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Istoria în durata lungă relevă o prezență constantă, o îmbogățire continuă, din ve-
chime și până astăzi, a ceremonialului, protocolului și etichetei, de la vîrful autorită-
ților politice și religioase. Ceremonialul și protocolul au consfințit regulile de stabilire 
a precăderilor, adică a ordinii ierarhice, a prerogativelor și privilegiilor, în activitățile 
politice și publice oficiale. Ele au reprezentat o retorică a puterii sacre și profane, o ma-
nifestare a prestanței și măreției acesteia. 

Ceremonialul și protocolul au avut, de-a lungul timpului, rolul de reprezentare 
politică, de armonizare socială, de ospitalitate, de expresie vie a simbolurilor, obice-
iurilor, tradițiilor și ideologiilor oficiale. Constituite în timp, ca expresii fidele ale ideii 
imperiale bizantine, ceremoniile s-au dezvoltat din cultul împăraților romani, dar cu 
transformările, impuse de creștinism. Pentru bizantini, ritualurile grandioase aveau 
menirea de a înălța sufletul omului către Dumnezeu. Măreția lui Dumnezeu, „măreția 
strălucirilor cerești”, spunea episcopul Porfiriu al Ghazei (sec. V), trebuia să fie oglin-
dită în măreția bisericilor bizantine, căci credinciosul intra în biserică așa cum ar intra 
în… Ceruri!1 Împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul (sec. X) scria, în lucrarea 
sa „De caeremoniis aule byzantinae”, că puterea imperială bizantină a fost exercitată 
în ritmul și ordinea divină, adică reproducea mișcarea și armonia, pe care Creatorul o 
imprimase cândva întregului Univers și Imperiu. Ceremonialul imperial bizantin ofe-
rea, în fața supușilor, imaginea măreață a împăratului și ierarhiei bizantine, iar prin 

1 Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria esteticii. Estetica medievală, vol. II, trad. S. Mărculescu, 
București: Ed. Meridiane, 1978, pp. 55-56.
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aceasta, îi făcea mai plăcuți și mai demni de admirație în fața poporului. „De caeremo-
niis” descria detaliile privitoare la viața cotidiană a Curții și participarea împăratului 
la sărbătorile religioase.2 

Literatura ceremonială tradițională relevă rolul important al ceremoniilor în legiti-
marea și omagierea autorității politice imperiale, regale sau domnești, însoțirea aces-
tora de evenimentele importante ale vieții publice. Această literatură arată că modelul 
monarhic exprimă o suită de valori morale și simboluri politico-religioase prestigioa-
se, care erau puse în act cu ajutorul ceremoniilor. Desfășurarea ceremoniilor nu a fost 
percepută identic, în orizontul politico-statal european, de aceea ele au stat la baza ri-
valitățile politice, diplomatice, religioase și culturale. Studierea disputelor protocolare 
aduce la suprafață aspecte profunde și implicații majore în viața internă și internațio-
nală, din timpurile medievale și până astăzi.3 

Desfășurarea ceremoniilor publice (politice, culturale, diplomatice, academice, re-
ligioase etc.) denotă diferențieri, particularități și specificități ale ordinii și respectării 
unor uzanțe, care s-au consacrat de-a lungul timpului. Ceremoniile, numite omagii, 
festivități, solemnități, ritualuri, fasturi au presupus o desfășurare de activități, stabi-
lite prin protocoluri, adică printr-o suită de reguli de disciplinare și oficializare a aces-
tora. Instituționalizarea protocolului a fost însoțită, nu numai de stabilirea unor reguli, 
ci și de numirea unor persoane specializate, care să se ocupe de buna lui desfășurare.4

Începuturile instituţionalizării protocolului în Ţările Române

Ceremoniile sau rânduiala învestirii și încoronării, a primirii oficialilor, desfășură-
rii unor activități politice, religioase sau publice au suferit modificări, în funcție de 
statutul domnitorilor, față de puterea suverană. Încoronarea domnitorilor a fost un 
ritual, în care sacralizarea religioasă a fost cuplată cu legitimarea politică. Ungerea cu 
mir a fost considerată o „îmbrăcare cu putere de Sus”, iar așezarea pe tron, o „întări-
re cu scaunul dreptății”. Reprezentările iconografice au surprins aspectele simbolice 
sacre ale ceremonialului înscăunării, în care un înger (mesager divin) punea pe capul 
domnitorului coroana, iar Iisus Hristos, reprezentat pe bolta Cerului, îl biecuvânta și 
îi preda documentul simbolic al învestiriii divine, care garanta legalitatea domniei.5 

2 De ceremoniis aulae byzantinae (Despre ceremoniile de la curtea bizantina) reprezntă o 
compilatie de scrieri vechi, în care se vorbeşte despre ceremoniile religioase, civile şi mili -
tare, de la Sfânta Sofia şi Palatul Imperial ori din alte părţi ale Capitalei bizantine.

3 Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII, Bucrești: 
Editura Academiei R.S.R, 1983, pp. 57-59. Vlad Sofronie, Ceremonialul de primire al suvera-
nilor, la curtea din Constantinopol..., Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga”, 2010, pp. 200-
205.

4 Raoul Génet, Traité de Diplomatie et de Droit Diplomatique, Paris, vol. 1, p. 327. Orest Tărâță, 
Protocol, ceremonial etichetă, Chișinău: Transparency International – Moldova, 2006, pp. 8-15.

5 Elisabeta Negrau, Cultul suveranului sud-est european şi cazul Ţării Româneşti, O perspectivă 
artistică, Iași: Editura Lumen, 2012, pp. 116-117, 119.
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Printre primele noțiuni scrise despre ceremonialul domnesc se numără operele 
parenetice (moralizatoare), precum „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
Teodosie” (1512– 1521). Aici găsim elemente referitoare la recrutarea dregătorilor, să-
vârșirea ospețelor, recepția solilor străini și multe altele. De exemplu, la ospețele dom-
nești exista un obicei consacrat, ce ținea de morala comportamentală: se mânca, se bea, 
dar nu era indicat ca domnitorul să-și „slobozească” mintea cu prea multă veselie, nici 
cu prea multă „întristăciune”.6 Îndemnul la prudență, la stăpânirea impulsurilor în 
comportamentul domnesc au avut semnificația unor gesturi de recunoștință față de 
Dumnezeu, dar și de menținere sobră a unui mister în privința caracterului deținăto-
rului puterii politice.

Letopisețele și cronicile românești sau turcești, documentele de cancelarie, repre-
zentările de pe frescele bisericilor, mențiunile călătorilor străini, jurnalele solilor și 
ambasadorilor, toate, ne oferă detalii semnificative, despre locul simbolurile politice 
și vestimentare ceremoniale. În Moldova, cronicarii Miron Costin, Nicolae Costin și 
Ion Neculce, iar în Muntenia, Radu Greceanu au relatat despre ceremoniile oficiale, 
la care au asistat în vremea lor. Literatura propriu-zis ceremonială a fost în centrul 
atenției, de pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, după 1691, când ieromonahul Hrisant 
Nottara, patriarhul de mai târziu al Ierusalimului7, traducea lucrarea „De oficiis”, a 
lui Pseudo-Codinos, la cererea stolnicului Constantin Cantacuzino. Această operă s-a 
dorit un îndreptar, pentru aplicarea regulilor de la Curtea domnească din Muntenia. 
Ea a circulat, în acelasi timp și în Moldova. 

O altă sursă pentru descrierea ceremonialului domnesc o constituie „Descriptio 
Moldaviae”, opera lui Dimitrie Cantemir. În capitolul „Despre obiceiurile vechi și noi 
la înscăunarea unui domn al Modovei”, Cantemir a descris protocolul ceremoniilor 
politice și religioase. Cărturarul a dat detalii importante despre ritualul consacrării 
Domnului țării, urmat de confirmarea Înaltei Porții. Opera sa dezvăluie ordinea de 
așezare a participanților la manifestări oficiale și religioase; ordinea de precădere a bo-
ierilor, cu indicarea dregătoriilor țării; modul de desfășurare a unor acțiuni de la Curte 
și multe altele. Cantemir a menționat o serie de rigori în privința vieții de la Curtea 
domnească. Printre acestea se număra și aceea că, în curtea interioară a reședinței 
domnești, nu avea îngăduința să intre nimeni călare. Tot de rigorile protocolare ținea 

6 Învăţăturile lui Neagoe Basarab, pentru fiul său Teodosie, Chișinău: Editura Litera 2001, p. 
176. Dan Simonescu, Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, București, 
1939, p. 31. C. Şerban, „Protocolul și ceremonialul diplomatic la curtea lui Neagoe Basarab”, 
în vol. Neagoe Basarab 1512-1521. La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti, 
București, 1972, p. 54. Emilian Manciur, Protocol instituţional, sine loco, 2011, pp. 3-10. Dan. 
Zamfirescu, „Primul monument al literaturii române. Studiu introductiv”, în vol. Învăţăturile 
lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, ediție de Florica Moisil și D. Zamfirescu, București, 
1970, pp. 24-28.

7 Cf. Revista Mitropolia Moldovei și Sucevei, Anul LI, nr. 9-12, sept.-dec. 1975. Nicolae Iorga, 
Bizanţ după Bizanţ, București: Editura Enciclopedică Română, 1972 p. 231.
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și faptul că Domnul țării putea folosi masa de prînz, ca prilej de discuție cu invitații, 
boieri sau demnitari de seamă, dar la cina domnească nu puteau lua parte decât rude-
niile domnitorului; excepțiile se făceau doar în cazul unor persoane, care se bucurau 
de o prețuire aparte din partea domnitorului. Referitor la ospețele domnești, Cantemir 
povestea un detaliu important și cu multă semnificație: semnul de încheiere a mesei 
domnești era atunci când Domnul țării punerea pe masă șervetul. Imediat după acest 
gest Domnul se ridica în picioare, medelnicerul îi turna apă să se spele pe mâini și îi 
întindea un prosop să se șteargă, iar Mitropolitul aducea mulțumiri Domnului țării, 
pentru ospitalitate. După aceea Domnul își făcea semnul crucii de trei ori, se întorcea 
spre boieri și își lua rămas bun de la aceștia.8

Ceremonialul ospețelor domnești a fost relatat, nu numai de Dimitrie Cantemir, 
ci și de Paul de Alep, respectiv de logofătul Gheorgachi (1762), în unele dintre lu-
crările lor. Paul de Alep9 a lăsat descrieri din vremea lui Vasile Lupu (1634-1653) și 
Matei Basarab (1632-1654), iar Anton Maria Del Chiaro, secretarul lui Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714), a luat parte la ceremonii de la Curtea domnuilor munteni. 
În epoca fanariotă ceremonialul domnesc a cunoscut măsuri duble, de pildă, în cazul 
înscăunării, se săvârșea un ritual în seraiul turcesc și un altul la Patriarhia ecumenică 
sau Mitropolia Capitalei.10 

Unul dintre domnii, care s-au arătat interesați de o fixare a modului de desfășu-
rare a ceremoniilor de la Curte, într-un corp unitar scris, a fost Grigore Calimachi al 
Moldovei, în prima sa domnie (1761–1764). Pentru îndeplinirea acestei misiuni, l-a ales 
pe unul dintre logofeții săi, pe nume Gheorgachi, întrucât acesta cunoștea bine toate 
regulile, uzanțele legate de ceremonial. Gheorgachi a fost un cărturar moldovean, po-
vestitor talentat, care a lăsat o descriere de ceremonial importantă. Condica de obiceiuri11 

8 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, București: Editura Minerva, 1973, pp. 94, 233. 
9 Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia al lui Paul din Alep, arhidiacon, secretar şi fiu al 

Patriarhului Antiohiei Macarie III Zaim (1647-1672).
10 E. Negrau, op.cit., pp. 120-123.
11 Condică ce are întru sâne obiceiuri vechi şi noă a prea înnălţaţilor domni, care s-au făcutu din 

porunca prea înnălţatului, luminatului şi iubitoriului de Hs. Domnului mieu şi oblăduitoriului a 
toată Moldaviia: Io Grigorie Ioan Voevod, care s-au alcătuit şi s-au scris de mine prea plecata slugă, 
Gheorgache vtori logofăt aici în oraşul Eşului, la anii 1762 Noemvrie 5. Cuprinsul Condicii se referă la: 
„Orânduiala Domnii noao, Orânduiala boieriilor, Orânduiala mucareriului; Domniia Mării sale lui 
Grigorie Voevod; Orânduiala la zioa Agiunului Naşterii; Orânduiala în zioa Naşterii; Ţărămoniia 
ce să face la Sfete Vasilie; Orânduiala în zioa Agiunului şi în zioa de Bobotează; Alte obiceae vechi 
ce avea Domnii cei dinainte; Orânduiala în zioa Învierii; Ţărămoniia ce să face la Sfete Gheorghie; 
Orânduiala cându merge Domnul la Svităi; Orânduiala cându face Domnul Mitropolit sau Episcop 
cându moru; Rânduiala iarăşi cându face Domnul Mitropolit sau Episcop; cându face paretisis;  
Rânduiala divanului; Ţărămoniia ce să face la solii cei streini ce trec pin Eşi; În ce chip se 
adună Domnul cu Hanul şi cu Paşii cei cu trei tuiuri, cându trec pin Eşi la sarhatul lor; Al Mării 
tale mică, plecată şi dreaptă slugă, Gheorghie al doilea logofăt. Apud Literatura românească de cer-
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scrisă de logofăt a fost editată, pentru întâia dată, în 1846, în chirilică, de către Mihail 
Kogălniceanu, fiind reeditată cu caractere latine la anul 1874. Condica... a avut la bază 
anumite modele bizantine, dar s-a remarcat prin originalitate, prin detalii privind pro-
tocolul și aspectele etnografice și folclorice din epocă. Condica lui Gheorgachi constitu-
ie un izvor deosebit de informație istorică, referitoare la moravurile sociale si politice 
în secolul al XVIII-lea. 

Condica ce are întru sine obiceiuri vechi și nouă a prea înălțaților domni (1762), a fost 
împărțită în capitole, conținând orânduiala noii domnii, a boieriilor, mucarerului, 
ceremoniilor de Crăciun, Anul Nou (noile și vechile obiceiuri), Paști, de sărbătoarea 
Sfântului Gheorghe. Condica dă detalii despre protocolul primirilor la Domnul țării, 
despre numirile oficale în dregătoriile importante ale țării. Acea parte referitoare la 
instalarea și domnia lui Grigore Callimachi și la vizita făcută de Hamza Pașa la Iași 
constituie o cronică amănunțită și sistematică despre cotidianul domnesc. În Condică 
a fost specificată ierarhia precisă a dregătoriilor, deținute de boieri și alți slujbași, cu 
atribuțiile, rolul și locul fiecăruia la diferite ceremonii, precum și organizarea ierarhică 
a clerului, participarea acestuia la ceremoniile oficiale.12 

În legătură cu primirea oaspeților străini sau a soliilor, ca un amănunt protocolar, 
s-a remarcat acela care se referea la faptul că, sub influența practicilor de la Curtea 
Sultanului, locul de onoare (ce se oferea unui înalt oaspete musulman) era la stânga 
Domnitorului, iar pentru un oaspăete creștin, la dreapta lui. Ținând seama de impor-
tanța solului străin sau a unei alte personalități din afara țării, care vizita sau doar 
tranzita locurile românești, acesta era întâmpinat, la distanță mai mare sau mai mică 
de Capitală, de către emisari ai Domnului. Oaspeții importanți erau întâmpinați de 
la graniță și conduși la înapoiere tot până la frontiere, organizându-li-se popasuri de 
odihnă, în locuri anume pregătite. În cazuri deosebite, ca de pildă, cel al Hanului tătar, 
Domnitorul însuși ieșea în întâmpinarea oaspetelui. Între altele, Gheorgachi descrie 
ceremonialul servirii cafelei, intrat în obiceurile protocolare ale Țărilor Românești din 
secolul al XVII-lea: cafeaua era servită cu șerbet și ciubuc de fumat, așa cum era obice-
iul oriental.13 

Opera lui Gheorgachi a devenit un fel de îndrumar (vademecum), pentru cei desem-
nați cu organizarea ceremoniilor și sporirea importanței rânduielilor protocolare, în 
activitatea de la Curtea domnească. Această scriere a condus la înființarea logofeției de 
obiceiuri, ceea ce a constituit o consfințire a instituționalizării protocolului domnesc. 
La sfârșitul secolului al XVIII-lea rânduiala ceremoniilor după Condica lui Gheorgachi 

emonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. Studiu și text de Dan Simionescu, Literatura românească 
de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, București, 1939.

12 Ibidem, p. 75. 
13 Aceste vizite erau prilejuri pentru schimburi de cadouri, care puteau consta din casete şi 

vase de argint, cai de rasă, bijuterii, stofe şi blănuri scumpe, tutun şi altele. E. Manciur, 
op.cit., pp. 14-15.
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și instituirea logofeției de obiceiuri a ajuns, la scurt timp, și în Muntenia. La 20 iulie 1797, 
printr-un hrisov al domnitorului Alexandru Ipsilanti, s-a înființat la București, logofeția 
de obiceiuri, în fruntea acesteia fiind numit boierul Isac Ralet. Logofătul de obiceiuri deve-
nea membru de prim-rang al Divanului domnesc. Acesta era de față la acordarea dre-
gătoriilor, la desfășurarea ceremoniilor politice sau religioase, purta baston de argint și 
avea în subordine trei alți logofeți și 80 de slujbași.14 

În prima parte a secolului al XIX-lea, până la Unirea Principatelor (1859) și urca-
rea pe tron a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, activitățile protocolare au respec-
tat tradițiile de ceremonial consemnate, de-a lungul timpului, la curțile domnești din 
Moldova și Muntenia. Înscăunarea domnului Mihail Sturdza în Moldova (26 august 
1834), a oferit o imagine a protocolului impus de uzanțele vremii și a dat măsura or-
ganizării sistemului administrativ intern, din Modova, prin dispunerea în teritoriu, 
respectarea ierarhiei și eficiența în îndeplinirea poruncilor domnești. Totodată, des-
fășurarea ceremonială reflecta starea politică și socială a boierimii, care trebuia să-și 
definească poziția, în raport cu noua domnie.15

În organizarea Curții sale, domnitorul Alexadru Ioan Cuza s-a inspirat, în mai 
multe privințe, după modele europene occidentale, în special după cel francez. Rolul 
de a organiza punerea în practică a acestor norme de protocol i-a revenit generalu-
lui Theodor Cazimir (1839-1878), care avea demnitatea de mareșal al Curții domnești. 
Scopul modelelor ceremoniale a fost punerea în evidență a sistemului de reprezentări 
politice. Astfel, în materie de protocol, au fost adaptate uzanțele de la Curtea împăra-
tului Napoleon al III-lea, reunite sub titlul Ceremonial și tipărite la Paris, în februarie 
1860. Ceremonialul se referea la o gamă largă de reguli protocolare, începând de la mo-
mentul trezirii din somn a suveranului, continuând cu mesele, audiențele, primirea 
ambasadorilor străini, organizarea recepțiilor, a parăzilor, ceremoniilor de depunere a 
jurământului de către demnitari, a ținerii doliului și altele.16

Instituţionalizarea modernă a protocolului

Lunga tradiție a protocolului, în spațiul european și românesc a dus la sedimenta-
rea mentală și instituțională a unor reguli ceremoniale, care s-au dovedit creatoare de 
ordine, de armonie socială și de reprezentare politică. În secolul al XIX-lea s-a produs 
o mutație importantă în profilul protocolului, respectiv o modernizare a lui, în consens 

14 D. Simonescu, op.cit. pp. 248-249.
15 Arcadie M. Bodale, „Contribuții privind ceremoniile organizate pentru primirea și înscăuna-

rea lui Mihail Sturdza”, în Xenopoliana, XIV, 2006, 1–4, p. 33.
16 Împăratul Napoleon I (1814–1804) a fost un mare legiuitor în materie de protocol. Printr-un 

decret, emis în 13 iulie 1804, acesta a stabilt reguli detaliate de ceremonial şi protocol civil 
şi militar, precum şi ordinea de precădere, pentru toate domeniile şi pentru toate nivelurile 
de autoritate centrală şi locală. De la Napoleon a fost introdusă în Franţa şi preluată apoi de 
alte ţări, regula protocolară potrivit căreia ceremoniile militare se puteau face numai de la 
răsăritul şi până la apusul soarelui, nu în timpul nopţii E. Manciur, op.cit., pp. 15-16, 24-25. 
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cu valorile dreptului intern și internațional. Interesul pentru protocol și ceremonial, 
două elemente strâns legate între ele, a crescut simțitor și s-a armonizat, la nivel euro-
pean.17

Un ceremonial modern al Curții, care să pună în act ierarhiile, politețea și curtoa-
zia diplomatică, a fost legiferat, odată cu instaurarea monarhiei constituționale (1866), 
pentru prima dată în anul 1875. Atunci i s-a încredințat, de către Domnitorul Carol 
I, lui Theodor Văcărescu, în calitate de Mareșal al Curții, redactarea unei lucrări in-
titulate Ceremonialul Curții Domnești, apărută în 1876, și revizuită apoi în 1882, după 
proclamareea regatului și apoi din nou, în 1901. Scopul acestui demers a fost spori-
rea demnității și stabilității instituțiilor Statului român și a relațiilor acestuia cu cele 
europene. De altfel, la toate Curțile europene existau regimuri protocolare, bazate pe 
tradiții general europene, dar și specifice fiecărei dinastii. În cazul tuturor instituțiilor 
de protocol exista o persoană, care deținea funcția de Mareșal al Curții, care trebuia să 
vegheze la aplicarea corectă a tuturor regulilor de protocol, ce asigurau respectul față 
de rangurile și distincțiile politice.18

În raportul de prezentare, către Suveran, a proiectului întocmit de Th. Văcărescu, 
acesta sublinia statornicirea de norme, pentru activitățile protocolare. Mareșalul Curții 
sublinia că, „ceremonialul nu este ceva nou și necunoscut“, pentru Moldova și Țara 
Românească, acestea având, de multă vreme, reguli și obiceiuri fixe, pentru solemnități-
le publice, pentru serbările laice și bisericești, în care figurau Domnul și Curtea, cu oște-
nii și demnitarii statului“. El amintește, ca exemplu și argument, pe Dimitrie Cantemir 
și instituirea funcției de logofăt de obiceiuri. În sprijinul ideii că o instituționalizare a nor-
melor de protocol era necesară în vremea sa, Th.Văcărescu menționa că a studiat înde-
apropape uzanțele în materie de ceremonial, ale unor țări monarhice cu vechi tradiții, 
ca Anglia și Franța, precum și pe cele din Belgia, Italia, Portugalia, Olanda, Suedia și 
Danemarca. Ceea ce a constatat era că toate monarhiile constituționale de atunci po-
sedau reglementări și dispoziții legale, care stabileau ordinea și precăderea ierarhică a 
autorităților Statului, onorurile ce li se cuveneau în ceremoniile publice. 

17 Cf. Recherches historiques sur le service des cérémonies à la cour de France et dans les principales 
cours d’Europe, Paris: Hennuyer, 1857, pp. 5-6. Alain Plantey, Principes de diplomatie, Nouvelle 
édition, Paris: Pedone, 2000, pp. 209-210.

18 Reprezentant al unei dinastii nobile europene, caracter sobru și disciplinat Carol I a pre-
luat tronul unei țări aflate în criză, afectată în interior de neînțelegerile și diferențele de 
opinii dintre oamenii politici. Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-
1947), Vol. I, Carol I, București: Editura Enciclopedică, 2004, p. 145. Sorin Cristescu, Carol I. 
Corespondenţa privată (1878-1912), București: Editura Tritonic, 2005, p. 38. Sandra Gătejanu 
Gheorghe, Eticheta regală, prefață de Principele Radu al României, Bucureștii: Curtea Veche 
Pulishing, 2014, p. 15. Mădălina Nițelea, Ceremonialul de la Curtea lui Carol I de Hohenzollern 
(1866-1914), București: Muzeul Național Cotroceni, 2009, pp. 11-23. Memoriile Regelui Carol I 
al României, București: Editura Tipografiei Ziarului Universul, pp. 38-49. 
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Curtea Domnească era locul de reședință al Suveranului României. Serviciul Curții 
Domnești împărțindu-se în: Casa Civilă, Casa Militară a Înălțimii Sale Domnitorului și 
Casa Înălțimii Sale Doamnei.19

Casa Civilă cuprindea pe demnitarii Curții și persoanele care îndeplineau o „șarjă” 
(funcțiune), pe lângă persoana Domnitorului, Cancelaria Domnească, Administrația 
Curții și Intendența Palatului Domnesc. Aceasta includea pe demnitarii și persoanele 
cu atribuții la Curte, administratorii acesteia, personalul care se ocupa de funcționarea 
fundațiilor, de secretariat, arhivă și biblioteca domnească (apoi regală), consilierii pe 
diferite probleme. Casa Militară se compunea din adjutanți domnești și din ofițeri de 
ordonanță. 

Casa Înălțimii Sale Doamnei era compusă din doamne și domnișoare de onoare, 
precum și din șambelani, care îndeplineau servicii pe lângă Înălțimea Sa Doamna. 
Casa Doamnei (apoi a Reginei) era deservită de doamnele și domnișoarele de onoare, 
un secretar, o cititoare și o mare maestră a veșmintelor.20 

Mareșalul Curții și al Casei Domnești era cel mai înalt demnitar, cu misiunea de 
a exercita autoritate și priveghere asupra serviciului Curții. Mareșalul Curții primea 
și comunica celor răspunzători, ordinele Domnitorului, pentru ceremoniile, serbările 
și primirile care se petreceau la Curtea Domnească sau la oricare Curte, la care lua 
parte. Acesta priveghea observarea ceremonialului, asigura stricta pază a ordinii și a 
regulilor stabilite de Curte și exercita poliția interioară a Palatului Domnesc. Mareșalul 
Curții era organul Curții Domnești, pe lângă autoritățile publice și ținea legătura cu 
acestea, în tot ceea ce privea Curtea Domnească. Mareșalul Curții Domnești aproba 
programul audiențelor, acorda brevete și licențe furnizorilor Curții, organiza serbări-
le, ceremoniile și călătoriile Familiei Domnitoare. Mareșalul Curții era cel care angaja 
personalul și administra fondurile Curții, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor, avea un 
departament administrativ special. 

Maestrul de ceremonii, subordonat Mareșalului Curții, era considerat șeful proto-
colului. Între sarcinile care îi reveneau acestuia se numărau corespondența, evidența 
audiențelor și programul solemnităților, precum și stabilirea protocolului, specific di-
feritelor ocazii. 

Prefectul Casei Domnești era cel care dispunea de un buget, propus și supervizat 
de către Mareșalul Curții și se ocupa de întreținerea tuturor bunurilor, de gospodă-
rirea interioară a reședințelor și asigurarea confortului suveranilor, în reședințe și în 
călătorii.21 

19 Theodor Văcărescu, Ceremonialu Curţei Domnesci, a României, Bucuresci: Tipografia Curții, 
Lucrătorii Associați, 1876, pp. 4-5, 9-10.

20 Ibidem.
21 Liliana Manoliu, „Despre organizarea Curţii regale”, în Artă şi ceremonial la Mesele regale, un 

catalog al Muzeului Peleş, 2014, pp. 7-8. E.A. Buchman, Patru decenii în serviciul Casei regale a 
României. 1898-1940, Bucureşti: Editura Sigma, 2006, pp. 24, 25, 66.
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Organizarea Curții princiare mai cuprindea, pe lângă celelalte compartimente, bu-
cătăria și bufetul, al căror rol era clar delimitat. În cazul bucătăriei, principalul răs-
punzător de activitatea desfășurată era un bucătar șef, Ignace Goldberger, secondat 
de doi ajutori de bucătari, alături de aceștia funcționând un patiser și un responsabil 
cu gheața. Printre furnizorii, care erau prezenți la Curtea lui Carol I, se număra Casa 
„Capșa”, cofetarul Fialkovsky & Comp, băcanul Ioan Angelescu. Furnizorul era maga-
zinul englez W. Nathanson & M. Ornstein și firma Jules Bogusz, specializată în vânza-
rea fructelor de mare, brânzeturilor fine etc. Alți furnizori au fost negustorii Adhemar 
Labouret și Adolphe Fairon, care comercializau băuturi spirtoase, cognac și vinul de 
Drăgășani „la veadră”. Aceștia au fost renumiți în epocă, unii dintre ei deținând, mai 
târziu, și titlul de Furnizori ai Curții Regale.22

Ceremonialul Curţii Domnești a României

Ritualul ceremonial domnesc cuprindea regulile din locuința Suveranului, fie la 
solemnități și primiri oficiale, fie în serbări sau recepțiuni, care aveau un caracter pri-
vat. Ceremonialul Curții se compunea din reguli și forme stabilite prin tradiție și obi-
ceiuri, sau prin ordine speciale ale Înălțimii Sale Domnitorul.23 O importantă parte a 
ceremonialului domnesc se referea la solemnități și primiri oficiale. Ceremonialele 
cu care se primeau în audiență domnească agenții diplomatici și consulii generali ai 
Puterilor străine – acreditați în România – a fost stabilit prin ordinul Înălțimii Sale 
Domnul și publicat în Monitorul Oficial al Statului, cu nr. 2, din 4 ianuarie 1872. Acest 
ceremonial prevedea următoarele dispozițiuni: la sosire Agentul diplomatic trebuia 
să informeze despre venirea sa în țară, pe Ministrul Afacerilor Străine, fie printr-un 
secretar al Agenției, fie printr-o scrisoare. Ministrul Afacerilor Străine era cel care lua 
ordinelele Înălțimii Sale, pentru primirea solemnă la Palat. Ziua audienței era fixată de 
Înălțimea Sa, apoi Mareșalul Curții îl anunța despre audiență pe Ministru Afacerilor 
Străine, care, la rândul său, îl informa pe Agentul diplomatic. În ziua hotărâtă pentru 
audiență, un adjutant al Înălțimii Sale mergea la locuința Agentului, cu două trăsuri 
ale Curții și doi lachei în ținută de gală și-l conducea pe acesta la Palat. Adjutantul 
invita pe șeful de misiune să se urce în prima trăsură, la partea stângă a sa. Ceilalți 
membri ai Agenției luau loc în a doua trăsură. La Palat garda prezenta armele, în semn 
de onor. Agentul diplomatic era primit în capul scării de onoare, de către ofițerul de 
ordonanță. Adjutantul introducea pe Agent și suita sa în salonul de recepțiune, unde 
se afla Mareșalul Curții și Casa Militară a Înălțimii Sale. Adjutantul de serviciu, de 
pe lângă Înălțimea Sa, anunța Măriei Sale Domnul, pe Agentul diplomatic, spunân-
du-i numele și titlurile. După aceea, Agentul și personalul său erau invitați să trea-
că în apartamentul în care se afla Înălțimea Sa. Agentul diplomatic pronunța câteva 

22 L. Manoliu, op.cit., pp. 9-10. Vezi Scheffer Robert, Orient Regal. Cinci ani la Curtea României, 
București: Ed. Saeculum, Ed. Vestala, 1997, p. 156.

23 Th. Văcărescu, op.cit., p. 11.
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cuvinte protocolare și remitea scrisorile sale de creanță în mâinile Măriei Sale, care 
le depunea în mâinile Ministrului Afacerilor străine; apoi Agentul prezenta perso-
nalul său Înălțimii Sale. Când aceasta „concedia” pe Agent, acesta era recondus, cu 
același ceremonial, care prezidase sosirea sa. În timpul audienței Ministrul Afacerilor 
Străine se afla în partea stângă a Înălțimii Sale. Casa Civilă și Militară se așeza în urma 
Măriei Sale. După remiterea scrisorilor de creanță și terminarea recepțiunii la Înălțimea 
Sa Domnitorul, Agentul era condus în apartamentele Înălțimei Sale Doamna, de către 
Mareșalul Curții, care îl va prezenta acesteia. Pentru trimișii de un grad mai înalt, în 
ierarhia diplomatică sau însărcinați cu misiuni extraordinare, ceremonialul se stabilea 
în fiecare caz, prin ordinele Domnitorului.24 

Mareșalul Curții, Th. Văcărescu a descris în detaliu ceremonialul, pentru primi-
rea Trimisului extraordinar și Ministru plenipotențiar, Don Cipriano del Mazo y 
Gherardi, venit spre a notifica I.S. Domnitorului, suirea pe Tron a M.S. Alfons XII, 
Regele Spaniei: „D. Cipriano del Mazo y Gherardi avendu a sosit în Bucuresci, Sâmbătă 1 
Februarie cu trenul de la 9 ore dimineața, D. Secretar general al Ministrului Afacerilor străine 
împreună cu D. Prefect al Poliției Capitalei vor adăsta sosirea Ministrului Spaniol în gară 
Târgoviștei. O trăsură a Curții, care va sta la dispoziția D. Cipriano del Mazo y Gherardi pe tot 
timpul șederii sale în București, îl va conduce la locuința care i s-a pregătit la Grand Hotel du 
Boulevard. Duminică, 2 Februarie, la ora 11/2 după amiază D. Cipriano del Mazo y Gherardi, 
Ministru Majestăți Sale Regelui Spaniei, va fi primit în audiență oficială de I. S. Domnitorul. 
Cel mai vechi în grad dintre domnii Adjutanți cu două trăsuri ale Curții în mare gală vor mer-
ge a lua pe Ministrul Spaniei la ospelul său, spre a-l conduce la Palat. Două plotone de gardieni 
călări, unul precedend și celălalt urmându trăsurile, vor forma escorta. Comandantul escortei 
se va ține la dreapta întâei trăsuri. La sosirea Ministrului garda de onoare a Palatului, cu musi-
că și drapel, va lua și va presenta armele, musica va cânta. Ministrul va fi primit în josul scării 
de onoare de un adjutant domnesc și de un oficer de ordonanță, iar în susul scărei va fi primit 
de D. Mareșal al Curții împreună cu Casa militară a I. S. Domnului, care vor întroduce pe tri-
misul extraordinar în apartamentele, unde se află Ministrul Afacerilor străine”.25 

Mareșalul Curții îl anunța Măriei Sale pe D. Cipriano del Mazo y Gherardi, iar 
Ministrul Afacerilor Străine îl prezentata oficial Înălțimei Sale. În continuarea cere-
monialului trimisul extraordinar prezenta Domnitorului scrisoarea Majestății Sale, 
Regelui Spaniei. În timpul audienței Ministrul Afacerilor Străine, Mareșalul Curții și 
Casa Militară domnească stăteau „înapoi” de Înălțimea Sa. După remiterea scrisorii de 
notificare, Del Mazo era condus în apartamentele Doamnei, de către șambelanul Curții 
și prezentat ceremonios Măriei Sale, de Ministrul Afacerilor Străine. În timpul aces-
tei presentațiuni M.S. Doamna era înconjurată de alaiul, compus din doamnele Sale de 
onoare. După săvârșirea audienței, trimisul spaniol era recondus la reședința unde era 
găzduit cu același ceremonial care a prezidat sosirea sa. Tot din uzanța ceremonială a 

24 Ibidem, pp. 12-16. 
25 Ibidem.
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făcut parte și marele prânz de gală, organizat la Palat, în onoarea Ministrului Spaniol, 
la care au fost invitați Mitropolitul primat al țării, Miniștrii, Președintele Adunării 
Deputaților și alți înalți demnitari ai Statului”.26

Deschiderea Corpurilor Legiuitoare și primirea adresei Corpurilor Legiuitoare

Acest ceremonial era deschis de către Înălțimea Sa Domnul țării, având următoa-
rele etape, descrise cu multe detalii de către Theodor Văcărescu: „La 11 ore de diminea-
ță se slujesc Te-Deum la Mitropolie în presența: D-lor Senatori și deputați, D-lor Miniștrii, 
Curții de Cassațiune, Curții de Compturi, Curților, Tribunalelor, autorităților administrative, 
militare și a consiliului communal. La ora 11 1/2 ore înaltele corpuri și autorități se întru-
nesc în sala ședințelor adunărei deputaților și ocupă: Curtea de Cassațiune a doua tribună 
în stânga Tronului, lângă cea diplomatică. Curtea de Compturi a doua tribună din dreapta 
Tronului. Curțile, tribunale și autoritățile administrative și communale, tribuna oficială în fața 
Tronului. Domni Senatori ocupă întâile bănci ale Adunării din dreapta Tronului, iar domnii 
deputați băncile din strânga Tronului și centrul. Pornirea cortegiului domnesc de la Palat se 
anunță prin 101 tunuri. La 12 ore Măria Sa Domnul, care este primit la intrare de birourile 
Adunărilor și de Miniștri, și precedat de casa sa civilă și militară, intră în sala ședințelor și se 
urcă pe Tron, încongiurat de Miniștri. Casa civilă și militară a Înălțimei Sale se aședă din-na-
poia Tronului. Locul liber se ocupă de oficerii superiori. Când se anunță intrarea Înălțimei Sale 
în adunare, toți asistenții se scoală în picioare. După cetirea Mesagiului Domnesc de deschidere 
Măria Sa Domnul părăsește sala adunării. Corpurile leguitoare procedează îndată la începerea 
lucrărilor, pentru care d-nii senatori trec în localul senatului. Biletele de intrare în sala adu-
nării, pentru această zi, se dau d-lor senatori și d-lor deputați, prin președința consiliului de 
Miniștri. Biletele pentru tribuna diplomatică se dau de către d. Ministru al Afacerilor străine, 
care face și invitațiunile d-lor represintanți ai puterilor străine a assista la această solemnitate. 
Biletele pentru tribuna officială și pentru cea publică se dau tot prin președinția Consiliului 
Miniștrilor. Ţinuta de rigoare pentru această solemnitate va fi pentru militari și corpurile cu 
uniformă, mare ținută, pentru d-nii civili, ținută de gală. Curtea de Cassațiune, rochie roșie”.27 
Descrierile Mareșalului Curții despre ceremonialul deschidrii Corpurilor Legiuitoare 
arată, nu numai ordinea ierarhică și disciplina ordinii politice, ci și măreția și eleganța 
rituală a Curții domnești. 

Senatul și Camera erau cele care prezentau Înălțimei Sale Domnului adresa de 
răspuns la Mesajul Tronului. Cele două Corpuri legiuitoare erau primite, fiecare în 
parte, cu următorul ceremonial: la ora fixată de către Înălțimea Sa, pentru primire, 
biroul Senatului sau al Camerei, împreună cu comisiunea însărcinată a prezenta Măriei 
Sale adresa, soseau la Palat, fiind escortate de un escadron de cavalerie. La intrarea 
cortegiului în curtea Palatului, garda prezenta armele, iar muzica întona imnul. Se 
crea astfel o atmosferă ceremonială măreață și elegantă, o formă de elogiere simboli-

26 Ibidem, pp. 17-19.
27 Ibidem, pp. 20-22.
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că a instituțiilor politice ale Statului. Birourile și commisiunile parlamentare erau pri-
mite în josul scării de onoare, de către adjutantul domnesc de serviciu și de ofițerul 
de ordonanță de zi. Apoi ele erau conduse în Sala Tronului, unde erau primite de 
către Mareșalul Curții domnești. După ce se anunța sosirea birourilor, Înălțimea Sa 
intra în sala Tronului, precedat de Casa sa Militară și de Mareșalul Curții. Măria Sa 
Domnul se urca pe Tron, Miniștrii se puneau în dreapta sa, iar Casa domnească în 
stânga Tronului. Apoi, Președintele Senatului sau al Adunării Deputaților înainta, 
până în fața Tronului, și dădea citire adresei Corpurilor Legiuitoare, după care o înmâ-
na Măriei Sale Domnitorului. Acesta o depunea în mâinile Președintelui Consiliului de 
Miniștri. Măria Sa, binevoia să rostească solemn câteva cuvinte, după care se retrăgea 
în apartamentele Sale. După primirea de către Înălțimea Sa Domnitorul, commisiunile 
parlamentare erau primite și de către Înălțimea Sa Doamna. Mareșalul Curții lua or-
dinile Măriei Sale și, după ce le comunica birourilor și senatorilor și deputaților, îi in-
troducea în apartamentele Înălțimei Sale Doamne. După săvârșirea primirii, birourile 
și commissiunile parlamentare erau reconduse în fara Palatului, cu același ceremonial, 
care a prezidat sosirea lor la Palat.28

Primirea la Curte a Corpurilor Statului și a autorităţilor constituite

Primirea la Curte a Corpurilor Statului și a autorităților constituite a fost făcută 
în ocazii speciale și prin ordinul Domnitorului.Th. Văcărescu ne prezintă o asemenea 
ocazie, petrecută la 8 aprilie 1868, dată care coincidea cu aniversarea nașterii Inălțimei 
Sale Domnului țării. 

Măria Sa Domnitorul, cu Casa Civilă și Militară, au asistat la orele 10½ la oficiul 
divin, care se celebra la Sfânta Mitropolie. La întoarcerea de la Mitropolie Măria Sa 
Domnul a primit, în apartamentele Sale, la orele 12, vizitele domnilor Miniștri. La ora 
1, de la amiază, Măria Se a primit în Sala Tronului felicitațiunile deosebitelor corpuri 
și autorități publice ale țării în următoarea ordine: Înaltul Cler al religiunei dominan-
te, Clerul celor de alte religiuni, Senatul, Adunarea Legiuitoare, Curtea de Casațiune, 
Curtea de Apel din București și tribunalul de Ilfov, Eforia Spitalelor, Ministerul de 
Interne și Administrația centrală. De asemenea, au mai fost primiți cei care reprezen-
tau Cancelaria Consiliului Miniștrilor, Administrația telegrafo-postală, Serviciul sa-
nitar și Corpul medical, Administrația închisorilor, Prefectura de Poliție a Capitalei, 
Prefectura districtului Ilfov. Mai erau de față Consiliul general și Comitetul perma-
nent al districtului Ilfov, Primarul și Consiliul Bucureștiului, împreună cu corpul 
comercial și notabilii suburbiilor, Garda orășenească. Ministerul Justiției, Ministerul 
Trebilor Strĕine, Ministerul Financelor, Administrația Casei de deposite și consemnațiuni, 
Comitetul de licuidație, Ministerul Cultelor și al Instrucțiunei Publice, Consiliul supe-

28 Ibidem, pp. 23-25. Din viaţa regelui Carol I (De un martor ocular), cu o prefaţă de J. Friedmann-
Nicolescu, Bucureşti: Editura „Cerma”, 1991, ediţia parţială, cuprinde doar textul 
corespunzător anului 1866, reprodus după ediţia românescă din 1909-1912.
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rior al instrucțiunei publice și corpul profesoral, în frunte cu rectorul și decanii de fa-
cultăți, Direcția Generală a Arhivelor Statului, Ministerul Lucrărilor Publice și Corpul 
tehnic. La orele 1½ a fost primit: Ministerul de Resbel, Statul-Major general, Corpul 
oficerilor de tóte armele. La orele 2, Măria Sa a primit în salonul verde pe domnii repre-
zentanți ai puterilor străine. Persoanele private, de orice categorie au fost înscrise la 
ofițerul de zi, la orele 12, până la orele 16.29

Înscrieri și „prezentaţiuni” la Curte, ţinuta de înfăţișare la Curte

Un loc important în ceremonialul domnesc l-a avut, nu numai suita de gesturi și 
activități protocolare politice, ci și protocolul vestimentar. Vestimentația ceremonială a 
reprezentat și ea o formă simbolică importantă în sublinierea importanței momentului 
celebrat și în desfășurarea oficială a ierarhiei politice. Prezența la ceremoniile dom-
nești nu era îngăduită oricui și oricând. De asemenea, în reședința domnescă se aflau 
registre, în care se puteau înscrie persoanele ce veneau să prezinte Înălțimelor Lor 
Domnului și Doamnei respectele cuvenite.30

Registrul de înscriere la Înălțimea Sa Domnitorul se păstra, de către adjutantul de 
serviciu și era depus în Salonul domnelor de onoare. Ținuta de rigoare la Curtea dom-
nescă, pentru oricare situație sau ocazie (audiențe, primiri, baluri și orice alte solem-
nități) era alcătuită, pentru bărbați, din: frac negru, cravată și mănuși albe (cu deco-
rațiuni), iar doamnele își etalau vestimentația elegantă, în ton cu moda de la Curțile 
europene. Când Curtea se afla în doliu, persoanele invitate sau admise în audiență, se 
prezentau, la rândul lor, în doliu, așa cum prescria ceremonialul. Militarii se prezen-
tau, întotdeauna în uniformă ceremonială, adică în ținuta prevăzută prin regulamente. 
Corpurile și funcționarii civili se prezentau la baluri și primiri solemne, „în mare ținu-
tă”, adică în cea mai solemnă și elegantă. Pentru ofițerii de orice grad, „marea ținută 
a uniformei” era obligatorie la baluri, prânzuri și orice alte serbări oficiale ale Curții. 
Pentru portul decorațiunilor vestimentare se stabilea, în principiu, că ele trebuiau pur-
tate la Curte, în mărimea și forma reglementară.31

Prezentările la Curte se refereau la șefii misiunilor diplomatice, care solicitau onoa-
rea de a-și prezenta soțiile, în fața Înălțimilor Lor. Ei se adresau Mareșalului Curții 
Domnești, pentru a mijloci solemnitatea primirii acestora. După ce Mareșalul Curții 
lua ordinele Domnitorului, „presentațiunea” se făcea, fie în audiență specială, fie la 
un prânz sau la o recepțiune de seară a Curții. Dacă prezentările se făceau la un bal al 
Curții, persoanele nou venite erau prezentate, de către soția decanului corpului di-
plomatic. În cazul când aceasta nu era de față sau când „presentațiunea” se făcea la 
un prânz sau la o serată, dama de onoare a Înălțimii Sale Doamnei era cea care făcea 

29 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 41-44. Jurnal. Carol I al României, vol. I, 1881-1887, Iaşi: Polirom, 
2007, p. 20.

30 Th. Văcărescu, op.cit., p. 79.
31 Ibidem, pp. 61-64.
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prezentarea. Pentru persoanele atașate la misiunile diplomatice străine în România, 
șefii misiuni, după ce notificau numirea lor Ministrului Afacerilor Străine, se adresau 
Mareșalului Curții și al Casei Domnești, pentru a mijloci prezentarea lor și a soțiilor 
lor la Curtea Domnească.32 Mareșalul Curții, luând ordinele Domnitorului, făcea „pre-
sentațiunea” la cea dintâi ocazie. Şeful de misiune prezenta, el însuși Înălțimei Sale 
Domnitorului persoanele, făcând parte din misiunea sa. În lipsa șefului de misiune, 
Mareșalul Curții era cel care prezenta pe toți invitații. Damele erau prezentate de către 
soția șefului de misiune și, în lipsa acesteia, de către doamna de onoare a Înălțimii 
Sale Doamnei. Pentru străinii „de distincțiune”, care doreau să fie prezintați la Curte, 
representanții diplomatici solicitau permisiunea Înălțimilor Lor, de a prezenta pe „na-
ționalii” lor, prin cerere, în scris, adresată Mareșalului Curții. Acesta lua înaltele ordi-
ne, pentru acestă „presentațiune”, comunica în scris representantului străin „de dis-
tincțiune”, care dorea să fie prezentat Înălțimii Sale Doamnei. Reprezentatul unei țări 
solicita acestă onoare, prin șambelanul Curții sau, în lipsa acestuia, prin întâia damă de 
onoare. Se putea întâmpla ca străinii să fie direct învitați la Curte și fără intervenirea 
corpului diplomatic. Funcționarii Statului, care urmau să fie prezentați Înălțimii Sale 
Domnitorul, obțineau acestă onoare prin mijlocirea Ministrului lor respectiv, care îi 
prezentau. Prezentarea lor la Măria Sa Doamna le era mijlocită de către un șambelan 
sau, în lipsa lui, de întâia damă de onoare a M.S. Doamna. Prezentarea soțiilor funcțio-
narilor Statului, la Înălțimmea Sa Doamna, se mijlocea de către doamna de onoare a 
Măriei Sale, care le prezenta ceremonios.33

Audienţe și petiţiuni la Înălţimile lor, Domnitorul și Doamna sa

Ritualul unei zile normale a lui Carol I era plimbarea de dimineață, după care prin-
cipele se îngrijea singur de corespondență. În restul zilei se întreținea cu miniștrii, fie-
care dintre ei prezentându-se la Suveran în mod regulat (o dată pe săptămână), timp 
de două ore. Periodic, inclusiv duminica, după un ceremonial, pe care însuși Carol I l-a 
instituit, acesta acorda audiențe cu caracter oficial sau privat la Palat, între orele 13.00 
și 17.00. Singura condiție riguroasă era ca respectivele persoane să se înscrie, în preala-
bil, pe lista aghiotantului de serviciu. Audiențele reprezentanților străini la Înălțimea 
Sa Domnul, erau un prilej excepțional de ceremonial. Aceste audiențe puteau fi oficia-
le, precum remiterea unei scrisori din partea unui suveran străin sau vreo altă misiune 
înaltă de felul acesta. Audiența se cerea, prin mijlocirea Ministrului Afacerilor Străine 
care, după ce lua la cunoștință obiectul comunicării cu care Agentul diplomatic era în-
sărcinat, îl supunea Inălțimei Sale și lua ordinele, pentru ziua și ora în care Domnitorul 
urma să primească pe Agentul diplomatic.34

32 Ibidem.
33 Ibidem, pp. 77-78. M. Nițelea, op.cit., pp. 65-75.
34 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 72-76. Mite Kremnitz, Regele Carol al României. Povestea unei vieţi, 

traducere din limba germană şi note de Roland Schenn, prefaţă de Prof. Dr. Sorin Liviu 
Damean, Bucureşti: Corint Books, 2014, p. 10.
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Pentru audiențele private și fără caracter oficial ale representanților străini, se 
cerea permisiunea și ordinele Domnitorului, prin mijlocirea Mareșalului Curții 
Domnești. Acesta comunica în scris ziua și ora, în care Agentul diplomatic urma să fie 
primit, în audiență privată. de Înălțimea Sa. În toate duminicile Domnitorul acorda 
audiențe, fără cerere specială, tuturor persoanelor, care se prezintau la Palatul regal, 
de la orele 1 la 3½ după amiază. Persoanele care doreau să fie admise la aceste audi-
ențe trebuiau să se presinte la adjutantul de serviciu, care să le înscrie pe o listă în-
tocmită special.35 Dacă aceste persoane doreau să prezinte petițiuni sau cereri în scris 
Măriei Sale, ele trebuiau deschise, cam cu cinci zile înainte, la Biroul Petițiunilor, de la 
Palat. Acolo li se eliberau petiționarilor o recipisă de primire, care trebuia să o înfăți-
șeze adjutantului de serviciu, în duminica, în care doreau să fie primite de Înălțimea 
Sa. Audiența putea fi verbală, adică se spunea verbal conținutul petițiunii sau cererii 
lor Domnitorului. 

Oricine dorea să obțină, în zilele din săptămână audiență la Înălțimea Sa Domnul 
trebuia să se adresese – cu cerere scrisă – la Mareșalul Curții, indicând adresa la care să 
poată să i se răspundă. Mareșalul Curții lua ordinele Domnitorului și le comunica apoi 
persoanei care solicita audiență. Ca regulă generală se specifica faptul că, în afară de 
cazuri excepționale, audiențele se puteau acorda în ziua solicitării, la ziua și ora când 
Domnitorul era disponil. Audiențele la Înălțimea Sa Doamna se obțineu prin mijloci-
rea doamnei de onoare. Aceste audiențe era lipsite de caracter oficial, Înălțimele Lor, 
Domnul și Doamna primind pe fiecare, în mod individual și succesiv.36

Audiențe în corpore, în mod ofcial nu se puteau acorda de către Înălțimele Lor 
la deputațiuni, delegațiuni, comitete etc. decât atunci când aceste făceau parte din 
Corpuri și autorități constituite ale Statului și aveau un mandat regulat, îndeplinit 
în virtutea unei legi. Cererea și obiectul audienței trebuia încunoștiințată, mai întâi 
– Ministerului respectiv sau autorității superioare, de care depindeau acele deputa-
țiuni, delegațiuni etc. Militarii, de orice grad și poziție ierarhică, aparținând Armatei 
permanente și teritoriale, pentru a solicita audiență la Înălțimea Sa Domnul, trebuiau, 
să obțină, în prealabil, autorizațiunea Ministrului de Război. Persoanele cărora le era 
acordată audiența veneau la Palat, la ora fixată și erau introduse în următoarea ordine: 
domnii, în camera adjutantului de serviciu, respectiv domnele, în salonul domnei de 

35 Carol I a refuzat, nu de puţine ori, să primească în audienţă persoanele care nu respectau 
ora fixată sau întârziau nejustificat. Un asemenea tratament a fost administrat şi celor mai 
cunoscute personalităţi politice, care nu se obişnuiseră cu protocolul rigid al lui Carol I. De 
altfel, M. Kremnitz povestea că, pe biroul din sala bibliotecii Palatului, acolo unde Carol I 
obişnuia să primească în audienţă, se afla o mică pendulă, care bătea la fiecare sfert de oră 
şi care reprezenta semnalul că timpul acordat respectivei audienţe luase sfârşit. Contrariat 
de lipsa de punctualitate a românilor, obişnuia să ofere drept cadou de sărbători sau cu alte 
ocazii câte un ceasornic. M. Kremnitz, op.cit., p. 10.

36 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 72-76. Jurnal. Carol I al României, vol. I, 1881-1887, p. 49.
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onoare. De acolo, în funcție de demnitate, erau anunate și introduse în apartamentul 
Înălțimii Sale Domnitorul sau al Înălțimii Sale Doamnei. 37

Petițiunile adresate Înățimilor Lor, Domnului și Doamnei se depuneau la Biroul pe-
tițiunilor, de la Palat unde se primeau de către oficțerul de ordonanță, care le trecea în 
registru și le elibera o chitanță de primire. Aceste petițiuni, pe lîngă obiectul cererii, 
trebuiau să cuprindă deslușit numele, prenumele, profesiunea și locuința petiționa-
rului. După ce aceste petițiuni erau supuse atenției Înălțimilor Lor, mergeau, cu dom-
neasca rezoluțiune, la Cancelaria Consiliului de Miniștrii, de unde petiționarii puteau 
lua rezultatul. Orice petițiune trebuia să fie scrisă în românește, petițiunile scrise în 
limbi străine nefiind primite la Biroul Palatului.38

Ritualuri ceremoniale la sărbătorile Curţii: 
zile de naștere, onomastici, prânzuri, baluri, serate

Ocaziile de sărbătoare la Curtea domnească erau numeroase și aveau la bază 
reguli protocolare. Cele mai frecvente erau serbările zilelei de naștere ale Măriei 
Sale, Domnitorul, la 8 aprilie, onomastica Măriei Sale, la 17 decembrie, onomastica 
Doamnei, la 24 aprilie și aniversarea suirii pe tron a Domnitoriului, la 10 mai. Toate 
acestea au beneficiat de o ritualizare religioasă, care legitima simbolic autoritatea și 
măreția Curții.39 Aniversarea zilei de naștere a lui Carol I era însoțită de următoarea 
ceremonie: o sută unu lovituri de tun anunțau în zori de zi Capitalei începutul cere-
moniei de aniversare. În Curtea Mitropoliei stăteau înșirate detașamente, din diferi-
tele corpuri ale garnizonei. La orele 11 se celebra un Te-Deum la Mitropolie, de către 
Mitropolitul Primat, înconjurat de Înaltul Cler. La acestă ceremonie asistau Miniștrii, 
Înalta Curte de Casațiune, Înalta Curte de Conturi, Primarul Capitalei, cu Consiliul 
Municipal, Înalți funcționari ai Statului și Ofițerii superiori, aflați în garnizoană, care 
nu erau sub arme. În cinstea zilei Domnitorului se organiza la Palat un mare prânz, la 
care erau invitate înaltele oficialități.

Prânzurile de gală și oficiale, care se dădeau la Curte, în diferite ocazii solemne, 
se făceau pe bază de invitații. Aceste erau trimise înalților demnitari și persoanelor 
„de distincțiune”, din ordinul Domnitorului, de către Mareșalul Curții domnești. 
Invitațiile cuprindeau, în afară de numele și calitatea invitatului, ora la care se dă-
dea prânzul și ținuta prescrisă la acea ceremonie. Prânzurile oficiale, date în cinstea 
Corpurilor Statului și înaltelor autorități, erau încunoștiințate prin bilete nominale, 
adresate invitaților, din ordinul Înălțimii Sale Domnitorul, de către Mareșalul Curții și 
al Casei domnești. Aceste bilete cuprindeau ziua, ora prânzului și ținuta de rigoare. La 
prânzurile domneștii, Mareșalul Curții prevenea persoanele desemnate să ocupe locu-

37 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 80-81.
38 Ibidem.
39 „Miercuri 8/20 aprilie 1881. Ziua mea de naștere nu e sărbătorită, din cauză că e Săptămâna 

Mare românească”. Jurnal. Carol I al României, vol. I, 1881-1887, p. 63.



242

rile de lîngă Înălțimile Lor, în ordinea prescrisă. În afară de anumite locuri prestabilite, 
nu se desemnau celelalte locuri, fiind stabilit că, la masa Domnitorului, toate locurile 
erau deopotrivă onorabile.40

În afară de recepția oficială din seara de 31 decembrie, se organizau la Curte o se-
rie de baluri, serate sau serbări. Mareșalul Curții și al Casei domneștii prevenea, prin 
„invitațiuni” scrise persoanele „de distincțiune”, invitate, din ordinul Înălțimii Sale. 
Unele serbări, neavând un caracter strict oficial, nu exista nici un ceremonial deter-
minat, pentru locurile și apartamentele în care trebuiau să se adune invitații. Singura 
regulă fixă la serbări era aceea că, intrarea în apartamentul particular al Înălțimeii Sale 
Domnitorul, nu era permisă nimănui. Invitații erau primiți doar în apartamentele „de 
recepțiune”. Când aceste serbări erau urmate de supeu (care se servea în sala mare de 
prânz a Palatului), invitații luau parte la supeu, în ordinea venirii.41

Doliurile Curții erau momente de mare încărcătură ceremonială, dată fiind și rigoa-
rea religioasă impusă momentului. Doliurile erau purtate, în urma încetării din viață 
a unui membru al Familiei domnitoare românești, a unui Suveran străin, a unui mem-
bru al unei case Suverane străine. Domnitorul ordona începerea doliului, de îndată 
ce se făcea oficial notificarea încetării din viață a unei persoane domnitoare sau rega-
le. Înălțimea Sa ordona doliul întregii Curți și stabilea timpul cât acesta putea dura. 
Domneasca deciziune era publicată în Monitorul Oficial al Statului, iar Mareșalului 
Curții era cel care notifica doliul Curți către corpului diplomatic, mai precis către de-
canul acestui corp, printr-un bilet adresat direct. Persoanele care veneau, în tipul do-
liului la Curtea princiară, erau, de asemenea, datoare a se prezenta în doliu. Doliurile 
Curți erau de două feluri: marele doliu și doliul ordinar. Cel dintâi se purta în modul 
următor: bărbații purtau haine negre, respectiv frac, cravată albă, mănuși negre, crep 
la braț, la rever sau pălărie. Damele se îmbrăcau în negru, cu crep negru și mănuși 
negre. Nu se purtau în vestimentație, nici un fel de decorațiuni. Militarii purtau crep 
la sabie și la braț. Funcționarii civili în uniformă purtau crep la spadă și la braț, și mă-
nuși negre. Doliul ordinar se purta de către bărbați, prin haine negre și mănuși negre. 
Damele purtau veșminte de mătase negră și mănuși negre. Militari și funcționarii civili 
în uniformă purtau crep la braț.42

Solemnităţi religioase. Investitura Mitropoliţilor și Episcopilor ţării 

Aceste momente festive au presupus un ceremonial aparte, care ținea seama de 
exigențele ceremoniale religioase. Un asemenea ceremonial a avut lor în 1875, cu oca-
zia Marelui colegiu electoral, prin care au fost instituiți (prin legea Sinodului Bisericii 

40 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 59-60. Masa de prânz se servea în sufrageria mare a Palatului, 
la orele 14.00, fiind prezente, aproape zilnic, câte 12 persoane, de obicei oameni politici, 
diplomaţi şi militari. M. Kremnitz, op.cit., p. 10.

41 M. Niţelea, op.cit., pp. 52-62, 65-68. Jurnal. Carol I al României, vol. I, 1881-1887, Iaşi: Polirom, 
2007, p. 63.

42 Ibidem, pp. 69-71. M. Nițelea, op.cit., pp. 84-90.
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naționale Române) Mitropolitul Calinic, al Ungro-Valahiei și Primat al României și 
Episcopul Iosif, ca Mitropolit al Moldovei și Sucevei. Ceremonialul religios de atunci 
s-a desfășurat astfel: în ziua de duminică, 15 iunie, la ora 13, a fost chemat la Palat 
Înaltul Cler, Miniștrii, senatorii, deputații, Înalta Curte de Casațiune, Înalta Curte 
de Conturi, Consiliul Comunal, Prim-președintele și Procurorul general ai Curții de 
Apel, precum și alți reprezentanți ai țării, pe lângă Puterile străine, aflați în Capitală, 
directori ai ministerelor, Comandantul general al Diviziei II teritorială, cu generali și 
colonei, șefi de corpuri, prezenți în Capitală. La ora 11 o trăsură domnească aștepta 
la Curtea Mitropoliei, la disposițiunea Înalt Prea Sfnților Mitropoliți. La ora 13 Înalt 
Prea Sfințiile Lor luau loc în trăsură, iar cortegiul pornea, de la Mitropolie în ordi-
nea următoare: în frunte se afla Prefectul poliției Capitalei, două plutoane de cava-
lerie, amândoi protoiereii Capitalei, trăsura cu Mitropoliții și alte două plutoane de 
cavalerie.43 La intrarea Mitropoliților în curtea Palatului, garda prezenta arma și mu-
zica militară cânta solemn. La peron, Înalt prea Sfnțiile Lor erau întâmpinați, de că-
tre un adjutant de serviciu și în capul scărei de onoare, de către Mareșaul Curții. De 
acolo erau conduși, de Mareșal și de adjutanții domnești în salonul roșu. Măria Sa 
Domnitorul asista la eveniment, în sala Tronului, și aștepta sosirea Mitropoliților, cu 
toți adjutanții și Mareșalul Curții. Măria Sa se suia apoi pe Tron, iar Ministrul Cultelor 
și al Instrucțiunii Publice conducea pe Mitropolitul Primat, din Salonul roșu, până în 
fața Tronului. Ceremonialul continua cu o altă etapă: Mareșalul Curți conducea pe 
Mitropolitul Moldovei și Sucevei și exarh al plaiurilor, până în fața Tronului; acolo ar-
hidiaconul Înalt prea Sânției Sale, care ținuse cărja noului ales, îl recomanda pe acesta 
la Mitropolitul Primat. În fine, cârja mitropolitană era înmânată Măriei Sale, iar din 
mâna acestuia o primea Miropolitului Moldovei și Sucevei, care mulțumea reverențios 
Domnitorului. După ce Măria Sa Domnitorul se retragea, Mitropoliții erau reconduși 
la Mitropolie, în aceeiași ordine și cu același ceremonial, care a prezidat sosirea corte-
giului lor la Palat. Cu deosebirea că, Înalt prea Sânțiile Lor erau însoțiți în trăsură de 
către Ministrul Cultelor și al Instrucțiunii Publice și de alții episcopi eparhioți, în trei 
trăsuri domnești, în care se mai aflau primarul Capitalei, precum și câțiva arhidiaconi 
și diaconi. În timpul inaltei ceremonii, toate clopotele Bisericilor Capitalei răsunau, în 
semn de solemnitate. La ușa Bisericii Mitropoliei, Mitropolitul Primat era întâmpinat 
de episcopi și spunea rugăciunea obișinuită la asemenea ocazie.44

La alegerea episcopilor de Râmnic, Roman, Buzău și Argeș, aleșii au primit înves-
titura tot cu un ceremonial specific. La orele 1 ¾ s-au prezentat la Palat Înaltul cler ce 
făcea parte din Sinod, miniștri, birourile ambelor Adunări legiuitoare, membrii Înaltei 
Curți de Casațiune, membrii Înaltei Curți de Comturi, Primul-președinte și Primarul 
Capitalei, Directorul Ministerului Cultelor, generali și colonei, precum și locote-
nent-colonei, șefi de corpuri prezeinți în Capitală. La ora 1½ trei trăsurile soseau de la 

43 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 26-27.
44 Ibidem, pp. 28-36.
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Curtea Mitropoliei cu Mitropolitul Primat și Mitropolitul Moldovei și Sucevei, precum 
și episcopii aleși. La ora 1¾ eminențele lor luau loc în întâia trăsură. În a doua trăsură 
se instalau episcopul ales la Eparhia Râmnicului și la stânga sa P.S.S. episcopul ales la 
Eparhia Romanului. În a treia trăsură sta episcopul ales la Eparhia Buzăului și la stân-
ga sa episcopul ales la Eparhia Argeșului. Cortegiul amintit pornea, de la Mitropolie, 
în ordinul următor: mai întâi prefectul Poliției Capitalei, două plotoane de cavalerie, 
trăsura cu eminențele lor Mitropoliții și trăsura cu episcopii aleși la Eparhiile Roman și 
Râmnic, apoi trăsura cu episcopii aleși la Eparhiile Buzău și Argeș. Alte două plotoane 
de cavalerie, comandantul escadronului de escortă și un maior, mergeau pe lângă tră-
suri. La intrarea în curtea Palatului a trăsurii eminențelor lor, Mitropoliții și Episcopii 
garda prezenta arma, iar muzica militară cânta un imn solemn. Le venea în întâmpina-
re un aghiotant de serviciu și, în capul scării de onoare, se afla Mareșalul Curții. Alaiul 
era condus de câtre un adjutant în Salonul roșu. Din acest apartament eminențele lor 
erau introduse în Sala Tronului, de câtre aghiotantul de serviciu. Îndată ce Mitropoliții 
se așezau în Sala Tronului, la locurile ce le erau anume destinate, se așezau în spatele 
lor, archidiaconii și diaconii. Măria Sa se suia pe tron, iar aghiotantul de serviciu îl 
întroducea pe Episcopul ales la Eparhia Râmnicului în fața sa, după care archidiaco-
nul Mitropolitului Primat îl îmbrăca cu o mantie, lua toiagul scaunului respectiv și îl 
recomanda Domnitorului pe noul ales. Măria Sa rostea câteva cuvinte, încredințând 
toiagul noului Episcop al Râmnicului. Ceremonialul se repeta și în cazul celorlalți epi-
scopi aleși. După săvârșirea ceremoniei de învestitură, Domnitorul se retragea, iar ala-
iul de mitropoliți și episcopi erau condus, la trăsurile cu care veniseră. Plecarea alaiu-
lui respecta aceeași ordine ca la venire, cu deosebire că în a patra trăsură a cortegiului, 
alături de Episcopul de Râmnic se aședa Ministrul Secretar de Stat la departamentul 
Cultelor, iar Episcopul Romanului lua loc în trăsură, alături de Episcopii Buzăului și al 
Argeșului. Pe tot percursul acestui cortegiu răsunau clopetele Bisericilor”.45

Marile sărbători religioase, de peste an: Sfîntul Vasile, Boboteaza, Sfintele Paști, 
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, Nașterea Mântuitorului

Ziua Sfântului Vasile a reprezentat în calendarul creștin româneasc cea de-a doua 
zi a Anului Nou; era ziua în care Domnitorul mergea la Biserică, înconjurat de Casa sa 
Civilă și Militară și asista la oficiul divin. Liturghia se celebra în Biserica Mitropoliei, la 
ora 10, în fața unei audiențe, din care făceu parte: Miniștri, Înalta Curte de Cassațiune, 
Înalta Curte de Compturi, Curțile și Tribunalele, Primarul, cu Consiliul municipal, 
Înalți funcționari ai Statului și ofițeri din garnizoană. Trăsura în care Domnitorul 
mergea la Biserică era escortată de un escadron de cavalerie. După serviciul divin 
Domnitorul mergea în apartamentele Mitropolitului Primat, unde primea „felicitațiu-
nile” Înaltului cler. După plecare, Măria Sa trecea în revistă trupele, înșirate în curtea 
Sfintei Mitropolii. În acea zi nu se țineau recepții la Palat, decât în mod excepțional. 

45 Ibidem.
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Pentru mesajele de felicitare, către Măria Sa, aghiotantul de serviciu punea la dispozi-
ție registre de înscriere ad-hoc.46

O altă sărbătoare mare creștinească, la 6 ianuarie, era Boboteaza, care prilejuia ser-
bări speciale. În ajunul Botezului Mântuitorului, Mitropolitul Primat, înconjurat de 
Înaltul Cler, sosea la Palat cu Sfântul Botez, pe la 11½. La intrarea Mitropolitului în 
curtea Palatului, garda de onoare prezenta armele. Mitropolitul Primat era primit în 
capulul scării de onoare, de către ofițerul de ordonanță și, la intrarea apartamentelor 
de recepțiune, de către adjutantul domnesc de serviciu. Acesta era cel care conducea 
pe Mitropolit în Salonul roșu, unde se îmbraca în odăjdii. Mitropolitul Primat, înso-
țit de Înaltul Cler, era condus de Mareșalul Curții domnești, în apartamentul, în care 
se aflau Înălțimele Lor și în care aceștia își făceau închinăciunea înaintea Botezului 
Domnului. La această ceremonie Casa Civilă și Militară a Măriei Sale asista, în mare 
ținută de gală. În ziua de 6 ianuarie, la orele 10 și jumătate de dimineață, Domnitorul 
însoțit de adjutantul de serviciu, escortat de escadron de cavalerie, mergea la Biserica 
Zlătari, unde înconjurat de Casa sa Civilă și Militară, asista la oficiul divin, de față cu 
Miniștri, de membrii Adunărilor Legiuitoare, Înaltele corpuri ale Statului, Primarul cu 
Consiliul municipal, Înalții funcționari și ofițeri din garnisonă. După săvârșirea sfin-
tei liturghii, urma procesiunea de la Biserica Zlătari, până la pavilonul, de pe malul 
Dâmboviței. Procesiunea se punea în mișcare în ordinea următoare: un detașament 
de jandarmi pedeștri, cu toate drapelele corpurilor din garnizoană, preoții cu sfintele 
icoane, urmați de Înaltul cler, după ordinul ierarhic, Prefectul Poliției, adjutanți dom-
nești, Mareșalul Curții, Domnitorul, Mitropolitul Primat, având la dreapta și la stînga 
câte 6 ofițeri, din diferitele corpuri ale garnizoanei. La pavilionul Dîmboviței se să-
vârșea sfințirea apelor. În momentul în care Mitropolitul punea Sfânta Cruce în apă, 
tunurile de pe Dealul Spirii dădeau obișnuitele salve.47

După terminarea ceremoniei, Domnitorul încăleca, pornea spre Bulevard, unde, 
având la stînga pe Ministrul de Război și înconjurat de Statul-Major General, primea 
defilarea trupelor garnizoanei, în frunte cu comandantul Diviziei II teritorială, care, în 
timpul defilării, se punea la dreapta Măriei Sale. Fiecare Şef de Corp, în timpul defilă-
rii trupei sale, se afla în dreapta Măriei Sale.48

La marea sărbătoare a Paștelui exista un ceremonial religios somptuos.Ținuta ce-
remonială a participanților trebuia să fie sobră, cu frac, cravată și mănuși albe. Se pur-
tau mănuși negre, doar în Vinerea Patimilor. În seara de Vinerea-Mare, Domnitorul, 
însoțit de Casa sa Civilă și Militară, mergea, pe la orele 7½ la Biserica Mitropoliei, 
spre a asista la sfânta ceremonie pascală. La această ceremonie se aflau miniștri, preșe-
dinți și membri ai Adunărilor Legiuitoare, Înaltele Curți de Casațiune și de Compturi, 
Tribunalele, Primarul, cu Consiliul muncipal, înalții funcționari ai Statului și ofi-

46 Ibidem, pp. 44-46.
47 Ibidem, pp. 47-50.
48 Ibidem, pp. 47-50.
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țeri superiori din garnizoană. La scoaterea Sfântului Epitaf și ocolirea Bisericii, de 
câtre toți cei de față se proceda în felul următor: clericii mergeau în față cu faclele, 
Prefectul Poliției Capitalei, adjutanți domnești, Mareșalul Curții, Clerul Oficiant, cu 
Sfântul Epitaf, iar procesiunea era însoțită de Domnitor, Mitropolitul Primat, Miniștri, 
Președinți și Membrii ai Adunărilor Legiuitoare, Înaltele Curți de Casațiune și de 
Compturi, Curțile și Tribunalele, Primarul, cu Consiliul Municipal, înalții funcționari 
ai Statului, cu ofițeri superiori. Un adjutant domnesc și doi ofițeri de ordonanță erau 
însărcinați cu privegherea strictă a ordinii prescrise, pentru procesiune.49

În Sâmbăta Paștilor, pe la orele 12 din noapte, Domnitorul urmat de Casa sa Civilă 
și Militară, escortat de un escadron de cavalerie, mergea la Mitropolie, la Sfânta Înviere. 
Miniștri, Înaltele Corpuri ale Statului, Magistrații și Funcționarii asistau solemn la 
această ceremonie. Liturghia era slujită, de către Mitropolitul Primat, înconjurat de 
Înaltul cler. În momentul, în care, Mitropolitul exclama «Christos a Înviat» se anunța 
Capitalei, prin 101 de salve de tun, de pe Dealul Spirei, momentul solemn al încheierii 
ceremoniei. Conform vechilor tradiții, Domnitorul semna și punea sigiliul Statului, pe 
Evanghelia Sfântului Ioan. Domnitorul lua apoi în mâna sa, Sânta Cruce, în timp ce 
asistenții la ceremonie se închinau smerit în fața acestui simbol creștin. Detașamentele 
diferitelor corpuri ale garnizoanei stăteau înșiruite în curtea Mitropoliei, pe tot parcur-
sul ceremoniei Sfintei Învieri.50

Serbarea Sfinților Împărați, Constantin și Elena, de la la 21 mai, era considerată 
o mare sărbătoare „împărătească”. Importanța ei pentru Capitală era semnificati-
vă, întrucât Biserica Mitropoliei avea hramul Sfinților Împărați, Constantin și Elena. 
Ceremonial acestei sărbători era următorul: la ora 10 de dimineață se celebra lituri-
ghia, în Biserica Mitropoliei de către Mitropolitul Primat, înconjurat de Înaltul Cler. De 
față la oficiul divin se afla Domnitorul, Casa sa Civilă și Militară, Miniștri, Înalta Curte 
de Casațiune, Înalta Curte de Compturi, Curțile și Tribunalele, Primarul Capitalei, 
cu consiliul municipal, Înalți funcționari ai Statului și ofițeri de garnizoană, care nu 
erau sub arme. În curtea Mitropoliei erau desfășurate detașamente, din diferitele cor-
puri ale garnizoanei. După terminarea sântului serviciu divin, Domnitorul, însoțit 
de Miniștri și de Casa sa Civilă și Militară, făceau o vizită la Mitropolitul Primat, în 
Palatul Mitropolitan, unde erau întruniți toți membrii Înaltului Cler.51 

Sărbătoarea Căciunului, a Naștererii Mântuitorului, la 25 decembrie, era, de aseme-
nea, un prilej de mare desfășurare ceremonială. Pentru această sărbătoare creștină erau 
rânduite câteva momente importante: în ziua de 24 decembre la orele 11½ dimineața, 
Mitropolitul Primat, înconjurat de Înaltul Cler, venea la Palat cu sfintele icoane. La 
intrarea acestuia în curtea Palatului, garda prezenta armele, în semn de mare solem-
nitate. Apoi Mitropolitul Primat era primit în capul scării de onoare de către ofițerul 
de ordonanță și la intrarea apartamentelor de recepțiune, de către adjutantul domnesc 

49 Ibidem, pp. 51-54.
50 Ibidem. Jurnal. Carol I al României, vol. I, 1881-1887, pp. 62-63.
51 Th. Văcărescu, op.cit., pp. 55-56.
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de serviciu. Mitropolitul era însoțit de Înaltul cler și condus apoi de Mareșalul Curții 
domnești în apartamentele unde se aflau Înălțimile Lor. În această ambianță solemnă 
se făceau rugăciunile obișinuite în ajunul zilei Nașterii Mântuitorului. La această cere-
monie, Casa Civilă și Militară a Înălțimei Sale toată asistența era înveșmântată în mare 
ținută. La Palat, în cele trei zile ale Sfântului Crăciun, afară de un anume ordin, nu se 
țineau recepțiuni. Persoanele care doreau să-și prezinte felicitările lor, li se punea la dis-
poziție, de către adjutantul de serviciu, registrele de înscriere ad-hoc.52

Ceremonialul de Anul nou sau primirea Anului Nou

Sărbătoarea noului an calendaristic avea o semnificație religiosă, dar și laică. Cu 
această ocazie, Casa domnitoare ținea o „recepțiune” la Palat, în seara de 31 decem-
brie. Recepțiunea de Anul Nou era precedată de retragerea, de la Palat (în seara de 31 
decembrie, la orele 8) a garnizoanei, în acordul muzicilor militare. La acestă retragere 
asista Casa Militară a Înălțimii Sale Domnul, Ministrul de Război și Şefii corpurilor 
militare. La Palat se organiza, în vreme de seară, un bal, la care participa Corpul diplo-
matic, Miniștri, Membri ambelor Adunări Legiutoare, Înaltele Curți de Casațiune și de 
Compturi, Consiliul Comunal al Capitalei, Curțile și Tribunalale, funcționarii superi-
ori și șefii de servicii ai diferitelor ramuri ale administrațiilor publice, Armata, repre-
zentanții proprietății, ai comerțului și un mare număr de notabilități, din toate stările 
sociale. Față de alte ceremonii, la Anul Nou numărul, diversitatea administrativă și so-
cială era mult mai mare. Invitații se prezentau la Palat, pentru a omagia pe Domnitor. 

„Invitațiunile” pentru bal se făceau din ordinul Domnitorului, de câtre Mareșalul 
Curții, conform listelor alcătuite de fiecare autoritate și depuse la Cancelaria domneas-
că. Biletele de invitație conțineau, pe lângă numele învitatului, ora la care începea „re-
cepțiunea”, locul ce trebuia să fie ocupat de fiecare invitat în apartamentele Curții, 
ținuta în care urma să se prezinte invitații și intrarea, pe unde urmau să vină aceștia în 
Palat. Biletele fiind individuale, trebuiau arătate ofițerilor însărcinați cu primirea invi-
taților, spre a-i conduce în apartamentul ce le era destinat. La această „recepțiune” in-
trarea în apartamentul Domnitorului aparținea numai: șefilor de misiuni diplomatice 
și soțiilor lor, Ministrilor Statului și soțiilor lor, Președintelui Senatului, Președintelui 
Adunării Deputaților și soției sale, Primului Președinte al Curții de Casațiune și soției 
sale, Președintelui Curții de Compturi și soției sale, Şefilor misiunilor diplomatice ro-
mâne, aflate în concediu și soțiilor înalților funcționari ai Curții domnești. Domnitorul 
și Doamna își făceau intrarea solemnă în apartamentul, unde ținea balul, apoi treceau 
în Sala Tronului. Acolo era deja prezent cortegiul domnesc, format din: adjutanții 
domnești, Mareșalul Curții, doamnele Curții domnești, membrii Corpului diploma-
tic, miniștrii, Președintele Senatului, Președintele Adunării Deputaților, Președintele 
Curții de Casațiune, Președintele Curții de Compturi, Primarul Capitalei și toate per-
soanele de „distincțiune”, aflate în apartamentul particular al Domnitorului. În tim-
pul acestei recepții Senatorii și soțiile lor ocupau Salonul roșu, deputații cu soțiile lor, 

52 Ibidem, pp. 57-58.
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Salonul alb, ofițeri superiori ai Armatei, Salonul „gobelinilor” și ofițeri subalterni, în-
tr-un salon alăturat.53

Mareșalul Curții, Theodor Văcărescu ne prezintă o serie de alte detalii despre cere-
moniile Casei domnitoare, în legătură cu călătoriile, vânătoarea, sărbătoarea Moșilor, 
iar în Apendice ne oferă detalii despre Alteța Sa Regală, Carol August, Mare Duce 
moștenitor de Saxa-Veimar, ceremonialul primirii Alteței Sale Principelui Frederic de 
Hohenzollern, fratele Domnitorului Carol I, ceremonialul de botez și, apoi, de înmor-
mântare, ale principesei Maria.54

Preocuparea pentru consolidarea temeiurilor autohtone ale reglementărilor cere-
moniale arată că toate formele ceremoniale antrenau, într-o atmosferă solemnă, toată 
ierarhia Statului român și a clerului, în frunte cu Domnitorul. Cermonialul domnesc, 
descris de Mareșalul Curții, arată suita de reprezentări ale autorității instituționale, în 
ordine ierarhică, importanța majoră a gesturilor, simbolurilor, inclusiv vestimentare, 
în cazul tuturor formelor ceremoniale.55 

După câțiva ani de aplicare a ceremonialului Curții Domnești a României, 
Mareșalul Curții, Theodor Văcărescu a lansat, după proclamarea Regatului Romîniei, 
o nouă ediție. Aceasta a apărut în 1882, fiind intitulată „Ceremonialul Curții Regale a 
României“. Reglementările ceremoniale, întemeiate pe stricta ierarhie politică și insti-
tuțională statală și ecleziastică nu s-au schimbat major, în vremea Regatului României. 
Autorul a găsit de cuvință să prezinte în edițiile Ceremonialului exemple concrete de ri-
tual și protocol regal. Ceremonialului Curții Regale cuprinde reguli în privința reprezen-
tanților străini și ai membrilor corpului diplomatic, acreditați pe lângă Rege, precum și 
rigorile de protocol, pentru Corpurile constituite și autorităților Statului, care colabo-
rau cu Curtea regală sau erau chemate și se prezintau Majestățile Lor.56 Ca și în cazul 
Ceremonialului domnesc, cel regal respecta tradiția, ierarhia clericală și civilă, înalții ie-
rarhi ai Bisericii având întâietate față de autoritățile civile. În instituțiile Statului, pri-
mul în ierarhie era președintele Senatului, urmat de președinții Camerei Deputaților, 
Guvernului, Curții de Casație și Curții de Conturi. Foștii șefi ai guvernului erau în 
ordinea de precădere, înaintea miniștrilor în funcție, iar în cadrul cabinetelor, criteriul 
era vechimea în funcția de ministru, la data acțiunii protocolare sau la data intrării 
fiecăruia în cabinetul aflat în activitate. La sfârșitul veacului al XIX-lea și în secolul XX, 
formele ceremoniale au fost menținute, cu excepția unor mici adăugiri, adaptate noilor 
vremuri și noilor reglementări protocolare. 

53 Ibidem, pp. 37-40.
54 Ibidem, pp. 95-109. Unica fiică a Suveranilor Romăniei, Carol I şi Elisabeta, a fost principesa 

Maria, născută în 1870, care a murit la vîrsta de patru ani, de scarlatină. Jurnal. Carol I al 
României, vol. I, 1881-1887, p. 27.

55 Discursurile generalului Th. Văcărescu, 1868-1906, B. Mangâru, Bucureşti: Editura F. Göbl & Fii, 
1915.

56 Th. Văcarescu, Ceremonialul Curtei Regale a României, București: Tipografia F. Göbl, 1882, p. 
16. Vezi Zoe Cămărășescu, Amintiri, București: Casa Editorială Ponte, 2012, pp. 242-243, 248-
252. S. Gătejanu Gheorghe, op.cit., pp. 17-18. 




