire și lealitate, I se 
poate adăuga Regelui și acela de Ferdinand îngăduitorul, răbdătorul!

La 20 iulie, răbdarea lui a luat sfârșit”27. Cu aceste cuvinte se încheie descrierea lui 
Samurcaș, în memoriile sale, despre adormirea în cele veșnice a Regelui Ferdinand I 
al României.

Scrierile memorialistice ale vremii, au reflectat subiectiv și sincer, impactul pe care 
l-a produs moartea regelui Ferdinand I în rândul autorilor memoriilor. Astfel, s-au 
scris omagii regelui defunct, încercând totodată să se aducă la cunoștință cititoru-
lui, atitudinea regelui în fața morții și calitățile lui de om și rege, de netăgăduit. În 
acest sens, Dr. C. Angelescu scria următoarele detalii: ,,Cu câteva săptămâni înainte 
de moartea Sa, în momentul când noul guvern depunea jurământul în castelul de la 
Scroviștea, L-am observat de aproape, voind să-mi dau seama cum se reflectează pe 
figura Sa, cele două sentimente de care ființa Sa era cuprinsă în acel moment: durerea 
Sa sufletească văzând moartea apropiată și sentimentul datoriei de îndeplinit. După 
desăvârșirea formalităților, Regele Ferdinand a stat de vorbă cu sfetnicii Săi, interesân-
du-se de stat și vorbindu-se despre situația țărei în cazul unei eventuale vacanțe a 
Tronului. Deși simțea, deși își da foarte bine seama că în curând va muri, discuta și 
lua ultimele dispozițiuni de urmat, fără ca un mușchiu de pe figura Sa să tresară, cu o 
liniște și cu o stăpânire de sine, care m-a impresionat adânc. Tăria Sa de caracter, liniș-

26 Al. Tzigara Samurcaș, Memorii (1919-1930), vol. III , București: Editura Meridiane, 2003, 
p. 236.

27 Ibidem, p. 237.
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tea Sa sufletească nu se explicau altfel în acel moment decât printr-o profundă credință 
religioasă și prin curajul stoic al unui suflet ales, adânc pătruns de sentimentul datoriei 
de îndeplinit. Nici cele mai cumplite chinuri ale grozavei boale care L-a răpus, nici 
consciința de moartea apropiată, nu L-au putut turbura pe Regele Ferdinand de a-și 
îndeplini până în ultima clipă datoria Sa de Rege”28.

O variantă puțin diferită a ultimelor clipe din viața Regelui Ferdinand, o găsim 
în cronicile ,,neoficiale” ale Monitorul Oficial unde apare scris că ,,în ziua de Sf. Ilie, 
Miercuri 20 Iulie, la ora 2.15 dimineața, Regele Ferdinand I s-a stins din viață în dormi-
torul Său din Castelul Pelișor, Sinaia, în brațele Reginei, în prezența medicului Curții, 
d-l dr. I. Mamulea și a surorii de caritate. Până în ultimele momente Maiestatea Sa și-a 
păstrat întreaga conștiință și a încercat din viață fără dureri. Ultimele Sale cuvinte, 
adresate M.S. Reginei, care Îl susținea, au fost: ,,Mă simt foarte obosit”. Apoi imediat 
au sosit membrii Familiei Regale: M.S. Regina Elisabeta, M.S. Regina Maria a Serbiei-
Croației și Sloveniei, AA.LL.RR. Principesa Mama Elena, Principesa Ileana, Principele 
Nicolae și A.S. Principele de Hohenlohe-Langenburg. Mai sosesc pe rând d-l minis-
tru al Casei Regale, Marea Doamnă de Onoare cu Doamnele de Onoare și Adjutanții 
Regali și Princiari de serviciu.

La ora 4 s-a instalat o gardă de onoare în camera mortuară (dormitor) compusă din 
adjutanți Regali și Princiari și ofițerii superiori din batalionul 1 Vânători de Munte. La 
ora 6 sosește preotul catolic însoțit de două maici și începe citirea de rugăciuni, de față 
fiind Regina Maria și Doamna de onoare de serviciu și adjutantul de serviciu. La ora 
6.30, Arhimandritul Mitrofor Dionisie, starețul Mănăstirii Sinaia, oficiază un serviciu 
divin în prezența Reginei Maria, a Membrilor Familiei Regale, precum și a Doamnelor 
de onoare și Casele civilă și militară. La ora 9,30 sosesc ceilalți demnitari ai Curții, 
împreună cu d-l medic legist dr. Minovici care a procedat imediat la îmbălsămarea și 
luarea măștii29.

La ora 11 Regele a fost îmbrăcat în uniforma regimentului 1 Vânători pentru că 
asta îi fusese dorința înainte de moarte: ,,Doresc să fiu îngropat în uniforma de general 
de cavalerie, deoarece în timpul acestui comandament am trăit cei mai fericiți ani din 
cariera mea militară”30. Apoi a fost așezat pe catafalc în holul Castelului Pelișor, în 
prezența Reginei și membrilor Familiei Regale, în timp ce starețul Mânăstirii Sinaia 
citea obișnuitele rugăciuni. Imediat s-a instalat o gardă de onoare compusă din ofițeri 
superiori din garnizoanele Sinaia și Brașov, așezați câte unul la fiecare din cele patru 
coifuri ale catafalcului, în ținută de ceremonie, acoperiți și cu sabia la umăr. Garda de 

28 G.N. Budișteanu, Regele Ferdinand I: mărturii contimporane, 1933, pp. 11-12.
29 Casa Regală a României în cronicile ,,neoficiale” ale ,,Monitorului Oficial” 1914-1924, vol. I, 

București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, p. 518; vezi și Monitorul 
Oficial, nr. 181, din 18 august 1927- Partea Neoficială, pp. 11067-11073.

30 Neculai Moghior, Ion Dănilă, Leonida Moise, Ferdinand I. Cuvânt pentru întregirea neamului 
românesc, București: Editura Metropol, 1994, pp. 26-27.
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onoare a continuat tot timpul zi și noapte, până la transportarea rămășițelor Marelui 
defunct la București31.

De la orele 14-17, populația Sinaiei defilează în fața corpului neînsuflețit al Marelui 
și iubitului lor Rege. În ziua de joi, 21 iulie a avut loc ultima slujbă religioasă oficia-
tă de Arhimandrit Mitrofor Dionisie. După slujbă, întreaga Familie Regală se retrage, 
după care sicriul este acoperit, învelit în purpură roșie peste care se așterne drapelul 
tricolor, fixându-se pe deasupra sabia încrucișată cu teaca și chipiul. În acest timp, în 
prezența Familiei Regale și a d-lui Președinte al Consiliului de Miniștri, D. Ministru al 
Casei Regale a remis d-lui Ministru de Justiție, asistat de secretarul său general, plicul 
cu testamentul ce-i fusese încredințat de către M.S. Regele Ferdinand I, procedându-se 
la deschiderea și citirea testamentului, care a fost semnat de toți cei de față.

La ora 11.50, în prezența Familiei Regale și a tuturor oficialităților de față, sicriul 
este luat pe umeri de către șase adjutanți regali și princiari și transportat din holul 

31 Casa Regală a României în cronicile ,,neoficiale” ale ,,Monitorului Oficial” 1914-1924, vol. I, 
București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, p. 519; vezi și Monitorul 
Oficial nr. 181, din 18 august 1927- Partea Neoficială, pp. 11067-11073.
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Castelului Pelișor, pe un afet de tun înhămat cu șase cai. La pornirea cortegiului, în 
fața Castelului Pelișor, o companie de onoare cu muzică și drapel, a dat onorul. Pe tot 
lungul parcursului, de la Castel și până la gară, pe ambele laturi ale drumului sunt 
înșirați pe un rând soldați la distanță de zece pași, precum și întreaga populațiune din 
Sinaia și împrejurimi, cu școlile, delegațiuni din județ și diferite corporații, cari desco-
periți și cu ochii înlăcrimați, aduc un ultim omagiu Marelui și Iubitului lor Rege. 

Până la București (Cotroceni) garda de onoare de lângă sicriu a fost făcută de către 
doi adjutanți în ținută de ceremonie, acoperiți și cu sabia la umăr, iar starețul mânăsti-
rii Sinaia cu un preot în odăjdii au citit rugăciuni32.

De la gara Cotroceni până la intrarea principală a Palatului (scara de onoare) se 
aflau înșirate detașamente din toate trupele din Capitală cu drapele. În mod perma-
nent, un preot ortodox și două călugărițe catolice au citit rugăciunile obișnuite.

Pe seară, corul societății muzicale ,,Carmen” a cântat două imnuri religioase în sala 
mortuară iar mai apoi a avut loc un serviciu religios oficiat de către Episcopul catolic 
Cizar, înconjurat de înaltul cler. Răspunsurile au fost date de corul călugărițelor bise-
ricii catolice din Pitar Moș33. 

În ziua de sâmbătă 23 iulie, de la ora 8 până la ora 20 a continuat fără întrerupe-
re defilarea populației Capitalei în jurul catafalcului. A doua zi, duminică, 24 iulie, 
s-a pornit spre mânăstirea Curtea de Argeș unde urma să aibe loc înmormântarea. Pe 
drum, în toate gările, preoții cu autoritățile, elevii școlilor cu drapele cernite și cu în-
treaga populație au ieșit întru întâmpinare cu flori și lumânări. Pe marginea căii ferate, 
în capul ogoarelor, sătenii așteptau trecerea trenului și după ce zăreau vagonul mortu-
ar se închinau și mulți cădeau în genunchi să se roage pentru Acela care le fusese ca un 
bun părinte atât în război cât și în pace.

La ora 17, când s-a oficiat serviciul divin la mânăstirea Curtea de Argeș, în sunetul 
tunurilor și al clopotelor, s-au oficiat slujbe religioase la toate bisericile din țară în fața 
autorităților civile și militare, la care au luat parte cu adâncă durere întreg poporul.

Tot astfel s-au oficiat servicii religioase în orașele mari din srăinătate ca: Paris, 
Londra, Roma, Genova, Washington, Geneva, Berna, Praga, Varșovia, Berlin, Viena, 
Sansebastian, Haga, Stockholm, Belgrad, Bled, Budapesta, Sofia, Varna, Vidin, 
Constantinopol, Salonic, Tirana etc.34

La înmormântare, au fost prezente foarte multe oficialități religioase, politice și 
militare românești ale vremii. Iar printre cei străini, s-a numărat Regele Alexandru 
al Serbiei, Croației și Sloveniei – soțul fiicei Maria – Regină a Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor. Spre surprinderea tuturor asistenților, regele Alexandru a făcut pe garda 
de onoare pe lângă catafalcul regal. Alături de rege și-au facut apariția alte două dele-
gații Sârbo-Croato-Slovene.

32 Ibidem, p. 522.
33 Ibidem, p. 523.
34 Ibidem, pp. 526-527.
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Moartea Regelui Ferdinand I s-a găsit reflectă în presa vremii prin numeroa-
se articole care anunțau tragicul eveniment. Iată câteva articole găsite în presa din 
Transilvania:

,,România a îmbrăcat haină de doliu. M. Sa Regele Ferdinand I, gloriosul nostru 
Suveran a închis ochii pentru vecie. Simbol al bunatății, al cumințeniei și al vitejiei, trei 
calități sufletești, care unesc între ele virtutea marilor domnitori, Ferdinand I a trecut 
în lumea drepților încărcat de glorie. Faptele lui au ilustrat cele mai demne pagini ale 
istoriei neamului. Încă din tinerețe a știut să se jertfească pentru binele și propășirea 
țării, a cărei mărire și fericire a prevestit-o și a încurajat-o”35.

În alt articol erau scrise următoarele: ,,Sătenii noștri îi vor păstra o veșnică recu-
noștință și vor avea pentru memoria Marelui Rege a Țăranilor cea mai adâncă vene-
rațiune. În fața rămășițelor Marelui Domn țara îndoliată îngenunchează și roagă pe 
Atotputernicul Să-L hodinească în împărăția celor drepți.

În același timp mai face o rugăciune: Să lumineze mintea celor chemați să aranjeze 
continuitatea domniei, să le liniștească sufletul, pentru a putea într-o solidă armonie, 
să dea acestei continuități soluția cea mai bună pentru ordinea și pacea internă”36.

,,Au căzut perdelele pleoapelor pe ferestrele ochilor regali. Cufundați muți în fu-
mul vinețiu al tăcerii evlavioase, cu toții stăm în genunchi în biserica durerii. Ceasul 
timpului său nu mai bate, tic-tacul inimii sale a încetat să răsune. Cripta istoriei îl pri-
mește cu lumina grea a fastului crepuscular. N-a murit un rege șters, cenușiu și neîn-
semnat ca atâția alți regi pe care memoria noastră îi ostracizează. A murit cel mai mare 
domnitor al Românilor”37.

,,Vestea morții Regelui a pătruns ca fulgerul de la un capăt până la celălalt al Țării: 
a murit Regele, marele nostru rege Ferdinand I și-a închis pentru totdeauna ochii. Şi 
durere mare, nemărginit de mare a cuprins sufletele celor șaptesperezece milioane de 
locuitori ai Țării.

Chemat în fruntea statului, în momentele cele mai grele pentru micul Regat dinain-
tea războiului, a știut să se identifice cu poporul român și aspirațiunile lui.

Deși descendent al unei familii străine de noi, a dat totdeauna și pretutindeni dova-
da că, deodată cu venirea sa în Țară, a știut să se lapede de tot ce-a fost străin într-în-
sul, devenind un bun român, cel mai bun Român.

A simțit ca nimeni altul grijile țării din cei doi ani ai neutralității; a suferit cu întrea-
ga suflare românească martiriul Neamului la Iași, pentru ca apoi tot el să fie Acela care 
a vărsat lacrimi de bucurie la întregirea Țării din 1918.

A trăit cu noi; S-a întristat de întristările noastre și S-a bucurat de bucuriile noastre.

35 ,,Ferdinand I. Doliul românismului”, în Patria, Cluj, anul IX, numărul 130, joi 21 iulie 1927, p. 
1.

36 Ibidem.
37 Sever Stoica, ,,În clopotul mortualâ”, în Patria, Cluj, anul IX, numărul 130, joi 21 iulie 1927, p. 

2.
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Când s-a suit pe tronul rămas fără stăpân după moartea marelui său predecesor, a 
promis un singur, dar mare lucru:

«Voiu fi bun Român !»
Şi România întregită de astăzi, fericirea tuturor Românilor de a se vedea strânși 

într-o singură țară, care este opera în primul rând a lui, este cea mai bună dovadă că 
s-a ținut de cuvânt.

Țara întreagă plânge astăzi la căpătâiul aceluia ce a fost Regele Ferdinand I”38.
,,Rămășițele Regelui tututror Românilor, fură transportate de la Sinaia, unde Şi-a 

dat ultima suflare, la Cotroceni-unde toată capitala, îngenunche cu sufletul și își lasă 
ultimele lacrămi, în fața mausoleului Său.

Sute de mii de oameni, au alcătuit o singură durere uriașă, un singur plâns sfâșie-
tor și un singur suflet, atunci când defilară prin fața catafalcului Regal, unde Regele 
își cobora sufletul Său, alături de acela al întregei și scumpei Sale Capitale, pentru a-i 
alina suferința colectivă”39.

Moartea Regelui Ferdinand I, Întregitor de Țară și Neam a fost plânsă, așadar, de 
toată suflarea românească, iar din articolele numeroase pe care le-am găsit, am putea 
spune că aceasta a fost mult mai circulată și anunțată de presa vremii, decât a fost cea 
a veștii morții predecesorului său, Regele Carol I. Stelian Popescu, jurist, om politic și 
ziarist român, povestește în cartea sa de Amintiri, scene impresionante de la funeraliile 
regelui Ferdinand I după cum urmează: ,,Am putut vedea în drumul făcut de cortegiu 
de la Sinaia la București și de aci la Curtea de Argeș cum plângeau prin diferite gări pe 
unde trecea cortegiul copii, femei și bătrâni pe acest Rege bun și blând care a avut noro-
cul să contribuie șă să prezideze mărirea țării lui. Nimeni nu uita că la suirea lui pe Tron 
când a depus jurământul a spus memorabilele cuvinte: «Voi fi bun român» și de ele își 
aduceau aminte toți cei cărora le lăcrimau ochii în momentul trecerii cortegiului”40.

Dacă moartea primului rege al României, Carol I, lăsa pe tronul țării un persoanj 
bine cunoscut românilor, îndrăgit și familiarizat cu țara sa adoptivă, sfârșitul vieții 
Regelui Ferdinand I avea să deschidă un nou capitol în istoria României, unul marcat 
de complicații politice și conflicte interpatinice. De aceea, funeraliile Regelui Carol I din 
anul 1914 și cele ale Regelui Ferdinand I din anul 1927, au cuprins un amalgam de sen-
timente, ritualuri, discursuri, valori, desprinse din scenografia vieții fiecăruia în parte. 

Multe lucruri despre personalitatea fiecărui rege în parte și despre situațiile poli-
tice și familiale în care s-au aflat pe parcursul domniei, le putem afla din testamentul 
și codicilul la testament pe care atât regele Carol I, cât și regele Ferdinand I, l-au scris 
în timpul vieții, dar și din ceremonialurile funerare de care cei doi regi au avut parte.

38 D.T. ,,Marele Rege Ferdinand I a murit”, în Viitorul Albei- organ al Partidului Național Liberal 
din județul Alba, anul II, no. 30, sâmbătă 23 iulie 1927, p. 1.

39 Marius Verbiceanu, Chr. N. Ştefănescu, Epopeea Regală: Carol I, Ferdinand I, Carol II: omagiu 
festiv închinat Majestății Sale Regelui Carol II, 1931, p. 48.

40 Stelian Popescu, Amintiri, București: Editura Albatros, 2000, p. 241.
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După cum am putut observa, ceremonialurile funerare ale regilor Carol I și 
Ferdinand I ai României nu au fost diferite în conținut, simboluri sau prezența unor 
importante personalități române și străine ale vremii. Ambii au avut parte atât de sluj-
be conform ritului catolic în care au fost născuți, cât și slujbe în cultul ortodox al țării. 
Impactul morții celor doi a produs un ecou sonor și în presa vremii, foarte multe ziare 
din România, dar și din afara țării, abundând în articole cât mai elogioase la adresa ce-
lor care au fost suverani ai țării. Totodată, vestea morții regelui Carol I din anul 1914, 
cât și cea a morții Regelui Ferdinand I din anul 1927 au avut și un răsunet internațio-
nal, Casa Regală a României primind nenumărate condoleanțe din partea unor șefi de 
state străini precum și din partea unor Case Regale ale Europei, cum de altfel o cerea 
și protocolul. Ceremonialurile funerare ale celor doi regi ai României sunt extrem de 
relevante, pentru că au scos la iveală personalitățile fiecăruia în parte și imaginea pe 
care aceștia au avut-o în timpul vieții, în mentalitatea colectivă a epocii. 

Ceremonialurile funerare au scopul de a omagia memoria celor decedați, iar cu 
cât grandoarea lor este mai mare, cu atât se arată importanța pe care acea persoană a 
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avut-o în societate și în viețile celor care i-au cunoscut. Până la urmă însă, indiferent de 
amploarea unui ceremonial funerar, după cum spunea și Cicero, viețile celor decedați 
sunt păstrate cel mai bine în amintirile celor vii. La fel, am putea spune că viețile pri-
milor doi regi ai României au rămas și vor rămâne permanet în memoria posterității 
atâta timp căt ele vor fi păstrate și povestite din generație în generație.




