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PREFAȚA.
Actele oficiale privitire la prima fixare şi stabilire a Armerielor
României se găsesc în două dosare ale Camerei Deputaţilor Și îu alte
două ale Senatului; ele încep de la 1965 şi se sfirşesc la 7877
Noembrie.
Am reprodus exact şi complect în acestă carte sus disele dosare
cu tite Planșele Froectelor câte prin desbateri sat propus şi sai cercetat până la admiterea celui definitiv.
Acest ultim proect a devenit lege şi sa promulgat la G Martie 71972
Zrin «Monitorul Oficial» No. 63.
Am mai reprodus, din desbaterile Senatului, de la zo Februarie 19 '90,
interpelarea ce a avut loc acolo în scopul de a se observa mai strict
pe viitor cerintele legei în ființă.
Acestea formeză istoricul din actele oficiale.
Asemenea am reprodus încă un dosar, acela al Comisiunei ad-hoc,
vumită de Minister, tot în anul 1990, în urma interpelări sus gise,
Comisiune însărcinată pe de o parte d'a cerceta mai de aprope uzul
sai mai bine dis abuzul ce se făcea în țară cu armele ei oficiale şi
da opina cine are dreptul da se servi de aceste insignii Nahonale ;
iar pe de altă parte dea studia cum sar putea complecta.și stabiii
în mod corect eraldic mărcile Yudetelor, Comunelor, Bpiscopiilor, etc,
Lucrarea

cerută sa făcut de acea

Comisiune,

dar nu sa predat

încă dosarul ei la Guvern nici nu sa publicat unde-va pentru moZivele că, pe când abia se terminase darea de stmă a Siudiilor cerute
Eraldica,
— Şt. D. Grecianu,

-

"IL
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PREFAȚA

sa schimbat Guvernul și membrii Comisiunei nu sait mal
îutrunat
Pentru a hi se putea supune împiedicările Hpărirei şi imposib
ilitatea
desenărei planșelor din causă de ipsă de fondurile ce
cerea desenatorii şi imprimeriale.
Vegend

însă că, acum, că ati trecut mal mul! ca dece ani de
atunci

fără ca cine-va să fi luat initiativa Pentru a se figura
desenurile
Proectate de Comisiune și a se putea presinta ele Guvern
ului sai fu
dhicului, în mod clar și lesne de înțeles ;
Vedend că starea actuală de părăsire a lucrărilor din dosar,
fără
sfampele necesare şi fără explicări, va face a se Zierde
în zadar
Studiul și lucrarea făcută ;

Vedend că nici de către alt cine-va Până astă-di nu sa făcut
vre-o

altă lucrare în materia
semnalat cu profuziune

acesta, în cât t0te inconvenientele câte s'a
la 1890 Brin interpelare şi s'ait apreciat de

Guvernul de atunci nu sai îndreptat încă de nimeni şi,
mai pre sus

de cât orl-ce;

Văgdend că, la tite ocasiunile, fie mică fie cele mal mari
şi mal solemne, pe care țara nOstră de-a avut, de la 1590 și până
acum, pentru

a scăte la ivdlă mărcile Naţionale,

se face noni cheltueii
rile de Înalți Osperă
ia cu vizitele lor, şi
$z Orașelor năstre la
îracest an 7900,

când a fost

chiar

Zrebuință

da

și luz, precum de exemplu, a fost la primicoronați din Zorile vecine care ati onorat Romă.
precum a fost da trimiterea stemelor Yudeţelor
marea Bzposițiune Universală din Paris din-

noi tot ca mai

"nainte,

fără

respectarea

de eraldică le-am presentat la vederea țărilor Apusulul.
Fentru aceste motive mam

regulelor

decis să dai căi la lumină acea lucrare

ce săcea ascunsă întrun dosar şi ne-publicată,
şi să adun la olaltă
pe lângă conținutul dosarelor oficiale sus mențion
ate şi pe acel dosar

al Comisiunei ad-hoc în întregul lui, adică chiar
cu acele Zlanşe
Proectate dar ne-desenate încă, care cereati o îngrijir
e mai specială.
Trebue explicat că, dacă sa dat locuri aci cu îngrijir
e şi da acele
șepte proecte

inutile

de Armerii

adică: Fig. 2 din Anexa Pag. 4;
și 6, pag.

77;

Fig.

ne-admise

de

secțiunile

Camerilor,

Fie. 3 și 4 din pag. 30; Pip. 5

7 şi 8, Pag. 48, întocmai aşa cum s'a dat Pentru

Proectul unic util care este votat definitiv de Senat şi Cameră cu
Mo.

9 de

la Pag.

49,

causa

nu este alta de cât că eram

dator să
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nu alterez Aciele, eram nevoit a reproduce în întreg și cu 10tă fdetatea cuvenită dosarele care există în archiva ambelor Camere Legislative.

De aceea nam făcul nici o schimbare alta de cât că am micșorat
desenele acestea 1ite întratât cât era de trebuință Bentru a încăpea
în pagine. Și nu făceam nică acesta dacă în dosarele de origină ale
Camerilor ele nu erai tote fărte mari peste măsură, adică de vro
5 ori mai mari de cât le-am reprodus și mar fi fost practic de a
se tipări întocmai așa precum se afla.
A rebuit să public 2 editiuni: Edițiunea cea de lux fiind colorată
ja tote planșele

diferă

de edițiunea

cu haşuri, şi acesta ne-aveud co-

lori de cât forțamente la 3 modele ne-eraldice, revine mai cftină, fără
însă ca să aibă

vro

inferioritate, căci hașurile

Dhică pe deplin tcte colorile,

ei vepresintă

şi ex-

cu ajutorul vocabularului ce conține la

sfîrşit.

|

Mai era nevoie pe lângă tote acestea şi de un vocabular eraldic
exphicativ, alcătuit întradins întrun limbagiă ne-uzitat încă la noi.
Am

cercat a îndeplini și lacuna

acesta, deşi a trebuit fortamente să

formez că și acel limbagiii necesar pentru materia de faţă, fiind-că
eraldica este o sciință cu totul occidentală și în deprinderile ndstre
din trecut noi un am avut câtuşi de puțin asemenea termeni speciali
Precum nică Eraldică nu am avut; dar, despre acestă din urmă ceSfiune mă voiii vosti mai cu desluşire prin Întroducerea ce urmeză.
Stefan 1.

Grecianu.

INTRODUCERE.

GENESA

ERALDICEI.

Încercarea de a da la lumină în anul de grație 1900 o Fraldică
Română, nu pste fi lucru ușor pentru nimeni, căci precum bine
vedem țâra Românâscă până la anul 1866 nu simţise încă nevoia,
ca Statele Occidentale, de a-și înființa acasă la dânsa acestă știință
cu regulile ei și de a o întroduce în ale sale obiceiuri,
In adevăr, ţările din Apusul Europei cele cu mult mai bătrâne
de cât Statul nostru, s'aii găsit nevoite încă de prin evul meziiă și
până pe la stirșitul secolului al XIII-lea, de a-și crea acâstă instituțiune,

pe

timpul Răzbsielor Cruciaţilor,

din

causa

imperisei tre-

buințe de a-și căuta și inventa mijlocul cel mai lesnicios, dar totd'odată

și cel mai

practic,

pentru

a admite nisce semne distinctive

ca să se serve cu ele la armatele lor, semne prin care să
sibil de a se distinge oștirile unele de altele şi de a face
pară confuziunile și nedeosebirile unora dintre cele-l'alte
câte ori se aflati împreună. Le trebuia lor neapărat să le
matele

lesne recunoscute

și neconfundate la îmbrăcăminte,

fie
să
ori
fie

podisde
ar-

Ja stea-

guri, la cai, la echipagiuri și la regimente în nenumeratele lor
rezboie şi călătorii ce făceau pentru același scop, cu multe glote,
prin

căi anevoidse

şi grei

și depărtate, pe ape și pe uscat, prin ţări streine
de străbătut, până să sosescă cu mari sacrificii la Ierusalim,

VI

INTRODUCERE

unde cu toţii mergeati ca să scape mormîntul lui Hristos din
mâna păgânilor.
Istoria r&sbâielor făcute de naţiunile creştine catolice contra păgânismului pentru desrobirea locurilor sfinte ne spune, prin scrierile din tâte limbile cunoscute de acele națiuni, cât era de
mare

învălmășela
pericul6să

acolo

pe

pentru

atunci

toți, între

și amestecătura
mulțimile

oștirilor

cât era de

de luptători care combăteat

în ne-stirşiți ani, aşa în cât nici nu-și mai puteai găsi morţii lor,
ba nici măcar pe cei vii nu reușeaii a-i recunâsce unii dintre alții,
nu numai cei din depărtare, dar adesea chiar şi pe cei de aprâpe
de
cil Şi, pentru a se feri de acele durerâse, păgubitore și vecinic
repeţite dar inevitabile cazuri 'şi-aii stabilit ei nişte anumite 7egu/e

din ce în ce mai clare și mai perfecţionate.
Aceste 7agule ai devenit începutul științei dise: Fra/dică și erai
bazate

pe anumite cofori ȘI Semne.
Călătoriile acestea le făceaii, în vecul

|
de mijloc, naţiunile

mai mari și mai civilizate ca: Germanii, Francezii, Spaniolii,
glezii și Italienii, prin îndemnul Papilor de la Roma.
Ei toți S'aă îndreptat

Marea Mediterană,
în

număr

ajuns

fârte

mai

ales

prin

plutirea

Enpe

pe unde să afla adese-ori amestecați la olaltă

mare.

uniformele,

spre Palestina,

cele

In

asemenea

ci le trebuia mai

împrejurări

multă

dar,

nu

deosebire

le

care

era

să

de

dea

înlesnirea și posibilitatea de a se vedea pe steaguri din depărtare
semnele distinctive şi ast-fel să sară saă să izbescă în vederea
ochilor fără împiedicare.
Ei toți

se găseau siliți vrând-nevrând să-şi văpsescă pavezile
scuturile fie-care cu colorile cele mai arătâse și mai aparente
pentru ca să pâtă străluci deslușit și luminos încât să nu-i pâtă
sai

pierde

din

ochi

nici

confunda

pe

unii

cu

ceilalți,

ci

toți

să

fie

ne încărcate

cu

recunoscuţi şi dovediţi dintre ne-număratele mulțimi de aliați și
chiar dintre vrăjmaşii veniți la olaltă din depărtate locuri. Şi,
fiindcă era din experiență dovedit că, pentru a fi mai străluci6se
scuturile,

trebuia

să

fie

cât

mai

simple

și cât

mai

figuri multe, apoi tocmai peniru motivul acesta s'a regulat ca scuturile cele mai vechi, care eraă acelea ale Regilor și ale
Capilor
de armate, să fie chiar acele care erai mai simple, pentru ca să
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se vadă mai clar de cât tâte cele-lalte, fiind ele şi mai bătătâre
la ochi și mai ușor de a se tipări bine în mintea fie-cărui om încât să nu

le uite,

De aceia se scorniră ca seme de tot soiul: lei, leopardi, aquile,
zgripţori, șerpi care să vedeau scriși colorați pe pavezele lor în așa
de mari. cantități; ba și a/fe semne precum: cruci diferite, paseri
voiajâre ciuntite, stele, luni pline saă luni noui, suvenire din izbîndi,

apoi monede amintind că ati prădat pe vrăjmași sai că ati plătit
ca otagii și alte figuri, ca: zmeii bazmelor și himere, devenite tâte
figuri adoptate

şi regulate în sciința B/azonală.

Ast-fel s'a născut
gere

un număr

trebuința de a se hotări prin comună

de figuri şi de

coloră sai smaite,

cele

mai

înţelearătâse

şi mai ușor de a se găsi pe ori unde și acelea sai primit şi sau
adoptat în ra/dică cu Gre-care zegule, cu învoirea tuturor Pop5relor câte făceaii parte

din

Aceste 7agu/e deveniră
escepțiune.

Așa

Cruciați.

generale și se recunoscură

de exemplu

cum

sunt

de toți fără

astă-di cifrele arabe

adop-

tate și cunoscute și citite de tâte popârele, tot așa sa hotărit să
fie și pentru Eraldică co/ori/e și regulile acelea citite, adoptate şi
recunoscute fără escepțiune de tâte naţiunile creştine civilizate.
Acele colo7i, puţin câte puţin aă devenit şi ele, prin combinații
între densele, un limbagiii universal, înțeles și citit cu înlesnire de
la mari distanțe și de atunci confusiunile ati încetat de a mai fi.
Aşa fie-care naţiune a devenit nedubios cunoscută,
Semnul fie-căreia a rămas ne-schimbat în colorile și embiemele sale
cele vechi în totă lunga durată a acelor opt r&zboie ale Cruciaţilor.
Dar aceste expedițiuni armate aă fosti întreprinse de la anul 1096 și ati

durat, grin îndemnul Fagilor Romei, până la al lor stîrșit, la anul 1291.
Toţi

cei-ce

ai luat

parte

la ele

puriaii

o czuce

peste vesmintele lor,
Ele n'ai putut scăpa Ierusalimul cum dorea
ai

stăpânit tot Mahometanii

mai

roșie pe

piept

creştinii catolici, ci

târzii locurile sfinte după

aceste

opt expedițiuni,
Ast-fel începu Fraldica.
Pop6rele

acestea întorcându-se

fie-care la matca

lor sub condu-

cătorii lor care erai așa dişii Cavalerii sati Nobilii, și mai ivindu-

VIII

li-se
cetul
nări
sală
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și unele trebuințe de detalii, ei ai mai desvoltat încetul cu însemnele primitive și co/orile întrebuințate, prin diverse combiși pertecționări, până ce regulile at devenit o știință univerutilă şi înțelesă de lumea întregă și sai conservat cu stric-

teță fără a se mai

altera în cursul

secolilor

ce s'aii succedat.

Ast-fel revenind ei în ţările lor cu pavezele colorate şi 'smaltate,
le conservaii ca apiiufiri și semne onorabile de ale lor isbînzi.
Pe
acești martori muţi ai suferințelor lor, ai silințelor și biruințelor
lor
îi spînzuraii Nobilii sus pe ale lor castele feodale şi urmașii
lor le
priveaă cu mîndrie ca pe nisce averi de moștenire ale neamului
lor,
dovedi de glorie şi de onâre pe care trebuiaă să le transmiță din
generație în generație întocmai ca și numele lor ilustru și ca
şi averile capului de familie.
Ă
Odată ce deveniră ereditare aceste semne, născu trebuința ca ele
să devină și fize și regulate, căci erai titluri ale familiei chiar,
Dar,
d'abia către stirșitul secolului al XII-lea începe Fraldica să-și puie
primele

7zgule

ale sale. Intr'al XIII-lea

secol

ele dar se desvoltară

şi nu se fixară definitiv de cât printral XIV-lea şi al XV-lea secol. Atunci aii fost timpi de înfiorire ai acestei Științe a d/azonului
și atunci a avut ea tâtă puritatea ei.
De atunci există semnele încă tot ast-fel până în dilele n6stre
la acele

popore,

ba încă

s'a

du-se trebuințele.
Ai

fost şi mireni

mai adoptat

şi alte zegu/e

înmulţin-

|
nobili

care

s'aă îngrijit de a'scrie

cărți pentru

a înlesni și explica prin semne bine studiate și combinate,
dar și
călugării, mai ales, ai perfecţionat sciința acesta prin detalii iscusite.
Acei eroi care întreprinsese luptele din acele vremi și își
jertfeai viața și averile pentru ideile mari şi generose adică:
Dunzne-

deirea, Vitejia, Sacrificiul, erai poeți în suflet și în inimă.
Atunci,
de la ei, sai născut Zmblemele şi Simbolele cavaleri
lor luptători.
Ei, întorşi în vetrele lor părintesci, n'a voit să
părăsâscă obiceiul

bătăliilor care dedeaiă gloria, ci continuati şi aci merei
între ei a
se lupta într'un mod pacinic şi inventară așa numitel
e întreceri pentru biruințe sai serbări publice și militare la
care cavalerii se luptai vîrtos în mod pacinic câte doi-doi, fie călări
cu lance sai sulițe,
fie pe jos cu săbii saă alte vechi arme uzitate
la dărîmări de-cetăți.
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Aceste

nobile

exerciții erat

privite

IX

ca o utilă urmare gimnastică

în ştiinţa strategiei, în mânuirea cu dibăcie a armelor de tot felul
şi în iscusința vitejiilor. Ele erai numite : Zozrnozs, Tournoiemeuts,

Mitterlichea fangenftechen.
Ele aveai loc în țarcuri închise
sati îndepărtate.
forte mare
pătase

iar

nu pe distanțe îndelungite

Aceste

întreceri

în lupte

rol în vi6ța

cavaerieă

şi multă

popsrele

de

atunci pentru

acele

între nobili
plăcere
privelişti

și
saă

aă jucat

un

pasiune

că-

spectacole,

Ele eraii tot-odată și niște întreceri în lux, în dibăcie şi în bărbăție pentru tinerime și mult pasionai și pe privitorii din popor.
Privirea lor nu era cu plată; ea era liberă dar bariera din prejur
era păzită,

Ar fi prea
une-ori luati
de cele dise
sângerse şi
a multor

lung
parte
&/inde
fatale;

de a se
în locul
(armes
ba chiar

spune aci că chiar şi capete coronate
de luptă (lice) și că se bătea cu arme
courtoises) care însă ati fost une-ori
ai costat averea și vița nu numai

nobili, dar și a nu

puţini Prinți suverani și Regi domnind

pe Tron!

A trebuit pentru stingerea acelor obiceiuri sai gusturi primejdi6se ca să vină chiar Papa, capul bisericei din Roma și să le
dea afurisanie (excomunicarea) pentru ca să le înfrîneze și așa mai
în urmă sa simplificat ea prin cei mai învețați reverendi părinți
catolici,

care

perfecționase

regulele

cele

mai

capitale

ale

acestei

ştiinţe, dar totuşi chiar așa, numai după mai multe mustrări și loviri, d'abia sau părăsit!
Sati urmat mai târdiii, sub numele mai blind de: Yoâtes alte asemenea spectacole și iară-și cu rele rezultate, până ce în sfirșit s'a
părăsit cu totul obiceiurile de lupte ale Nobililor cavaleri din acele
vremuri.
Ori care vor fi fost la început impertecțiunile Eraldicei, totuși
după ce sa utilizat şi s'a regulat ea, acelea ai trecut și ai dispărut precum am arătat; și bărbați înţelepţi ati studiat-o încetîncet, cu multă prevedere şi ai adus-o să devie o șfiinză folosiZOre încredendu-i, după ce s'a învechit, chiar imaginile tradițiunilor
istorice, paza îconti cu drepiurile moștenite ale patrie).
Sa făcut așa ca de la prima privire a scutului unui Stat, să se
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dea de îndată a înțelege fie-cui aceea ce
este scutul acela, căci
sa creat grin fie-care colăre, prin fie-care
Jigură, prin fie-care
semn, o întregă vorbire şi un șir de amiitiri
ale Zrecutului lui.
Să nu se cregă că acele feţe şi străluceli, că
acele păsări saă animale, luate unele din lumea reală, din eleme
nte, din natură, iar altele chiar din imaginațiune, să nu se dică
că acele inchipuiri pe
scuturi, eraă lucruri fără vro importanţă.
Din contra, scuz// a 2juns
a fi Cartea de Istorie de la început şi icona
vieţii de glorie a unel

națiuni,

a unaă Stai, a unul oraş, a unei armate,
a unui regiment, ec.
închipuire să purta cu mare cinste și
respect în fruntea ex-

Acea

pedițiunilor de tot felul. Ea să punea în
fruntea Palaturilor și asupra
peceților suveranilor. Insemnătatea lor dar
să pote lesne înțelege cât
a fost de mare, de interesantă şi de iubită
de fie-care popor. Pentru

aceea,

acele Imagine

chimea
de

sati Armoarii erai în veci conservate
după ve-

lor și ne-alterate, dar eraă și bine cunoscute
în fie care țeră

obștea

întregă

ca utile și indispensabile

pentru

suvenirile

vechi

și plăcute ce reprezintaă.
Și la noi de sigur ai avut peceţi vechi,
nu numai Voevodii
noştri, dar și Biserica și Prelaţii și Judeţele
și Orașele și toți Jupanii

sau

nobilii boieri aă avut pe ale lor,
dar nici ideie nu am avut de
stabilitate, de continuitate, de regule
, de colori, de vr'o însemnătate
simbolică, ci numai sadea pecete
nefixată prin nimic și adesea al-

terată, sai în parte sat în întreg, după
capriciul pecetarilor și absolut fără cea mai mică ideie de a avea
colori pentru peceți! A4mai simplu negru pe alb fără a se explic
a pentru ce este negru și

Pentru
chiar

ce alb şi tără alt de cât câte un
obiect saii o pasăre etc., ba
cu slove alfabetice une-ori, dar 7ci
odată cu acel HeZru si

alb eraldic cum este, de exemplu, scuzul
familiei strălucite de _Elo-

henzollepn,

Și să nu se crâdă

că numai

de acele Jeluri de semne

sus

menţi-

onate a avut misiune sciința blazonului
de a se îngriji prin regulile
sale, căci ea a câutat și să lege și
să cimenteze înalele drepturi îsZorice ale naţiunilor și ale corouti, şi
să înscrie Brin timbagiul săi,
moștenirile, sudeniile, Posestunile,
numele de familii și multe alte asemenea ceStiună de stabilitate a salva
gardat și a prolegiat Prin ale
sale imagini.
-
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Și popârele s'aii învățat şi s'aă deprins a sfinți tâte aceste drepturi scumpe şi strămoșesci ale lor, căci vecinic le vedeai în tot
locul şi le citeaii pe scuturi, deși nu erai scrise cu slove și cu cuacele

banale

vinte

câte

cât pentru

vorbiri

istorică, în exterior,

o deviză

era admisă de

nu

căci scrierea

eraldice,

iar nu

chiar pe scut.

II.
CAUZELE

CARE

NE

OPREAU
IN

Odată
credem
nostru

ce am
că
nu

este
a avut

DE

A

ADOPTA

BLAZONUL,

TRECUT.

arătat în trăsuri generale tâte

aceste preliminare,

locul

pentru

să

aceleași

vorbim

de

trebuințe

cauzele
și

nevoi,

și

care

pentru

ce

Statul
nu

a

putut în vechime să străbată și la noi acestă sfinză ufili ce unii
vecini ai noștri o adoptase,
Vom cerca a arăta mai jos cu deslușire și pas cu pas cum
Sai

petrecut

lucrurile la noi în țeră; cum

noi nu

am

avut

şi cum nică nu ne-ati permis împrejurările ca să adoptăm
în trecut; vom

vedea

ast-fel,

pentru

nevoie

blazonul

ce noi nici am avut habar

de

Eraldica celor-lalte state.
Cauzele aii fost multe, dar cele mai principale sunt următârele:
A.
Descălicătorea, după

Cruciade.

Statul fu electiv nu ereditar.

Acele opt răzbsie ale Cruciaţilor erati fapte și întîmplări care să
petreceau în locuri depărtate de noi; ele nu aveati nici un amestec
cu noi nici cu pămînturile nstre și încă mai puţin cu Voevodatele n6stre,

care nu eraii nici înființate încă pe atunci;

ele erat tâte

sfirșite cam pe timpul când Radu Negru Voevod (1290) abia trecea munții Făgărașului și descălica în Silvania nâstră — precum
Cronicarii ne spun —, pentru a întemeia aci dimpreună cu rudele
sale, Basarabii de dincâce de Carpaţi de pe malul drept al Oltului,
o fară

nouă,

statul nostru

al Muntenilor,

căci Moldova

licat încă și mai târdiă cu vr'o 60 de ani.

sa

descă-
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Prin urmare,

acele

călătorii

vestite

nu

ne-aă

găsit

pe

noi

ca

state organizate la gurile Dunării și nici a călătorit
acele națiuni
rezboinice pe la aoi, ci mult mai pe jos, pe Medite
rana şi pe ţărmurile ei mai cu osebire,
ŢZradiția locală a Făgărașului.
Despre reşedinţa din Făgăraș a lui Radu Negru
Vodă, ea este dispărută cu
totul, cel mai târdiă de pe la, al 17-lea secol, de
pe când istorica familie a Prinților Apafy zidi frumosul şi vechiul lor castel
care și astă-di se vede dominând orașul Făgărașiă și privind falnic peste
țara cu același nume de pe malul
stîng al Oltului. Înainte vreme el servea familiei
fondatre sus dise de reşedință domnescă, iar acum el servesce de
cazarmă pentru un batalion din Regimentul 50 de Infanterie.
Despre cel-lalt castel al Basarabilor însă,
tot de aci nu departe de Făgărași,
el este situat lângă satul Breza mai lipit
în munte, dar pe un deal de unde încă
mai falnică privire să găsesce peste sus
disa țsră, şi aici se mai află încă în
fiinţă temelii ; aceste ziduri antice și ruinate
din care, timpul nemilos, încă mai
găsesce ce să surpe și ce să dărîme în fie-care
an precum spun martorii tineri
și bătrâni, căci în bolta și girliciul pivniţei
sale astă-di cădută la pămînt să găsea acum 20—30 de ani un adăpost contra
ploilor, care nu mai este acum, A
rămas numai nisce negre ziduri cu o încă
mai negră gură spre adincime şi
puțini colți; să numesce şi localitatea Colţi-B
rezei din cauză de pietre naturale vecine.
Ruina este ascunsă întrun des stufiș unde
ochiul nu pâte pătrunde din depărtare cum era acum 15—20 de ani
pe o înălțime de 3—4 metri, acele rămășițe sfinte ale amintirilor nostre de
peste 600 de ani. În spate, ruina are isvoru apşorei
numit

Breza

care

în

paralelă

cu

altă

soră

a

ei numită

Sâmbăta,
curge spre Olt puţin mai jos de Făgăraș.
Fîntina este numită a lui Negru-Vodă
și deși "i lipsesce numai coșul, ea este încă
în bună stare; are împrejuru-i multe
buruieni înflorite care o împodobesc
și e săpată în dosul castelului și zidită
din pietre mici şi rotunde.
Delul castelului e măreț şi mindru după
cum să pote vedea pe aci alăturatul

tabloi al localităţei, iar adevăratul loc al castelu
lui este acela unde pe tabloă

să vede crucea figurată aci de mine într'ad
ins;
pomi roditori proprietatea Statului
Unguresc.

totul se află într'o grădină de

Noi, deși serveam cu bărbăţie și cu
credinţă, de Ia locul nostru,
ca creștini, aceiași siîntă cauză, ca
și €i, respingând pe păgâni, nu
puteam însă cunâsce nimic nici
de nascerea eraldicei în r&zbiele
lor, nici de desvoltarea acestei sciinț
e în urmă acasă la dinşii. Pe
atunci

dar,

rolul

nostru

tul vechei Dacie cucerit
porta Orientului și de a

nu

era

altul

de

cât

de

a lupta

în pămîn-

de stremoșii noștri la gurile Dunării,
la
fi zidul de apărare al vetrelor creșt
ină-

Anexa
la Pag. XII.
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tății din

Occident,

şi acestă

stintă

XIII

datorie

ca o sentinelă neclintită

cu bărbăţie ne-am îndeplinit-o.
Noi,

în

Statul

nostru,

cel

în veci zbuciumat

asemenea 7egu/e, care, după cum
trecutul cu viitorul cel supus
tate nu am putut avea, căci

şi ne-astîmpărat,

mai sus am dis, cimentiză şi legă

întimplărilor neprevădute, din fataliacea mult cunoscută zicătâre secu-

lară a strămoșilor noştri care de a pururea a înfierat constituirea
efemeră și greșită a Voevodatului nostru, ne-a spus'o în tot-d'auna
pe față că noi suntem: «Bună fzră dar că avem vea tocmelă.»
Noi, de la descălicătâre, adică de atunci de când am unit ambele
ț&rmuri

ale Oltului

vinovată

cugetare,

sub

acelaș sceptru, fără nici o rea Și nici o
ne-am lepădat de moștenirea de la Ti 7ou, căci

an credut că facem mai bine de a prefera în locul ei pe amăgitorul sistem de Alegere la Domnie, sistem fatal care di cu di tot
mai

tare

ne-a

desunit

între noi în loc

de ane

înfrăți, sistem

corumpendu-ne

cu desăvirșire ne-a aruncat în brațe

streine

robia

de

să

durerâsă

care

numai

Dumnedei

a

putut

care

şi în

ne scape

astă-di.

Părinți noștri vedeai și simţeai
Puterea
zeme

numai

turile
care

Statelor,

că vremile s'a

pentru

a nu

se pierde,

pe puterea

brută

sai

antice,

pe

trebue

schimbat și că

să nu

se mai raavuţie de pămînt și pe drep-

ci trebue să se mai sprijine și pe calități personale

mult valorâză,

căci acelea

pot

să ne

aducă tăria deplină;

dar

ele se dobindesc printr'o mai bună învățătură și cultură care se
numesce destoinicia de a Domni. Pentru aceste motive seriâse ai
judecat ei și, vrând-nevrend, s'aă hotărit să se unâscă împreună
rudele neamului Craiovesc din Oltenia, cu Basarabi cei-l'alți, Domnitori din Făgăraș, mai culți pâte, și mai destoinici decât dinşii.
Descălicătârea a avut scopul util și salutarii de a contopi de
bună

voie dreptul ambelor ramuri din familia Băsărăbească într'unul

şi acelaş mănunchiă
și

egal

pentru

fie-care

pentru viitor modul,
ștenire

pe care

la domnia
în

pe Tron.

ținutul

săi,

Dreptul lor fiind vechi
ei

ai preferat

să adopte

împăciuitor în aparenţă, al renunțărei la mo-

îl aveai fie-care

ramură până aci, și atunci de sigur

au jurat să-l preschimbe în Alegere pe vicță, după vrednicie.
Dar, renunțarea Basarabilor la moștenirea Tronului lor strămoșesc,
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nu a fost nejustificabilă ci a fost motivată: de un exemplu general
ce să dedea

pe

acei-timpi

de către cei mai mulţi Suverani din Eu-

ropa creștină și chiar de către acei din Orientul Europei.
Pe atunci încă casele suverane creștine Europene își stăpâneau
pămînturile

lor ca proprii

moșii şi strămoşii ale lor. Ei le împărțeau

între frați, ba chiar le dedeaii și de zestre la surori. Tot așă și
în
Dacia

s'a petrecut

și Knejii ajunsese a'și împărți pămînturile în mici

„Provincii, care le adusese slăbire.
Dar, sosi ceasul când să simţi că micșorarea ținuturilor, astfel subdividate necontenit, aducea nimicirea și că tăria sta din contra numai în unire și în alipire. De atunci suveranii cei înţelepţi începură
a părăsi

acel

obiceii

Tot așă și Herzegi,
dincolo

și de

din

vătămător.

Voevodi,

câce

de

Kneji și Bani. noștri Basarabi,

munte,

imitară

exemplul

de

dat și să gân-

diră şi ei a se întrăți cu țările lor vecine, care eraiă tot odată și
de

același cult religios ca şi dînșii, pentru a se întări mai bine,
atât
în contra păgânătății care îi amenința venind despre Răsărit,
cât și

în contra ademenirilor și îmboldirilor catolicilor furioși care nu
le
dedeai

r&paus

Pentru

scopul

despre

Apus.
acesta util se înfrățiră ei prin

pămînturile lor Și să

lepădară

de

Jegere cu
din acelaș
țeră nouă
Acâstă

Alegerea la Domuie, alegere însă numai dintre dînşi, cei
neam Ypazi, din drepta și din stînga Oltului, și făcură
cum ne spun Cronicarii.
|
sinceră și seri6să legătură, pe atunci credută bună de

ei, sa

moștenivea

respectat

la

tron fie-care,

întocuindu-o

prin

bună

Înfe-

și nu

s'a călcat mult timp de către nimeni, pe
s'a lovit în drâpta credință a religiei nâstre pravoslavnice:
de multe ori, neadormita și iscusita zizanie s'a cercat
a sparge
acestă legătură și o bună bucată de vreme nu a izbutit,
căci tocmâla nu s'a fost călcat. De aceia nici viciul ei nu s'a
putut cund6când

nu

„sce și dovedi de noi prin practică sai: cercare.
Mai

mult

încă,

în Evul

medii,

Cava/erii creştini de

rasa latină

din Occident, mai mult de cât ai noștri din Orient, se
sacri/icaă pentru femeia gândurilor lor căreia cerea protecție și favori,
ceea-ce
îi îmbărbăta

spre multe vitejii; părintii noștri însă, ceia ce ci aveai
mal prețios era pămintul strămoșesc și Legea lor pravoslau
nică şi pen

Ş

xa
„XV.

soția Radului Vodă

Negru

Basarab.

Ruina biscricei Sân-Nicoară din tîrgul Argeş a Dâmnci Marga,
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ru aceste bunuri

ei, mai mult.

de

XV

cât pentru

ori ce

alt pe

lume,

crai gala da se jertfi.
Radu Negru, Domnul nostru, perfect Cavaler și el și
consort fârte

iubitor, își slăvea şi el soțiea ca un adevărat
Cavaler al timpului
dar, la îndennările soției azingerore de a hi
7eligiune, €l nu

seu;

cedă de cât măsurat şi cu limită. EI i-a clădit
biserică catolică de.-

osebită pentru ea, dar pe a sa nu 'Şi-a schimb
at-o.
Legenda păstrată în graiul poporului despre
biserica Sân-Nicoară

din Curtea-de-Argeș
când

într'o

este următârea:

bătălie contra

Tătarilor,

se spune că Radu-Negru pleîntîrdiase

prea

mult

până

să

respingă pe vrăjmaș, In lipsa lui însă, Dâmna
Marghita (Margareta),

care fiind catolică

a voit să aibă

o biserică

după

legea

ci, a pus

să-i zidescă acestă clădire drept în fața Biseric
ei Domnesci, care
era Biserica Curţii lui Radu-Negru. Boierii însă
simțindu-se jigniți,

ne-fiind

obiceiul

pămîntului

ca alte neamuri

să-și clădescă biserici

aci la noi de o altă lege (rit), ei cu toți
s'a

la Domn

sculat şi ati mers

ca să se plângă de acest fapt.
Domnul aflând de așa ceva, de acolo de
la război, a jurat bo-

ierilor că îşi va omori
Dâmna

soţia unde

însă

a prins de veste
car cu boi spre Câmpu-Lung

de grabă, ca să nu fie ajunsă
cărui ape

erai

mari,

o va găsi

la a lui întârcere.

și, de frică, fugi peste nâpte într'un
pentru a se întârce la părinții ei şi

din urmă,

ea s'a înecat.

De

voind

a trece

un rit a

atunci riului aceluia "i-a r&-

mas numele de «<Aîu/ Dover».
Dăm aci şi o vedere a ruinelor sus disei biseric
i în starea ei
actuală, 1903, pentru neuitarea tradițiunei acestei
a; deși o altă tradiție dice că Radu, de bună voia lui, ar fi clădit
soţiei sale Bise-

rica acâsta

catolicescă

unde

să închina

Dâmna

sa Marga.

Subt el se crede că s'a plănuit marea Reformă a Descăl
icătârei
şi că subt el s'a și îndeplinit. De și actele scrise
nu le posedăm,

dar

faptele

ȘI, legătura
tore. Aşa sa
ales de Cler
Am făcut

probătâre

există,

după

cum

vom

vedea

mai la vale.

de atunci a devenit Lege-Obiceiii, tare şi convin
găfăcut Alegerea la Domnie Ze viftă a celui mal destoinic
și de Boierii zării.
acestă digresiune de la subiectul principal al dovedi
:

rei lipsei de Eraldică

de la noi în timpii trecuți, nu

fără

motiv, ci
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am

făcut-o

de

a mai

în scopul

de

tul nostru de Eraldică.
până

a

arăta

că,

pe

cât

timp

avea 7p0șfegire la fron, nu mai putea

acum

Şi

chiar așa

fără ea. Dar, r&ii nu

noi am

încetat

fi necesitate în Sta-

ni sa și întîmplat:

ar fi să cercetăm acum,

am

stat

dacă bine

am

trăit sait nu, fără ea?
Noi scim că, mai nainte de a apare la Carpaţi acele două Voevodate: Muntenia și Moldova, organizația n6stră socială și politică era bazată
a cărui

pe

demnitate

sistemul

militar,

era ezedizară

având

numai

în cap

Acești Kneji eraii din chiar casa Băsărăbâscă,
genealogie

istorică

trece

departe

peste

câte

între membri
timpi

un

Kneaz,

familiei

sale.

a cărei origină și

evului

de mijloc.

După Jornandes, <Zarabii nu pot fi considerați ca o castă, ci ca
«o veche tulpină glorissă și puternică din care se alegea după o
<ordine stabilită, Regii și mari Sacerdoţi ai Dacilor.» Dio Chrysostomul dice că: «Regii Dacilor se succedaii la Domnie după o
<ordine eredifară şi erai din familia cea mai de neam și mai glo«risă a Zarabilor». Așă și în Oltenia nâstră Craiovescii sa succesori
railor Romano-Bulgari, aveai în neamul lor moștenirea.
Aşă dar, noi care am schimbat starea monarhiei ereditare, adoptând n6ua tocmâlă cz alegere exclusiv numai dintr'un grup precizat şi restrâns de Jupani Basarabi de neam, tocmai noi nici o regulă
cum pretinde Blazonul nu am prevăzut și nici o garanţie pentru
păstrarea

adevărului

în descendență

nu am

introdus,

și, nu ne-am

temut câtuși de puţin că acel grup naturalmente trebuia să devie
alterabil din generaţie în generaţie | Luarea de cele mai seri6se
precauţiuni

ar fi fost tocmai

pentru

noi, încă

de atunci, mai nece-

sară de cât pentru toți cei-l'alți, ca să nu pătrundă streinii la cârma
Statului nostru, dar îgroranța și ne-prevederea năstră ne-a făcut să
nu pricepem acestă greșală pe care atât de scump am plătit'o mai
tirdiă,
A

venit

dar un timp

când

țera acâsta

nu

a mai putut avea pace

în sînul ei.

Din cauza acelui înșelător și nestabil soiii de ocârmuire întocmit
atunci, vedem din hrisâve cum încet-încet, la fie-care schimbare de
Domn se născea dovedi sângerâse și dese, că pohtele să aprindeat
fără

încetare

și din

ce în ce mai rău,
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Nu -numai fii și frații pretindeau să fie ei aleși, dar chiar și rudele de tste gradele se vicleneai, se prigoneai uni pe alți. Deși
eră mărginit acel drept de eligibilitate, dar cei ne- mulţumiţi de alegerea nouă se munceai îndată pentru răzbunare contra celor ce
izbutise și luptai să aducă chiar streini la Tron mai bucuros de
cât să steă rivalul lor la putere.

Vedem

bine cum

în veci bătrânii noștri boieri cu clerul împre-

ună,

să sileaă în tot-deauna să ţiie cumpăna între ci, prin sfaturi
bune, prin înțelepciune şi prin a lor moderaţiune, pentru a potoli

şi a înfrâna pasiunile Basarabilor celor tineri, în tâte ocasiunile
curs de aprâpe 400 de ani.
lată cum probăm aceea ce diserăm

mai

sus pentru

în

tâte timpu-

rile pe ordin hronologic. Incepem, fără a ține semă și de cei ce
lucra la întunerec, cu lista Pretendenților diși în deriziune Domuișori,

care n'ai isbutit; acestia sunt aceia care mai tot-d'auna sfârșai

cu făzere Î4 nas.

LISTĂ
De

„Domnișorii“

saă

Până acum,

1 Albul cel Mare .

„Pretendenţii“
după

Cronici

la Domnie

CUnOSCuUji nouă

şi Documente.

eee

aa

1460,

>
=
5

2) Danciu sau Dan Voevoă-_Farteş sin Dan Voevod vnuc
Dan Voevod brat Mircei Voevod Cozianu . . . . . 1460.
3) Mircea Voevod sin Vlad Voevod Dracu.. . . . . .1481.
4) Vlad Dvornicul, . .
a
1490,
5) Milea sin Voico al Tatului, . . ....
. . . . ..1490.
6) lvan Viezure . . . .
. 1500.
7) Dragoslav Purcarul .,
.....-.,
„1522-1529,
8) Basarab Voevod. . . . ..-.
11529,
9) Basarab Voevod . . ... . . . . . . . . + 1500—1530.
10) Neagoe Dvorniculși
11) Drăgan Postelnicul
. . .
1529.
12) Dragodan Voevod... . . . . . . . e,
. 1521—15835,
13) Laiotă Basarab . . . .
ca
a
1544,

D=
-_

Evaldica. — Şt. D. Grecianu.
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a „1549.
1... cc.
14) Radu Voevod lliași . . .
15) Drăghici sin Danciii Gogoșă. (Danciit tatăl tai Drăghici
trăia la 1483 şi era Mare Stolnic în Divanele lui
Vlad Voevod Călugărul). . . . . ..
1545.
16) Vintilă Vodă . . . .
ce
574
17) Vlad sin Miloș . . .
ceea
e 1579,
18) RaduPopa. ....
aaa
a 1581,
19) Mihai Cămărașu sin Neagu Aga . aa
a 1611,
20) Marco sin Petru Voevod Cercel. . . . . . . 1600—1630.
21) Stefan sin Petru Voevod Cercel. . . . . . . . . . 1603.
22) Dumitrașcu sin Petru Voevod Cercel . . . . 1600—1610.
23) Paisie .. . .
aaa
ee a + 1625,
24) Mihail sin Nicolae- Pătraşcu Voevod . ans + 1630—1650.
25) Radu sin Alexandru Voevod lliașă. . . . . . . . + 1632.
26) Diicu Vel Spătar Buicescu . . pa
1684,
27) Hrizea sin Dumitrașco ot Bogdănel.. . . . . . . . 1655.
28) Dumitrașco din Căpăţinești. . . . . . .
o. o e. 1664.
29)

Neagoe

Banul

30) Gherghe
Mai

mult

încă:

el însu-şi pe

Săcuianul

.

.

.

Vornicul Drugănescu
a venit

sine

nici măcar către
Atunci minciuna
uşa elementelor
vetrele n6stre și

nu

un

s'a mai

timp,

.

.

.

.

.

.

e

a

e.

1670.

. . . . . . . . . .1673.
unde

cunoscut

grupul acela de Basarabi,
și nu s'a mai putut dovedi

partizanii lor, din lipsă de documente temeinice.
a ucis adevărul şi invidia și pasiunea ai deschis
din ce în ce mai streine și ai pătruns aceștia în
ne-ai luat din mâini cârmuirea țării strămoşesci.

Credeaii bieţi bătrânii noștri

că le-ar rămânea

măcar

o

garanţie

ascunsă în pergamentele lor scrise mai mult în limba paleoslavă,
atunci oficială și streină, şi se consolait ei între ei cu vechea dicătâre
ține

românâscă:

pămîntul

cîne are carte

Și î-și păstreză

utilă dreptul adevăr.
a fost îndestul
rea și amendduă

de

acela are parte,

hrisâvele,

acela

adică acela

va

dovedi

la

care
vreme

. . . Dar, vai! acea garanţie imperfectă nu

puternică,
împreună

căci după
ai triumfat;

ne-adevăr
streinul

a venit și uitane-a spart cetatea

şi așa chiar și pămînteanul a tost biruit!
Dar, grație Cerului! acea biruință n'a fost definitivă, și. părinții
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și fraţii noștri cu mult timp
înainte de 1857 se pătrunsese
de
vechea. greșelă a Domnielor cu
alegere şi să săturase cu dinsa
,
prin lunga experiență tăcută de
ei, după cum pe larg vom vede
a
mai la vale,
,

Argumentele produse însă până
aci pentru a explica causele
care ne impiedicai de a avea
Eraldică la noi, nu le-am comp
lectat și este nevoie să revenim
asupra celei maj primejdiâse
de
cât
tâte, că adică în Statul nostru
ne lipsea aceea-ce era maj
esen-

țial de cât ori-ce, Moștenirea Ja Tron
și iată probele acelea:
La ce era bună pentru noi Eral
dica alăturea cu alegerea la
Tron? Ele
amendouă

s'ar fi bătut

în capete.

Cum ar fi putut să trăiască în Stat
ul nostru cel fără
o instituțiune cu temeiă şi tărie?
Monarchia

electivă

adică

Stabilitate

schi

mbătore şi personală nu pâte
trăi
alături cu stabilitatea, adică cu moșt
enirea, deci blazonul care nu
este alt-ceva de cât cimentarea stabi
lității, nu-și putea găsi locul în
Statul nostru,
Aci

este

cea

mai

nebiruită

probă

pe

care m'am

simțit

dator

să
o dai. Pactul între Basarabi s'a făcut
de sigur în al XIII-lea secol
şi, ca o consecință că tocmela le-a fost
ast-fel, este că Domnia a

devenit

pururea

nu se putea

pe vi€ță numai

alege

care se numea

în persâna

de cât numai din

Basarabi;

celui ales; că Domnul

acel grup,

că destoinicie

la Tron

din acea familie
n'a existat

de

cât

numai atunci când fiul Voevodului înce
tat din viață era ajuns în
vîrstă de a putea da dovedi care să-l facă
demn pentru Scaunul
pe care era înălțat. Voevodul, o dată
întronat în Scaunul pentru care a fost ales, dispunea de întregul
teritorii al patriei ca

de

o moșie

a lui și putea

să-l împarță

după

plac și merite

la ru-

dele sale, la boierii țării, la moșneni și la
mănăstirile clădite de
ei și de boieri. El şi numai el, era Samoderj
eţul (singurul stăpânitor) teritorului, şi tâte împroprietăriril
e emanai numai de la
mâna

matură

a Voevodului

s6vele în unire glăsuesc.
Deci,

din causa

iar de la nimeni

acesta, în Voevodatele

vârstnic și cu regență, cum

forțamente

altul, cum

nstre,

Domnie

se întîmplă

tâte

hri-

de

ne-

la Statele

cu

XX
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moștenire, la noi nu s'a pomenit.
pâte fi încă Zesfoznic.

Și pricina

era că Nevirstnicul

nu

Dar, cum am dis mai sus, şi acea unică dar condițională moștenire a grupului oligarhiei, legitimată prin Vechiul Obiceii, ni sa
alterat în aşa mod, în cât nici o garanție nu am mai avut nici
pentru ea, ne-cum pentru a crea o Eraldică.
Insă, eii mă& aștept că într'acest punct să fiii tare combătut
opiniunea cu totul opusă ce adesea s'a preconizat la noi.

de

Critica și discuţiunea, de sigur, este liberă, și pentru contradicătorii opiniunei acesteia și pentru mine. Și, fiind-că voiesc a
respecta acestă libertate mă simt dinainte dator să mă explic și
să fac de la obirșie deslușire: cum şi pentru ce susţiii ei cele.ce
am dis aci.
Voiii căuta a fi scurt pe cât posibil, dar materia cere dovedi și,
fiind-că nu tug de acesta câtu și de puţin, le voii suprima pentru
Domniele

din

secolii

cei

mai

apropiaţi

de astă-di și voii

da

mai

multe probe numai pentru secolii cei mai necunoscuți și mai

de-

părtați de noi.

B.
Cercetări pas cu pas. 1200—1965.
Mai nainte

de a

intra în amănuntele

materiei

de faţă trebue

să

declar că am dorit prea miult ca să nu trag afirmările mele simplu numai din cronică, sai din tradiţii, ba nici măcar din niscai acte
nesubsctrise şi necontrolate de martori contimporani; Și numai atunci
când asemenea afirmări de mai multe ori repetate, aii concordat

și cu actele ce am putut descoperi, numai atunci ne-am servit de
ele, preferând tot-d'auna /risovele autentice Domnesci cele cu martori ai Divanului şi îscălite de Domni sad cele numai cu iscălitura
domniscă, sai cel puţin pe cele care, dovedindu-se în original sai
în copii vechi, le-am fi mai găsit afirmându-se și prin alte hrisâve
originale Domnesci

posteridre

și dicend

că

/e-ar fi v2dut urmaşii

aceștia ei înșile și le-ar fi citit, căci asemenea mențiuni, demne
de
credămiînt,

se găsesc

pentru

secolii cei mai

depărtați.
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Fără aceste garanţii am ţinut cea mai mare rezervă în afirmările ce facem aci, pentru respectul adevărului istoric.
Lucrarea acesta dar, așa cum o presintăm este în legătură cu
cele ce sa publicat pînă adi și cu aceca ce însu-mi am putut dovedi

prin acte,

iar daca

mâine

ar ieși la ivelă

alte probe

care

să

ne complecteze lacunele ce le vom fi avend încă, ele vor fi bine
venite; şi ori-ce doritor care, ca şi mine, nu va avea altă țintă sinceră de cât de a afla purul adevăr, va lua în nume de bine lucrarea
ce presintăm

Am

acum

nostri,

cetitorilor

fi aşteptat și mai mult cu darea la lumină a acestor cerce-

tări, dar ne

am

convins

că, din

publicările

de pînă

astă-di nu mai

puteam îmbogăți datele de care ne servim şi de aceia ne am hotărit acum

să publicăm lucrarea acesta mai ales că Eraldica proprii

disă, fără Introducerea de față nu putea să sufere întârziere mai
lungă, fiind tipărită încă din anul 1900.
Dacă

nesci,

la prima

vrun

dată

sai la prima

act solemn,

scris între ambele ramuri
sta nu se cundsce, nu se

o scim; dar, avem
și proba

di a Descălicărei Ţării Româ-

cu mare jurămînt, să va fi scris și subde

Basarabi

pomenesce

sai nu se va fi scris, aceâși, prin urmare nici noi nu

totuși pe lângă Obiceiul sai Legea pămîntului

faptelor expuse

mai

la vale

că ast-fel le-a

fost voința. şi

deci ast-fel ati urmat ei.
O tocmelă justă și onestă între 2 părți, naturalmente, nu putea
admite

o

ereditate

propriă

disă,

care

ar fi folosit numai

pe una

din părți şi ar fi exclus pe cea-P'altă, cum forțamente se întîmplă
pe acolo unde Moștenirea există strict.
Ar fi fost un pon sens la noi, și chiar o imposibilitate absolută,
de

la al

putea

ei început.

Deci,

numai

cu

Alegere

a celui mai

destoinice

fi practică împăcarea în sînul Neamului înrudit de mai nainte.

Tâte acestea dar sunt probe că moștenire nu a fost ci numai
alegere sincer respectată pentru oligarhia eșită din aceiași tulpină.
Și chiar de sar dice că ati fost neuniri și lupte sângersse, totuşi
acesta

nu

ar

slăbi

întru

nimic

ceea-ce

susţinem

mai

sus,

ci ar

veni încă mai tare în ajutorul nostru şi în contra celor ce ar susține că a fost alt-tel.
Se mai dovedesce acesta chiar și din timpul lui Mircea Voevod

.9.i!
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cel Bătrin, dis Cozianul, pe care îl găsim
Voevod

la număr,

în arbore a

fi al

10-lea

căţ își asocia pe fii s&i, încă din vi€ţa lui, la Tron,

fie pentru întrega ţară, fie pentru părți din ea și apoi, tot
de la el,

mai

avem

înscrisă

tractatul

anume

lui cu Sultanul Baiazid,
la Art. 4, unde se dice:

în care

vedem

clauza

«Domnul Țării Românesci să se alegă de câtre Mitropolit cu
Bo«eră Țări.»
Vom mai cita actul din 1597 lunie 30, către Schitul de un lemn,
(Arh. Stat, pach. 18, doc. 1.) care întocmai ca și acela glăsuesc
e,
lată cum dice Mihai Vitezul:
« Domni — după obiceiul cel vechiă —, HU Vor Veni prin moșteni
re
«ci prin alegere la Tron, pe care îl va învrednici Dumnedei,
prin
«alegerea

celul mai

vrednic, ori din vodul înimei mele, ori din

«deniile năstre, ori din păcatele nostre din alt neam».
Am

mai

avea

încă multe

din

secoli

în secol,

ru-

dar ca să nu

lungim vom cita numai un act mai noii al lui Matei Voevod
din anul 1641 Martie 11 de la Arhiva Statului, mănăstirea Radu
Vodă, pach. 42 doc. 14, prin care întărește Jupanului Hrizea Vel
Vornic

mai

multe

sate,

la sfirşitul

căruia

găsim:

«și

am

pus si

«blestem: după pristăvirea Domnizl Mele pe cine va alege Dummne«dei a fi Domu al Țării Românescă, fie din rudele Domniei Mele,
«fie după greșelile Domnie! Mele sai din alt neam», cum şi următorul
dela cel din urmă fiă de Basarab Drăculesc adică dela Mihail Radul

Voevod căruia îi dice și Mihnea Grecul, din anul 1658 Decembre

9 care iarăşi ast-fel glăsuesce: «încă şi blestem am pus Domnia
<Mea, ca în urma Domniel Mele, pe care va alege Domnul Dumne«ded a fi Domn şi biruitor Țării Românesci, ori din plodul Domniel
«Mele, ori dintraltă rudă, să înoiască. ... ele.» (Acad. Rom. doc.).
A da și după acesta mai multe acte de prisos ar fi, căci nu se

depărtâză nici unul de acelaș înţeles pe tot timpul cât a durat
la

Domnie

acel adevărat

neam

de Basarabi

bătescă (1290—1659) cu ramurile lui.
In rezumat
vedesc
era

dar, la început pe cât ne spun

lucrurile,

curat

păminteni

am

avut

creștin ortodox

de

parte

băr-

hrisâvele și ne

do-

unul și același popor peste sot locul, căci
și fără amestecătură

de

streini; acest po-

por nu avea în sînul săi lupte pentru credințe religi6se
ca la alte
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neamuri, nu avea certuri de hotare înconjurătâre cu vecinii, grație
Carpaţilor şi Dunărei, nu avea nici pravilă alta de cât numai aceia
ce se numea: «Obiceiul vechii al pămîntului» şi chiar acela era
nescris nicăiri, ci cunoscut Voevodului și sfetnicilor lui, demni de
credință, și lăsat de popor pe mâinele lor, căci el avea oligarhie
pămintenă şi veche, compusă din Cler și Jupani de Neam Basarabesc,

credința

şi ei, (după

înrădăcinată

în

popor)

nu

nedreptă-

țeait, nu mințeai, nu înșelaă nici odată.
Și, de la început, a mers țara acesta mai mult ca un veac întreg
în linişte în telul arătat până după mârtea lui Mircea Vodă Cozianul.
Acesta

este prima

pe la Moldova,

Epocă

din primul Tabloi ce urmeză mai la vale.

vorbi și de cele ce s'a petrecut în asemenea caz

Dacă nu vom

cauza

este, nu pentru

că

s'ar fi urmat

în

alt-fel

acolo cu vr'o voință expresă, ci numai din pricină că Dumnedeă
nu a bine voit să se prelungâscă și la vecinii noştri Dinastia Mușaţilor Voevodi, saii, ca să nu greşesc servindu-mă cu dicerea: Dinastiea, căci acolo unde nu e primogenitură sai majorat, ca la Moldova şi ca la noi în Ţara Românâscă, nu pâte fi întradevăr Dinastie, ci voii dice numai Neamul sai Casa Muşaţilor Voevodi ai
Moldovei, căci știut şi dovedit este că stingându-se ea în cât urmași
de ai lor nu s'aii mai găsit pentru a se alege Domni dintre dânșii,
precum din actele cunoscute luminos să vede, acestă cauză a adus la ei degenerarea și desordinea mai de grabă ca la noi.
Pentru mai multă înlesnire este bine să observăm cum documentele ne dic că sai urmat succesiunile la Tronul Munteniei.
Dăm cititorului aci întreg arborul Voevodilor, numerotând pe
ordin hronologic suirea pe tron a fie-căruia, dar întrerupend numai
după Epoce (pentru a câștiga loc în pagine) şi reluând firul pînă
la ultimi Basarabi de linie bărbătescă, la Epoca a IV-a.
Am figurat ast-fel succesivi, dar fidel documentelor, de la 1290,
lanţul Domnitorilor eşiţi din acelaș neam al lui Radu Negru și al
rudelor sale.
Deși s'ar părea că s'a urmat după moștenire din tată în fii, dar
nu este nici de cum așa căci moștenirea are niște regule, unde
există ea, și noi contrar regulelor am urmat și, pînă cătră
sfîrșitul
Secolului al XV-lea

un număr

de

32 membri

ai familiei, câte 2 și

XăĂIV
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3 frați dintr'un părinte, aii fost aduşi pe tron fără a se păstra regule de primogenitură; iar de aci mai la vale, pe când se deosebise pe față 2 branșe rivale din aceiași rădăcină, Dănești și Drăculești, vedem chiar pînă la 6 frați domnind după sorta alegerei,
pe rînd, fie dintruna

din branșe,

fie din

cea

rivală!

Mai vedem întreruperi la Domnie pe succesiune la branșe și
iarăși realegere dintr'Ensele, nepăzindu-se de cât adevărata coborîre de la aceiași tulpină a neamului Băsărăbesc.
Pentru

primul

Secol

dar, după instituirea Voevodatului Muntean,

dăm tabloul următor (Litera A) care se sfirşesce cu Mircea Cozianu
la 1418, tablou însoțit și de indicația Documentelor justificative.
Ca justificare

pentru

cele

coprinse în tabloul de față, a să vedea:

Pentru mențiunea Voevodului de sub No. 7 din tabloii:
Act din 1636 Aprilie 12 Ja Acad. Rom. A, 9.748 pag. 3.
>»

„

>

1661

.

cra)

i

Dacia T. V, pag. 353—359,

>

a 1681 Mai 8 Arh. St., condica Brâncovenescă No, II, p. 147.
Pentru domnia Voevodului de sub Vo. 2 vedi pag. II. Vol. III. Studii și Doc.
Iorga. 1901.
Pentru fihaţia Voevogilor de sub o. 1, 3, 4 şi 3 vedi:
Act din 1352 Acad. Rom. condica M-rei Câmpu-Lung p. 203 în
>»
1618 Noembre 13 şi
»
>» 1714 Aprilie 20 (ibidem p. 235.)
»
>» 1745 Iunie 20 copie în colecţia mea de acte.

»

»

1655 și 1664 Noembre 4 Hrisvele Domnilor Costandin Şerban

şi Grigorie Ghica în condica M-rei Câmpu-Lung la Acad,
Rom. p 601.
Pentru domnia Voevodului de sub No. 6:
Act din 1342 Venelin pag. 5.
» tără dată Brezoianu, Apendice p. 229.
» 1368 Ianuarie 20 Socotelile Brașovului p. 3 N. Jorga.
Pentru fibaţia Voevogilor de sub Po. 6, 7, 8, 9 și 70:
Act din 1370 Ianuarie 8 Arh. St. condica Brâncovenescă No. II p. 230.
> fără dată
»
»
M-rea Cozia.
> >
>
»
» între cele istorice.
» 1385 Oct, 3
»
» condica Brâncovenescă II, p. 1 și.
.
,
.
178
Brezoianu, Apendice p. 230 și Acad. Rom. doc. ROTI E.
» 1386 Aprilie 27 Arh, St. condica Brâncovenescă No. II, p. 259.
»

1680

Ianuarie

3

>

>

>»

>

» 1628 Februarie 3 »
> M-rea Tismana
» 1702 Ianuarie 12 și 18»
»
»
>

1629

Iunie

4

>

>

>

>

p. 62.
p. 64.
>»

64,

N,

p.

81,

Anexa

la Pag. XXIV.

Tabloti

litera
1391

DAN
Voevod.
_
1380 1286.

VLAD
Voevod,

MIRCEA
Voevod dis
Coziann
-

1988,

NICOLAE
Yoevod.
1959 —1365,

19$6— 1418.

VLADISLAV
Saii Vlad sai
Taicu

A.
Dec,

-

12,

139%.

DAN
;
cevod dă hrisov]
cu Divan în
îrgovişte pentrul
mat multe moşii

ALEXANDRU
| Voâvodcel Bătrini
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d

Act 1387

XĂV

lunie 27. Arh. St. condica Brâncovenescă No. II, p. 66 şi
Brezoianu, Apendice p. 230 şi originalul docum. la Acad.

Rom, doc. 23. şi Aricescu, Indice broş. II, p. 107, No. 2246.
1387 fără lună Arh. St. condica veche a M-rei Cozia din anuj
1778 folio 249.— Venelin p. 26.
144
fără an, Octombre Acad. Rom. doc. RIP
din

» dată,

N

»

Arh.
»

>

1388 Mai

20

St. condica
>
»

Brâncovenescă No. [. p. 3,
»
» TI. p.236

şi

E

1390

v

No. 2.251 și Arh. St. Condica Domnescă No. 2, fila 14.
1629 Ianuarie 13 Aricescu, Indice broș. II p, 119, No. 2.345.
1389 Septembre 4 Arh. St. condica Brâncovenescă No. II, p. 415
și 238.
1390 şi 1391 Hurmuzaki 1 şi 2 tabelele I—I]I.
fără dată
Arh. Şt. M-rea Tismana doc. 2 la D-l Hasdeii

Iti

Aricescu, Indice broș. Il. p. 111, No. 2 274; ibidem p. 108,

sv

x

1691

v

Ghenarie

20 și

»
Noembre 15 Tractatele de alianţă cu Vladislav Regele Poloniei.
1891 Decembre 20 pag. 341 doc. relative la Ist. Rom. 1346—-1450
Eudoxiu de Hurmuzaki, de N. Densuşanu.
1391
Tractatul cu Sultanul Baiazet.
1391 Iulie 6
»
» Ladislav Regele Poloniei.
1716 Aprilie 8 Arh. St. condica Brâncov. No. II, p. 559.

fără
1395
1708
1899

Mai

16

>

>

>

>

»

>

p.

557

și

Al. Ştefulescu, Tismana 1896 p. 47. şi Venelin p. 9.
dată Arh. St, M-rea Tismana p. 1 doc. 9 la D-l Hasdeă.
Martie 7. Tractatu cu Sigismund Regele Ungariei.
Ianuarie 12. Arh, St. M-rea Cozia p. No. D. netr. doc. 123,
Mai 21. Arch. Ist, de Hasdeii Na. 13 pag. 98 din 1864 Noembre

x

7 şi Acad. Rom. doc. că şi Venelin p. 18.
1399

Mai 16. Acad. Rom.

v

1403 Septembre
1406 Noembre

23 Arh.
23.

doc. aL

Ministerului de Externe

Academia

Rom.

doc.

mana, 1896, p. 39; Venelin
dice p. 231,

1408

za

din Moscova.
; Al. Ştefulescu Tis:

p. 22 şi Brezoianu,

Apen-

Tractatul de comerţ cu Vladislav Regel: Ungarii.

1409 Maiă

11 Miletici p. 120—121

(Acad.

Rom.

No.

13 228).

1410 lutie 20 «Revista Tinerimea Română» de Gr. G. Tocilescu Vol, 1.
fasc. |, 1898 pag. 18.
1411

Hurmuzaki

1 și 2 p. 473.

cu

ttactatul de alianță dintre ţara

s

nostră și Vladislav Regele Poloniei.
1413 August

6. p. 3—5 din Doc. și Reg. privitore la relațiile nostre
cu Brașovu de I.. Bogdan. 1902,
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Act din 1415 Martie

28

Arh, St. condica

și orig. la Acad. Rom.

Brâncovenescă

doc, x241

şi

No, II, p. 232

Aricescu,

Indice

broș, II, p. 111, No. 2271 şi Brezoianu, Apendice p. 231.
>» fără dată p. 6—7 din I. Bogdan |. c.
>
2 >
> Arh. St. condica Brâncovenescă No. II, p. 241.
»
» 1418 Maiă 22 Bogdan o. c
»
>» 1418 Iunie 22 Brezoianu, Apendice p. 232 ; Miletici p. 121 (Acad.
Pentru
Act
»
Pentru
Act
Pentru
Act
»

Rom. No. 13.228) și condica M-rei Cotmena p. 1 şi 2.

domnia Voevodului de sub No. 71 vedi:
din 1391 Decembre 12 Arh. St. condica Brâncovenescă
fără dată.
Arh. St. M-rea Tismana No. 159 doc. la
domnia Voevodului de sub No. 12 vedi:
din 1708 Ghenarie 12 Arh. St. M-rea Cozia pach. No. D,
domnia Voevodului de sub Po. 13 vegi:
din 1716 Aprilie 8 Arh. St. Condica Brâncovenâscă
>» 1691 Maiă 16
>»
»
>
>=

No. JI, p. 332.
D-l Onciul.
netr. doc. 123,
No. II, p. 559.
>»
>» 557.

Ce vedem noi din tabloul acestui interval?
Vedem că boierii Basarabi de peste Olt, cei vechi, sinceră și
răbdători, ai lăsat pe rudele lor de la Făgărași a se instala la
Domnie pe la Câmpu-Lung, Argeș şi Tîrgovişte în pace şi nu se
pote sci cu preciziune daca, dintre coboritori lui Radu 1 Negru
vor fi fost acei 3 Domni Basarabi pe care în tabloi îi vedem că
ai dat hrisoavele din 1391, 1399 şi 1401, (căci prin titulușul lor
nu ne spun ai cui fii și nepoți sunt) saă daca vor fi fost ei aleși
dintre

boierimea

din

Banatul

Craiovei,

de

re ce se vede

că ei ai

domnit în lipsa lui Mircea Cozianul, pe când acesta se găsea și în
rezbâie și peste hotară și în captivitate la Turci, (vedi N-ri 11, 12
și 13

grave
De
pină
găsim
tenia,
Cu
adică

din

primul

tabloă al

Woevodilor)

totuși însă, pînă

aci,

lupte

pentru scaunul Domnesc nu găsim .că s'aii petrecut.
pe la jumătatea anilor Domniei lui Mircea Cozianu (1400),
pe la Domnia nepotului săi de fii, pe la Radu cel Frumos,
un număr de încă alți vre-o 9 membri, domnind aci în Munca Domni aleși din aceiași oligarhie disă a Basarabilor.
istoria documentată putem proba că, de la Descălicătâre,
de

la

adoptarea

Alegerei la Tron

și pînă

după

anul

1460,

nu avem de înregistrat nici un caz care să contradică principiul
cum că Domniea s'ar fi urmat în alt-fel.
Numai în Domnia cea lungă și turburată a lui Mircea Cozianu
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găsisem o întrerupere de hrisoave de circa 10 ani, deși, chiar de pe
atunci,

avem

asemenea

acte

sai

mențiuni

după

cum

mai

sus

am

vEdut; acesta însă nu contradice întru nimic prima tocmâlă,
ci din
contra o confirmă încă mai mult.
De

la 1460 înainte

Domnia

lui Radu

dar, vom desluşi pe scurt și întimplările din
cel Frumos şi a urmașilor lui, provenite din

dușmănia dintre ei și Ştefan cel Mare al Moldovei, căci aci
s'a
dis și s'a scris atât de mult și în sensuri atât de contradictorii
asupra

acestei epoce,

în cât ne

credem

datori d'a arunca și asupra

acesteia o lumină mai mare, care să explice lucrurile și cetitorul
însuși să pâtă judeca: daca în aceşti timpi s'a schimbat întru ce-va
vechiul obiceii de alegere pe viață la Tron.
Până

aci certurile

pentru Domnie, se petreceai numai în sînul
din Casa Basarabilor, și pentru acest stirşit, pretendenții
îşi disputaii Tronul cu armele în mână şi, în cele nai multe ca-

membrilor

zuri, cu ajutor strein fie Unguresc,
Despre ajutor Moldovenesc pare a
sub Alexandru Voevod cel Bun al
şi Alexandru) Voevod al Munteniei,
Și, chiar de ar fi clar, el nu importă
represintă decât alianța noastră cu
sai

cel-lalt un pretendent

sai

un

fie Turcesc, fie altul.
se vorbi ceva prin anii 1430—2
Moldovei și subt Aldea (dis
dar cazul nu este tocmai precis
aci de loc, căci acel ajutor nu
alți Voevodi, făra a fi unul

uzurpator în al nostru detriment.

Nici o luptă a Moldovenilor nu găsim cu vre-un scop de a ocupa
Muntenia pentru sine-le.
De pe la anul 1462 până pe la anul 1482, adică în decurs de
vro

20 de

ani, s'ar părea

în pretenţiile Tronului.

că a

fost la noi cea

dintâiti

perturbare

Intr'adevăr perturbare a fost de fapt și vom vedea mai la vale
cum și ce fel, dar aceasta n'a avut vre-o consecință imediată pentru
Țara Muntenească, căci ea a fost stăpânită tot de Basarabi.
Să vorbim dar aci despre Ștefan Voevod cel Mare al Moldovei
—- căci el este perturbatorul—,
Nu trebue să credem că el făcea atunci bătăliile sale cu scop
ca să apuce Scaunul Munteniei pentru sine-și, căci el le dedea pur
și simplu pentru a aduce ajutor câte unui pretende
— favorit
nt al
s&i-—după vremi.
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Să înșirăm în trăsură generale

faptele

adevăr:
La 7470 Februarie 27 Ștefan Voevod

şi ne
cel Mare

vom

convinge

cuceresce

de

și arde

Brăila.
La 1471 Martie 7 Radu cel Frumos este bătut
de Ştefan cel
Mare la Soci. Radu, cu ajutor turcesc, își recapătă
Tronu și Ștefan
Voevod nu să alege. cu nimic din isbânda aceasta
,
La

1472 Noembre

Ștefan cel Mare
boviţii și Ştefan

24

Radu

cel Frumos

este

din noi

bătut

de

la Cursul Apei. Radu, se retrage în cetatea Dâmîl urmăreşte

și aci ;el ocupă

cetatea

alungând pe

Radv.— Ştefan ia cu el pe Doamna Maria a lui
Radu cel Frumos
cum şi pe fiica lui anume Maria (după unii
Voichiţa) şi se îna-

poiază

cu

ele la Moldova,

luând

pe aceasta

dică făcându-o Doamnă a Moldovei.
Din aceste bătălii ce le-a avut cu Radu
pentru

din urmă

de

soție

a-

cel Frumos, n'a reieșit

Ștefan Voevod alt folos saii satisfacere
decât că prin ajutorul dat lui Laiotă, protejatul s&i, acesta
a apucat Tronul.
Dar, Ja 7474 Octombre 7, Ştefan cel Mare
pornesce în contra luf

Laiotă, pentru a pune în locu-i pe Tepeluș,
un noi protejat al s&ă.
La Data aceasta dar, Ştefan ocupă cetatea
Teleajinului avend

cu

sine

pe "Țepeluș

care

avea

și ajutor

unguresc.

Laiotă căduse în disgrația lui Ștefan, căci se
supusese

inamicii lui Ștefan,

și de aceea

La 1481 Turcii prădează Moldova

ca drept revanșă:
La
pînă

1492

|

Turcilor,:

acesta încearcă a'] scoate din Scaun.

din îndemnul

lui Tepeluș Și,

|

Martie

10, Ștefan cel Mare ocupă cetatea Crăciu
na care
aci era în mâna lui Tepeluș și înaintează
cu oștile sale spre

orașul de reședință al Domnului Muntean; "Țepel
uș prinde de veste
Şi îi iese înainte; războiul se dă la Rimnicu-Să
rat şi Tepeluş e

învins.

Cu ocazia de față, Ștefan cel Mare aducea
cu sine pe un Mircea,
încă un not pretendent, pentru a-l
ajuta și a-l pune în locul lui
Tepeluș.
Ștefan cel Mare însă nu reușesce a
pune pe Tron pe acel Mircea, căci în aceiaşi vreme, un pribeag
anume Vlad, viitorul Vodă
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dis și Călugărul, profită definitiv de ocazia acesta și, cu ajutor unguresc, ocupă Tronul.
Ștefan și de data acâsta să alege numai cu laurii câștigați prin
isbinda ce a avut asupra lui Tepeluş la Rimnicu-Sărat,
Așa dar o dușmănie constantă între Ştefan cel Mare şi Vlad
Vodă Călugărul scim că a existat, pentru că acest din urmă ocupă
Tronul fără voia celui dintâi, dar niscare-va urmări grave nu vepentru

să fi rezultat

dem

întrebăm

Ne

acum,

dar

Muntenia.
ca ce îns&mnătate

amestecuri ale lui Ştefan Voevod
Nici
tem

una,

căci prin

dice nici că a domnit

de

cu Domnii Munteniei?
acelor bătălii de

câștigarea

tâte aceste

at avut
către

el, nu pu-

fapt nici că ar fi avut vre-o supre-

mație asupra Munteniei, și la alt-fel de cotropire nici că s'a gândit
el

măcar,

vedere

de pildă, la reunirea

cum

național,

ci pur și simplu

acestor

numai

țări din punctul

de

care

le

nişte

sprijine

pe

oferea el unor favoriți ai s&i pentru ca în schimb să aibă şi. dînsul pace din partea Munteniei.
Atît şi mai mult nimic!
Deci dar, alegerea la Domnie, n'a fost nici atunci periclitată absolut prin nici o împrejurare după cum am vEdut.
Cam pe aceste vremuri însă s& întîmplă la noi Gre-care lucruri,
care sunt demne de studiat şi prin urmare nu le putem și nu ar

fi bine chiar să le trecem cu vederea.
Aceste fapte, deși nau schimbat sistemul A7egerei Ja Domnie,
totuși ele ai fost puse în cumpănă și amenința a prăbuși chiar temelia Statului nostru Muntean.
lată împrejurările:
Familia

Domnitre

a Basarabilor

de

Făgărașă,

încă

de un secol

aprope, se bifurcase prin nisce urmași ai ei— de alt-fel bine cunoscuți—,in două tabere: una a Dăneșştilor născută din Dan fiul lui
Radu Vodă Tismăneanu, și alta disă a Drăculeștilor născută din
Vlad dis Dracu, fiul lui Mircea Vodă Cozianul, frate cu Dan, înteme-

ietorul branșei Dănescilor.
Domnii se alegeaii din aceste două branșe după cum era obiceiul
și

domnise

membri

și dintr'una

şi

dintr'alta. Urmașii

lui Dan

însă,

mai puțin numeroși de cât cel-l'alți, se retrag spre Banatul Craiovei
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pe la reşedinţe pe lângă Craioveşti vechi unde
se împuternicesc și
de unde, din când în când cu oștile Banatului,
ce se aflaă sub
mâna lor, dicteză alegerea câte unui Domn când
acela nu-le mai
convenea. In asemenea caz Dănescii se grupa cu
toți Craiovescii
întrun mănunchii și "1 detronaii, alegând pe un
altul.
Dar,
gerea

tâte acestea
nu

nu erai de ajuns, căci ei vedeai bine că A4/erespectă : Domnii se impunea cu forța și cu
ar-

se mai

mele. Atunci ei, pentru a influența și mai mult, cereai
ajutâre stre-

ine pentru

a apuca

Tronul.

Pe

timpul

acestor

învrăjbiri, religiunea

ortodoxă era călcată în picidre prin înclinarea spre
catolicismul Apusului a mai multor membri din branşa Drăculesci
lor care căutat
sprijin de la Papistașii din Ardeal cu care se și
înrudise chiar; și
se înțelege că, drept preţ al ajutorului ce-l cerșea
ii, li se pretindea
și lor schimbarea religiunei. Aceste fapte nenor
ocite și înjositâre,
contrarii credinţei Pravoslavnice, pătrunsese atunci
la noi prin influ-

enţe

streine,

și le putem
a mostră.

denză

numi,

cu drept

cuvint,

cea dinrâii

Deca-

Ca Oglindă vie adusă în sprijinul acestei afirmă
ri, avem un vechită

tabloii

pe pînză,

uitat şi afumat,

care

se păstra ca o icână istorică

stintă, la antica mănăstire a Pîrvuleștilor Craiov
ești, vestita Bistriţa

ot sud

Vilcea.

Prin

acela, deși

totuși nu fără iscusință, ni se
cestor

Basarabi-Pirvuleşti,

cum

pâte,

fără

mare

artă zugrăvit,

arată vestitul frate maj mare
el,

amărit

de a vedea

pe

dar

al

a-

rudeniile

lor Drăculesci-Basarabi, din spre Tirşor, care,
pentru ca să apuce
ci Tronul, se alăturase cu Ungurii ne-ortodox
i și nu se temea de
Dumnedeii cugetând să sfărime baza funda
mentală a tocmelii ne-

scrise, după ce Sinetul cel vechi al jurămîntului
Obiceiului dispăruse.
Tabloul acela vechiă arată cum atunci venera
bilul B2744 Banul,

cu
se
în
și

sufletul
lepăda
ctitoria
rudeniile
Tabloul

Pe

copia

întristat de lumea aceasta vicleană și necre
dincioasă,
cu desăvirșire de ea și se ducea să să îngro
ape de viă
lui dintre acele peșteri și acei munţi și
părăsesce lumea
sale tâte.
original nu se mai păstrează.
lui, din

«Această mușama

1830,

însă,

să citesce:

s'a scos după cea veche, prin osîrdia sfinți
ei

Anexa

la Pag. XXĂI.
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«sale părintelui Kir Gavriil Egumenul sfintei mănăstiri Bistriţa, 1830.
«De fratele Gheorghe Zugrav ot Cozia. 1830 Octombre 25.»
Această pinză sai mușama a fost vădută între alții și de D-l Gr.
G. Tocilescu, Profesor şi Academician și D-sa o descrie în «Ra«porturi asupra

câtor-va

mănăstiri,

schituri şi biserici din țeră, pag.

<191—43, Extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom.
VIII,
«Secţia II, Memoriu și Notiţe. Buc, 1887.»
Tot copia icoanei acesteia am dovedit-o şi ei încă mai de mult,
la o vizită arheologică ce am făcut prin acele vestite locuri stinte
din sud Vilcea,
lată reproducerea acelui Tabloii:
El reprezintă plecarea lui Barbu Craiovescu la mănăstire ca să
se călugărească.
|
Se vede mai întâiu biserica și casele cele vechi înconjurate de
ziduri cu creneluri.
Mai

sus este Arnota,

mai jos

schitul Păpușa.

Barbu cu barba albă, îmbrăcat în costumul timpului ține capul
aplecat pe mâna dreaptă, la ureche, în semn de adio pentru tâte
cele lumesci ne-mai voind nimic să asculte. — Dup& dinsul vine un
tînăr cu giubea îmblănită în posiţiune precatorie, urmat de o ceată

de alte 18 persoane toate în giubele roșii cu blan
— întreaga
ă, familie a Pirvulescilor.
Aci este locul a se observa că între Pirvulesci, nu era gata a se
stinge neamul, după cum cu greșâlă s'a credut; căci vedem aci
fii din 4 fraţi în număr de 16, care ca bărbați desăvîrșiți sunt înfăţişaţi, adică în total 20 de inși,
Și să nu se dică că am deplasat chestiunea venind a amesteca
Eraldica

cu tabloul

acesta,

căci

Eraldica

este surată

bună

cu Ar-

heologia şi cu Istoria, și sciut este că fără colori, Eraldica nu
poate trăi; deci ea mai este surată și cu Pictura sai Zugrăviea.
Acâsta fu Epoca a II-a care de la Mircea Cozianu s'a prelungit
pînă în vremea lui Mihnea Voevod cel Răi.
Dar, mai nainte de a păși în Epoca a treia peste Epoca aceluia
care a fost ucis și îngropat în cimitirul catolic din Sibiit, și care
este Basarabul cel al 32-lea din a7 J/-/ea tabloă, să mai aducem o
probă că noi Eraldică nu sciam ce este și că nu țineam la ea.
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Mormîntul lui Mz/unea Minie dis și Cel Răi este de secoli aședat
în cavoul de sub Biserica săsâscă-catolică din Sibiii, 'pe ordin
hronologic alături cu reposații fruntași nobili de atunci. Sunt sute
de pietre

rinduite

de

mărimi

egale

și tâte

mele și blazoanele lor pe ele. Numai
tată tără ideie de blazon.
Imprejurul ei este o inscripție
latin începând aşt-fel:

fără escepție

pârtă nu-

piatra lui este ast-fel sculp-

cu litere germane,

dar

cu

Sepulctura .......
Apoi:

în

interiorul

text

|
pietri,

cu litere cirilice

—

şterse

acum

de

vremuri—, este ceva scris, dar nu se pâte citi. Şi atâta tot.
Pe piatră este săpată o cruce înaltă, sfirșită sus cu 3 trefle și înfiptă
jos

pe

semilună

d'asupra;

lată-i copia :

semiluna

e cu

obraz

de om

în jos.

?
G—

2

fi

at

ci

Vedeţi dar acum că acestă figură are pretenția că însemnâză
blazonul unui fiii dintre Basarabi care a stat pe Tronul ţării n6stre (1?) și judecaţi.......
”
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Tabloiă

litera

B.

1492 Iunie.

MIRCEA
Voevod.
1509.

1507 Februarie

VLAD
roevod

sin

Rad

Voevod

"uevod hrisov ci
Divan pentru mo

întiiresce mânăsti
re Sneagovului
moșin Spanţovul

sie în Orleștă, Dră
risti si Murgoști

l

31.

MIRCEA

28.

RADU

Voevod

Voevod

1495. 1502,

Mare.

cel

1496 - 1808.

Voevod

qia

cel

Răi.

1908

l

30.

1500 Iulie 17,
VLAD

MIHNEA

Voevod

sin

MAIevo “ inot
30

8

1510

VLAD

Vlad

saii

Basarah

Voevod cel Tin

«i

îs
.
d s_Tepelus

ivan scris în Tir

.
ovişte pentru mo

1477

.

-1482.

şia Râspopi.

29.

RADU
Voevod gin cel
„Frumos.

VLAD
Voevod gis
Tepeș,

1462—1472,

1456 —1492

VLAD
Voevod qis Călugiru,

(

VLADISLAV
Voevod.
1449. 06,

142-149.

VLAD
sait Basarab
roevod cel Bătrir
dis

şi

Laiotă.

1473 1477,

1476 3477,

21,

RADU
oevod dis Pras.
naglava=kKelu.

23.

ALEXANDRU
Aldea Voeroa,
1331—1433.

1419—1421.
1427. 1439.

VLAD
Voevod dis Dracu
mii Basarub Voe
„od cel Mare şi ce

DAN
Voevod,
1421.

1429,

1430.

Bătrin.
13433 —1446.

15.

18.

MIRCEA
Voevod gis Cozianu.

L

Voevod.

Il-a EPOCA
de la Mircea

Cozianu

până

24

ALEXANDRU

la Mihnea

cel Râ&t.

24.

BASARAB
Voevod.
vi,

j
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La acest arbore ținem să deslușim că între anii 1492 şi 1507,
am mai avut doi Domni constataţi prin documente că ar fi
dom-

nit și anume pe un Vlad Voevod

sin Radu

Voevod

la 1492,

Alexandru Voevod la 1507 Februarie 23, fără ca să putem

şi un

preciza

mai mult de cât atâta despre ei şi, fără de a-i putea legă încă
nici în
arborul coboritorilor cu cei ce ati domnit, nici în alt arbore
anterior

Craiovesc 6re-care,
Pe acești din urmă Basarabi i-am

înscris

sub

N-rit

28

și 30.

lată și zabloul acelei epoce a Il-a însoțit și de o indicație pentru

câte-va Documente justificative. (Litera B).
Ca justificare pentru cele cuprinse în tabloul

acesta al 2-lea a

se vedea:
Pentru filiaţia Voevodului
»

»

»

>

de sub No. 14 act din

1415 Martie 28 la Acad.
241
Rom. doc.
XI

>

»

>

>

15 act din 1421 Mai7, Doe, și Reg.
Brașov. |. Bogdan p. 7--8. 1902,

>»

>»

16 act din 1430

»

>

>

»

»

>

»

>

>

>

>»

»

17

>»

»

18

»

>»

»

19

»

>

»

>

»

>

>»

>

>

»

>

>

»

»

»

>

>

»

>»

n»
”

>

>»

20
»

21

>»

22

>»
»
bă

5
a

v

x

y

v

16, Arh. St.

act

din

1464

Mai

30,

Ara.

St.

M-rea Cozia p. 14,d. 1.
23 act din 1475 Iunie 1, Arh. 8.
M-rea Glavaciog pach. 16, doc. 1.
24 act din 1478 Sept. 9, Arh. St.
cond.

Brânc.

No.

II, p.

406.

act din 1487 lulie 31, Acad. Rom.
doc.

Eraldica. — Şt. D, Grecianu.

Sept.

M-rea Tismana doc. la D-l Iasdeă.
act din 1431 Noembre 17, Acad.
Rom. condica M-rei Dealu p. 177.
act din 1437 August 1, Arh, St.
Mitrop. Buc. pach. 94, doc. 1 la
D-l Hasdei.
act din 1442 Martie 23, Condica
M-rei Snagovul și Acad. Rom.
284
XR
act din 1456 Aprilie 15, Arh. St.
Episc. Argeş pach. 16, doc. 1.
act din 1458 Martie 5, Acad, Rom.
250
doc. =

172
XX

II

XXIV
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"Pentru filiația Voevodului

de

sub No.

>

»

>

>»

>

>

>

»

>»

>

»

>

>»

>

>

»

:

>

26 act din 1496 August
M-rea Govora pach.
27 act din 1481 Doc.

.

28actdin 1492 [unie, Arh. St, Cona,
Brâncov. No. 1, p, 240.

acte din Braș. de I. Bogdan. 1902

29

act

din

1500

doc. =

fotografie
>

>

>

»

>

»

>»

»

»

Precum

»

am

dis

>»

nu

Rom.

după

orlginal în

co-

de acte.

>»

30

»

>

cond. M-rei Snagov p. 103.
31 act din 1509Dec,5, Arh, St. M-rea
Tismana pach. 4, doc. 1.

»

>»

32

!
»

Iulie 17, Acad.

şi din 1501 August 30

lecţia mea
>

1, Arh. St.
7, doc, 1,
și Regeste

putem

act

act

din

din

1507

Febr.

1508

Sept,

23,

Acad.

10

Rom.

Arh

St.

M-rea Bistriţa pach. 23, aoc. 2.
preciziune c
:
arinţiă

sci cu

acelor doi Domni Basarabi şi nici nu ne
pâte fi de .naie folos a
aștepta noui Documente care să ne desle
ge acestă nedomirire în
interesul

cercetărilor

ce urmărim,

căci fie ei dintre

Craiovesci,

fie

dintre ori-care din acele 2 ramuri născu
te la noi din cei veniți din
Făgăraș, totuși aleși ai trebuit să vie
eY la Domnie iar nu prin
moştenire și deci avem o confirmare a
diselor nâstre iar nu o slă-

bire, pentru

acestă

serie

de Domni

ca şi pentru

acea

precedentă.

Prin urmare să Zrecem acum mai departe,
/z fpoca a treia care
începe cu cel de al 33-lea Basarab Voevo
d.
Încă

un

secol

încheiat

a mai

trecut

de la epoca

acâsta

înainte

și, cu tot patriotismul și frica de Dumn
edeii ce ai avut uni dintre Domni din acel secol ca Neagoe
Basarab, ca Radu de la Afumaţi, ca Pătrașcu cel Bun şi alți, totuși
pe aprâpe de Stirşitul veacului acestuia, prin intrigile de peste hotar
e, ca o revanșă pentru
un Muntean (anume Petru Voevod, dis
Schiopul) de la noi, care
cu neregulă apucase Scaunul Moldovei,
din causă că avusese mamă
pe Kiajna nepâta lui Ștefan cel Mare,
în acest interval a răzbit la
Tronul nostru 2 Voevodi ne-Basarabi
veniți din Moldova şi anume:

Ștefan Voevod dis Surdul din 1591 şi Alexa
ndru Voevod, vnuc Lăpuşneanu
Dar,
menea

din 1593, ambii de la Moldova aleși ca
fii de Voevodi de acolo.
nu a răbdat mult timp Dumnedeul
părinților noştri, asecălcare

a Oficerului acestei Jiri, căci s'a
ridicat ca prin mi-

VLADISLAV
Voevod.

1623-1525,

MOISE
Voevod,

1520) -— 1530.

VLAD
ocvod cel îneca
RADU
Voevod-Phtru-

1596 --1545.

VLAD.

2510—1511,

33,

VLAD
Voevod gis
Călugărul,

cel Răi

1692 1589,

VLADVintilă Voevod,

RADU
Fyoovoa Dragomin
Călugăru,
1621—1522,

până

la Mihail

III-a EPOCA

Vliiduţă-Vtadislavi
Voevod
cel spinzurat.

la Mihnea

1580 —1582,

în Dimboviţa. | | Paiste-Mizleanu.

De

Ciobanu.

MIRCEA
Voevod dis

1546-1553.

și

1057-1550,

44,

Voevod

1023 -1624,

BĂDICARadu YVoevoa

38,

RADU
Voevod cel Mare.

Vite

cc

Afumaţi.

RADU
Voevod din de 2n]

şi

11522 - - 1023,

1026-— 1529,

39,

)

1612 —1821,

NEAGOE
[Voevoa Basarab.

BASARAB
Voevod cel 'Fină
gia 'Țepelug.
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1699 -1601,

NICOLAEPătraşcu Voevod

qis cel

MIHAIL
Voevod

Viteaz,
1593 —1001,

gis

cel

PETRAŞCU
Voevod

Bun.
1654 —1507,

“Tabloi

Cercel

gis

PETRU
Voevod

1588 —1585.

litera

Turcitu,

gis

MIHNEA

Voevod

1577-1583
şi
1586 —1591,

48,

ALEXANDRU
Voevod,

1568 --1077,

1591—1392,

ȘTEFAN
Voevod sin Ioan
Voevod
al Moldovet,

50.

1592 —1593,

ALEXANDRU
Voevod sin
Bogdan Voevod
Lăpuşneanu .

51.

THEODOSIE
Voevod,

1921—1522,
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nune cel mai viteaz
dar și vecinilor cât
moșeşti ale lui. S'a
indignat și revoltat

dintre Români, la 1593, și
ţine de mult Munteanul la
sculat Mikaiti sin Pătrașcu
de modul nedemn cu care

acei

ai săi și el a restabilit

2 predecesori

a spus și păgânilor
Vechile Legi străVoevod Basarabul,
domneaă peste noi

drepturile

la Tron.

Acesta fu al 5l-lea Voevod din osul Domnesc al Basarab
ilor
sau al 53-lea în ordinea numerică, pe cât găsim noi, și
dînsul reluă

firul fratelui săi Petru Cercel,
trerupere venit la Tron.

care

era al 49-lea

Basarab,

fără în-

lată cum, până la Mihaiă chiar, fără drepturi de moșteni
re, Basarabii 'și-ati păstrat tocmâla lor de alegere neclintită şi
cum acest

Mihaii a venit să puie din noii la locul ei starea
de mai nainte a
lucrurilor din Muntenia, Stare, care nu fusese
știrbită decât prin

venirea celor doi Voevodi Moldoveni dişi mai sus.
Şi fu acesta
pentru noi atunci prima şi fatala spărtură a cetăţii nâstre
Băsărăbesci.
Pentru acesta 4 3-a Epocă prezintăm ardorul al JIl.ha
al Domuilor acelui timp, arbore, în care cei doi Voevodi veniţi
de la Moldova sunt înscriși la No. 50 și 51. (Litera C).
Insă acâstă restabilire de drepturi la cârma Ţării n'a
ținut multă
vreme, căci d'odată cu mârtea lui Mihait și cu pribegia
inevitabilă
a lui Nicolae Pătrașcu Voevod, fiul și contimporanul
s&ă, drepturile la Tron s'aii călcat iarăşi în picidre şi, printrun
fii de pămentean de la Moldova, care n'a domnit nici-odată şi nicăiri,
stând
la noi numai puţin timp cu ajutorul catolicilor streini,
anume prin
Simion Movilă, s'a mai adăogat călcările, până ce,
tot prin alegere,
țara a adus pe un coboritor dintre Dănești, pe Radu
Șerban Basarab Voevod, care ținu Tronul de la 1602—1611.
Dar, vai! destul a fost o primă spărtură pentru ca
ea să se a-

dâncâscă

din

di

în

di

tot mai

mult;

pentru

ca

drepturile

să se

nesocotescă; pentru ca fii neamului Băsărăbesc să se
descurageze
şi pentru ca păgânii sălbatici de peste Dunăre, mai
răi pentru noi
mult de cât frații noștri Moldoveni, să semene spaima
și groza

între

fii

bravilor Cavaleri

ai

boierimei

nâstre,

care

viețuiai

pe

acele vremi, căci toți aceştia erai căutați de păgâni de
la frageda
lor copilărie și, din cuiburile lor erati smulşi și duși la
Țarigrad
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ostatici

Turci,

pentru

după

a-i

felul

crește

și

ya

a-i învăța cum

creștinilor de acolo

şi, cum

să se supună
să

domnescă

la

apoi

sub ordinile Turcului și cu sentimentele de patriotism ale boierilor de acolo.

Toţi

fii Dăneștilor

ascunși,

trebuiai

să

acei

nesupuși

erai

osindiți la morte

dintre

și Drăculeștilor care mai

suflaă şi nu

se

ale Sultanului,

supuie

dinși

acelor

porunci

care mai cutezai a

și capul lor pus

erati
iar

pretinde la Tron

la preţ.

Ast-tel ai perit de diferite crude morţi cei mai viteji fii ce mai
rămăsese

din neam.

EX cu toţi vedeau
lăuntru

că păgânul devine nebiruit acum

începuse pentru

noi slăbirea

și din

căci și

afară ne venea

din

lovituri

în Obiceiul şi în Principiele Religiei părintesci. Nu mai se putea
lupta dar cu arma ci numai cu răbdarea şi cu iscusința să înblândim sai să înpuținăm relele până ce timpi ne-ar oferi vre-o
scăpare. Așa se începu din partea lor pe tâtă linia renunțare la
reclamare de drepturi pentru Tron.
Atunci vedem însă că dintr'o singură ramură de Basarabi adică
dintre fii cei care vieţuiati la Țarigrad, un Radu Voevod, fiul lui Mihnea
Turcitu Voevod, deși de sânge pămintean şi Basarab, dar crescut
şi învățat în Țarigrad, ajunsese iscusit în limba grecească și alte
limbi de acolo și el ne-a fost trimes, la 1611, să ia locul acelui
Radu Șerban, loc la care el poftise şi în alte rînduri, dar fără
succes.

El

a

domnit

de

2 ori, dar simpatiile

lui pentru

Greci

îl

înstreinase de era sa și de boierimea cea-Valtă pămâîntenă,
Tot în aceleași idei să dovedesce că ai fost crescuţi și fii săi
Alexandru și Mihail ultimi din seminția Băsărăbescă cea adevărată,
care cu drepturi necontestabile aă îndrăznit să pretindă Tronu, fiind
protejaţi.
De notat este aci că, deși am vrea să excludem pe Mihnea
că
nu ar fi un Basarab, dar nu ne este permis a o face, căci
în acest

caz

nu

am

mai

respecta

hrisoavele care sunt baza fundamentală pe

care ne rezimăm în întrega scriere aceasta. Noi scim cum
a domnit;
scim cât a fost de crud; pentru faptele lui chiar dacă
necontestabil ar fi, ar merita să fie exclus dintre aceia care st numesc
Basarabi dar, cum am dis, actele oficiale ne opresc d'a face
acesta, căci
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ALEXANDRU
Voevod qis Co- |
conul,

MIHAIL
[Voevod gis Grecul]
şi Gioan Bel.

COSTANDIN
Voevod gis
Cârnu.

1658-1659,

1054 —1658.

1623— 1627.

62.

LEXANDRU
Voevod sin
aș Voevod al
Moldovei.
1616—1618

GAVRILĂ
Voevod,
1618—1620.
Moldovel.
1630--1632,

RADU
Voevod.
1611—1616
și
1620-1623,

60.

56,

SIMEON
Voevod Movilă.
1601-1602,

MATEI
Voevod Basarab
sin Danciu Vel
Vornic ot Brânco
veni, nepot iui
Basarab Voevod.
1632 —1654.

61.

MIHNEA
Voevod qis Purcitu.
MARIA
din
Coiani,

IV-a EPOCA

Urmași din Basarabi

PÎRVULESCI. :

de la Mihai Vitezu până la ultimii Basarabi de linie bărbătescă.
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.

a domnit și a scos multe hrisoave cu numele
Radu Vodă sin Mihnea Vodă.
Am vorbit despre
lui Mihnea cel Răi,

decadențele

AXAVII

oficial de fii al lui

nâstre

succesive până la vremea
numai superficiale si nu pătrunsese la os; ne-aă fost însă mai amare, ne-ai fost cu totul fără
tămăduire aceste dou& de mai la urmă!
Cât pentru aceia de la 1591—1593, numai dacă nu să pierdea
viața lui Mihai Viteazu, putea să se vindece de dinsul, dar,
după
mortea acestuia, altul ca dînsul nu a mai stat pe Tron!
dar acelea

erai

In urma Domniei lui, cangrena sa adâncit din di în di mai tare
și chiar până a nu veni fiul ultim allui Radu sin Mihnea la Domnie, nici fiul bastard al lui Radu Șerban, dis Costandin Cârnu
(1654—1658),

nici predecesorul

acestuia

dintro

branșă lăturalnică,

valorosul Matei Basarab Voevod, în lunga sa domnie de 22 de ani,

vindecare

cei

trei

Voevod

Voevod,
oligarhia

n'aii putut să ne mai aducă, căci tot fără

dintâiii

Moldoveni menționați,

încă

drepturi, ca și

alți trei: Alexandru

Iliași, Gavrilă sin Simeon Voevod și Leon sin Ștefan Tomșa

aii năzuit la Tronul Munteniei, încât nici respectul cătr&

domnitâre și cătră coborirea de parte bărbătescă din
tată în fii, nu sa mai sciut unde sunt și pe de altă parte,
puterea

păgânilor care

preocupati şi speriase

acea vreme

culmea

la

ei, ne-mai

atunci

sciind

nici

Europa,
de

ajunsese pe

tractate, nici de

sabia mult încercată de ci a Românilor noştri din trecut, ast-fel
încât un simplu Vizir Turcesc, fierosul Kiupruliul, a putut,
în furia
sa, să dispuie și să ne osîndească să devenim pașalic turcesc cu
t6tă țara acesta romântscă, cum erati tâte țările creştine de pe
cel-t'alt mal al Dunărei!
|
Ast-fel ne-a venit decadenţa cea mare şi istovul sai stirșitul seriei Domnilor

noștri

pămînțeni

de

parte

bărbătească,

îndreptățiți

da ne guverna după vechile nâstre datine Strămoşesci.
„În tot timpul acesta nu mai e trebuință să spunem dacă mai
era vorba de moștenire la Tron pentru Domni noștri, căci cetitorul o înțelege de mai nainte.
Dăm și pentru epoca acesta cea de a IV-a sfirşitul arborulul Basarabilor de parte bărbătiscă cu întreruperile din el, însumând arborul întreg, numărul total de 63 Voevodi până la anul 1659. (Litera
D)
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că, până

aci, nu

am

vorbit

încă

de cât de

acele

timpuri bune ale succesiunilor la tron, cele corecte
și legitimate de
Vechiul Obiceiă al pămîntului nostru, succesiuni
de parte bărbă-

tescă, respectând

dreptul

sângelui și dând

puterea

numai pe mîna

acelora dintre Jupani Basarabi de os Domnesc și
pămînteni născuţi

iar nu făcuți, căci, după 1659 încolo s'aii strecu
rat la Tron streini
Voevodi ne-pămînteni printre alți Basarabi noui,
rude sati coboritori

de linie femeiască şi a fost așa din diverse cauze
care daca le-am
fi căutat vr'odată ne-am fi convins că cea princi
pală a fost lipsa
totală de regulile eraldice ale descendenţei, căci
ele ai scăpat pe

tote

Statele

de

asemenea

desordine

nenorocite

cum

s'a întîmplat

la noi; și vom vedea puțin mat la vale la ce extrem
itate am ajuns
noi în secolul următor și cura edificiul nostru:
în întregul său s'a
zdrobit şi s'a anihilat.
Nu dâră că se ştia sai că se dovedise că nu mai
existai absolut
urmași adevărați ceea-ce nu s'a cercetat încă
de nimeni și, sar
părea chiar imposibil, dar din cauza persecuţiuni
lor vrăjmașe ale
Turcilor

contra

celor

cu

drepturi

încă

existente

pe vremea

aceia.

Aşa s'a petrecut lucrurile atunci şi încă și mai
r&ă era amenințată țara n6stră ca să i se întîmple adecă ca
şi la Bulgaria, la
Albania și la Serbia, la Bosnia şi cele-lalte state
desființate de pe
malul drept al Dunării şi fiind-că aci concordă
cu faptele și tote
documentele ca și cronicile, să aducem Și câte-v
a cuvinte dintr'ânsele ca să povestim și să zugrăvim situațiunea
ţării de atunci la
audul și la vederile cetitorilor noştri de
adi.
În Genealogia Cantacuzinilor, vedi Buciumul pag.
124 anul 1863

găsim :

«Boierii, speriindu-se să zu rămâie în Zară paşalic,

<însciințat

de

tâte

la Odriiă

pe

Cantacuzino,

care,

de grabă ai
prin

prietenii

«săi, şi pote şi cu dare de bani, a ridzcat Viziru
l pe numitul Paşă din

«fară,

Apoi mai la vale dice:
<După acesta, viind Grigore Vodă
«mas

Cantacuzino

capichehaia

Ghica

Domn

în țară, a r&-

pentru săvirșirea trebilor. Care, mer-

«gend la Constantinopol, a aflat că Porta
are scopos să orînduiască
<beglerbel la Țara Românzscă, ca să rămtie
desăvirşit fară turcescă,
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COSTANDIN

ŞTEFAN
Voevod sin Co.
ptandin Vel Stolnid
Cantacuzino.

Voevoă sin Papa
Postelnicu ot
Brâncoveni.
1688 — 1714,

1714 —1716.

5,
GHEORGHE
.
Duca Voevod.

ŞERBAN
Voevod sin
Costandin Vel P:
Stelnic Cantacu-:
zino.
1879 —1688.

1674-1678.

3.

4.

RADU
Voevod qis &tridas sin Leon
Tomşa Voevod.
1664 —1668,

ANTONIE
nevod

ot Popeşti

sin Neagoe Vornlcul.
1669 —1672,

2ab.

GHEORGHE
Ghica Voevod.
1859 --1680.

GRIGORIE
oevod sin Gheor
he Gihica Voevod
1660 —1684

şi
1672—1874,

V-a EPOCA
de la 1659 până

la 1716.

Sfirşitul cu stingerea sgomotâsă și sângerâsă a drepturilor
istorice.

,

INTRODUCERE

«după cum
<Ghica-Vodă,

acesta se dovedesce
r&spuns

XĂXIX

dintro scrisâre ce scrie Grigorie

lui Cantacuzino. .... ».

Apoi tot aci găsim :
«După ce numitul Cantacuzino a isprăvit trebile lui Grigor
ie-Vodă,
<Şi după ce a scăpat prin ostenelile sale Zara dintra
cea primejdie ce
cera cu a să pune

beglerbei (care

natura

o dovedesce

«fi scăpat-o, s'ar fi orînduit beglerbei la Valahia),
«venit Costandin Postelnicul la București».

că,

de nu ar

după acesta, a

In asemenea împrejurări dar, a sosit ceasul
căderii şi ai putut
pătrunde pe deplin numai în curs de 50 de ani,
relele abia începute, treptat-treptat, mai nainte.
La epoca acesta sa vEdut la noi prăbușindu-s
e cu totul scau-

nul Voevodilor vestiți.
Nu mai erai cei de atunci tot de sângele acelor Basara
bi care
să numea : Alexandru Voevod, Mircea Cozianu, Ștefan
cel Mare,
Radu

de la Afumaţi,

Mihaitt cel Viteaz,

Radu-Șerban,

Matei

Basa-

rab și încă alți mulți, și Domni și Boieri, cărora le
datorăm dreptul
de a fi puși pe acest sfint pomelnic. N'aă mai putut ţine
piept acești

50 de

ani ce urmară ca acei 400 de mai nainte vreme.
În peri6da
acesta dar, care urmeză de la 1659 înainte, mai
mult ca până aci,
nici de stabilitate, nici de moștenire la Tron,
față cu puterea mereii

crescândă a Porții Otomane, absolut nu se mai putea
vorbi nici
cugeta. Opt schimbări de Domni a avut Muntenia în
acest interval
de vro 58 de ani până la 1716 Și mai mult ca îndoite
de multe

schimbări

a avut

Moldova,

până

ce și acolo,

cu 5 'ani mai

nainte

de cât la Muntenia a venit culmea robiei definit
ive a Domnielor
dise a Fanarioţilor,
Vniit putea da și aci numai titlul acelor 8 Voevodi
ca persâne se-

parate

pentru

ca să complectez

zal/ou] al 3-lea şi cu acești 7//imnă

Basarabi până la No. 71 ai Munteniei, dar fără
ai putea lega ca
pe ceilalţi.
Unii dintre aceștia aă fost aleși de Boieri și
Cler, iar alți nu.
lată tabloul acelei a V-a Bpoce al cărei stirșit
fu stingerea _tragică, sânger6să și sgomotâsă a drepturilor n6stre
istorice, (Litera E).
Precum vedem, Turcii abia mai întreba une-ori
pe cine vrea ţara
nostră să le dea Domn, căci de dreptul țării puţin
să ținea s&mă.
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In: epoca acâsta

dar,

dreptul sacru al tocmelii

dela Descălicătere,

pentru alegerea de Voevod, de fapt cu totul pierise și acâsta
s'a
prelungit până la 1716 după cum mai sus am dis.
Dar

abia sa siirșit epoca

acâsta,

așa

cum

trece într'alta și mai durersă.
Dela

data

acesta

dar

o vEdurăm,

pentru

a

|

înainte,

a urmat

o altă

serie

de

Domni,

streini de neamul nostru și pentru a se putea înțelege și
mai bine
cum s'aii succedat aceste familii la Tronul acestor țări
Muntenia
şi Moldova, este interesant de a se cunâsce și secretul
legăturilor
de rudenie dintre aceste 10 sai 12 familii, căci nu importă
aci de
a cerceta origina lor în parte, ci importă mai ales
legăturile strînse
dintre ei,
In acest

Muntenia
simulacru

grumarea
domnit

secol blestemat

care

urmeză

în curs de

105 ani pentru

și 5 ani mai mult pentru Moldova, nici măcar acel
fatal
de

alegere

drepturilor

peste

noi

nu

lam

mai

şi iataganul

şi ne

era

cruntă

avut,

pentru
acestă

ci numai

robia

omenirea
epocă,

țerii,

su.

cugetătâre
căci

ai
se uneltea

prin mână de Domni care se diceai creştini, ba
chiar erai uni
cu bănuială de Români.
Până

la 1821,

numărăm

pentru

Muntenia

42

de

schimbări

ȘI
de

Guverne, în timp de 105 ani, prin 21 de Fanarioţi
în 38 de Domnii,
3 ocupațiuni streine şi 1 Caimacamie, iar la Moldov
a am avut încă
mai multe turburări și persâne care sai primenit
la Domnie.
Aceştia cu toţi lucraă la aceiași iscusită trădare
sub velul frăției religiâse, adică: sma/gerea Privilegiului
stăpânirei de 7Hoşte,
desbinarea micilor şi marilor moșneni și desnați
onalizarea nostră,
singurele odâre ce ne mai rămăsese de la bătrîni,
Politica lor a fost una Şi aceiași: supunere 6rbă la
interesele și
jafurile Porții pentru a se susține ei în funcțiunile
ce îndeplineaă.
Acâsta fu dispariția și istovul tuturor drepturilor
istorice.
Așa dar Eraldica nu aci s'ar mai putea căuta cu
frumosele ei

prevederi

Unde
țerilor
numai

și

garanții.

este stabilitatea
române

cu

unul
aci în Muntenia,

sai

măcar

alegerea

pe

viță şi dreptul

ca

Constandin Voevod Mavrocordat care,
domnesce între anii 1730—1763 de
6 ori

şi de alte 4 ori, în Moldova,

ceea-ce face în total 10 Domnii?

13.
14.

cordat,

COSTANDIN
[Voovoa gin Nico]
ae voevod Mavrol

Voerog,
1755 - 177,

V-a Domnie.

COSTANDIN
oevod sin Mihai
Gehan Racoviţă |

17ă8 --175ă.

Voevod.
I-a Domnie.
1730 —1781,

| ciehan Racoviţă |

MIHAIL

5.

I-a Domnie.

4.
sin Nieoj

COSTANDIN

Voevod
e Voevod Mauvro.
eordat.
I-a Domnie.

1730,

15.
SCARLAT
Voevod xin Gligoi
ic Ghica Voevon

I-a Domnia,
1704,

_
18.

19.

20.

21.

Pi
1.

GLIGORIE
Voevod sin
Mlexunâru Gnical

i

16.

ALEXANDRU
[voevoa sin searDat Voevod Gnien]

Dragomanul,

SCARLAT
Voevod sin Giigo|
frie voevod Ghica]

-170R,

ŞTEFAN
Pocvoa sin Mihai
Gehan Racoviță |

Drintr'a

MATEI

12,

Procvoa sin Gligo

11.

GLIGORIE

1766.

COSTANDIN
foevod sin Mihai]
[Gehan Racoviţă

1763 - 1766.

I-a Domnie.

10,

Proevoa sin Matei]

COSTANDIN

| Gielun Racoviţă | [Voevod sin Nicoj

MIHAIL

9.

1766,

Voevod.

CONSTADIN
[Voevod sin Nico]
ae Voevoă Mavroj

1703 —1764,

II-a Domnie.

Voovod,

1762,

8.

Domnie,

cordat,
176t-

VI-a

2,

1767

6.

COSTANDIN

[Voevod sin Nicol

Îrle Voevoa Ghica
1752 —1703,

| Ghica Bezaden. |
I-a Domnie.
1748-1762,

1744- 178,

ne Voevod Mavroj
<ordat.
IV-a Donnie,

Pac Voovoa Mavro
cordat,
IH-a Domnie.

3.

1719 —1780,

Il-a Domnie.

Voevod sin
MAexandru Mavra

Voevod.
I-a Domnie.
24
SU,

| Ghica Bezaaea, |
I-a Domnie,
1733 —1795,

2,

NICOLAE

1716 --1719.

Voevod sin
|Alexanaru Mavroj

1738-1741,

1.

IOAN

GLIGORIE

Pocvoa sin Matei]

COSTANDIN

[voevoa sin Nienl

1732 1788.

ne Voevod Mavrol
cordat.
II-a Domule,

NICOLAE

feordat Exaporitul

Voevod sin
Alexandru Mavroj

cordat Exuporitul

kordat Exaporitu
1716.

I-a Domnie.

—_——
—
O
DESNAȚIONALISĂRII

EPOCA

termină

ravnlisizi

Cu Legile și Reformele ei, cu atentatele la biserică, limbă,
pămintenie, armată etc.
Prin 21 de Fanarioți în 38 de Domnii, 3 ocupaţiuni
streine și 1 Caimacamie, epocă care să

UL

din

Anexa
la Pag. XLJ.

31.
Caimacamina
106,

32.
ALEXANDRU
Ioan Ipailant
Voevod.

II-a Domnie.
1796-1797.

]

|

U

ât.

Voevod.

ALEXANDRU
Nicolae Suţu

42.

e.

40.

Voevod.

IOAN
(iheorghe Carageal
18I2 —18t8,

36.

Hl-a Donnie,

37.

38.

39.

1821.

35.

1819

34.

I-a Domnie.

lant Voevod,

1806.

II-a Domnie,

1802 180%,

I-a Domnie.

180%,

II-a Domnie.

lant Voevod,

33,

l-a Domnie,

1802,

30.

UL

29,

Ca

28.

1798 --1796.

ALEXANDRU
Costandin
Muruz Voevod,
I-a Domnie.

r

II-a ocupaţie
Austro-Rusă,
1789-17.

1791-1788,

CJ CJ

MiHAtL
Costandin Şuţu
Voevod.
II-a Domnie.

J

COSTANDIN
Voevod sin
Alexanâru Tpat-

II-a Domnie,

1801-1802,

J

ALEXANDRU
Nicolae Suțu
Voevoa.
1799 —1801.

ci

27,

N

26.

NICOLAE
tre Mavroghen
Voevod,
1786 —1788,

Co

25,

MIHAIL
Costandin Suţu
Voevod,
I-a Domnie.
1188 --1786,

NICOLAE
Costandin Carapeg
Voevod.
1781—1788,

—

„Ju

COSTANDIN
Voevod sin
Alexandru Ipsi-

.

ALEXANDRU
Nicolae Şuţu
Voevod.

]

HI-a ocupație
Rusească,

i

1806 --1812.

j

MIHAIL
Costanâin Suţu
Voevod.

J

ALEXANDRU
[Costandin Muruz
Voevod

179%7-—1790.

-

COSTANDIN
Gheorghe Hanger]
iii Voevod.

v

24.

ai

23.

i

29.
I-a ocupaţie Ru.
seaacă,
1760 1774.

îi

MANOIL
Voevod Roset.
170,

—

1775-1781,

ALEXANDRU
Ioan Ipsilant
Voevod,
I-a Domnie.

___

)
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XLI

Acăsta s'a chemat în România Epoca Fanariotilor, care
sa ter.
minat prin emigrarea boierimel Și a poporului în munţi
și peste hotar
adică sa sfirsit cu o zevoluțiune în care Românii
cer ca să h se

dea Domn
Noi

după dreptul istoric.

nu vom

caracteriza acestă lungă epocă amară pentru țările
căci nu aci pâte fi locul pentru acesta, dar vom dice nucă Fanarioţii pentru noi nu mai trebue să fie acum persâne
,

române,
mai

ci numai o eocă istorică. Pers6nele ori-care și ori-cum vor fi
fost

ele pe atunci, urmașii lor ai avut timpul să devie frații
noștri.
Numai singuri actorii acelei cpoce remân Fanarioț! fără
deosebire
pentru noi ori-cum le-ar fi fost numele, pământeni saă
streini, fie
ei ori-cine ar fi fost, numai pe câtă parte a luat fie-care
şi pe cât

rol a avut a juca diuşi! în acea epocă. Acestă Epocă
a

desnaționalizărei

cu

un

cuvint

ca

să

nu

intrăm

în

o vora numi
detalii.

Dăm aci și tabloul general al Guvernelor de atunci cu datele
și
primenirile la Domnie în Muntenia (1716—1821). (Litera
F).
O! câtă in-imaginabilă nesiguranță, câte frămîntări, ce
grâznică
nestatornicie şi ce sfărimare de țeră aduceaii aceste vecinic
e permutări de funcționari ai Turcului pe care ni-i trimiteaii ei
pe capul
țării n6stre și pe capetele nâstre,
Acești

limba
slujbei
acesta
decât

&meni

toți ai acelei epoce,

care

cei mai

mulți nici scia.

românescă, nici aveati nădejde de cea mai
lor, mai mult decât efemere, ba chiar uni
pe eşafod, dinşii toți către noi și către binele
aceia ce puteaă fi: nisce streini, preocupați

îmbogăți

cât mai

de grabă

şi se bucurati

mică durată a
stirşaă cariera
țării, nu erai
numai da se

că se credeati

puternici

pe sorta n6stră, tot așa cum păgânii erai puternici peste
dînşii;
căci multe și multe jertfe ai făcut ei, strigătore şi crunte,
asupra
celor mai de frunte boieri nevinovați pe care îi bănuiaă că
cuteză

măcar

d'a se jăli de acea păgânescă stăpânire dată pe ale
lor mâini

nemil6se şi vrăjmașe !
Unde mai putea fi pe atunci în țera acesta nenorocită
vr'o amin-

tire, vro

pomenire

măcar

de garantarea drepturilor neamului,

sta-

tului sai legilor nâstre pe care le protegea la alte
popore regulile
stabilite prin Eraldică de îndelungat timp.
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Nici o lucire cât de mică, cât de depărtată,
pentru vr'o amelioa stării n6stre sai a viitorului copiilor noștri.
Nu ne mai rămăsese decât încuierea prin ziduri
în mijlocul pustielor şi în pădurile munților pentru a ne
feri măcar 6sele după
m6rte, de profanări şi a ne ruga acolo, pe
ascuns, cerului, să mînrare

tuiască sufletele părinţilor noștri și pe ale nâstre
! Acele refugii
alinătâre durerilor nâstre erai sfintele Mănăstiri
ce se clădeaă de
noi pe la moșiele strămoșesci.
Devenisem robi și streini în vetrele vechi ale
n6stre și tremuram
înaintea acelora care se găseau fericiți în pământ
urile nostre părintesci.
Aşa se înțelege prin ce dile viforâse aă viețuit bieți
părinţii noștri.
Unde dar era cu putință ca să găsim, de la
timpi de pe atunci
ca şi până la timpi de acum, ideie măcar de
vro Eraldică în Ţările nostre?
!
Chiar vechile nâstre Embleme primitive: Bourul,
Aquila, sait altele,

dacă

vor

fi mai

tost,

pe tâte le uitasem

noi,

ba

ni le lua Fana-

rioții cu dinși la mutarea lor peste hotare
le nâstre şi fără vr'o
piedică și le însușeaii de la sine-le ca nisce
foști Suverani.
Am dis aci că Emblemele dacă vor fi mai
fost, dar negreșit că
daca le-a găsit să ni le ia cine-va, ele de sigur
aă fost și noi cu
drept antic le-am avut; deci semnalez aci ceca-c
e mai sus am dis,
semnalez acel rezultat și consecinţă la care am
putut noi să ajun-:
gem pentru că nici o grijă de a avea regule de
Eraldică și sciință
de Eraldică nu am avut. Și de aceia am fost
tratați ca nimenea

pe

pămînt.

Aceşti devotați funcționari ai Sultanului, care apoi, după
limba:

giul naţiunilor Apusene

se tălmăceaă,

în serios

din Bei cu

2 sau

3 coade, în foști Prinţi ai noştri ca la statele Occide
ntale, fără ca
acest titlu măcar să fie fost vr'odinicră nici admis
de legile, nici
de istoria patriei n6stre, nici măcar de limba
nâstră.
Sa fost luat de ei în ris titlurile pămintene
ce avusesem noi
bune saii rele, cum la nici o naţiune istorică
nu s'a vădut ase fi
făcut și, cu nepăsarea n6stră, noi am îngăduit
acâsta, în tăcere,
Și întradevăr, cum s'ar fi putut ore să “fie într'al
t fel,.sub nestabilitatea nenorocită ce aveam, pe cât timp acele
Guverne barbare
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cu funcționari-arendași, precum îi
rată fixă? Căci ei, pe fie-care an,
lângă tributul Țării şi mii de alte
dare disă «pentru Macarel» adică
îuprospătare

la Domnie.

XLIUI

vEdurăm, nu aveai nici o duerati obligați a plăti la Pârtă pe
jafuri, dar mai ales inevitabila
pentru -anuala recunâscere sai

In întreg secolul al 18-lea așa s'a urmat,
timp de peste 90 de ani.

D'abia se începu

S'ar putea

numi

o

schimbare

un început

de

mică

prin

Zractafele

stabilitate, efemeră

cu Rusia,

și aceea,

care

la anul

1803, pentru acei slujbaşi până aci neluați
în sâmă; adică atunci
când Rusia, pentru a favoriza intrarea la acea
slujbă a protegiatului

s&i

Costandin

A. Ipsilant, I-a Domnie, a stăruit ca să
i-se acorde
un termen de 7 ani pentru Domnia
Valahi—ei.
Până aci nici o
umbră de siguranță nu se acordase acesto
r Fanarioți.
Vom cerceta dar pe rend şi tractatele, căci
sunt şi instructive și
foarte interesante ca să ne dăm bine seamă
de Drepturile ce din-

sele ai reînviat pentru țara nstră,
Ja 7903, Turcia dete Zrimul ei Hati-Humaium
pentru așa disa
7eîntărire a privilegielor Domnesci. — Punctele esenţi
ale dintr'acest
Decret al Sultanului sunt:
— Să nu se mai ceră pentru Domn Ipcaiaoa anuală
, adică până
când el nu va face vre-o vină, să nu se scâță
din Scaun așa des

ca până aci.
— De acum înainte sorocu/ Domnielor să
fie hotărit până Ja 7
ani, socotindu-se din diua numirei lor de Bei
(Domni) și, până nu

va fi
tuirei)
Rusiei
Tot

dovedită vina lor să nu li se facă az/u (exec
utarea destimai nainte de 7 ani, şi să fie cercetarea și cu
cunoscința
făcută,
ast-fel de regulă și începere de restabilire a Tronu
lui Beilor

pe soroc

de 7 ani, se mai

urmeză,

în scris, adică pe baza

7racta-

tului dis de la Bucuresci, pentru Domnul Joan
Gheorghe Caragea,
venit după pacea de la 1812, dintre Turcia
cu Rusia, deși acesta

nu şi-a îndeplinit anii, căci a fugit la 1818
din Scaun, înainte de soroc.

Se scie că, după acesta, urmașul

stat 7 ani,

el sa stirșit

căci a murit

seria

până

a nu

s&iă, Alexandru Şuţu, nici el n'a
împlini

nici al 4-lea

an. Și cu

acestor F anarioți, căci o revoluție a Românilo
r
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a urmat atunci în contra suferințelor

|

cercate de ea în acel restimp

fatal.
Am

spus

mai

sus

în

scurt

pentru

Muntenia,

pe

rând,

cum

s'aă

succedat vremile, Gmenii și împrejurările subt Domnitorii aleși și
subt cei trimiși tără alegere și fără termene de Sultanul Turcesc,
ca să adune veniturile țării. Daca nu am făcut tot ast-fel și pentru
Moldova,
căci nu

cauza
am

a fost ca să nu lungesc

lăsat în întunerec

în zadar

scrierea

acesta,

nici un lucru important urmând pre-

cum am făcut; și ar fi fost de prisos a repeta aceleași feluri de
evenimente. Daca la Moldova.va fi fost vre-o diferință, aceia nu
alta a fost de cât că numărul de persâne şi de nume de la cârmă
ai

fost

încă

dar reguli

mai

mare,

prevădătâre

și suferințele

pentru

țării, ca și la noi nică acolo,

nu

pote

stabilitate

asemenea

mai

multe,

sai pentru drepturi ale

s'aii pomenit.

Să venim acum și la Domniele următâre revoluțiunei din 1821,
care încet, încet, ait căutat a păși spre o redobândire a drepturilor
n6stre naționale pierdute şi spre o îmbunătăţire reală a stărei n6stre ca Stat vechii Românesc, reînviate cu zzicu/ Zudor V/adimiescu,

a cărui

memorie

va

vemnânea

mare.

Şi aici, ca și după anul 1659, de Oligarhie nici de Dinastie
mai

putea

fi vorba,

ca în timpi

Basarabilor

de

parte

nu

bărbătescă.

Chiar daca persânele ce viețuiaii puteai pretinde sânge sait coborîre veche

necontestabilă

fi

ele

valorat

amintire

în

din Basarabi

alt-fel

de
istorică academică.

cât ca

cu acte,

încă

o cercetare

sati

nimic

nu

ar

ca o simplă

Sa căutat atunci cu stăruință măcar păminteniea pentru a nu
alege Domn nepămîntean şi găsim dovedi în acte că nici aceea
nu s'a adus înaintea alegătorilor şi alegerea s'a făcut fără temeiuri
istorice și faptul s'a legitimat de ţară prin consimțămîntul obștesc
şi Domnul pentru Muntenia sa numit: Grigorie Dimitrie Ghica
Voevod,
nit

fiul lui Dimitrie

numai

pînă

la 1828,

Mare

Ban pe Zermen de 7 ani. Ela domJa venirea Muscalilor, trecând atunci să

locuiască în Transilvania. In Domniea lui s'a încheiat 7ractatul
dinte Ruși şi Turci, la Akerman prin care se prevede că: <Domnii
<Valahiei și Moldovei vor fi aleși din Boierii pămînteni de
către
« Obșteasca

Adunare

prin

întărirea

și voia

Inaltei

Porţi,

fe 'seroc
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«de 7 ani întregi, şi nu vor mai fi scoși în acest interval
, afară
«numai daca vor fi vinovaţi cu ceva.» Mai dice
că: :< Domnul, fie
<ast-fel depărtat, sau fie de la sine-și lepădat
de Domnie, își
«Pierde Titlul și pote intra iarăşi în numărul Boierilor.»
«fii Domnilor schimbaţi, sati ai celor ce se vor
lepăda de acestă
«numire, își pierd titlul și pot intra zarăşi în numărul
Boierilor şi pot
«să ocupe slujbe ale țărei și să fie aleşi Domni.»
De la 7828 pină la 1834 țera a fost subt ocupaţi
e Rusescă și
la 78317 şi-a alcătuit Legea disă Regulamentul Organic
.
Asemenea a fost şi la Moldova: Legea recunâsce
țării dreptul
de Akzgere a Domnului pe Viață, dintre boierii pămint
eni printr'o
dâștescă Adunare extră-ordinară, alegere care va fi validat
ă de Rusia

și Turcia,

ceea-ce

este contorm

7racratuluă din Adrianopol

(1829).

La 1934 până la 7872 vine pentru Muntenia Domn
Alexandru
Dimitrie Ghica Voevod, frate cu Grigorie din
altă mamă, care nu
era pământâncă de origină, ca mama lui Grigori
e.
El na fost ales după dreptul istoric al țării,
precum de Regulamentul Organic se legiuise la 1831, ci a fost
recomandat direct
de Contele Prezident Paul Kiseleff; n'a stat
la tron însă pe tâtă
viața, căci a fost destituit nemotivat după stăruirea
Rusiei şi a trecut
hotarele în țări străine precum şi fratele și predec
esorul lui Gri-

gorie

făcuse,

conform

tractatelor.

Urmaşul acestui din urmă

fu:

Gheorghe D. Bibescu, fiul Vornicului Dimitri
e Bibescu, din Craiova.

EL fu Ja 7872 L-iul Domn Pământean ales în
teză și de Idră pe viață,
prin Obstesca Adunare a Clevului cu Boierii,
dar cu tote acestea,
la lunie

1848,

a fost silit, de o revoluţie,

să abdice și să iscălescă

o Constituţiune proclamată în Oltenia de Capii
turburărilor: 1. Eliad,
"St. Golescu și H, Tell și așa el trecu în Transil
vania.
|
Guvernul revoluțiunei tupse și arse pe câmpul
Filaretului Regulamentul, dar oştirile rusesci vin în Bucuresci,
prin înțelegere cu
Pârta Otomană, restabilesc ordinea prin mijlocu
l armelor și așâză
cu conducerea trebilor până la 1849 Aprilie
19, la încheierea Cauvenției de la Balta Liman, un Caimacam,
pe Vornicul Costandin G.
Cantacuzino.
Tot prin ambele puteri, suzerană și prote
ctrice, veni atunci Domn
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Barbu
mai

Dimitrie Stirbei, tără vr'o tormă

numit

Acesta

prin. puterea

sus

disului

Zzaczar.

era frate lui Gheorghe Dim.

menteni,

legală a pămentului ci nuBibescu, fiă

de părinţi

pă-

și numit

eșcepționalze Zermen fiz de 7 aul iar nu pe viață,
contorm Regulamentului Organic; dar nici acest restim
p n'a apucat
al domni, căci înire 7953 şi 1854 a stat la Vzena
retras. Obştesca

Adunare era suspendată și în locui s'a dat două
Divanuri cu
membrii mai puţini, din Cer şi din Boieri. Dar pentru
siguranță
sa lăsat aci o armată Turco-Rusă sub priveghere de 2
Comisari ai

ambelor . puteri.

In 1850—1858 vine Caimacamia lui Alexandru Dim.
Ghica, conform Tractatului de Paris şi cu 7 Comisari.ai celor
7 Puteri mari
ale Europei, la Bucurescă, să consulte dorințele Români
lor.
Abia

acum

Moștenire

pentru

la Tron

prima

dodată

Gră începe

la noi să se pomenâscă de:

cu Unirea

Voevodatelor, Religia

Ţării,

desființarea privilegiilor de clasă și alte legi
pregătitâre pentru Uni-

rea .în viitor a Țărilor Române.
Ca

consecință

a

Zractatulul de la

Paris,

da 7 August

1858,

s'a

instituit Cazmacamia de Trei. Ea a durat până la 7859
/anuarie 24
când s'a proclamat Unirea Moldovei cu Muntenia și așa
Alexandru
Ion Î Cuza este ales Domn peste aceste 2 țări
unite acum sub
numele de România.
Prin alegerea acesta s'a răspuns cu hotărâre și energic
și s'a convins Europa că Națiunea Moldo-Română era matură
, era unită de
sânge și de suflet și că scia ce să dorescă. Ea a răspun
s și prin
voturile ce i s'aă cerut, franc, spontâneii și cu inima curată
și Europa întregă a înţeles-o și nu a nesocotit atitudinea demnă
şi cavalerescă

ce a avut

Domnia
pliniți, până

ea.

Îui Cuza însă, deși ajes pe viață, nu finu decât 7 ani îmîn 7866,

când

fu nevoit

să abdice ; atunci

o Zocore=

mentă Domnescă îi urmeză pândă la Aprilie acelaşi an, când
Țara
a ales Domn cu Moștenire, prin Plebiscit, şi cu acesta
s'a îndeplinit
actul cel mai mare din viața n6stră ca Stat organiz
at şi de sine
stătător, act, care singur putea să ne dea aceia ce
ne-a lipsit de
atâţia secoli, adică s/adilztatea prin Moștenirea la Tron.
Prin

cele

ce preced,

am

voit dar

să arătăm,

după

Istorie, Zoc-

litera

Tabloti

Anexa

Pag. XLVII.

10.

si.

Caimacamia
de Trei.
1868—-1839.

ALEXANDRU
I6n 1 Cuza
Domn.
1859—1866.
Unirea Moldover
cu Muntenia
a 1839 Iantarie 24

G.
12.
Locotenenţa
Domnâscă,
1866.

E a

LE

8.

9.

Caimacamia
Marelui Vomie
Costandin Gheor

BARBU
Dimiurie Ştirbei
Domn.

Caimacamia
lui Alexandru
Dimitrie Ghica.

1349. 1856,

1886 —1859.

zhe Cantacuzino
1848-1849.

a

/

4.

5.

6.

ALEXANDRU
Dimitrie Ghica
Domn.
1834-18,

GHEORGHE
Dimitrie Bibescu
Domn.
1842 —1848.

Guvernul
vremelniceso,

i.
TUDOR
Vladimirescu
1821.

E

2,

1848,

3.

GLIGORIE
Dimitrie Ghica
Domn.
1822 1828.

Epoca turburărilor (Zavera)

a

Ocupaţia Rusfscă
Prezident Pavel
Kiseleff.
1828 --1834.

1821. E migrarea boierimel şi

poporului în munți şi peste hotar. Sfîrșitul epocei Domnilor din
Fanar
Renaşterea

drepturilor naționale din 1823.
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mela

cu Alegere

la Tron,

care

a. ținut locul

înlocuind principiul Moștenirei
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în curs

de

6 vEcuri,

şi am arătat în. scurt cum, în şirul

de peste 570 de ani, sa sbuciuma
t țara acesta prin vecinica schim
bare a Domnului, ceea-ce a fost
tot-d'auna <bucuria celor Jără minte
»
cum

a dis altă dată dicătârea bătrînă,
de care tste generaţiunile
până chiar la părinții şi frații noștr
i, se cutremurat și dincâce şi
dincolo de Milcov.
Pentru

condus
1821

a siirşi,

era
până

dăm

aci

și

tabloul

în vremea renascerii
la 1866. (Litera G).

Guvernelor

drepturilor

nâstre

acelora

care

naţionale

au

dela

Acest brav popor dar, Mucenic mult
chinuit, el încă de tot nu
sa fost prăpădit ci, cu tâte vijeliile
ce aă venit peste dinsul, din
aripi
drept

el tot a dat şi din gr6pa răbdărilor
sale, rugile căldurâse Și
credinciâse ale lui, în dmba sa
Romândscă luminos rostite

către Cerul milostiv îndreptându-le,
el în sfîrşit de către stăpânul
cel adevărat al Cerului şi al Pămâ
ntului a fost audit și d'acolo,
di cu di, deșteptare şi ajutor îi
venea; așa că, până în cele din
urmă,
reînvierea lui către

întrega

lume

pe Scut

s'a deslușit

și, la
1866, ca un singur om în plină viață,
împodobit și cu corâna, Regescă
pe cap, pe Stema lui cea falnică
s'a înălțat întocmai precum
pe mindrele Armerii oficiale ale
României îl vedem, purtând pe

pieptul stemei sale Seoul Dinastiei
ce întregul popor cu iubire
'Şi-a ales,
Stinşi cu desăvirşire de pe suprafața
pământului, d'abia sub cenușa

n6stră

s'a păstrat

focul și, dia mila lui Dumnedeii
ne-a fost ca prin
ca să mai conservăm destulă puter
e de a mat trăi.
Părinții noștri ati voit odiniâră să
scăpăm teritoriul pentru toți
şi cu Domni mai vrednici să-l apăr
ăm de lăcomia celor puternici
dintr'acei timpi; de aceea ati renun
țat ei la moștenire, pentru a
minune

dăruit

adopta alegerea la cârmă.
Dar, acâsta n'a mers de cât pe timpu
l cât Craiovescii aă stat
privitoră și cât cei din Ungurie descălicaț
i ai domnit numai et dar,

copii lui Radu

Tismăneanu

dând 2 seminții cu pretenții s'aă născu
t

chiar între rude certuri,
Vă&dând Craiovescii atâtea lupte
ca să domolescă

neunirea,

dar

aii făcut

atunci

sai

și ei osebită
cerut

de

peste

armată
hotare

ALVIII

dela
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streini și dela

mâhnire

vecini

arme

într'ajutor și

la Craiovesci în cât chiar pe

s'a adus

Scaunul Domnesc

scîrbă şi
eram ame-

nințați să ni se piardă ortodoxia.
După ce apoi ni saii dat Domni aleși cu suflet creştinesc la
Tron, un alt soiii de nenorocire a intrat în casa nâstră: a început
a ni se aduce
nul

de la noi,

fii sait rude Domnesci din Moldova să stea pe Scaupână ce, ni s'a scăpat iarăși dreptul la Domnie de

Vitezul Mihai sin Pătrașcu Vodă,
După

aceea

sperierea

ne veni

scăderea,

oligarhiei, luarea

de

prin

crescerea putere
ostatici la Portă, ceea-ce

păgânilor,
s'a

stirşit

prin cei mai crunți și nepatrioți fii de Basarabi de sânge.
Dar să ne oprim puțin și să ne gândimla alte popâre mai
culte şi vom învăța și vom vedea cum ai făcut ei; căci dacă aveam
ca aceia

și noi, precauţiunile

turile de os Domnesc
nișori

inombrabili,

prevădătore

d'a păstra

și înscrie drep-

cu veritate şi tărie, nu am fi avut nici Dom-

nici contestările,

neunirile,

pretenţiunile

nefun-

date, care naturalmente s'a născut cu timpul şi cu întunerecul ce
ascundea pe adevărații fii cu drepturi.
am

In sfîrșit așa
meritat.

cum

Pentru

dar, fiind noi aşa precum

aceea

am

procedat,

n'am

avut
am

de

cât

resultatul

fost, ne-a

ce

venit

o a

S-a Epocă cu 8 Domni de 7 nuanțe și toţi: unul mai slab în drepturi de cât cel-Palt și în stîrșit cu aceştia s'a repetat și mai furios
sângerdsele măceluri în fața Lumei oficiale a Naţiunilor, de Sultan
adunate,

pentru

a se pomeni

culmea

culmilor

de crudimi

pe

care

poporul Românesc martir creștinesc a fost ursit să îndure pe acest pămînt din partea păgânătății vrăjmașe și răsbunătâre!
Cred că am demonstrat de ajuns cum că într'adevăr nu am putut
avea stabilitate și că din cauza acesta, mai mult de cât din tote celelalte cauze Blazonul nu ne putea fi de nici un alt tolos în starea în
care ne-am aflat, pentru a ne feri ţara de vîndările de moșii și de
împărțela

perpetuă

dintre

urmași,

de

cât dacă

prin

scăpat de uitare genealogiile proprietarilor vechi de
adevărați să nu se piardă, să nu se înlăture şi să nu
Tocmela din început era fără prevedere nici bază,
practică și de aceea sa distrus prin chiar defectele

blazon

am

fi

moșii, ca fii
se uite.
deci era neoriginare ale
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sale.

Sar fi putut

cel Puțin
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păst

ra genealogiile, dar şi acâsta
nu ar
fi servit la nimic, căci la ce ar
fi folosit urmașilor d'a se sci
că
ati
drepturi de
neam

dacă

averea

li-se

înmulțirea personalului cu pretenţi
uni?

împuţina

în raport

invers

cu

lată

în ce fel Tocmela vechiă
s'a pierdut prin firea sa însăși, )
peatru vecie,
Ceea-ce însă a fost pentru
poporul martir românesc o
minune
Dumnedeiască este că, el a putu
t răbda cât i-a trebuit fără a
se lăsă să
fie

ademenit de către vecini noștri
creștini mai puternici și mai dibaci de cât vecinii cei. păgâni și că,
a izbutit el a mai viețui și a scăpa
țara, dacă nu în întregul ei, dar
într'o bună părticică din Dacia
creștină,
părticică

care

a

maj rămas pură, care nu s'a
lepădat nici
de credința ortodoxă nici de neat
irnarea deplină veche a ei, ci tot
Și-a păst
rat

un

sîmbure

putut fi sprijiniți și
Numai ast-fel am
nele nostru modest
din iua de mâine,
răbdare, ne înşelam
cotropiți

ca Bucovina 'sai

și nimicniciți.

de putere

strămoşască,

ca Basarabia,

Dar în sfirșit, Dumnedeul

minat

grație

căreia am

protejați în sfirșit.
putut fi scăpați noi ca popor,
atât pentru biactual, cât și pentru binele cel
complect pâte
dacă vom fi cu minți. Dacă din
silă sai din necu creştinii, cum a făcut Ardealul
, sai dacă eram
am

fi fost astă-di

părinților

noștri

pierduţi

ne-a

să nimerim a ne adresa bine
și să ne alegem, pe Acela
a sciut să ne capete independ
enţa și să ne asigure stab
ilitatea

Dinastia Sa.
Acum cred

că scim

țară la noi.

mat

Ba

scim,

tato la 1866 şi cred că
în viitor cum

pentru
pâte,

prin

care cauze n'am avut Eraldică
în

şi că nu

a fost răi

că am

adop-

ne va fi chiar mai bine să.o cult
ivăm

fac şi cele-l'alte

lucare

popsre

Și

civilizate.

C.
Alte cauze interne și externe de
neadoptare.
Dar, ca să răspund şi opiniune
i acelora care totuși nu vor
înceta d'a susține că fără temeiuri
pretindem noi cum că Voevodat
ele
nostre n'ar fi avut și ele Eraldică
în trecut pe cât timp vedem că
există de fapt una astă-di la
noi chiar cu colori, Ei bine!
ei, cu
Evaldica.
— Şt, D.

Grecianu.
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tâte

acestea,

nu

mă

descurajez

da

declara

că, tocmai

nu este

și

nu pote fi acolo un argument. Şi chiar pentru motivul acela, dorind să fac tuturora convingerea, mă voiii sili da arăta întrega
mea părere și d'a o sprijini cu dovedile următore:
Precum
țărmuri

puri
Stat

am

dis mai

depărtate

sus,

pentru

noi călătorii de
scăparea

acelea și r&zboaie prin

sfintei cruci

tot într'acele

tim-

ca popârele Apusene, nam putut face căci nu existam ca
pe atunci. Noi, acasă la noi, mai târdiii, câmpuri țărcuite

pentru
nam

lupte

între boierii noștri

cunoscut;

eraldi

pentru

întreceri la jocuri de

sati pristavi care

să ne trimbiţeze

sulițe,
vitejiile,

fiind noi cu fața acoperită de coif, pentru lupte în public, nicăiri
și nici odinidră n'am vă&dut și n'am audit.
:
Pe lângă acestea, aș face întrebare: Ce soiă de steguri, ce insimnii,

ce embleme,

ce steme

și ce pajeri

aveau

bătrînii noștri la

războaie, la palate, la biserici, la pace, la jale, la veselii, la deosebiri de glste și de oști? Sati chiar la rangurile (adică marile și
micile boierii), apoi, la călugări, la mireni, la miliții și la popore.
Ce imagini avutam nci fixate și cunoscute? Unde stai scrise și
deslușite acele steme ale nâstre?
De

tâte acestea

noi n'am

avut nici

ideie,

Nici

sșrierile

nâstre,

nică tradițiunile, nici cântecile populare n'aii pomenit la noi de
cavaleri, nici de heraldi-de-arme care ar fi trîmbiţat biruințele sati
vitejiile iscusite ori pline de devotament și de amor ale Jupanilor,

ale Coconilor şi Coconașilor noștri din evul meziii.
Apoi tot asemenea în țările creștine ortodoxe de Orient, adică
tâte câte ati rămas unite bisericesce sub influența Patriarchiei din
Țarigrad, nu sai întrodus nici colorile nici semnele eraldice atit
de

mult

uzitate în locurile

ce se țineau

subt influența

Papilor

de

la Roma; şi este de credut că tocmai din causa acâsta și din spirit
de antagonism între clerul pravoslavnicilor contra clerului catolicilor, pentru

acea

cauză noi, chiar și dacă

am

fi recunoscut

că ar fi

fost bine să adoptăm pe atunci asemenea regule, dar nu am vroit
cu nici un chip să ne asemuim cu dinșii și Clerul nostru nu ne-a
sfătuit, nu ne-a lăsat să adoptăm acele semne aparente și strălucitâre

care

ar

fi

compromis

evidența

și marea

diferență

de dinșii, căci bisericile catolice ţineaii târte mult la acel

a nâstră

lux

și
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.

at

i

aveau

în

eraldice,

forte

mare

ondre

iar bisericile n6stre,

tâte

-

LI

-

felurile imaginabile de podâbe

din contra, fugeai de ase
menea figuri

şi aveai numai simplitate
și pictură de sfinți, iar mai
mult nimic.
Vom mai adăoga aci încă
și aceea că numai întrun
târziă tâte
țările creștine organisate, chia
r cele mai moderne ca Polo
nia, Un-

garia,

etc. prin

îndemnul

clerului catolic

tru statul și pentru nobilii
lor. Ba vedem

doxă

ca noi,

ca să nu

r&mâie

mai îndărăt

dus-o pentru nobleţa sa la
1682

periul

acesta începe

să posede

Ghenarie

aă adoptat blazonul pen-

că chiar şi Rusia, ortodecât

Polonia,

a intro-

12 și abia în urmă Im-.

o cameră eraldică

disă a Senatului,
în Petersburg.
Până aci, ei nu aveaă regule,
deși nobleță aveai, de la 1547
de
sub 'Tarul Ivan IV Grâznicu
l, însă cele-l'alte State ort
odo
xe creștine ca; Grecia, Serbia, Bulg
aria şi noi toți câți am stat
sub Pa-

triarchia

de Constantinopol, nu ne-am

putut

sust

rage dela influența
clerului nostru şi nu ne-am
gândit încă al introduce în
Voevodatele nostre. Ba, ceva mai mult
încă: vedem că chiar frații de
sînge
şi vecinii de hotare Transilvă
neni, avură Eraldică, iar din
câc
e
de
Carpaţi nu se arăta, nu se
cinstea, nu se introducea
chia
r
dacă
se obținea în regulă prin decr
ete, pergamente şi jurăminte,
dar
cum
am
dis, nu în pămîntul

pistașii aveai
romane,

făcute

numai

acolo

Pravoslavnic

de

la noi, ci acolo

multe alte

introduceri

se

în

vorbise

limba

de către Voevodii Şi Principii din
Ardeal.
Așa

dar,

monarchiile

Tron, aii sciut
devină

Apusene,

care

ai

să facă, ca sciința Eraldică

utilă şi indispensabilă

de

unde

Eraldică,

prin

menținut

moștenirea

cu

pa-

obiceiuri catolice

regulele

hrisâve,
la

ei, să le

pentru păstrarea adevărului și
amintirilor istorice și archeologice, și
ai desvoltat și perfecționat eraldica
la ele, noi însă nu:

Numai așa se explică cum alți veci
ni ai noştri, care a îmbrățişat catolicismul, ca Polonii şi Ungu
rii, ei tocmai din îndemnul şi

influența

clerului papistaș

, ai introdus blazonul la cîrm
a statelor
lor cu regulile lui, ceea-ce noi nu
puteam face căci sciam și vedeam
că
acei catolici nu înceta

de a ne numi

eretici și de

a

striga că
acele expediţii armate ale lor era
pornite de ei nu numai în contra
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păgânilor ci și în contra tuturor ereticilor, tăgăduindu-ne nouă formal dreptul de a ne numi creștini,
Este evident dar, că și de le vom fi cunoscut folsele acelor
bune

regule, care porniaii

și se perfecționat prin clerul Papistășesc,

sciute în ţările nâstre

pe

acei timpi.

Nu trebue dar să ne mirăm
ca acei

din

Occident,

de a le face

dorința

avut

nici nu le-am introdus la noi, nici am

că nu ne-am

cavalerie,

eraldică,

gândit să avem și noi
garanţii

şi chiar istorie

în ţera n6stră.
Dar

în timpi

moderni,

tâte

statele

ai

simțit

lipsa

și chiar

tre-

buinţa pentru sigiliile statelor lor respective și tâte și-au fixat armeriele

ţării lor.

-

Intocmai așa s'a întâmplat și la noi. Geneza acestei idei a sosit
pentru noi numai în anul 1866, când sub domnia unui fiii de Regi
iluştrii, am voit să batem și noi monedă românescă şi să arătăm
lumii că suntem şi cine suntem. Atunci sosise și pentru noi momentul ca să ne gândim a ne înfățișa ca Națiune și ca Putere
printr'o efigie și să arătăm că nu suntem parte integrantă din Turcia de Europa.
Nu

este

de

Fraldică

ascuns

la noi nu

acest
am

adevăr!

avut

,

nică

am

putut

avea

până

la 1866,

nici pentru nobieţa națiunii nâstre, nici pentru a provinciilor, nici
pentru a cetăților, orașelor și tîrgurilor, nici pentru a familiilor boierilor (cavalerilor) care cu vitejie ca și în Occident, ai luptat pen:
tru

conservarea

patriei.

|

Pentru a stirşi cu considerațiunile materiei de care se ocupă
Capitolul de față, nu credem de prisos a adăoga și aceia că, de
la anul 1892 în câce există în limba francesă o carte care tocmai
pretinde,
vr'o

intitulându-se «Cartea

eraldică

menesce

a unora

precis

despre

din

de Aur», că trateză, dacă nu despre

Statele

acâsta

istorice

nimic,

din

Orient,

dar pretinde

căci nu

po-

că publică isto-

ricul forte detaliat al unei nobleţe, fără patrie fixă şi nu să jeneză
de a vorbi, d'a figura, da intitula pompos și de la sine, multe nobleţe eterogene, împreunate, cu aerul d'a reproduce și o eraldică
seri6să, pentru toți protejaţii sti într'unul şi în acelaș loc! Lucru
bizar.
”
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Noi însă ne

mulțumim

abține
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numai cu mențiunea
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acesta și ne vom

chiar da discuta câtuși de puţin
, nici cartea nici pretenţiunile ei, căci chiar autorul nu
se numesce încât să ne pâtă fi
oficial
cunoscut, ci numai cât îşi dă
o simplă adresă pentru cine ar
bineVoi

să'| găsâscă pentru

Și pentru

scopul

«Cartea

sa de Aur»,

căci așa

a numito.

acesta indică pe un librar editor
al s&ă din Athena.

Cartea este cu lux imprimată
și conţine şi nume de familii
Române, însă ca eraldică ea nu
are ceva serios pentru coreligion
arii
noștri și deci nu putem dice
că țările ortodoxe prin acea
carte
pot proba
Valte

astă-di că blazonul ar fi exist
at la
state despre care am vorbit
may sus,

dinsele

ca

la

cele:

III.
DESPRE
ELE

SIGILOGRAFIE
NU

FORMEZĂ

ȘI EMBLEME.
ERALDICĂ

Credem că, până aci am dem
onstrat cu destulă claritate,
care sunt
cauzele pentru care nu aă
Putut părinții noştri să adop
te sciința

blazonului chiar dacă vor fi simț
it

că e bună şi folositâre la naţiunile care o aveai întrodusă
la ci de mult timp.
Dar acum să nu lăsăm a
se crede că evităm d'a vorb
i despre
însemnătatea

ce ai la noi Sigiliile şi emblem
ele, pe care noi le-am
avut în trecut și pe care cea
mai mare parte din contradi
ctorii
noștri le confundă
— cu bună sati rea intenție
—, cu Blazonul.
Să vedem mai întâi ce fel
a fost la noi Sigilografia și
în urmă,
la rînd, vom vorbi şi despre
Embleme.
Recunâscem că și Sigilografia
este o cunoscință demnă de
studiat, însă ea este
Nu

este

cu totul alt-ceva de cât
Eraldica.
cu putință 'de a se contun
da una cu alta,

Sigilografia disă și sfragistica,
de

colori;

nu

este tot-d'auna

are

nici

o

mulțumită

legătură

nu are regule; ea nu are
cu

stabilitatea

sau

nevoie

Statorniciea ;

a se prezinta prin cernelă
negră pe hârtie

albă şi se lasă a se altera
și modifica

se supăra,

Cel puţin întocmai aşa a
fost la noi,

de meșterii pecetari fără a
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Probele
—ca

despre

acest

pe cel mai vechiii

fapt nu

ne lipsesc

caz cunoscut—,

și între altele vom

scris6rea cu data de

cita

1 lunie

1595 a lui Mihnea Voevod Turcitul, către fiul s&ii Radul, care se
afla atunci la Veneţia, scrisâre în care găsim următoriul pasagii
interesant:
«Mi-ai spus

să trimit pecetea,

şi acolo să facă alta ca aceia, dar

«am făcut una la un Tigan muntenesc».
Nu

contestăm

talentul pentru

arta de

a grava

peceţia

acelui ţi:

gan, dar voim a arăta cum nu se ţinea semă de reguli ci de meșteșugar mai mult,
Eraldica țării n6stre era dar încredințată pe mâna şi la înalta
sciință a ţiganilor pecetări.
Nu mai vorbim de timpurile mai prâspete ca acela de exemplu
de la anui

1689

Aprilie

10, când

Costandin

Voevod

Brâncoveanu

comanda el însuși asemenea peceți, și scria prin judele din Brașov,
Gheorghe Fălnogiul, ba încă cu desiușire adică, «să vedi, să
«fie: acel

corb,

«în pecetea

sorele

făcută mai

acela,

luna

aceiea,

nainte —, numai

slovele

iar acelea —- ca

atâta: la picicrele

corbului

«lâtul să se facă cu slove letinești, cu ambac> + 1689-+ >. (1)
Cred de ajuns

aceste

două

exemple.

,

Nu ne însărcinăm dar de a ne ocupa aci în detalii de sigilografie; ne-ar fi torte lesne de a aduce la vederea cetitorilor noștri întregul șir de peceți Domnesci din Muntenia și Moldova, de la înființarea ambelor

state și până

vedea în hrisâvele
ce susţinem

arhivelor

la 1866, care

fără dificultate

și colecțiunilor,

pentru a proba

să pot

cele

aci.

Dacă am dis aceste puţine cuvinte, acesta am făcut-o pentru a
nu să crede că am voit să fugim de discuţie despre sigilografie
și că n'am spus părerea ce avem în cestiunea de față. Dar nu
putem să ne întindem în zadar mai departe, deși ar mai fi forte
multe de dis, căci ne-am depărta cu totul de intenţiunea precisă
ce avem de a nu ne ocupa decât de părţile care pot avea legătură cu semnificările, cu obiceiurile trecutului nostru istoric și care
pot fi de folos eraldicei nostre.
(1) A se vedea

actele din archiva Sfatului orășenesc

din Brașov.
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însă, că să pot găsi în trecut unele docum
ente,

deşi forte rare-ori, care at şi la noi peceți
văpsite cu diverse colori
și chiar cu colorile acele vechi recunoscute
ca naționale, ale Moldovei saii ale Munteniei. Acelea sunt nisce
excepțiuni care încă
și mai mult de cât tâte cele-Palte vin pe deplin
în ajutorul diselor
nostre. Ele dovedesc mai bine de cât peceți
le sait pajerile negre

pe alb,

că nici o pricepere,

nici o ideie

de eraldică și de regulile

ci nu a existat la bătrânii noștri.
Și ca să nu fiii acuzat că n'am dat nici o
probă, voii aduce aci

mai jos și câte-va

dintre

temeiurile

pe

care mă

sprijin.

La Arhiva Statului, mânăstirea Nucetu, pach.
2, doc. 18, există
hrisovul slavon al lui Radu Voevod sin Mihne
a Voevod (a Il-a
domnie), dat pentru iertăciunea Livezenilor,
săteni de moșie ai sf.
mânăstiri Nucetu, ca să nu mai dea ei în viitor
dăjdii la Vistierie.
Documentul pârtă data de 1620 Septembre
9, scris în Tîrgovişte
de strămoșul mei direct «Drăghici Grămăticul
sin Papa Vel Logo<l&t ot Greci»,

la începutul

carierei sale, actui are

31

de rînduri,

cu pecete de ceară atirnată (care adi lipseşte,
dar există șnurul ei
de mătase), de 48em. lung și 40“. lat.

lată-i copia: (Fig 1).

De asemenea la Arhiva Statului, mănăstirea
Radu V odă, pach.
48, doc. 5, există hrisovul slavon al lui Matei
Voevod din 1640 (1)
Martie 10, dat lui Hrizea Vornicul pentr
u ca să-și stăpânescă
moșiile: Drajna din județul Săcuieni, (Ogre
tinu, Bătrânii, Siveștii
și altele. Hrisov scris de Pîrvu Logofătul în Tirgov
iște. Documentu are

53

de

rînduri, 64em.

lung și 58.

lat, cu pecete de ciară

atârnată.

lată copia fidelă a acelei embleme. (Fig. II
și fig. UI pe planşa
următâre).
Totla Arhiva Statului, mănăstirea Radu Vodă
pach. 48 doc. 6,

există

hrisovul

slavon

al lui Matei

Voevod

din

1648

August

20,

către mănăstirea Sfinta Treime (Radu Vodă)
din josul orașului
Bucuresci, pentru ca să țiie satele: Măneștii
din
sud Ilfov, Lupeştii,
>
Grecii,

Vadu

de

la Ghitidra,

de la Ocna

Telega,

satu

Para panu,

(1). Observ că în hrisovul acesta origin
al este I&tul greșit cu un an în minus,
i
.
,
căci s'a socotit. de la Hristo
1641
s ani 1640 Şi . exact este 25

LVI

INTRODUCERE

Maroteştii, Chisseletu, etc. Scris de Soare Logof&tu în Bucuresci.
Documentu are 73 de rînduri, 72em. lung și Gl“ lat, cu pecete
de ciară atîrnată,
Acâsta este copia: (Fig. IV).
T6te stemele acestea colorate frumos, bine conservate și contimporane,

care

ai

fost în uzul Voevodilor Basarabi în Secolul al
în interval de 28 de ani sar fi cuvenit să fie corecte,

XVIl-lea

regulate la tel una ca alta și nedefectuse, daca am fi avut Eraldică la
noi. Din stemele pe care le dăm. însă ca exemple aci, iată ce reiese:
l-a cea

mai

veche,

cetea Voevodului
Il-a este

din

este

Radu

domnia

din

1620

Septembre

9 și represintă pe-

Mihnea;
lui Matei

Voevod

din

1641

Martie

10;

Ill-a este tot pe acest document din urmă din aceiași di şi
a pretinde că reprezintă pe puternicul Vel Vornic și favorit
Matei Voevod, pe Hrizea;
IV-a este din aceiași Domnie, din anul 1648 August 20.
Și ce vedem într'însele? Vedem că:
Avem trei steme ale Munteniei din dilele a 2 Domni, cei
luminaţi din epoca aceia și că nu se asemănă nici una cu
lalte, ci sunt

tâte

diferite!

'

pare
al lui

mai
cele.

|

La prima este forma scutului cam rotundă, adică defectuosă și
scobită pe 4 părți și are câmp lăzuriă bordat de o ghirlandă de
flori legată cu panglice roze şi verdi. Are 'aquila cu zboru deschis, umblând și ținând în plisc crucea acostată în dextra de
semilună și în senestra e acostată de stea, tâte d'aurii. Acesta
ar fi stema lui Radu Mihnea Voevod.
Apoi

avem

la a 2-a

stemă,

scut oval

d'argintiă

bordat

d'o cor-

delă d'auriii, legată în creştet și în bază cu o panglică roză. Incărcat cu aquila cu zborul mai mult deschis și capul spre dextra
ținend

o cruce

înpătrit

mai

mare,

potențată

mult,

stând

pe

un

deal cu 2 înălțimi lăturașe de negru, cu baza d'auriă; crucea
acostată la senestra d'o semilună și d'o stea cu 6 raze, iar la dextra
de alte 2 stele: una cu 7, iar alta cu 6 raze, tâte d'auriii,
Mai avem pe același hrisov din aceiași di, o mare stemă încărcată ast-fel: Scut oval d'argintiă, cu bordură d'auriii. Incărcat
d'un
arbore înalt foios, sus rotund, rădăcinat, dar sprijinit de ambele
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laturi de 2 Lei, cu câte 3 labe puse pe trunchiul lui, tâte
d'auriă.
Timbru: coif cu lambrichini, asuprit d'un înger aripat,
cu 2 buciumi

alternând

flueratul constant. Acesta pare a fi un
al Vornicului Hrizea, căci tâte-tâte d'auriă sunt,

eraldic

Apoi mai avem hrisovul lui Matei Voevod Basarab,
August 20 cu: scut mic lăzuriă cu bordură lată d'auriii.
cu zborul puțin deschis, cu capul întors spre senestra și
cioc o cruce modestă acostată la senestra d'un sâre şi
de o semilună,

capriciitt

din 1648
Cu aquila
ținând în
la dextra

tâte d'auriă.

Deci nu găsim în aceste 4 exemple nimic precis, nimic
unitorm
ci numai o debandadă complectă, adică lipsă de regule
eraldice
Şi ne-asemulire caprici6să în totul! Metal peste metal;
colori neeraldice;

lipsă

de

ordine

absolută

chiar de forma uzuală

unor

scu-

de

prin

turi regulate și lipsă de sciința artei eraldice.
Dacă dar chiar la exemplele aduse mai sus, care tote
se ating
de pecețile Voevodilor noştri, vedem că nu este nimic
eraldic în
ele, cum

am

putea

pretinde

noi re

ca peceţile

boierilor

zapise și alte acte din vicța lor privată, să reprezinte scuturi
pe
care Gmenii de adi le figureză ca armerii ale tamiliilor lor? Și,
pentru
ca să fiii şi aci credut, voiii documenta acest lucru prin
o nouă

probă:

La Archiva Statului, M-rea Radu Vodă pach. 42, doc. 14,
există hrisovul lui Matei Voevod, pe pergament mare de
vr'o 70cn.

lung

și 50*-

lat,

cu 64

de rînduri

scrise, prevădut

cu

Domnului și cu o pecete mare de c&ră atîrnată de un
de mătase.
panului

Printr'acest

Hrizea

Vel

hrisov

Vornic

se

satele:

întăresce
Coriiani

la 1641
din

iscălitura

șnur gros

Martie

Judeţul

11

Ju-

Prahova,

Bălgaţi de jos, Călinesci, Dălbăneşci, Costiciu, Crăsani, Belciugatul
sud Elhov, vii, țigani şi vecinici şi ca scut al Voevodului iată
ce
găsim: (Fig. V pe planşa următore).
Nici forma scutului nu e aceiași la nici unul din 4 hrisove, nici
chiar câmpul care e absolut defectuos: meta] peste metal,
având

piesele

tâte

d'auriii; apoi nici una din piese nici cea mai mică nu
absolut în nimic, nici în mărime, nici în numer, nici
în posiţiune, ci numai capricii ale pecetarului, fără
artă, nică regulă,
se potrivesce

nici sciință.

LII
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lar, ca scut al lui Hrizea Marele
(Fig. VI).
Un

scut

altul,

noi,

pătrat

cu

Vornic

un leă

iată ce se

d'aurii

suind

reproduce :
pe câmp

de

metal argintiă și din jos corbul bicefal, coron
at, iarăși d'auriă pe
argintiă! Acesta ar fi pentru același mare
boier Hrizea Vel Vornic
o a 2-a stemă și notați că blazonul se schim
bă ca o îmbrăcăminte,
în fie-care di are alt blazon..
Să confrontăm acum aceste 2 scuturi,
adică pe acesta de aci
(Fig. VI) şi cu acela de mat Sus care
portă data de 1641 Martie
10 (Fig. Ul) find emanat de la acelaș
Voevod și fiind al aceleia-și
pers6ne și să notăm bine că diferența
de timp dintră amîndou&
actele abia este de o singură di!
-

Deci nu se p6te discuta, căci nici
ideie de cea mai mică sciință
a blazonului nu vedem şi probă
este că nu se Știa pe atunci nimic

din ale Eraldicei.
Exemple ca acestea aș mai putea
da o mulțime, dar cred, că
e în fine de ajuns și inutil. Acesta
e concluzia pentru întregul interval
de timp

care

a precedat

şi a urmat

epocei

acesteia

naționale,

dar

pînă

la
1866 că nici odată nu sa sciut mai
mult de cât atât cât vedem.
Confirmăm şi conchidem definitiv
din țGte acestea în mod sigur

şi ne îndoios,

că noi am

avuţ

colori dise

ne-avend

nici o regulă în întrebuințarea lor,
nu ne-am servit de ele pentru
stemele oficiale. Dar, daca ni sar dice
să “spunem cum eraă armele ţăripe
i peceţile Basarabilor, vom răspunde
îndată că nu va
fi trebuință să le arătăm aci cetitorului,
căci cu un singur cuvînt

ne putem

ușor

pronunța

în astă

privință,

că am

avut

numai

negru pe alb și cu figuri diverse după
vremi și absolut ne stabilite,
iar nimic mai mult.
La Muntenia în cursul de 370 de ani,
(1290—1659) cât a durat
Domniele pămîntene ale Voevodilor
Basarabi aleși din linie bărbătescă, Dănesci și Drăculesci, chiar
atunci Armeriele oficiale
«Aquila Munteniei» și «Bourul Moldo
vei» abia se mai cunoșteaii,
iar cât pentru colori eraldice nici
nu se știaă ce sunt.
In urma acestora, perioda de mai
bine de 50 de ani (1660—1'716)
a Domnielor în care at pătruns și
Basarabi, însă Basarabi din linie
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femeiască,

nu

s'a

adus

vre-o

regulă,

stabilităței eraldice.
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ci mai

multă

creștere

a ne

Cât pentru epoca Domniilor trimise de
la Fanar, nu e casul de
a mai cerceta eraldica de atunci a Moldo
vei ori a Munteniei, căci
nică emblemele acelea simple nu ni se
lăsat pe loc în pămîntul
românesc după cum mai sus am mai
arătat ci plecaii Domnitorii

cu ele așa fără colori eraldice cum
sine-le scuturile lor

plac emblemele
pe

de

familie

nâstre:

cu

Aquila

erai şi își împăunau

dinsele,

întrebuințând

metamorfozată

dinsele.

și Bourul
chiar după

Dar, şi mai în urmă nici odată,
o pajeră, nică un sigilii, n'a observat câtu-ș
i de puţin

ei de la

după

al lor

fel de fel,
1822, nici
la

noi

re-

gulele de blazon, nici în Muntenia, nici în Moldo
va, până la proectul
din 1866 sus menționat,

mul Guvern
ME

tăgădui

grăbesc

adus

înaintea

Corpurilor Legiuitâre de pri-

al Măriei Sale Domnitorului Carol 1 de Hohenzolle
rn.

pentru

însă a dice

că e departe

ţările nostre,

vechimea

contra,

de mine

intențiunea

şi chiar nobleţa lor.

de a

Din

ei mă simt dator tocmai pentru aceia a
arăta la lumina
dilei că o naţiune care să pote răzima
pe un trecut atât de ilustru

cum este al nostru, nu avea trebuință de
blazon pentru a se mtsura cu cele ce ai avut prevederea de a-şi
conserva continui amintirile lor istorice și nobiliare.
In adevăr, din vechimea cea mai depărtată am
avut aci și noi,
ca alte popâre și ca alte state pe la al lor
început, Simbslele
nostre și emblemele n6stre care ne caracterizat
ă după vremi Istoricul naţional.
Am avut Gre-cum şi o numismatică din care
am putut trage fol6se preţise și ne-contestabile despre Istori
a și timpi stabilirei

nostre

pe acest pămînt.
Şi locuitorii pământului

Daciei,

neîndoios

aii

avut

și ei pe ale

lor, mai dinainte în ţara acesta cucerită de noi.
Istoria veche a popârelor principale spune că în
Egipet, în Grecia,

în Italia, etc. naţiunile

cele mai importante și mai răsboinice, aveati

semnele, emblemele lor de recunâscere şi le
conservaii cu sfințenie
și le iubeaă.
Tot așa a fost de sigur şi la poporul Daciei
cel valoros şi istoric
care a știut să se măsre cu vitejii Romani.
Ei, la vremi de res-
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trişte își ascundeati în tainicul adînc a: pămîntului acele steme
ale

lor ca să nu

li se hrăpescă

de

inimie

după

mârtea

ca urmașii lor mai târzii să le pâtă regăsi. Acea
scul săpată

în piatră,

finută

lor, cu scopul

îmagină

de doi Lei, fără alte ornamente

a unul
decât

o simplă ghirlandă înconjurătore sa dovedit și să află desgrop
ată
de părinții noștri ae mai mulți secoli și pe aceza o recunosten
a fi
Stema cea antică a Daciei.
Până la descălicătâre dar, noi nu avusesem acea strămoșescă
stemă
găsită, de la Daci, pe un pătrat cu doi Lei antici şi
cu O corână
asupra lor, simbol 7nai vechii de cât chiar Era Creştină
, așa cum
legea din 1872 i-a fixat în jurul pajărei ca suporţi. (vedi
fig. 13
cu explicare despre ea la pag. 184 mai jos).
AHă emblemă mal veche de cât aceia noi nu cunoscem. În ea
vedem
noi pe Strămoșul Emblemelor nostre astă- di.
Aveam și Leu] Banilor de peste O/f, care fusese în Marca
Istorică
a fostului Imperii Romano- Bulgar şi care n'a lipsit
nici odinidră

nu

numai

din gura

poporului

nostru

dar nici de pe monedele Ro-

mânesci dise: Bani și Lei încă din timpi de mai nainte
de descălicătârea nâstră și chiar mai veche de cât acei timpi
când arta

eraldică

nu

era de

loc cunoscută

nicăiri.

Aveam De/fini? care simbolizau stăpânirea veche a Romanil
or în
Termurile Euzinului.
Aveam pentru așa numita Tara Românâscă sau Ungro-V
lahia:
Sorele cu Luna și Aquila sat Vulturul care sa păstrat
invariabil
atât pentru Transilvania cât și pentru Silvania, deşi
aci une-ori Aquila
sa figurat ca Vultur mai mic, dar totuși el, zborul
şi la luat cz
spada și cu buzduganul și nu a perit nici odată.
El acum dovedesce a sa viață luându'și locul în scut.
Aveam pentru Moldova, Legendarul Cap de Zimbru sai
Bour cu

secularele

sale atribute

alăturea

cu el.

Dar nu eraii destule tâte acestea. Nu era destul dic,
căcă despre
vr'o regulă fixă, conform cerințelor blazonului, nimic
scris în legi
nu aveam pentru Armorialu! vechiă, nici chiar până
la domnia lui
Mircea Voevod cel Mare, când a început a intra
în tratără cu Turcii
(1400), nici mai ales în urmă.
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Apoi, după

acestă dată, noi

Otomanii

LAI

din ce în ce am

scădut pe

când

să înălța şi să împuterniceait mereti.
In asemenea împrejurări dar, încetul
cu încetul, chiar emblemele
cele mai istorice, ne-am pomenit cu
ele că ni s'aă schimbat, ba
nici chiar piesa cea mai esenţială: Scutul
, asupra căruia trebuia să

figureze Aquila sai Bourul exact
pecețile nâstre nu se mai vedea.
Cum

dar

am

fi putut

noi

în

atunci

formă

să cutezăm

fel de cât pe ascuns şi vremelniceşte?
Cum

am

Emblema
mică

fi putut

noi

să înălțăm

nostră, Aguila Romană,

expresie?

fixată

și corectă

pe

a bate monedă alt-

colori nepedepsiţi

și să arătăm

alt-fel de cât redusă la cea mai

Oştirile nostre ne erati luate din mână, chiar
clopotele la

ricile

bise-

sfinte cu turele înalte ne erati interzise ;
casele ceva cam mari
şi arătâse erai arătate cu degetul de
păgânii ce ne stăpâneaii,
ba chiar numele neamurilor istorice răsun
ătâre erau prigonite și

armele din casă și din familii ne eraă luate
și alte multe neajunsuri și persecuţiuni, îndurarăm de la ei!
Numai un singur lucru ne mai rămăsese:
mănăstirile de călugări şi bisericile de mir și puţin mai trebui
a, daca Turcii nu începea a pierde războaie cu Nemţii și cu Rușii,
ca să ni se impuie
Paşi de ai lor pe Tron şi religiunea lui Moha
med cu sila și cu
iataganul, ca să fim cu totul anihilați, cum
mat sus am atătat

acte

mai

virtos

de la anul

1660 că,

pe

timpi

Vizirului Kiupruliul,

eram fără iertare ameninţaţi la culme.
lată aceia ce avem ca moștenire, și acesta nu însem
neză B/azon
sai Zraldică.

IV.
TITLURILE
NU

STREINE ACORDATE

FORMEZĂ

PENTRU

Am arătat mai sus că vechile
că am fi avut Blazon, ba mai

Nu putem

NOI

UNORA
O

DIN PĂMÎNTENI

ERALDICĂ

ROMÂNĂ.

nâstre Documente nu ne daii probe
mult ne dovedesc că nu am avut.

însă susține că aprope de noi, la popârele Ungar
e și
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Polone unde locuiaă şi papistași și avusese și Regi
catolici din casa
Bourbon, etc. nu se cunoștea nici acolo ca la
noi, aceia ce este și
ce însemneză acâstă artă desvoltată așa de mult
în Occident ; ci din
contră, cum am amintit la Capitolul II, ei întrod
usese și cultivase

sciința- acâsta

prin

adoptarea credinței

noscința Eraldicei.
Sciința blazonului

dar

existând

catolice care le-a adus

aprâpe

de

hotarele

și cu-

țării n6stre,

avem Gre-care rari dovedi, că prin al XVI
și XVII-lea secol s'au
îndedulcit Domnii și Boierii români la acâstă
atrăgătâre speță de
înobilire de persâne și ai pohiit să o dobân
descă de la Suveranii
și Guvernorii din Țara Ardealului, unde acestă
modă catolică era
introdusă ca și la alte state occidentale, dar tocmai
aceste rari cazuri vin și ele a mai confirma cele susținute
de mine aci pentru
țara nstră de dincâce de Carpaţi.
Acele cazuri ce cunosc ei, nu sunt multe și
nici nu se asemănă

tâte, deci

le voiii examina

în trăsuri generale

pe fie-care

în parte.

Cel mai vechii este următorul:
a). Mihail Voevod cel Vitez ca Guvernator al
Ardealului, în numele
Imp&ratului Rudolf al II-lea, seste hrisov
ul săi cu următârea coprindere :

,
Jos

Michael

Valachiae Transalpinae Voivoda, Sacratissi
mae Caesareae Regieque

Maiestatis

Consiliarius,

per 'Transilvaniam

Locumtenens, et ejusdem

cis Transilvaniam partiumque eidem
fubietarum fines Exercitus Generalis Capitaneus et cetera ..... dă
lui George și fraţilor săi
anume : Nicolae, I6n și Petre Chioconies
thy, castelani din cetatea
Sidovar, pentru credincidsele slujbe și fapte
prin care s'a distins,
ca să fie înscrişi între adevărații și de bun
neam nobili at Regatului Ungariei și Transilvaniei și trecuți
în acele cărţi și rînduri,
cu cei-lalţi nobili.
Scutul concedat lor, ne vorbesce ast-fel:
<lăzuriă, cu cerbul, na«tural, întreg, repedit de pun munte prăzu
liii și cu gitul străpuns
«d'o săgâtă înjosită spre senestra, d'auriii;
unghiele, cârnele d'ace<laș metal.>
« Tinbrat

de

coiful ostășesc, de

oțel lucios, bordat

la fel, pus pe

Anexa

ila Pag. LXIII,
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<3/, cu viziera inchisă, asuprit de corâna cu 3
frunze semiducală,

«din

care

iese acelaş

cerb

ca supraornament.»

< Panglicele sau lambrechini, ghiurghiuliii cu argint
la dextra, lăzu-

«rii cu aurii la senestra.>
Dat în cetatea Alba-Iulia la 18 Februarie

La sfîrșit este
sov, pe pergament,

anui

1600.

subscris de «lo Mihail Voevod». (Originalul hripătrat

ca de 60

cm., scris în limba

latină, dă-

ruit Academiei Române de D-l Dimitre A. Sturza în
ședința din
6 Aprilie 1900 (vedi Analele Academiei Române, Seria II,
Tom XXII.
Bucuresci 1900, pag. 249), are sfâră de mătase tricoloră :
galben,
roșu și albastru pentru sigil, dar lipsesce sigilul. Monogramă
nu are,
ci numai obicinuita semnătură a Domnului cu slove chirili
ce).
Dăm aci şi o vedere cu colorile sale a acelui scut;
Mihai Viteazu dă asemenea semne în perfectă regulă,
nu însă ca
Domn român, ci în calitate de Domn și înlocuitor al
Impăratului în
Transilvania.

Dar aratemi-se cui altuia, tot atât de vitez de din câce
de munți,
sa credut Mihai Vitezu în drept să mai dea pentru
vitejii tot atât
de mari, pote, boierilor fie din Tara Românâscă fie
din cea-l'altă
țEră dobândită de el, adică Moldova, precum a dat frațilo
r boieri

Chioconiesthy, aflându-se domnind el peste munţi
în Transilvania?
Fără îndoială că nici Mihai Vitezu nici alți Domni
români, îna-

întea sau în urma lui, nua conferit boierilor noștri atari titluri, pentru că noi nu aveam asemenea regule pentru motivele arătate
mai sus.
lată un

al 2-lea exemplu:

5). Cunâscem că chiar boieri de ai noștri, pentru fapte săvirși
te
din colo peste Carpaţi, ati primit Diplome de la Suveranii
de acolo,
cu titlul de nobleţă și armerii regulate în tocmai cum blazon
ul le cere.
Primul cas dar

ce cunâscem

îl avem în pers6na lui Drăghici Spă-

tarul și Vel Logofătul, fiul cel mai
nicul Cantacuzino.
La

anul

1658

Septembre

mare

13, Gheorghe

al

lui Costandin Postel-

Racoți

al II-lea,

Princi-

pele Transilvaniei... zice: «pentru credinci6sa slujbă
ce ne-ati
«arătat nouă nobilul Drăghici Cantacuzino din Filipești,
boier al
<Domniei Valachiei, care ne-a făgăduit, ca și de aci înainte
să ne
<Slujască cu credință, la tâte trebile ce i-se vor încred
ința lui și
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<așa după a nâstră milă și iubire...
îl înălțăm printracest hrisov
«între adevărații si vechii nobili ai
Transilvaniei și parte din Un«garia de sub stăpânirea nâstră,
«Deci dăm lui și tuturor celor ce
se vor trage dintrinsul parte
«bărbătescă și femeiască
... î] adăogim în suma celor adev
ărați și
«mai vechi nobili ai Principatului
nostru Transilvania
... deci dăm
«lui și tuturor clironomilor lui să
aibă acest semn adică: calpan
«(scut) ostășesc albastru, în care se
află corâna împodobită cu multe
«feluri de

pietre scumpe, din care corână
iese un lei cu limba scâsă,
paloș gol în care este înfipt
cap al neprietinului, și
«'asupra coifului corână crăi
ască împodobită cu pietre scum
pe,
«care este înconjurat cu multe
flori,
.
<ținend

un

«Dăm voie să'l întrebuînţeze pret
utindenea, atât la Gste cât și la
«jocurile de suliță, la certă, la tâte
exerciţiile ostășesci, și la adu<nările
nobililor,

la pecete,

la jale, la Covore,

la steguri, la inel, la

«<calcan, la cort, la case şi la morm
int și să'l pârte toți cei ce
«trage dintrinsul parte bărbătescă
și femeiască și din mila
<întărim hrisovul acesta cu a nâstră
pecete și iscălit de mâna
«proprie. Dat în orașul Alba-Iulia
1658 Sept. 13».
Notăm că în acest pergament, figu
reză numele lui Traian

cuzino

se vor
nâstră
nâstră
Canta-

din Filipești, dar el nu este altul
de cât Drăghici, fapt probat

printr'un alt manifest dat tot lui
de acelaș Prinţ al Transilvaniei,
la
28 Februarie 1656,
Putem însă afirma cu siguranță
că nică el, nici fi şi urmașii lui
nu sai servit nici-odată de acest
titlu aci la noi în ţară și nici pămentenii mai cercat vre-o dată
de a'i da vre-un titlu de nobleță

streină

care

pentru

țara

n6stră

nu ar fi avut

nici-o semnific

ație.
Deși documentul în prescurtare,
așa după cum este publicat, nu
deslușesce pentru ce anume servi
cii "i-a fost dat lui acestă inobilire,
însă ne dă dreptul de a presupun
e că nu avea atingere întru nimi
c
cu interesele țărei nostre, căci
de alt-fel sar fi publicat în exte
nso
originalul întreg cu tâte formulel
e și legăturile nelipsite și uzita
te
în asemenea acte solerane,
Dăm aci şi o vedere a calpanul
ui ce obținuse:
€) Un

Voevod

al treilea

cas cunoscut

Brâncoveanu.

de noi,

ar fi acela al lui Costandin

Anexa
la Pag. LXIV.
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La anul 1695 Ghenarie 30, Leopold

I Impăratul

Austriei,

prin

hrisov, înalță la titlul de Principe
al Imperiului săi pe Costandin
Voevod Brâncoteanu pe care
încă din anul 1638 îl înobilise
cu
titlul de Graf.
|
Titlul acesta de Principe îl conferă
Imp&ratul numai lui și fiului

stă celui d'întâiti născut, anume Cost
andin. Nu cunâscem originalul
în limba latină ci numai o copie vechi
e de traducțiune în româ-

hesce,

cu părți dintr'insa

Română

din Bucuresci.

Textul

diplomei

urmeză

necomplectate,
ast-fel: .

.

care se află în Academia
. <însă întracestaș

«titulușul de Prinţip să se înțăleagă
deplin

iar

dat

dintru

vouă

chip

ca

amîndurora,

ai voştri care vor fi feciori, după
mârtea părintelui, nu.
fiul cel dintâi născut, țiindu-să rindu
l nașcerii (1) celei dintâiu,
«desăvirşit să potă și fără îndoială
să se numescă; şi nici fiul, până
«mai

«trăește tatăl s&ă, nu să va putea numi
nici socoti Prinţip, după
«lăudatul obiceiă a multor luminaţi Prinţ
ipi ai Tării Nemţești și ai

altor

Crăii,»

Aşa dar titlui nemțesc acesta este cu
moştenire la fiul cel

bătrân,

saii, murind

acesta

fără fii, trece Ia fratele

etc. iar cei-Valți Brâncoveni sunt toți
Grafi.
„Să admitem că Impăraţii statelor creșt
ine,

cel de

Germania

ofereau

al

mai
2-lea

şi

Rusia,

titlurile de Principi şi de Grafi lui
Brâncoveanu, lui Cantemir și Cantacuzinilor, pe când eraii
fie-care la putere şi le mai

promiteaii moștenirea tronului țării n6str
e în familia fie-cărora, însă
probabil cu condiţiunea de a se desli
pi de Turci și de a se lega

cu acea

împărăție

creștină prin

tractate

de

vasalitate

pentru

țara

română, asupra căreia domnea acel Voev
od. Se înţelege că numai
în felul acesta, iar nu degiaba. De alt-fe
l s'a și dovedit acesta la
1711 cu Dimitrie Voevod Cantemir când
a înșelat el pe Turci și a

trecut

la Muscali,

pentru-că,

ne-isbutind

războiul

de

atunci

a

de-

venit întradevăr el și urmașii săi supuș
i Ruși și Principi Ruși, până

(1) S'a subliniat. cuvîntul naș

tercăci
e în eraldică s'a iertat une-ori bastar
di,
cu nascere neindoi6să, dar nici odată nu
s'a admis cei adoptați s'au de suflet
căci la aceia nascere sati același sânge
nu putea fi.
Eraldica.— Şt, D. Grecianu.

,

v
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când sa

stins cel din

urmă

în "Rusia.

coboritor

|

al neamului Cantemirescilor,

Dar legătura acesta nu putea fi de cât
secretă între ambele părți
şi condițională.
Istoria ne spune și scim adi cu toţi
pe ce cale ai răușit fie:care
din acești boieri de neam strein, ca să
apuce la noi Scaunul Domnesc,
Ar-fi dar fârte interesant

de a se afla cu precisiune

în ce con-

dițiuni, cum și pentru ce, Leopold Imp&r
atul German a bine-voit să
acorde Brâncovenilor atât de înalte
„drepturi și chiar cu ereditate
în Statele sale, în cât să devie-ei egali
în Germania cu cei-l'alți
Prinţi și Nobili, stilpii vechi ai Imper
iului German, ne-fiind ei până
aci de cât ieşiţi din nisce familii de
raiele sai de supuși Otomani,
care dețineaii în mod întimplător atunc
i Tronul Munteniei.
Să mai cităm un alt caz, de şi diferă
de cele-Lalte, pentru că
confirmă cele ce dicem mai sus.
d). Un

al patrulea

cas îl avem

în familia

Bălăcianilor ;

Costandin Aga, acel care a luptat
și a murit la

silvania,

la Tohani,

scim

al Germaniei,
Del

Chiaro,

Filstich,

că a fost Colonel

Engel,

Marienburg,

sub
Sulzer

1690

în Tran-

Imp&ratul Leopold
şi

toți croni

cari
de peste munți ne spun că acest
Bălâcianu a avut titlu de Graf
din partea acelui Imperiu, titlu pe
care și fiul săi Ioan Ta purtat
până laa sa mârte cum și cele trei
fice ale acestuia Elena, Maria
şi Smaragda, până la a lor încetare
din viaţ
— Docur
ă.
mente aveni
şi la Viena și la Academia din Bucur
esci și prin casele nâstre cele

înrudite

cu ei. Dar

cazul

acesta,

fiind

escepțional

numai

cu acest

ă
branșă a familiei boierilor Bălăciani,
vine cu atât mai mult să con-

firme

patria

dovedirile

nostre, că, din causă că aceştia părăs
ise fără voie
lor, persecutați şi confiscați, cu vrăjm
ășie, de Voevodul Co.

standin Brâncoveanu,
de

ani, și de

aceia

ruda lor, cât a stat el pe Tron, timp
de 26

ai fost ei îmbrăţișaţi

și protejați de

impăr

e-

atul
German, cunoscând şi persecuțiunea
adevărată ce îndurau ei și nemeritata causă a expatrierei lor.
Nu pentru alte tocmeli secrete cu
Garrranii a părăsit branșa acesta
de Bălăciani ţara lor și aă cerut
a servi în țara Nemţescă unde s'au
distins și ai fost recompensați.
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„Deci Bălăcianii aceştia,
Români,
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bărbați şi femei toți,

n'a

fost Grafi ca

ci ca streini expatriați în Statele Imperiului
German, recom-

-pensați pentru servicii cunoscute obștesce acolo
ca militari, cu rangurile de Coloneli şi Generali şi cât ati avut
ei viață ati servit, căci
acolo la răzbele contra Turcilor "Și-au vărsat
ei sîngele; iar fiicele lor
la Curtea Impărătescă, cu servicii înalte a
fost onorate și admise.
€) Mai avem un al cincilea cas și anume pe
acela din 1733 Fe-

bruarie

25,

prin

care Carolus Imperatore et Rege Hungariae,
Bohe-

miae, etc. conferă lui Nicolae Vei Logofăt Rosset
ti ginerile lui Costandin Voevod Brâncoveanu, titlul de Conte
al Transilvaniei și Un-

gariei.
Dar nici acesta, când s'a reîntors, la anul
1741 până la 1759, la
mârtea lui, de acest titlu strein în țară la
noi, nu sa servit, ci a

primit ranguri de ale țărei nostre, folosindu-se
de ele până muri
cu boieria de fost Mare Logofăt.
Nici chiar unicul moștenitor al stă, anume
Niculae Pitaru, fiul
„ficei sale Maria și al Marelui Ban Costandin
Argintoianu, nu a

„uzat

de dreptul

lor conferit

când și ori cât a
unul și cel-lalt.
Cunâscem

escepțional.nente

din urmă şi cu o altă
a făcut

Nicolae

prin

Decretul

Imperial

de

Conte,

ori

stat ei în Tara Românescă, unde ai și murit
și

Contele

detalii încă mai multe despre

ocasie cugetăm
Rossetti, în

aceşti

de a arăta pe larg uzul ce

viața

sa, de titlurile

streine ob-

ținute de el și tot odată și motivele care
de obiceiii în Statele Apusene daii nascere la asemenea Diplome ori
când se obţin ele de
cătră streini,

7). In sfirșit, un al șeselea caz ce mai cunds
cem este acela al lui
Costandin biv Vel Dvornic Dudescu, dovedit dintr'
un act recent cu

data

de

1824

Noembre

14 (Arh.

St. Mitrop.

Buc.

pach.

363;182

netreb. doc. 1) prin care soția sa Maridra Canta
cuzini dice:
«Fiind-că sunt acum ca la 7 ani de când mă aflu
deosebită de
«soțul mei dumnelui biv Vel Dvornicul Costandin
Dudescu și nici
«de cum n'am putut să ne împăcăm ca să
ne mai unim întru că«sătorie, pentru acâsta acum ne-am desfăcut
cu totul unul de către

<altul, dând? şi tote docomenturile Grăfii, una
lătinească şi alta
<nemfască î altă Carte mare cu catifea roşie
și Jos cn pecehe mare
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<Hemfască de Stărostia Ungarii. rin care
îl face pe fratele nosuluă
«dumnealui Corba, Staroste al Ungariei:
acestea toate le-am dat dum.

<nealui,

iar ori-ce alt mai mult va fi trecut

de la dumn€lui la mine,

<mni-le-aii dăruit.»
Nici acest Dudescu, nici părinții lui n'ai
uzat ca și cei diși mai
sus, de asemenea titluri străine şi nere
cunoscute în țâră la noi.

Mi Sar putea obiecta că nu numai
aceste rare escepţiuni să cunosc din trecut, ci că ar mai fi
și alte casuri, cum de exemplu

casul cu: Cândești, cu Costandin Stoln
icul Cantacuzino, cu Vlasto,
cu Balșii, cu Mihai Genealogistu Canta
cuzino și cu alți fie din Moldova fie din Muntenia necunoscuți nouă,
dar voiii răspunde că
acesta este cu totul altă cestiune, căci
şi ei în schimbul unor asemenea titluri de noblețe acordate de
Imperiele vecine la uni din

boierii de la noi

către Impăraţii
minte

cu

diplome,

aă dat

şi ei

de

sigur la rîndul

vecini înscrise de obedienţă, de credință,

în regulă cum

în tot-d'auna

pentru

chiar

supușii

lor

cu jură-

lor, nobilii

vechi și noi, datori erati să facă după
legile acelor ţări.
Dar ce dovedesce acesta?
Este dre o dovadă că vrun Impă&rat a
creat Nobili pentru țara
Turcului, saă pentru țara Românescă
chiar?
Ore Împărăţia Otomană a creat ea nobili
pentru ţara Românilor?
Ea nu are la dinsa moștenire, căci Relig
ia ei nu o admite; prin urmare
cum ar crea re la noi mai mult de
cât are însuși ea? Și nobleță
fără moștenire nu însemneză nimic.
Cele mai înalte Titluri ale
Otomanilor sunt: Pașii şi Bază cu 2
sai mal multe căde dar, tote
Sunt numai pe vi€ță. Era Bz ay Crime
ei, Bei ai Moldovei (Bogdan

Bei), Bu

ai Țari

Românesc!

(Nlah Bei); aceștia

eraă

cei mai înalți

demnitari, dar nici uni alt-fel decât numa
i pe vicță eraă confirmaţi.
Nu pste nici un Suveran să creieze
Nobleţă în Statul! altui Su-

veran|
Se

pâte

înobili

un

ne-nobil

în Patria sa și în Statul s&ă proprii,

dar nu în casa vecinului, afară de casul
de renunțare la

litatea sa, Nobleța

tot-d'auna

să creiază

numai

de Capul

naţionaunui Stat,

pentru resplata unor anumite merite,
servicii ori sacrificii aduse
Patriei sale și sunt grele și multe îndat
oririle la care cel ce sa
înobilit să obligă din acel moment,
prin Diploma ce.i se libereză
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către ndua patrie în care el se naturalise
ză pe viitorime, cu moşte-

nire pentru urmașii ior, ceea-ce
sus am demonstrat.

noi nu

putem

avea

precum

mat

Apoi

mai presupune Diploma aceea,
chiar fără a fi nevoie d'a
se exhiba, că nobilul acela va deven
i din acel moment supus şi

obligat Statului care Pa răsplătit şi că
nu va servi în alt Stat sub
un alt Suveran.
Ce

alt

putem

dice dar

despre

tâte

acele

pers6ne

noștri de pe acele vremi, decât că
ei părăseai
pentru altele și devenea streini în țara
nstră.

dintre boierii

Patria

Română

Așa

dar, nu putem lua ca temeit dipl
omele lor pentrua susține
că ar fi existat în obiceiurile sai
în pravilele nâstre, armerii, blazon

sa

ori cât de puține cunoscințe de asem
enea

steme

nobiliare,

V.
DESPRE

NOBLEŢĂ,
A.

Ce este nobleta ?

Ce

Este bine să cercetăm ce este și
ce semnifică
întindere

are saă

ce importanță se pâte

cuvîntul Nobleţă,

da acestui fenomen so-

cial. — Să desluşim ce caractere Part
iculare diverse a luat el în grupăriie prin
cipale

ale omenirei,

la unele

pop6re,

în unele

epoce. Cu
alte cuvinte să căutăm a ne da bine
semă de rolul Nobleţei în societățile civilizate democratice, căci
ast-fel trebue să privim utilitatea
ei și interesul ei istoric |!
Originea şi definiţiunea fenomenului,
de sigur a început prin stră-

lucirea

sai

fama

despre.

vitejia, frumuseţea,

bogăţiea

unuia

și apoi

a mai multora din părinții, moşii şi stră
moșii lor.
In tâte vremile şi la tote țările și
naţiunile s'a distins câte unul
mai cu prisos de cât alţi și chiar aii
moștenit acea distinctiune din
;
nasc

ere.,— De aci s'a născut pentru
superioritatea naturală a unora,
simțul de sfială naturală a celor
-lalți, către. cei dintâită și invid
ia
într'acelaș timp.
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Așa dar: puterea, vitejia, curagiul, bogăţia, frumusețea trupescă
unite cu mintea sufletescă, sunt calitățile care ai dat nobleța individuală și cea din seminție în seminţie.
Aceea-ce este adevărat la început pentru individe, devine cu timale lor familii. —- Cine putea cu probe stabili
o vechime de strămoşi mai lungă și ne-intreruptă, era cel mai noDil între nobilii Greco-Romani. — Fala cea mai străluci6să era pentru
ei de a putea cu acte stabili coborîre adevărată de la cei mai vechi
autohtoni sai întemeietori ai patriei comune.
pul adevărat

pentru

Cesar a dis că în neamul săi se găsesce și «mărirea Regilor și
<sfințenia Zeilor.»
In Francia, era cea mai mare famă și strălucire ca să fie cine-va
coboritor din timpii Cruciaţilor, sa să fi figurat pe listele nobililor
înscriși în genealogiele lui d'Hozier.
Tot-d'auna S'a susținut că numai prin cobortrea bărbătescă se
obţine noblețea adevărată și numai la rare cazuri se recunbsce noblețea prin pintecul mamei.
Dar cu tâte acestea, pumai Regele, Șeful Wobililor, pote dărui
Noblelea ori-cui vroesce el şi numai așa pote să devină ea ereditară și aceste legi și regule durâză încă din evul meziii în Europa
întregă,
Dar,

tot Regele,

precum

avea el dreptul

de

a dărui supușilor

săi

noblețea, avea şi dreptul de ale o lua în cazul când un Nobil se
va fi dovedit că ar-fi derogiat adică s'a făcut nevrednic pentru acestă înaltă onsre.
Nobilul era mai mult ca ori-care altul, însărcinat de Rege, cu
din armata ţării.— Nobilul era scutit de birurile țării.
Superioritatea neîntrecută a nobleței este şi a fost, osebit

slujbele

titluri, aceea de a fi moștenit și de a posede pământul
noblețea primitivă

a numelui prin

de

care confere

codorîre ne-întreruptă şi prin acle

autentice,

Asemenea este adevărat că o condiție sine gua non, a fost şi este
în Occident, de la timpii cei mai depărtaţi, ca zu individ să obrie
prin concesiune de la un Suveran, titlul de Nobi, după meri.
Dar și Suveranul fârte rar împărțea concesiunile sale la alți de
cât la cei de nascere înaltă. Trebuia dar și nascere și concesiune
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a face

parte
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din casta privilegiată

a nobililor;

în tâte sta-

tele, unde acestă distincțiune este admisă, a fost şi este a/solut necesar ca dreptul acesta să fie vecunoscut de Suveran cu regulile sale.
Calificațiunea de nobil a fost datorită în toți timpi la persânele
acelea care puteai justifica de un re care număr de strămoși
vestiți ale cărora
lor,

sai

care

portrete le era

aveaii

alte merite

lor permis
iară

şi

să le posede

servicii

aduse

în casele

Patriei,

să equivaleze, conform legilor, cu o coborire antică.
Nu fie cine avea dreptul a fi numit printre obrazele mari

care

şi

de

cinste.
Ast-fel erati la Romani Patricienii, ast-fel erai Membrii Senatului:
numai aceștia aveaii dreptul d'a umbla călare pe cai; ei purtaii sem-!
nul particular şi se deosibeaii prin veșminte de mare preţ, ei puteai purta arme; persâna lor era liberă de ori-ce sarcină și tot

asemenea şi moșiile lor; ei puteai primi sarcinile publice ale Statului şi lor li-se împărțea cărți de înobilire.
Exista și nobleță de sabie pentru vestiți! războinici, şi nobleță
de sciință de carte, și nobleță de vechime a neamului, care era
nobleţa cea înaltă. Nobleţa cea înaltă să trăgea tot-d'auna de la
tată și în Gre-care rare cazuri și de la mamă. Acea de nume și
de arme era aceia care se pierdea în întunecimea veacurilor şi a
seminţiei,

adică aceia care era în stare

şi gata

ori când

a-şi numi

cinei sunt moșii şi sfrămaoşii. Nu putea fi nimeni cu dreptul de
nobil de cât în patria sa și dacă era coborit din moşi dovediţi utili
Țării sale.
|
In unele State, pentru a putea fi nobil trebuia să se justifice cel
puţin de 8 strămoși nobili, 4 despre tată și 4 despre mamă.
Daca nobleța nu mai este și adi în tote Statele acelea înscrisă
în

legi

d'auna

tot ast-fel ca în trecut, ea însă va rămânea pentru tot-.
în istoriea tuturor Statelor fără deosebire așa precum a fost,

Acele țări unde scara titlurilor nobleţei este așa cum am arătat
mai sus, fiul cel-mai mare pârtă titlul imediat sub acela ce-l pârtă
tatăl și fiul ai doilea pe cel imediat mai jos şi al 3-lea etc. tot ast-fel
până la cel mai mic, Tâte 4i/huile acestea 7rebuesc înscrise şi confirmate în cartea nobleței ce este în mâna Statului. Cartea noblejei
2 regulile ei fac parte din Eraldică.
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La Germania

și la Rusia, și fiicele ca şi fraţii lor pot să moște-

nâscă titlurile tatălui.
Mai

veche
care
Ducă,
Casă

este încă,

la Statele

Apusene,

adică la cele

au nobleță

ca şi cele care ati nobleță de curînd instituită, încă un titlu
nu se moştenesce de fie-cine, adecă acela de Prinţi şi de
căci Prinții însemneză la Statele Occidentului un fii dintr'o
suverană moștenitâre, sau Şeful unui Stat suveran, şi acestea

nu sunt

simple titluri de înobilire,

ci implică

în titlul lor

veranitate asupra unui pămînt de moștenire.
Se mai dice și de un individ care posede
moștenire
puţin

care

sai

un

prin

titlu care

Prinţi

mai

merite,

un

îl asimileză

este

și un

Principat
cu aceia

titlu onorific

și o

prin nascere, prin

al săi propriii,

care

su-

posede

modern,

saii cel

un Principat.

fără de

pămînt

și

fără vro autoritate. Aceia care în Franţa purtau calificațiunea acâsta înainte de 1789 nu o aveaă în alt-fel de cât obținută de la
State

streine, fie că le era conferită

cum

Papa

sai

vro

moşie

situată

mîntul

Francez.

Împăratul

în

Să

vro

găsesc

German,

de

vr'un

fie că

provincie

Suveran

ei să-l

strein,

fi tras înși-le din

reunită mai în urmă

moșii înălțate

pre-

în Principate

cu pă-

prin

capri-

ciul însuși al proprietarilor lor, acestea se dic a fi create fără vre-o
autorizare și fără anume Legi. (1)
Titlul acesta se mai dă de asemenea și la acei fii din sânge sait
din os regal în linie bărbătâscă, dacă părinții s&i aii drepturi de
Suverani în vr'o provincie.
Asemenea suveranități formeză chiar majorat în familie și pămintul acela de Principat al Prințului este inalienabil, ne-atacabil și
nu

se stinge

de cât cu stingerea

familiei

titularului de

spiță

băr-

bătescă,
De când fii de Regi încetară de a-şi mai împărți Statele părintelui lor și că cel întâiii născut avu singur dreptul să moștenescă corSna, de atunci fraţii cei-lalți pierdură titlul de Regi fără a le mai
rămânea

nici măcar

(1) Vedi: Vicomte
vembre. etc.

acela

de Principi.

A. de Royer

1898,

«Revue

des

Revues»

Octobre,

No-
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fu așa în tâtă Europa. Chiar Rușii

nisce

asemenea

drepturi

pe care

sai

lepădat la 1240

nu le admisese

de

cât provi-

zoriu pe la 1015 după Christos şi coboritorii din Rurick la 1547
unificară și măriră patria lor, Rusia, sub un singur “ar sai Monarh.
De atunci acest titlu nu mai semnifică la dinşi de cât boieri cu
rang efemer, iar nu Prinţi cu moștenire. — Tot Rusia întrodusese

așa ceva (1682—1710), dar mai în urmă

judecând

mat

matur at

devenit toți militarii nobili şi titrați în Rusia, în cât s'aii confundat
astă-di

cu cei vechi şi, cu timpul, toți sai asemuit; dar nua
făcut
privilegiați noui din străinii nepămînteniţi, care tind a reduce pe

cei vechi pămiînteni la uitare și la supunere în
pete

drepturi de
Deci, este bine
sa pomenit ca
placul s&ă, să'și

cât dinși să-'şi ca-

suzeranitate, de moștenire peste cei adevăraţi nobili.
înțeles că, nimeni și nicăieri, în nici o epocă, nu
ori cine ar vrea, numai cu de la sine putere și după
pâtă însuși titluri streine saă titluri indigene și chiar
state.

blazon în acele

B.
Fosta

După

aceste

şi la noi nobleță sai ma fost?

preliminare

cu privire la Nobleţă,

să vedem

ce s'a

petrecut la noi în ţeră.
Noi, titluri de nobleță cu moștenire ca în alte State, negreşit nu
am avut nici odată, nici n'am putut avea, cum n'a avut nici la Imperăţia Bizanțului nobilii de acolo, după care noi am modelat și
Statul social și Curtea Domneâscă a n6stră, aprâpe de la înființarea Voevodatelor românesci, căci și Muntenia şi Moldova s'aii descălecat pe când încă nu intrase Turcii în Impărăția Bizanțului și
erai pe Tron Paleologii, și încă vre-o şese tot dintre ai lor s'a succedat

până

când

sa luat Tarigradul

de

către

Mahometani

(1453).

Nam avut, cu hris6ve pe pergamente, nici Cavaleri, Baroni, Viconți, Comiţi, Marchiză și Duci ca în Franţa și în întregul Occident,
Domnii noștri s'aă întitulat Voevodi; fiii lor: Coconi și mal în
urmă, după încheierea de tractate cu: Otomanii, s'au -numit Beizadele, adică

fă de

Bei, și atâta tot,
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Întregul. personal

care

alcătuia

oligarhia

sau

aristocrația

așa dişi Jupani, sai Banoveţii

eligibili şi alegători

ritori din. neamul

erai -prin

Băsărăbesc,

nascere

nostră,

la Tron, cobo-

prezumaţi - FYupaui

fără termen. Fiul de Jupan devenea şi el, la majoritate, Jupan,
începând mai întâii din minoritate, de la înfățișarea sa la Curtea
Domnescă
de

Casa

pentru

sărutare

Domnescă;

ce era numit
virstniciei

Dacă

apoi

Postelnic,

de mână, ca să pâtă deveni (Page)
el sta fără anume funcţiune

sai i se da

rang în oștire,

lui.

Copil

la Palat, până

la împlinirea

i

ei însă

prin

excepţiune

une-ori

din

necapacitatea

lor sau

alte motive se lepădai și se lipseait de a primi sarcinile militare cele
obicinuite la neamul boieresc, după mai multe generaţii, atunci se
numeati numai boier de neam, fără. a preciza gradul de boierie.
Ba mai mult încă, aș putea da un exemplu ca o miie, că boieri
Pârdeşti care aveai legături de rudenie cu chiar coboritori direcți
ai lui Mihai Vitezu și aveai ctitorii la mai multe biserici și mănăstiri, între care aș putea
gropaui
un

Pârdeșştii ca într'o

secol

şi mai

bine,

cita

mănăstirea

ctitorie veche

întru atât

sai

Brâncovenii,

unde

a lor, ei, după

depărtat

de

se

în-

trecere

de

boieria

propriu

disă, în cât pe la începutul secolului al XIX-lea,
— după cum din
acte autentice pot proba, — devenise simpli moșneni, fără măcar
să știe sai să-și mai aducă aminte că moșii şi strămoșii lor aii
fost vr'odată boieri de frunte. Până întratita se putea pierde la
noi pe
nire

atunci

positivă

nobleta

și acesta

şi perpetuă

era așa din

la boierie

nu

cauza

unică

că moște-

exista.

Așa dar ea se putea stinge prin nesilința sai prin ne-izbutirea
de a sluji Domniei adică Ţării.
Moștenire adevărată întărită cu vechi hrisâve pentru ranguri de
boierie n'am avut la noi. Nimeni altul de cât acela ce ţinea pămint, adică moşie, fie individual fie d'avalma amestecat în vro colectivitate de moșneni, numai acela putea dovedi boieria veche a
sa prin sinetul moșiei și acestă moştenire se chema 7ieraz ne-înstreinabil,

Eraii boieri

fruntași

cu

mierazuri

de

moșii

cu

hrisâve,

ca de pildă Buzești cei adevăraţi de linie bărbătescă, care număraă,
chiar până prin ultimele Domnii ale adevăraţilor Basarab! gesze câze
una sută de sate și moșii proprii şi aveati zigani mai multe mii de
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sălașe (familii) ceea-ce ne-nobilii din nici o ţeră și din nici o epocă
din vechime, n'ar fi moştenit (1).
Aci și numai

era moșnean.
trebuiau

aci exista O moştenire;

reîntăriri succesive

asemenea

numai posesorul de pămînt

Și chiar aci, fiind-că alte dovedi de filiație nu existaii,

pămînt,

ceea-ce

de
se

stăpânire
chema

adese-ori,

Care.

O

chiar și pentru

serie

de

asemenea

Cărţi putea servi de arbore de familie pentru păstrarea de moșie şi
de boierie.
Ast fel era legată și întărită

la not Eraldica cea fără multe for-

malități,

Acei ce aveai pămintul eraă legați a sluji Statului sati Domniei.
De la Domnie să dedea tâte moșiele și părțile de moşii, căci acesta
era plata sati l€fa, alt nimic nu mai dedea Statul sati Domnia. Condiția primordială era ca moșneanul înzestrat să stăpânâscă frățeşte

pământul fără împărțeiă și fără vinzare. Dacă mat tirziă, trecând
în mâini de urmași, să prenoiaii cărțile și hrisâveie, acestă transmitere

nu se făcea

în nici un

decât către un
cas către streini.

vecin

sai

Aci și numai aci a fost la noi garanția
tecul pămintenului

cu streinii;

către

o

rudenie, dar

păminteniei și neames-

aci a fost la noi Majoratul

în

pro:

prietatea pămîntului dăruit
ţine averile boieresci, aşa
aci s'a înscris filiaţiile din
Dovadă ne-tăgăduită că

de la Voevod. Ast-fel sai putut mens'att menținut colectivitățile moșnenești,
neam în neam.
așa a fost, este nu. numai cuprinderea

hris6velor

vechi,

este și păstrarea

prelungit,

dacă

dar mai
nu în

familii,

unde

era

acestei legiuiri

mai

dificil

din

care sa
cauză

de

reînoire de generațiuni, dar la moșiile de colectivități, ca mănăstirile
(numite de mână msrtă), unde forțamente s'aii menţinut ne-alterate
cărțile după vechiul obiceiii până la secularisare (1862) chiar. Până
la acestă

epocă

nici o mănăstire

nu

era liberă să-și vindă

pămin-

turile, nici să le împartă, nici pădurile să le vindă în bloc saii să
(1) Vedi hrisovul din 1656 Iunie 10 prin care Costandin Şerban Basarab
Voevod Cârnu recunțsce 138 de moşii Jupânesei Elina văduva lui Radu Banu
Buzescu, în diferite județe ale Ţării Românesci. Orig. perg. este proprietatea
d-lui loan Const. Grădișteanu, publicat în Revisita « Zinerimea Română» de
Gr. G. Tocilescu, V. I. Bucuresci 1898,
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le distrugă, afară de casuri cu totul rari de niscai excepţionale revendicări de drepturi și chiar atunci numai sub ochii Domniei și a
Clerului înalt.
Acest

exemplu

viii dar

strigător,

răspunde

pe deplin la cele dise

mai sus. Pământul să nu să vindă, pământul să nu să împartă,
mai ales da streni!
S'a vădut mat târdiii, înfringeri strigătâre la acest obiceiti naţional, dar acesta n'a provenit de la români, căci nici aveai trebuință
da

o

face

chiar

ei,

de Matei Basarab
bărbații

ci de

la

străini

care

şi de la alți Voevodi

str&ini se însurau

ai început

păminteni

încă

dinainte

după

el,

când

cu fice de boieri pământeni înzestrate cu

întinse moşii, casuri în care
pămiînturi la noi.

bărbaţii aceia

deveneaii

proprietari de

Incet-incet, acest abuz s'a lățit și călcarea legii ne-scrise adică a
obicetului pământului,
chiar

după

ce am

noi în majoritate

care

avut

se respecta

pravile

în mâini

de

scrise,

în trecut, a fost îngăduită
căci atunci puterea era la

ne-păminteni

care

nar

fi permis

să

se mai întârcă lucrurile la starea lor din trecut,
Nouă ne-a plăcut și moșiile să le putem vinde pe bani și să le
putem. înstreina

în contra

pravilei,

mai păstrăm și tâte folâsele
puteai

să ni-le

aducă

dar asemenea

imediate

pentru

noi

pe care

şi

pentru

ne-a

plăcut

şi se

moșiile ne-vindute
urmaşii

noştri.

Dar

acesta a fost imposibil, căci în țările unde este moştenire și unde
este majoratul respectat

şi conservat,

nici

acolo fondul

sai

pămîn-

tul moșielor, pe bani nu se dă ca să se cheltuiască de posesorii lor.
Părinţii noștri acolo și numai acolo în hrisâvele de înzestrare de
moșii întemeiase marea garanție pentru urmașii lor, că ei nu vor
pierde

nici odată

drepturile

legate

de

aceste daruri saă

înzestrări

ale Suveranului Voevod adică pămintul și nobleța neamului.
Pe de altă parte, acești puțin prevădători urmași nici la Serviciile
Statului nu s'aă menținut, nici acte doveditâre de coborîrea lor n'a
sciut să păstreze în cât nici ei singuri nu se mai cunosceaii pe sine-le. Cu ce temeiii și putere dar, ar mai veni ei să pretinză dreptură saă măcar să li se pomenescă de pretențiile nedovedite ce ar
avea,

căci cu dovedi

răsuflate

asemenea

cestiuni

nu se

reînviază,
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mai ales că ei, pentru pămintul vindut, aă fost la timp plătiţi în
în numerar și de bună voie.
Deci trebuia renunțare complectă pe tâtă linia la asemenea idei

care nu mai sțaii în picidre. Ici şi colo o fi mai existând mijloce
de probare academiceşte și istoricește, dar numai așa prin probe
dubi6se pâte, nerecunoscute de legi și absolut fără fol6se materiale.
Petecuţul

cât de

mic,

din

moșia veche

a neamului

unui boier ar

fi fost totuși un titlu temeinic și indestulător desprea sa boierie şi
Chiar dacă actualmente urmașul lar mai stăpâni, aşa mic cum s'ar
întimpla

de a

fi, prin

acesta

nui

se micșoreză dreptul la amintirea

lui, deși nu ar mai poseda vechea moşie în întregime, căci și petecuțul tot moșia neamului se socotesce.
De

obiceiii,

mai

în tot-de-una

numele

familiei era tras din

acea

-moșie strămoșâscă cea mai veche dovedită, fără însăca să decurgă
dintr'acesta

niscai drepturi feodale. Totuși

dreptate că nobleță
calități

în

țara

acesta

n'a

pentru

Și să nu se

putem dice, cred, cu

fost.

motivul

și

|

Nar fi nici adevărat nici demn
-o nobleță

nu

adevărată cu juste şi necontestabile merite

de noi d'a susține că n'am avut

că privilegiuri ca în Occident nu

aveam.

dică că, din pricină că, nu se dedea la noi privile-

giuri, de aceea noi, nici eraldică nu am avut nevoe să întroducem
în țara acesta, căci altele ai fost motivele, precum pe larg am demonstrat, care n'aă lăsat să pătrundă în trecut eraldica în ţările ortodoxe. ale nstre și altele sunt motivele inocente de curiozitate
simplă pentru care sâr putea demonstra ce fel de nobleță a fost
la noi.
N'am avut prevedere, garanții, pergamente, dar, nu numai în forme

și în pergamente strict eraldice consistă nobleţa și iată pentru ce:
Se vede bine cât de înalt și sublim ideal ai avut în scopul şi în
sufletul lor acești Basarabi din întrega lor oligarhie pentru aptrarea creștinătății, pentru binele norodului și pentru patria română,
încă de la descălicătâre, din vecul de mijloc,
Ei nu ai ambiţionat: puterea pentru folâsele saii plăcerile ei, ci
Numai pentru -neamui românesc; ci az îubit biserica lor pentru desînferesarea el şi ai îmbrățișato sincer pentru ajuloraria omenirel SuJerinde ; ei sai jertfit pentru

eră

cu acelaşi foc

ca şi pentru

cre-
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dinfa pravoslanică ; ei nu sai vindut
simţit slabi ci aă

preferat

să lupte,

la

cei

să sufere,

puternici când
să renunțe

s'a

la .folose

şi să rabde cu cei slabi ca să-i mângâie în nenorociri și să aștepte
ast-fel
cu

dinși la timp

reînvierea, fie cât

de

târdie,

mai

bucuroși

de cât să fugă de sacrificii, cu nobilul scop pentru mintuirea sufletească,

pedepsindu-se

cu toţi împreună.

Aşa a fost adevăratul și înaltul lor ideal. Şi vedem că dinși ai
fost acei ajutaţi de Dumnedei. Şi greșiţi ai fost acei ce n'aii făcut
ca dinși ci sai grăbit de sai aliat cu alte rituri creștine fără .a
mai răbda și a se sacrifica ei înși-le. Așa aii lucrat cavalerii români
luptând neîncetat încă din secolii cei mai depărtați. Ei nu ai fost
o nobleță

dovedită

prin

titluri nici prin

pergamente; pergamentele.

Jupanilor români s'aii dovedit la iupte prin faptele lor și fără privilegii. Așa a fost boierimea română. Ea a fost braţul și sufletul
țărei n6stre.
Să

punem

acum

numai

întrebarea

aşa: ce numire

se cuvine a se

da acelor Gmeni cunoscuți de Istoria patriei lor ca Gmeni care sunt
dovediți

din

nascere Jupani

ereditari pe acest titlu, sai acelora care

Sai dovedit proprietari de păminturi întinse din neam în neam cu
drepturi nestinse de moştenire, fie pe numele lor de la suveranul
țării, fie pe: numele unei colectivități din care neîndoios fac parte?
Ce numire, ce calificare, se cuvine a se da unor persâne sait unui
neam stins saă încă în ființă actualmente,caze pote justifica cu acte
decimi

de

găsesc

prin

Cum

moși

și strămoşi

vechile

să calificăm

celebri

biserici ridicate
pe

aceia

care

pămînteni, ale căror portrete se
de
nu

ei?
pretindea

la

privilegii,

dar

se supuneai voios să esercite după obiceiul țărei tote slujbele Statului cele mai grele pină chiar și îndatoririle de a plăti, cu ţara

împreună, adese-ori, grelele sarcini ale patriei şi fără alte răsplătiri
decât niște vane titluri saii boierii viagere și care, cu tote greutăţile.
lor, aii respectat neclintit dreptul de suveranitate al Voevodilor asu.-.
pra averilor lor și chiar asupra vieței lor?
Cum am putea-numi un neam care ar fi servit prin deci de generații

patria

cu

ondre

sai în armată sat în slujbele civile ale Statului;

care a adus folâse șcâlei, a adus slujbe bisericei, a folosit. istoriei
n6stre; s'aii sacrificat în răsbdie; care a avut legături ilustre de sânge,
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care

ar putea “dovedi

că

se

cobâră

din

care prin merite și sacrificii a luminat
jele şi prin dărnicia
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Băsărăbesc-Domnesc;

literile, artele, limba,

sciin-

lor ai folosit poporului saă pămîntului patriei,

căci nu de ieri dateză istoria acestui pămînt
dureri s'aii ținut în curs de 7 vecuri, micul

şi nu fără lupte și
dar bravul Stat ro-

mânesc,
Ce

semă

trebue

să se ţie de

asemenea

Gmeni

al

căror

nume

nici că se mai pomenesce, nici că se mai cunâsce, nici că se mat
voesce măcar să se audă în țcra acâsta?
Oare dacă sar continua a se susține că n'am avut și noi nobleță
în trecut, nu ar fi acesta o lipsă de recunoscință din parte-ne?
Şi asemenea mai tirziu, când prin împrejurări politice istorice
fatale, cunoscute de noi, ati ră&sbit ne-pămiînteni printre acestă boie-

rime română la slujbe sati la tron, aceştia servind și dinși cu credință

nouei lor patrii în repețite seminții ca şi cei dintâi, cum
sar putea alt-fel numi și ei, de cât asemenea ca cei-l'alți după dreptul
lor proporțional și just?

Nici o

istorie nu a lăudat acâstă nobleță și totuşi ea a fost în

tot timpul

de model al vecurilor așa în cât numai pentru dinsa
istoriei nu ar fi o usurpațiune, căci lor răsplătiri de păminturi feodale proprii și eterne, nici titluri cu moștenire și cu mierazuri ca în alte state pentru slujbe nu li s'a dat nici odată; și pe
lângă acesta deşi li se dăruia în adevăr de Domnitori une-ori pămînturi Domnesci ca juste răsplătiri pentru merite, sacrificii și slujbe
credinci6se, dar și ei n'a încetat da se lupta cu arma pentru pă-

laudele

mîntul şi drepturile țării nâstre, ba şi ei ca noi s'aii grăbit d'a clădi
și înzestra biserici, școli, spitale și alte multe fundațiuni pi6se şi
patriotice cu bani drepți și proprii at lor. Mulţi, ca și noi, ai adus,

pentru nouii lor frați și păminteni, bogate ofrande şi servicii după
puterea

lor, prin

daruri de

înfrumusețat monumentele
lor, vechi pămiînteni

ai

vase,

odâre

și

podbe

scumpe

şi ai

nouei patrii a lor, întocmai ca și aliații

țării; căci

cine

re

alt,

decât

acei boieri,

clădeai și uni și cei-lalţi și: înzestraă și împodobeati pe întrecute
nenumăratele nâstre mănăstiri ?
„Ar fi bine să judecăm puțin și să ne. dăm bine sema ce scop
aveaii aceste multe altare sfinte și dacă 'mai aveau ele și vrun alt
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ideal mai înalt și nepătruns

de fie-cine,

precum

care le clădeau?
Ei bine, cine nu știe că le clădeaii Voevodi
și vom

arăta

pentru

și cine erai

aceia

şi Boierimea n6stră

care

scop.
S'ati acuzat, şi în vechime şi în timpi mai apropiaţi de diua de adi,

Voevodi noștri că ar fi fost nisce fățarnici creștini pentru că erai
crudi, răi şi fieroşi; şi în aparență sar părea că adevărul așa era,
judecându-se furiele lui Țepeş-Vodă și furiele celor-lalţi Domni ai
noştri, în cât iai numit sElbatici și singeroși, iar nu patrioţi și nici
de cum creștini; dar nu așa a fost adevărul, căci nu se vedea, nu
se scia de judecătorii lor, creștini de la Apus, depărtaţi de noi,
cum. erai în realitate Juptele acelor Domni contra dușmanilor neîmblândiți; Basarabi noștri nu,.puteaii alt-fel de cât după legea r&sbunătâre a talionului să-i bată și să-i biruiască pe acei vrăjmași
păgâni. Când luptele. cu arma nu mai pot scăpa de pierdanie şi
de mârte, atunci şi disperarea învață pe 'om la răsbunări sângerose
cum ei s'au găsit nevoiți d'a face.
Tot asemenea cum diserăm că sai acuzat Voevodi noștri de
„tot ast-fel şi. boierimea nostră sa acuzat
crudimi ne-omense,
de bigotism, căci s'a credut, de uni ne-cunoscători ai adevărului din
acei timpi că nimic alt decât simplu bigotismul să cel orb și neluminat ar îi împins-o la zidire de așa nenumărate biserici şi măsuprafața

năstiri,

pe

spiritul

vremilor

țării,

nefolositore

pentru

norodul

creștinesc

şi înzestrate fără utilitate cu așa bogate moșii. Dar nu este așa.
Nici un alt-fel de monumente de cât mănăstiri nu mai clădeaii, într'adevăr, părinţii noștri, şi le dicem astă-di noi, judecându-i după
actuale

că ci nu simțeai nici pentru arte, nici pen-

tru sciințe, nici pentru țară nimica decât numai dragoste ne-conscientă pentru acele biserici. Să nu uităm însă că şi architectură,
acolo;
pictură, sculptură, tipografie și alte bele arte se puteai învăța
maşi
morale
private,
și
şi păstrarea ortodoxiei, a comorilor publice
teriale,. tot acelor mânăstiri le datorăm noi

Apoi
sine

şi arta

și apărarea

strategiei,

disciplină, regulă,

patriei se studia

în acele

vitejie,
focare

de

sacrificiul
istorie,

de

mo:

rală, filosofie, instrucție, educație, viață „monahală, iubirea bunei
“ordine, modestia, răspândirea şi păstrarea limbei nâstre în cărțile
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bisericesci, aşa în cât chiar mulți Voevodi Basarabi ca să guverneze Patria n6stră, acolo la călugărie înainte de a fi aleşi de boieri
cu clerul împreună.aă făcut șcâla de a se conduce pe ei înşile și
apoi de a stăpâni pe alți. Şi, dacă la ste, afară din Mănăstiri, tineri

de

atunci, învețaii a mănui

în lăuntru
căci

sabia

şi a

se

lupta

ostășesce,

aci

ei învețau cele politicesci, administrative și economice,

aci se aplica

legea

electorală a Statului întocmai

cu șcâla de

a domni. — Orașe cu școli nu eraii lesne de clădit nici de făcut,
ci ei clădeaii mai ușor asemenea case sfinte unde învățaii boierii de
atunci chiar modul pacinic de Alegere la Domnie în ce fel să-l păstreze
deait
era

nealterat pentru țară, fără turburări și fără pasiuni, căci vecă educațiunea Jupanilor religioși ca Neagoe Basarab și alți,
necesară pentru fii de bun neam
care puteaii să fie aleși la

Tron daca vor fi destoinici la virstnicia lor. Mănăstirile acestea
aveai în sînul lor câte un Sfat înțelept, cum am dice astădi un
Consiliii ca un Minister şi un Stariţ bătrân ca un Patriarh ales întocmai

cu aceleași regule

ca ale Statului.

Apoi tot acolo se practicaă şi virtuțile recomandate de cărţile
sfinte alătură cu postul, abstinența și rugăciunile şi tot acolo se înveța muzica
fie-care
Aceste
virstele,

vocală,

și chiar economia
sex în deosebi.
lăcașuri mai
de

tâte

pentru s&rmani,

serveaă

clasele,

pe

nevolnici,

și meseriile

și pentru

lângă

că

pătimași;

erai

eraă

scăparea

casnice
vieților

şi aziluri pentru

spitaluri,

pentru
de

tote

călători,

biblioteci, local

de întâlnire pentru fruntași bătrîni povățuitori ai neamului; școli de
bune năravuri, de morală stintă cum se recomandă de religia perfectă; erau consilii de înţelepţi, casă de reculegere pline de învk-.
țăminte îndemnătore la desinteresare și la dărnicie pentru binele
public.

“Tâte neamurile acestei oligarhii nu trăiaii la oraşe, unde populațiunea

era eterogenă

predilecție, unde

și amestecată,

ci trăiaă

pe la satele lor de.

își aveai biserica de familie şi chiar mormintele

lor. Obiceiul era ca, familia îmmulțindu-se, să-si creeze

fie care copil

„câte o asemenea reședință la rîndul săi pentru el și pentru branşa
lui și dacă, din împrejurări defavorabile, prevedeati sărăcia sa stin“gerea neamului, ei își făceau dintracea reședință câte o mănăstire
Eraldiea,
— Şt. D. Grecianu.
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după putere acolo, care să le serve la nevoe de conac pentru neamul

lui şi să aibă ast-fel azil peniru viitor. Într'acea mănăstire sacrificat
ei apoi tot restul averilor lor și, prin actele de dotaţie cu mari
și grele blesteme asiguraii în ele viețile copiilor, văduvelor şi bătrinilor lor sub

îngrijirea

stariților şi călugărilor.

Numai ast-fel găseai ei putinţa d'a'și protege şi pe cei vii și pe
molrţii lor, și d'ași împăca cugetele pentru ceasul când sar muta
din lumea
Vremile

acâsta.
turburate

și pline de

primejdii

în

care

trăiaă

ei îi con-

strângeau a lua: asemenea măsuri pentru acasă la dinși. Şi întradevăr, deși păgâni Turci erai mai răi de cât ori care alte neamuri
sai

puteri

Europene

vecine,

care ar fi voit

a

stăpâni

țara

n6stră

ca Unguri, Poloni s'ai alți, dar mai ușor era pentru dinși sub Turci
d'a scăpa libertatea de religie de cât sub suzeranitatea celor-t'alți
creștini netoleranți

care

ne consideraă

ca eretici.

Dar încă și mai departe, peste hotarele restrânse ale țErii nostre,
„Voevodi şi Boieri Români sai gândit la co-religionari lor pînă la
lerusalim' și întinzindu-și vederile înalte în interesul mat larg al ortodoxiei nâstre, să plănuit ca să jeitfească ajutâre de tot felul
pentru

a scăpa

Tâte
ştine,

spiritele
cercetând

sf. Sofie

și sf. Mormint,

ardătâre

pentru binele sufletesc al omenirei cre-

peste. toate

țările drept

credincioşilor

nu puteati

să nu vadă că păminturile blagoslovite din cer și date pe mâinele
nostre ale Daco-Românilor erait cele mai mănâse din tâtă Europa
supusă
riului de

Mahometanilor.
Răsărit,

De

năzuiai

aceea, din provinciile. istorice ale Impemai ales la Voevodatele Române ca să

afle sfat, ajutor; iîmbărbătare pentru ale lor dureri şi suferinţe,
căci identitatea de Religie pe atunci era o frăție tare ca şi: identitatea de origine și de sînge. În acele aziluri sfinte, se puteaă
găzdui, sfătui, milui de părinții noștri. Așa sa creat și legături pe
acestă cale între Ţările ortodoxe din tot Orientul cu micile nâstre
Teri Române, şi sa ținut înţelegeri ca odată, odată când și Țarigradul și Ierusalimul ar putea ajunge la visul lor cel de aur
să
fie ţinute în semă ajutârele acelea primite :după vremi de
la Statele Române pentru nevoile și fericirea popsrelor pravoslavnice.
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Așa se explică legăturile
Turcia de Europa.
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cu mănăstirile

de

peste

Dunăre

|

Ast-fel de îngrijiri serise preocupaii pe Voevodi și Boierimea
Română; acesta a fost idealul și era bun și sfint, era. creștinesc și
nobil, așa se înfrățiră ei pentru acelaș gând și cu toți erai gata
ori și când d'a se jertfi, căci religia era în primejdie; dar, daca mai
la urmă sa abuzat cumplit de dărniciile generâse ale nostre și s'a
întors

în

contra

justă

și bine

când

sai

nâstră,

acesta

este

o

altă cestiune

și prin

urmare

meritată

a fost secularizarea,
Sar mai putea continua cu aceste întrebări de maj sus, dar voiă
|
sfirși aci.
Pentru acei &meni, cred ei, că se pâte dice „cu tot dinadinsul
că intradever ei Wobili ai fost, şi ai fost așa căci desinteresați erai
desbrăcat

de tâte ale

lor

averi,

pentru a

face

binele.

Şi mai cred că măcar acum, la. vreme de prosperitate a Patriei, pe
care ai slujito și ei, li s'ar cuveni cel puţin ca memoria lor și numele

lor să fie respectate

de noi cu nepărtinire,

căci şi istoria cea

justă are interes să se urmeze așa și monarhia nu ar pierde recunoscând adevărul, și generaţiile noui ar căpăta ast-fel un bun exembunele

plu îndemnându-se

de

înobili cu strămoși

pentru

fapte,

iar

tîn€ra

n6stră. eraldică

a câștiga demni” urmași

sar

în viitor,

Ei bine, pentru aceste sus dise, eu cred că noi am avut, tot ca
şi Statele de la

Apus,

o nobleţă

a țărei,

dreptă.

și necontestabilă

şi dovedită care a bine meritat de la patrie prin fapte, prin sentimente şi prin sacrificii şi că nu ar fi fost injust nici exagerat
dacă s'ar fi admis nisce regule de conservare în Istorie, pentru ale
lor nume ca cel puțin acelea să r&mâe ne-șterse și ne-uitate în
viitor, iar nu -defăimate

și despreţuite

de cei pătimași și ignoranți.

Cel puţin cu atita răsplătire de recunoscință ele să rămână, nemuritâre şi monarhiei constituționale să stea drept rezăm sincer.,
„Dar pe lingă tâte acestea, nobleță cu moştenire
încă

odată

repetăm

că noi nu am

contestabilă a coborirei bine dovedite
tot întrun

timp.

ca în Occident,

avut, căci ea implică

şi a moştenirei

ideia ne-

drepturilor
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timpul,

dreptul

de

nascere

nu

mai

era

de

de Postelnici nu mai avea valdre ci decăduse
precum

prețuise

odinidră

când

ajuns;

și,

nu

chiar

mai

titlul

prețuia

erati fii Jupanilor de drept Copii de

Casă Domnâscă după vechiul obiceiul.
În țara acâsta, cel mai înalt titlu istoric cu moştenire pentru nobili, după

cum

am

amintit

mai

sus, scim

că a fost titlul mult invi-

diat de Japan, dar din abusul ce sa făcut mai târdiă de el sa demodat de noui boieri de pe la sfirșitul secolului al XVII-lea și apoi
chiar în krisve sa negligiat și sa pierdut.
Mai târdiii sa abuzat şi de acâsta șia ajuns ela se purta numai
de comercianții armeni şi alți veniți despre Țarigrad cu veştminte
lungi, iar întral XIX-lea secol nici servitorii și nevestele lor nu aă
mai primit să li se dea titlul de Jupan și Jupânesă căci și ei s'a
pretins a fi coconi și cocâne.
Ast-fel: am

sciut noi să păstrăm

amintirile

moșesci și istorice,

cele

mai scumpe stră-

-

In zadar aș aminti de titlurile care mai în urmă se introdusese
la noi de: Azrios, Afthentis, Cilibis, Arkontas din limba grecă care.
însemnaii:

acestea

domn,

nobil,

asemenea

boier,

etc.

căci

cum

ai pățit deși erai; fârte

tâte

gustate

s'ai

primenit

şi

și preţuite în se-

colul fanarioţilor (căci n'a durat decât în timpul lor) şi în ultimi
ani ai lor nici acestea nu se mai căutaii de nimeni nici măcar în
glumă.
Noi vrem tot-da-una lucru noi.
Noi, am înlocuit ale nstre tâte cu mode din drepta, cu mode
din stânga și în realitate am r&mas cu nimic! Am ris, chiar noi,
cu streinii împreună, de bunurile n6stre părintesci, şi streinii aă
ris, în casa nâstră, mai r&ă de noi.
Ce avea re atât de grozav, ca sunet, cuvîntul acela de pan?
Ce disonanță avea el pentru ca să'l isgonim așa cum ai făcut cei
de la fanar cu titlurile locale ale lor? Nu ai multe națiuni pe Jupanii lor? cum am dice: Lordi, Grofi saă Conţi, Marchizi, Kneji,
Magnaţi, Hetmani, Baroni, "Grandi Spanioli, Bani Croaţi, Hani și
chiar

Ţari, Sultani,

Șahi etc. etc? Oare

sunt

frumâse la audire tâte

acele cuvinte și numai al nostru sună răi?
Dar, vedem că nici o naţiune nu s'a rușinat d'ași păstra titlurile
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istorice ale lor nici d'ale cinsti şi respecta ca pe o avere proprie,
fără d'a alerga la streini ca să'și însușâscă de la sine-le și pe-patentate
alte titluri ne-permise de Legile patriel lor, numai pentru a. imita

pe străini cu traducțiuni forțate şi ilegale.
La Români dar ca și la alte naţiuni bine regulate, exista curat
şi deslușit un titlu singur care s& moștenea, şi acela era.titlul de
Jupan şi semnifica mobi. Mai erati şi rangurile, dela cel mai mic,
adică

Postelnic

acestea

până

la cel mai mare adică Ban al Craiovei dar
s€& moșteneaii. Cu alte cuvinte, cel dintâiă era o proprienascere de la părinți, iar cele-'alte tâte se căpăta pe rînd

nu

tate prin

după

slujbe și merite civile sati ostășesci, și se sfirșiaă d'odată cu

viața

celui ce le dobândise.

mai întâiii în
tând,
nici

Divane:

De

pildă,

Vel Postelnic

aceiași persână

Jupan

începea

X și tot

a. fi

el, înain-

pe rând, schimba titlurile sat rangurile, fără însă a'şi pierde
aşi înmulți calitatea sai însușirea de Jupan, căci chiar. deve-

nind Vel Ban, el tot Fupau
Ne-avend

era.

|

noi prin urmare dreptul de moștenire la ranguri penaduse patriei, fie. prin părinți, fie prin sine însuși ca

tru slujbele

funcționari sait alt-fel, este cu neputinţă dovedirea legală -a filiaţiunilor din

vechime,

iar nobleţă fâră strămoși nu se pote înțelege.
nici cei ne-păminteni, chiar nobili cu acte și cu moştenire de aiurea de origine de ar fi, pot fi stăpâni pe titluri dacă
le a, vechi sait noui, dar recunoscuți la noi nu pot fi, dacă chiar
pămiîntenii acest drept nu'l ai.
Pe cât timp dar, în lipsă absolută de tot felul de moştenire la
noi, chiar Vodă nu putea lăsa nici unui fiă al săi titlul de Voevod
Asemenea

sai Domn,
el,

nu

și nici un boier ori cât de meritos funcționar ar fi fost

putea

asemenea

lăsa rangul

s&i

la

feciorii

s&i, ci

numai

însuşirea saii calitatea lui de Jupan. sai Jupaniţă o putea lăsa. Și
pe câtă vreme obiceiul era ca fără nici o funcțiune să se pâtă
purta calitatea de Jupan pur şi simplu numai prin dreptul de nascere,
rile

de către copii de .neam.
sati

rangurile

e bine

boieresc

înțeles

că

nu

necontestat,
pot

să. mai

de

aceia

încapă

la

titlunoi.

Dar însușirea care conferea noblețea, aceea nu sa putut distruge nici desființa în nici o vreme şi aceia avea denumirea de
Jupan,
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Dar mai nainte d'a isprăvi cu consideraţiunile materiei de care
n6 ocupăm, ținem de a nstră datorie să ne dăm serios sema și
de abuzul ce se face cu un titlu care în diua de astă-di, când nu
mai

suntem nici Banat, nici Voevodat, nici Vasali tributari, ci suntem

prin

lege

un

Regat

stimat

și recunoscut

de

tâte Puterile

mari din

lumea întregă, nu.mai are nici o rațiune.
E vorba de titlul de <Principe> care vedem că se iea la purtare
de o mulţime
până

de

aci, vedem

persâne
bine

pămintene

că nu

care, din

ai nici un

drept

cele

ce am analisat

la el.

Este adevărat că gazetele încuragiază acest abuz pe neîntrecute,
dar

nu

este mai

puţin

adevărat

că a sosit timpul

pentru ca să ex-

plicăm opiniei publice până unde este întemeiat acest noii gust eșit
la modă,
Un Nobil sai Prinţii—după cum am vădut mai sus—, este atare
numai într'o ţară unde acestă distincțiune este admisă prin legi și
unde cel puţin a existat.
”
Ac6stă

distincțiune

la noi nu

numai

că este

expres exclusă prin

Art. 12 al Legei fundamentale a ţării nâstre, dar ea nu a existat
nici o dată, după cum pe larg am arătat mai sus.
Acel Articol al Constituţiunei nâstre sună curat așa:
«Tote
«pentru

privilegiele,
tot-d'auna

«Titlurile

de

scutirile

şi monopolurile

de

clasă

sunt

oprite

în Statul Român.

nobleță

străină precum Principi, Grafi, Baroni și alte

«asemenea, ca contrarii vechiului aședămint al tărei, sunt și rămân
«ne-admise în Statul Român. Decoraţiunile streine se vor purtă de
« Români numai cu autorizarea Domnului.»
Aşa dar, nici o lege, veche sait nouă, noi nu avem care să recunâscă aceste titluri streine ce în dilele nâstre vedem că se iaă
la purtare de la sine-și de către ori și cine voiesce și acesta cu
atât mai mult, cu cât astă-di când conform cu Constituţia ce şi-aii
dat'o România ea însu-și, avem pe Tronul Patriei n6stre un Rege
după dorințele exprimate de noi toți și avem ca urmași legali ai
Lui

cu dreptul

de

moştenirea

Tronului

numai

pe

singuri

Principi

pe care îi recundsce Constituţia. Țara acesta are ea încă articolul al XII-lea în Constituţiunea ei
saii nu-l mai are de cât pentru Decoraţiunile streine şi mai mult nu?
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A

venit

cred

timpul

să

ne

LĂXĂVII

întrebăm

dacă

Constituţiunea

țărei

n6stre mai este în vigâre, dacă Art. 12 al ei prescrie formal Și clar
că Decoraţiunile streine nu se pot purta de Români fără autorisaţiunea Capului Statului şi că titlurile streine de principi, etc. fiind

contrarii vechiului aședămiînt al țărei, sunt neprimite în Statul nostru

cum

se face Gre de se calcă Legea

nostră

fundamentală

cu

dis-

prețul care se vede în diua de astădi?
Sunt 6re încă supuși Români aceia care fără autorisare cuteză a
se împăuna

cu titluri streine

nepedepsiți

și neopriți ?

Care Monitor a publicat vre-odată autorizările acordate lor? De
când re vechiul aședămînt sa rupt prin altă Lege mai nouă? Cu
ce

putere

Principe

şi drept

de

la sine,

în

țara

acesta, fie cine

se. pote

crea

în faţa publicului?

Cine sunt acei privilegiați și noi toți ceştia-Palți cei supuși Constituțiunei,

în ce stare, în ce

clasă

socială

ne

aflăm

re

în

faţa

acelora ?

Acesta am dori să ni-se răspundă de către acei Domni îndatorați
de Legi

a ne-o

spune

odată

pentru

tot-d'a-una.

VI.

ÎNCEPUTUL ERALDICEI

LA NOĂ ÎN ȚARĂ
A

Este f6rte esact şi just, Titlul ce Pa dat L-iul Guvern din anul
1866 al Măriei Sale Domnitorului nostru Carol 1, Legei ce el a
presintat

Parlamentului peatru modificarea Armerielor pe care la
Proiectul de lege pentru fiarea și stabilirea armelor Ţării.
Primele Camere Legislative alese în tâmna anului 1866, după

numit:

întronarea Prințului Carol 1 de Hohenzollern, mîndre de noul lor
Domnitor, se grăbiră a da semn de Suveranitate și îndată voiră
să-și bată moneda Românescă.
La Decembre acel an abia Camera Deputaţilor avu timpul de a
vota

o Lege

pentru

moneda

de aramă (bilon) și Guvernul ne-aștep-

tând măcar să trecă vacanța Sărbătorilor de Crăciun pentru ca s'o
pstă vota și Senatul, făcu la Anglia imediat comanda monedei.

LXXĂVIII

După
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Sărbătorile

Anului

noi,

proiectul

-dar acest Corp, pentru defectuosităţi
ne-sciind chiar că era comandată și
acelor

fu presintat

și Senatului,

eraldice voi săl amendeze
începută la Londra baterea

bani.

- Acestea tâte se văd cu deslușire în actele ce urmâză.
Atunci Guvernul, găsind cu cale să nu divulge că moneda este
deja pusă la Anglia în lucrare, pretestă înaintea Senatului că de
Sar mai

amenda

sar

pierde

prea

mult timp și ast-fel Legea, fu pri-

mită provisoriă la 12 Aprilie 1867 de către Senat, aşa cum o votase Camera,
|
Aceiași Lege, după 4 ani, fu adusă de alt Minister de izndvă
în desbaterile

Corpurilor

Legiuitâre,

începând

atunci

de

la Senat,

și de astă-dată se modificară Armele României, după regulile artei .
eraldice la Martie 1872 în ambele Camere.
Așa s'aii petrecut lucrurile până la definitiva fixare a primelor
arme

legale ale 'L&rii n6stre

că de atunci este

Inceputul

şi deci se pote
Armorialului

dice

cu drept

cuvint

celui noii al nostru.

La Senat și acum la 1871, ca și la 1867, multe desbateri ai
avut loc în Secţiuni și mai cu osebire în Comitetul de Delegaţi la
care și Domni Miniștrii și mulţi Domni Senatori, cu vot consultativ ai luat parte. Proiecte diferite sai presintat sub multe forme
la aceste discuţiuni;, opiniuni de tot felul s'aii emis, până ce în
sfîrșit sa convenit asupra conclusiunilor raportului și sa primit
Legea în ședințele publice, iar armele ce în 1867 să figurase cu
pripire

pe moneda

de

aramă

s'au corectat

atunci.

Intenţiunea puterei executive era dar de a sfirşi cu nestatornicia
și cu preschimbările dese fixând și stabilind simbolele stemei în
conformitate cu știința Blazonului; deci a dis cu alte cuvinte și a
recunoscut că ne lipsea regule și ne lipsea o Lege care să le re-

-cunâscă fără a le modifica ca până atunci,
Prin urmare acesta a
definitiv la Martie 1872.
făcut primul Guvern şi
de le-aii adoptat și ele

voit Guvernele nâstre să se facă și s'a făcut
Deci cu minte şi cu dreptă judecată a
primele Camere ale Domniei lui Carol [,
pentru Monarhia nâstră ereditară.

Era de datoria cui-va cred, ca să arate cu precisiune lucrările
și publicările relative la materia acesta cum s'a succedat, spre a

INTRODUCERE

|

LIXSXIN

nu se mai ignora în viitor de public, istoricul oficial
lului naţional al României.

al Armoria-

Cu aceste prime noțiuni despre începerea eraldicei la noi, cu
elementele aci adunate și explicate și cu actele oficiale pe rind
înșirate, sper d'o cam-dată a fi înlesnit Gre-cum prin acestă «Intro«ducere» şi pe alți pentru a studia cele petrecute până astă-di și
chiar a putea lucra în materia acesta mai departe.
Et

datoram

de mult

timp

fost chemat

și în Comisiuni

bele partide,

în diverse

dar nam
minile şi
început

publicului

acestă

dare

la lumină;

am

şi specialmente de Guvernele din am-

casuri să lucrez pentru cestiuni de eraldică,
nică atât pe cât am putut face astădi aci, căci luelementele cerute pentru acesta lipseaii. Pâte că acest
să îndemne a se cunâsce mai bine că nu este de prisos
reuşit

și fără utilitate practică acest studii.

CONCLUSIUNI.
După

deslușirile

ne facem
La

acestea

tâte acestea

ce am

dat, cred acum că am putea să
am urmat noi,
voii răspunde: Bine este că cel puţin în timpul

întrebarea

dacă

bine

de faţă statul nostru a voit să adopte nisce regule care le ati și
cele-lalte state și care nu se vor mai preface și modifica de fie
cine și ori când căci, eraldica are și o parte utilă și practică și
este bine da o face să devie cunoscută şi familiară publicului de
la noi, pentru că la cas contrarii ne vom expune din noă la ne-sfirşite

transformări şi mode arbitrare sai caprici6se. Să ne aducem aminte
de regretabila metamorfozare care atât de îndelungat șir de ani
sa prelungit până în secolul trecut cu Vulturul sati Aquila !nâstră
deghizată

în altă biată

pasăre,

care numai pasăre eraldică nu a fost

și nu este la nici un Stat, la nici un
a provenit

ori

din

ignoranța

unor

popor,

pecetari

ori

metamorfozare, care
din

negligenţă.

Să nu mai permitem cu nici un preț și nimEnui ca să atingă și să
modifice în viitor nici un punct, nici o linie, de pe Emblemele
consfințite

Dacă

prin Legile

n6stre.

din început nu am

fi fost lipsiţi de regulile

utile ale Bla-

NC
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zonului, nu am umbla noi -astă-di .rătăcind și nesciind care sunt și
unde sunt tradițiunile cele adevărate; nu am avea regretul da nu
putea

găsi

și dovedi

cu precisiune,

nici epocele

istoriei nâstre

na

ionale, nici măcar numele, datele și șirul Domnielor, dacă nu faptele eroilor noștri și întimplările.
Dacă

cu Dinastia regulată

ce avem

astădi, am

fi urmat

a sta în

negligență ca în trecut, apoi peste alți secoli de nepăsare chiar și
moştenirea Tronului actual am fi putut risca să nu o avem asigurată.
Mai avem trebuință de drapele, de uniforme la armată, de semne
distinctive; ne trebuie insimniile: Judeţelor, Orașelor, Eparhielor Bi.
sericesci, etc. etc. Tâte acestea aduc înlesniri utile în practică, căci
serie cu litere mari pentru a deosebi drapelele, rangurile
milităresci, corporațiunile și altele, ci pentru tote acestea se găsesce

nu

putem

deja un drum însemnat și este bine să mergem pe dinsul și noi
ca şi alţi, cu regulă și bună ordine; ba chiar legea neputinci6să
ce avem

asupra

printr'acâsta
tarea acestei
lată la ce
De acum
Eraldică și
trebuie

să

numelor

de

familii, sar

putea

complecta
'şi

folosi

şi multe alte regule s'ar statornici cu încetul prin adopmodeste și inocente sciințe.
ne pâte fi de folos Eraldica!
înainte, cartea acesta ne spune în sfirșit că avem
întrinsa se pâte vedea cum şi ce felo avem și cum

ne

servim

de

dinsa.
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Preşedinte,

Lasciir Catargi.
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secretar
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art. 38 din Constituţiune.
Dat în Bucuresci, la 28 Noembrie anul 1866.
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No.
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DOSARUL

EXPUNERE

CAMEREI

DE MOTIVE.

Armele României negăsindu-se fixate într'un mod legal, ait
fost până acum mai mult saii mai puţin supuse la modificări
de către diferitele guverne ce sai succedat.
Fixarea şi stabilirea lor potrivit cu starea politică a Ţărei
şi cu datinele ei istorice, este de cea mai neapărată trebuinţă.
Spre explicarea proectului de lege se dă următârele des-

|

voltări:

1). Colorile:

albastru,

aur, și roşiu (azur, or, gueuls) sunt

colorile unite ale 'Ţărei Românescă și Moldovei.

2). Colorile: alb (argent) şi negru, sunt acelea ale familiei
Domnitâre de Hohenzollern. 3). Aquila Română, cu o cruce de aur în gură, este simbolul. 'Țărei-Românesci.
4). Capul de Aurocs (bos urus) cu o stea între e6rne, este
simbolul Moldovei.
5). Leul este simbolul Daciei, conservat de Romani după
colonisarea în Dacia.
6). Femeea, după datinile istorice şi medaliile Romane, însemn6ză Geniul Daciei, care s'a conservat şi de Romani după
colonisarea lor.
7). Pavilionul represintă mantiea Domnscă.

8). Cor6na Regală este corâna familiei de Hohenzollern.

9). Culorile stindardului naţional s'a dispus ast-fel: albas-

trul

fiind

în

mijloc

să represinte

simbolul inimei; destinaţie

ce, înainte de Constituţiune, avea banderola de aceeaşi
cul6re
prescrisă de Convenţiunea de la Paris.
Ion

Ghica.

(pag. 2).
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LEGE

PENTRU

FIXAREA

ȘI STABILIREA

ARMELOR

ROMÂNIEI.

ART. 1. Armele României se fixâză după cum urmâză:
ART. 2. Scutul (l'6cu) are forma unui patrat lung; partea
interidră rotunjită la ambele unghiuri şi terminată la
mijlo-

cul bazei printr'un vîrf.

Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la mijloc. In secţiunea din drâpta de sus pe albastr
u
şi în cea din stânga de jos pe aur (azur et or), figurâză acvila Română cu capul spre aripa stângă și cu o cruce de
aur
în gură; simbolul Ţării-Românesci. In secţiunea din stânga
de sus, pe albastru, şi în cea din drâpta, de jos, pe roşii
(gueules et azur), figurâză capul de aurocs cu o stea între

corne (bos urus) simbolul Moldovei.

Pe scut va

fi Corâna

Regală.
ART. 3. În mijlocul scutului României, figur6ză scutul Măriei,
Sale Domnului scartelat, având secţiunea de sus din drâpta
şi cea de jos din stânga in alb (argent), iar cea din stânga
de sus și cea din drâpta de jos, în negru. Scutul are drept
suporţi (supports) în dr6pta un lei, iar în stânga, o femee
în costumul femeilor Dace, care ţine în mâna stângă arma

Dacilor numită arpi (ăgzqs).

ART. 4. Pe supportul este aşedată o eșarpă albastră pe care
este scris devisa familii Honhenzollern «Ni sine Deo».

4
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ART. 5. Pavilionul este de cul6re roşie (pourpre), căptușit
cu hermină, având d'asupra Cor6na Regală.
ART. 6. Drapelul Domnului ca şi acela al armatei va avea

dispuse culorile naţionale în modul următor:
Roşul la rădăcină.
Albastru
Galben,

în mijloc.
la margine,

flotând;

în

mijloc

vor fi Ar-

mele 'Ţărei.
ART. 7. Drapelul guardei orăşenesc va fi întocmai ea acela
al

Armatei,

păstrând

în locul

Armelor

'Ţărei insemnele ora-

şului respectiv (1) şi No. legiunei.
ART. 8. Drapelul autorităţilor civile, va fi ca acela al a»matei, fără a purta Armele 'Ţărei în mijloc.
ART. 9. Drapelul Marinei de resbel şi de comerciu va fi întocmai ca acela al armatei fără a purta Armele ărei.
Ministrul

President,

Ion Ghica.
(Vedi

planşa

cu figura

1 şi figura 2.)

Președinția Adunărei, Elective

pag. 15.

a

Anul

1866,

luna

Decembre

ROMÂNIEI
Po. 123

*

DBucuresci

Dommnielor sale:
D. D. Cesar Boliac
> Brătianu I).

»
»

Grigorescu Const.
Cogălniceanu M.

» Leca Ion.
» Golescu N.
» "Cantacuzino
(î) Insemne

de orașe

nu există până

Gh.

astă-gi

1940.

21.

CAMERA DEPUTATILOR

PROECTUL GUVERNULUI ION GHICA

(CU MESAEIU 28 N-bre. 4066;) D05, 23)

Fig. 1.

CONTRA PROECT, DEPUTATUL A. HOLBAR
(bosan 23, Pac. t15)peseims(30 Mani. 1883)

Ane
la Pa
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Domniile Yostre fiind numite Deiegaţi de respectivele
secțiuni ale Adunării spre a compune Comitetul pentru
fixarea:
şi stabilirea Armelor României, sub-serisul are onâre
de a vă
ruga D-lor Delegaţi, să bine-voiţi a vă întruni pentru
'cercetarea gisului proeet.
Primiţi «te.
Primit la 22 Decembre 1866, No. 3286.
pag.

19.

Proces-verbal.
Şedinţa

din 22 Decembrie

1866.

Comitetul compus de Delegații Secţiunilor peniru
cercetarea proectului de lege pentru fixarea și stabili
rea Armeior Ţă&rii-Românesci, întrunindu-se, s'a constituit
și a numit
preşedinte pe D-l Golescu N. şi secretar pe D-l
Grigorescu
Const. Despre care s'a subscris procesul.de faţă.
Kogălniceanu.
Boliac.
C. T. Grisoresen.
La
ADUNAREA

4 ore
DEPUTAŢILOR.

Comitetul Delegaţi'or de Secţiune,
No. 1.

Domnule

Președinte,

Comitetul Delegaţilor de secţiuni pentru a putea termina
cercetarea proectului de lege, relativ la fixarea şi stabili
rea
Armelor României, având necesitate de a avea de la Arhiva
|
Statului :
1. Portretul lui Atan, care este într'o broșură Bulgar
ă;
2. Îndreptarea legii, publicată sub Mateiii Basarab
;
3. Pravila

lui

Vasile

Vodă

Lupu ;

6
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hris6ve

CAMEREI

cu proectul

lor, a Domnilor

vechi, pre-

cum: Ştefan-cel-Mare, Mihaii-Vitezul şi al lui Mateii-Basarab.
Sub-scrisul

are

ondre

a vă

ruga,

D-le Preşedinte, să bine-

voiţi a face de a se comunica Comitetului asemenea obiecte.
Primiţi, vă rog, d-le Preşedinte, asigurarea prea distinsei
mele consideraţiuni.
p. Președinte,

Nicolae

Goleseu.
Secretar, (în alb).

D-sale

D-lui Președinte

al Adunării.

No. 2, 27 Decembre 1866.
Se

va face

mijlocire

" (pag. 20).

către

D-l Președinte al Consiliului.
„

Preşed.

(în alb)

j

Domnule

Preşedinte,

Comitetul Delegaţilor de Secţiuni pentru cercetarea proectului de lege, relativ la fixarea şi stabilirea Armelor României, pronunţându-se asupra unor modificări a colorilor v&dute în modelul trimis de Guvern şi fiind necesitate a se
forma

un alt model după modificările făcute de Comitet, spre

a se putea supune Camerei o dată cu raportul în acest caz,
sub-scrisul are ondre a vă ruga, să bine-voiţi, a face ca penîru acest finit să se puie la disposiţiunea D-lui Raportore

al Comitetului, M. Kogâlniceanu, artistul care a lucrat acea
Marcă.
Primiţi,

vă

tinsei mele
Preşed.

rog,

Domnule

Preşedinte,

asigurarea prea dis-

consideraţiuni.
Comitetului, Nicolae

Golescu.

D-niei Sale D-lui Preşedinte al Adunării Deputaţilov.

DOSARUL

CAMEREI
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(pag. 95).

Proces-verbal.

Comitetul Delegaţilor numiţi de respectivele Secţiuni
ale
Adunării pentru cercetarea proectului de lege,
relativ la fi-

xarea şi stabilirea Armelor
dinţele din 22 şi 27

României,

Decembre

cu următârele modificări:

întrunindu-se în şe-

1866, a adoptat

|

acel

proect

|

1). Cor6na trebue a fi deschisă a vechilor Domni Români.

2). Se va pune S6rele și Luna care este semn comun
în
Armele tuturor Ţărilor Române.
3). Colorile drapelului clasificate cum sunt astă-gi,
însă superpuse paralele cu hampa începând cu albastru,
galben,
(nu aur) şi roşiu.
|

4). Sub scut în locul ornamentelor, doi Delfini.
5). Drapelul Marinei militare va fi întocmai ca al armatei,

adică să porte Marca Ţării.
„Insă în privinţa punerii în Armele Țăriia scutului
familiei Hohenzollern şi a devisei, D-l Leca Ion, Delegatul
secţiunei a V-a, a eşit cu deosebită socotinţă pronunţându-se
contra
majorităţii.
|

lar Raportore
chail,
" President.

Comitetului s'a numit D-l Kogâlniceanu MiComitetului,

Nicolae

Golescu.

PO

Secretar (în alb).

Primit 10 Ianuarie 1867 No. 493,
se tipărescă şi să se puie la ordinul dilei.
Preşedinte, Lascăr Catargiii,

Să

Secretar,

Raportul

distribuit la
11 Ianuarie 1867.

Domnilor
Secţiunile D-vâstră

Deputaţi,

(pag. 96--103).

A. 1. Gheorghiu.

(1)

chiemate de a cerceta proectul de lege

(1) Şedinţa din 26 Martie 1867, (eamera deputaţilor) D-l] M
Kogâlniceanu

Raportorul
raport

Comitetului de Delegaţi ai Secţiunilor, dă citire următorului

şi proect de lege.

|
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in
i
bi II

înfăţişat de guvern pentru.
emis următorele opiniuni:

fixarea
|

1). Secţiunea 1, a însărcinat

Armelor

României,

at

în unanimitate pe Delegatu

l
stii D-l Cesar Bolliac, ca în înţelegere cu cek-lalţi Delegaţi

şi cu D-l Preşedinte al Consiliului, să form
eze proectul de lege

pre cât se va putea mai conform cu datin
ele Țărilor.
2). Secţiunea

II a admis

pe D-l' Dim. Brătianu.

proectul de lege numind Delegat

3). Secţiunea III a primit în majorita
te acest proect, numind Delegat pe D-l Const, Grigores
cu.
4). Secţiunea IV numind Delegat pe
sub-scrisul, a primit
proectul de lege, cu modificaţiunile
următâre:
La

articolul

5, la finit să se

corGnă a Principatului.

dică: pe pavilion va fi vechea

La

articolul 6, să se menţie disposiţiunea
colorilor, precum
ele sunt astă-di. S'a mai cerut adăugire
a delfinilor.

5). La secţiunea V, majoritatea în număr
de gece deputaţi

a votat contra

luării în consideraţiune

a proectului.

Iar mi-

„noritatea în număr de trei s'a rostit pent
ru luarea în consideraţiune. Secţiunea a numit de Delegat
al săi pe D-l Ion Leca.
6). Secţiunea VI, numind de Delegat
al săi pe D-l N. Golescu, a primit proectul cu următorul
amendament: culorile
să fie aşegate cum erati în anul 1848
şi corGna d'asupră pavilionului să fie acea a Principatelor.
7). Secţiunea: VII, a primit în unan
imitate proectul gu-

vernului numind de Delegat al să pe D-l
Gheorghe Gr. Can-

tacuzino.
|
Deci, Delegații D-vâstră întrunindu-se
în comisiune, după
o matură desbatere a proectului şi
după ce a cercetat mai

multe documente

şi sigilii vechi ale Țării aduse de la Ar-

hivele Statului, a adoptat proectul presi
ntat de guvern, amendat însă în chipul următor:

La art. 2 s'a hotărît

peridre

ce

desparte

ca în drepta şi în stânga liniei su-

scutul

să

se adauge

Sorele

şi

Luna,

care de la fundarea principatelor figur
âză în tustrele Ţări
Române

(Ţâra

Românsscă,

Moldova

şi Ard6lu!). In loc de

|
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cuvîntul capul de auroz, ce figură în proect, s'a hotărît a

se substitui numele popular de Bour, care nu este de cât re-:
producţiunea aceluiaşi cuvînt latinesc bos-urus.
|
ART. 3 şi 4 s'au primit de comisiunea D-vâstră cu majorîtate de şâse Delegaţi. Iar Delegatul secţiunii a V-a

s'a rostit

în contra adăogirii scutului şi a devisei familiei” domnitâre
în ambele ţări.
La facsimile Armelor României, comisiunea D-vâstră a rectificat costumul femeei Dace întocmai după vechile sculpturi
reproduse în tabloul editat de D-l' Cesar Bolliac.
|
La art. 4 s'a hotărît ca sub suporţi și de asupra eșarpei
să se

adauge

duoi

Delfini

cu

câdele

ridicate,

întoemai

pre-

cum aceştia figurâză de secoli în Armele Moldovei ca semn:
a domninaţiunii Române asupra ţărmurilor Mărei-Negre.
La art. 5 în privinţa corânei ce acoperă pavilionul, s'a urmat o discuţiune cum trebue să fie acâstă corbnă, adică Regală, cum o propune proectul guvernului, sait vechea cor6nă domnâscă, precum aii avut-o Ţările Române din timpii
cei mai depărtaţi.
S'a mai născut apoi discuţiunea: cum este acâstă corână

„închisă saii deschisă? Dintr'anez, la viaţa stareţului mona-

stirii Nemţului, Paisie, publicat la mănăstirea Nâmţului şi
reprodus de D-l Teodor Codrescu, în Uricariul, tom. I, pag.
237, resultă că Alexandru-cel-Bun, a primit de la Împăratul
Paleologu însuși, corâna Împăraţilor Bizanţiului. Acâsta este
necontestabil. Însă, prin acâsta nu s'a resolvat greutatea de
a se sci cum

guţi și anume

era

acâstă'corână ? Intr” adevăr, unul din

D-l Cesar

dele-

Bolliac, a presintat comisiunei por-

tretul ultimului Paleologu, purtând pe cap o corână în forma
mitrelor

episcopale

ale Bisericei ortodoxe.

La

acâsta, unul

din deputaţii presenţi, D-l Papadopol-Calimeh, i-a întâmpinat
că

portretul

nu

deslâgă

îndoiala,

căci

este

sciut

că

vechii

Imperatori Bizantini pe lângă Cor6na Imperială, purta în
calitatea lor de Kiriarchi ai Bisericei și Mitra Patriarhală.
Din contră, din vechiul portret al lui Ştefan-cel-Mare, ce se
păstrâză în original la monăstirea Putna, din cele mai multe

10

DOSARUL

CAMEREI

II

hris6ve cu sigile ale Țării-Rom
ânesci şi ale Mol

dovei cu data
din începutul secolului al
XV-lea, din legile lui Vasi
le Vodă
şi ale lui Matei Basarab,
precum şi din monedele
rom
ânesci
ale lui Mircea Bătrânul,
Alexandru Lăpuşneanu şi
Des
pot
Eraclide, resultă că atât cor
6na Moldovei câţ şi aceea
a
Ţării
Românesci (Domnii acestei
din urmă Ţări, fiina şi Duc
i
de
Amlaş şi de Făgăraş) era
corâna deschisă.
In faţa dar a acestor dovedi,
majoritatea comisiunii D-vâst
ră
s'a rostit pentru menţinere
a d'asupra pavilionului a
cor
âne
i
deschisă, adic
ă

In

privinţa

unanimitate

a vechei cor6ne domnesci

drapelului
s'a rostit

naţional,

în contra

a Ţărilor Române.

comisiunea

strămutării

D-vâstră în

ordinului

colorilor, precum se cere de
guvern. In adevăr, drapelul
tric
olor, cum este astă-gi, nu
este cum pretinde ministeriul,
drapelul unirei Principatelor.
El este un ce mai mult,
el
este
însuşi drapelul naţionaţităţ
ii române, din tOte ţările locu
ite
de
Rom
âni.

Comisiunea

D-vâstră

dar, s'a rostit

în favârea menţinerii ordinului culorilor,
precum ele sunt astă-di aşeg
ate,
adică albastru, galben, roși
i; cu singura deosebire că
aceste
culori să fie perpendiculare
cu hampa (lemnul stindardiflu
i),
fiind albastrul culdrea cea
mai apropiată de hampă.
S'a mai
statornicit ca drapelul Mar
inei de resbel să se deosib
ias
că de
acela al Marinei de comerc
iu prin purtarea în mijloc
a
Armelor României, întocmai
precum ele sunt şi pe dra
pel
ul
armatei de usca

t. Ast-fel

comisiunea Delegaţilor D-vâst
ră terminându-şi lucrările a num
it de Raportor al stă pe
sub-scrisul
care în asemenea calitate
şi are ondre de a vă supune
în
alăturare

proectul de lege cum s'a ame
ndat de comisiunea
D-v6stră. Tot odată vi se sup
une şi un facsimile al Armelo
r
României, mod
ificatîn modul

cum

vi sa expus

mai

sus.

Raportore, Mihail Kogălnice
anu.
7 Ianuarie,

1867,

(paz. 98).
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(1)

PENTRU

FIXAREA ŞI STABILIREA ARMELOR ROMÂNIEI
Propuse

de guvern,

ART. 1. Armele României se
fix6ză după cum urmâză:.

ART. 2. Scutul (PEcu) are forma unui patrat lung, partea înteri6ră rotunjită la ambele un-

ghiuri şi terminată la mijlocul
basei printr'un vîrf. Scutul se
împarte în patru secţiuni, prin
două linii încrucișate la mijloc.
In secţiunea din drâpta de sus,
pe albastru şi în cea din stânga de jos pe aur (azur et or),
figurâză acvila română cu capul spre aripa stângă și cu o
cruce

de aur în gură, simbolul

“Țărei Românesci.

In secţiunea

din stânga de sus, pe albastru
şi în cea din drâpta
(1) Aşa

cum

sa

în jos pe

tipărit şi sa

modificate

de comisiune.

ART. Î. Armele României se
fixeză după cum urmeză:
ART. 2. Scutul are forma unui
patrat lung; partea interidră
rătunjită la ambele unghiuri şi

terminată la mijlocul basei printv'un vîrf. Scutul se împarte în
patru secţiuni, prin două linii
încrucişate la mijloc. In secţi-

unea din drâpta de sus, pe albastru, şi în cea din stânga de
jos, pe galben, figurâză acvila
română cu capul spre aripa
stângă şi cu o cruce de aur în
gură, simbolul Ţării- Românesci.
In secţiunea din stânga de sus,
pe albastru şi în cea din drâpta în jos pe roşu, figurâză ca-

distribuit

Deputaţilor.
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roșu (gueles et azur) figurâză
capul de aurocs cu o stea între

cârne (bos-urus) simbolul Moldovei.

Pe scut va fi Cor6na Regală.

ART.3. În mijlocul scutului

României

figurâză

scutul Mă-

riei Sale Domnului,scartelat, a-

vând secţiunea de sus din dr6pta şi cea de jos din stânga în
alb (argent), iar cea din stânga
de sus şi cea din drâpta de jos
în negru.
Scutul are drept suporţi (supports) în drâpta un lei, iar în
stânga o femeie în costumul
femeilor dace, care

ține în mâ-

na stângă arma Dacilor numită
arpi (ăpzms).

ART.

4. Pe suport

este aşe-

dată o eșarpă albastră, pe care

este scrisă devisa familiei Hohenzollern «Nihil sine Deo».
ART. 5. Pavilionul este de cu-

l6re roşie (pourpre) căptuşit cu

hermină, având de-asupra CorOna Regală.
ART. 6. Drapelul Domnului
ca şi acela al armatei,

va

dispuse culorile naționale
modul următor:
Roşul la rădăcină,

avea

în

CAMEREI

||

| pul cu o stea între corne (bosurus) simbolul Moldovei. In
ambele secţiuni superidre ale
scutului, în stânga şi în drâpta
liniei despărţitâre, figurâză s6rele şi luna.
Pe scut va fi Cor6na Regală.

ART. 3. În mijlocul scutului

României figureză scutul Măriei Sale Domnului, scartelat,
având secţiunea de sus, din
drepta și cea de jos, din stân-

ga în alb, iar cea din stânga

de sus şi cea din drâpta de
jos, în negru.
Scutul are drept suporţi, în
stânga un lei, iar în drâpta.-o
fomeie în costumul femeilor
dace, care ţine în mâna

stângă

arma Dacilor numită arpi. Sub

suporță sunt doi delfini cu c6dele ridicate.
ART. 4. Pe suportu este aşedată o eşarpă albastră,pe care
este scris devisa familiei Hohenzollern «Nihil sine Deo».
ART. 5. Pavilionul este de cuISre roşie căptușit cu hermină,

avend de-asupra vechia corână
a Principatelor Române.
ART. 6. Drapelul Domnului,
ca şi acela al armatei, va avea

dispuse culorile naţionale în
modul următor:
Albastru perpendicular şi a-

„DOSARU).

Albastru în mijloc,
Galben la margine, fiotând.
În mijloc vor fi Armele Ţării.

CAMEREI
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lăturea cu hampa (lemnul stindardului).
Galben în mijloc.

Roșu la margine, flotând. În
ART. 7. Drapelul gardei orăşenesci va fi întocmai ca al armatei, păstrând în locul Armelor Ţării, insemnele oraşului
respectiv şi No. legiunei.
ART. 8. Drapelul autorităţilor civile va îi cel al armatei,
fără a purta Armele Ţării în
mijloc.
ART. 9. Drapelul Marinei de
resbel şi de comerciii va fi întocmai ca acela al.armatei, fără

a purta

28

Armele

Martie

Ţării.

mijloc vor fi Armele Ţării.
ART. 1. Drapelul garâei orăşenesci va fi întocmai ca al armatei, păstrând în locul Arme-

lor "Ţării, insemnele oraşului
respectiv şi No. legiunii.
ART. 8. Drapelul autorităţilor civile va fi ca cel al armatei, fără a purta Armele "Ţării
în mijloc.
ART. 9. Drapelul Marinei de
resbel va fi întocmai ca acela
al armatei cu Armele Ţării în
mijloc. Drapelul Marinei de comercii va fi întoemai ca acela
al Marinei de Resbel, fără însă
a purta la mijloc Armele Ţării.

(pag.

1867.

Amendament

Să se adopteze
se următorele
iscăl.

la Art.

108).

II].

Art. III propus de comisiune suprimându-

cuvinte.
D.

Sturdza.

Al. Lahovari.

Acest

amendament

a r&mas

ne votat.
Preşedinte,

N. Pâcleanu.
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(pag.

112 a dosarului).

Adunarea a adoptat s6rele şi luna.
Fiind votanți. ..... 61

Major. absolută.
Bile
>

. . . .31

albe... ......

31

negre

30

.

......

(pag.

Şedinţa

116).

din 30 Martie.

Votanţi. .....

Majorit. absol. ..

74

. 38

Bile albe. .... 58
» negre... . . 16
Adunarea a adoptat proectul.
Preşedinte,

D. Fă&tu.

Secretar,

C.F.

Grigorescu

PROECT DE LEGE
PENTRU

FIXAREA

ȘI STABILIREA

ARMELOR

ROMÂNIEI,

ART. 1. Armele României se fixâză după cum urmâ
ză :
ART. 2. Scutul are forma unui patrat lung. Partea interi-

Gră rotunjită la ambele unghiuri şi terminată la mijloc
ul basei printr'un virf, scutul se împarte în patru secţiu
ni prin
două linii încrucişate la mijloc. In secţiunea din drâpta
de
sus pe albastru şi în cea din stînga de jos pe galben,
figur6ză acvila română, cu capul spre aripa stingă şi cu cruce
(1)

de aur în gură, simbolul 'Țării-Românesci.

In secţiunea din stinga de sus, pe albastru, şi în cea
din

dr&pta în jos pe roşu, figurâză capul de bour (2) cu o
stea

între crne,

(1) Deosebit

simbolul Moldovei.

de cel precedent.

In ambele secţiuni superidre

(2) Deosebit.
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ale scutului în stînga şi în drâpta liniei despărțită (1) figur6ză Sorele și Luna. Pe scut va fi Cor6na Regală.
ART. 3. In mijlocul scutului României, figurâză scutul Măriei Sale Domnitorului (2), seartelat, având secţiunea de sus
din drâpta şi cea din jos din stînga, în alb, iar cea din stânga de sus şi cea din dr&pta de jos în negru.
Scutul are drept suporţi, în stînga un lei, iar în drepta
o femee în costumul femeilor dace, care ţine în mâna stingă
arma Dacilor numită arpi (3).
ART. 4. Pe suport este. aşedată o eșarpă albastră,pe care
este scris devisa familii Hohenzollern «nihil sine deo».
ART. 5. Pavilionul este de culdre roșie, căptușit hermină,
având d'asupra Corona Regală (4).
ART.

6. Drapelul

Domnului

ca şi acela al armatei, va avea

dispuse culorile naţionale în modul următor:
Albastru perpendicular şi alăturea cu hampa (lemnu stindardului).
|
Galben în mijloc, roşiu la margine fiflotând, în mijloc vor
fi Armele Ţării.
ART. 7. Drapelul gardei orăşenesci va fi întocmai ca al
armatei, păstrând în locul Armelor Ţării, insemnele oraşului
respectiv şi No. legiunei.
ART. 8. Drapelul autorităţilor civile va fi ca cel al armatei
fără a purta Armele Ţărei în mijloc.
ART. 9. Drapelul Marinei de resbel va fi întocmai ca cel
al armatei cu Armele Ţărei în mijloc.
Drapelul Marinei de comerciii va fi întocmai ca cel al Ma-

rinei de resbel, fără însă a purta la miljoc
Raportor,

Armele

"Ţării.

Kogălniceanu.

In ambele secţiuni superiâro ale scutului în stinga şi în
drepta liniei despărțită să figureze Sârele şi Luna. Pe scut va

fi Cor6na Regală.
ART. 3. In mijlocul
(1) Deosebit.

scutului

României

figurează

scutul

(2) Idem. (3) S'a suprimat o parte din text. (4) Deosebit.
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cea

de

jos

scartelat,

din

având

stânga în

secţiunea

alb,

iar

de sus

cea

drept suporţi în stânga un lei, iar în drâpta femeea
tumul femeilor»

numită

din

de sus şi cea din drepta de jos în negru. Scutul are
arpi.

cate.

Dace, care ţine în mâna

Sub

o

ART. 4.
este scris
ART. 5.
având de

suporţi

Stângă

arma

în cosDacilor,

sunt duoi Delfini cu c6dele

Ea

ridi-

Pe suport este aşegată o eşarpă albastră pe care
devisa familiei Hohenzollern «Nihil sine Deo».
Pavilionul este de culdre roşie, căptușit cu hermină,
asupra vechea corână a Principatelor Române.

ART. 6. Drapelul Domnului ca și acela al armatei va avea

dispuse

culorile

Albastru
dardului.
_

Galben

naţionale, în

perpendicular
în mijloc,

roşu

modul

următor:

şi alături cu hampa
la margine,

flotând.

(lemnul
In

mijloc

stinvor

fi Armele Ţării.
|
ART. 7. Drapelul gardei orășenesci va fi întocmai
ca al armatei, păstrând în locul Armelor Țării, insemnele
oraşului
respectiv şi No. legiunei.

ART. 8. Drapelul autorităţilor civile va fi ca cel al armate
i

fără a purta Armele Țării în mijloc.

ART. 9. Drapelul Marinei de resbel va fi întoemai
ca cel
al armatei cu Armele Ţării în mijloc.
Drapelul Marinei de comerciă va fi întocmai ca acel
al

Marinei de resbel fără însă a purta în mijloc Armele Ţării.

D-l P. Grădişteanu. Aş ruga pe
voiască a ne spune ce hotărâre
vinţa devizei ce figurâză în josul
D-nul Raportor. S'a primit âcea

Onor, D-l Raportor să bine
a luat comisiunea în priArmelor (1).
din proiectul guvernului.

D-l D. Sturdza. D-lor îmi voi permite a face câte-va ob-

servaţiuni
la opiniunile

comisiunii asupra acestui proiect.

Mai întâi nu cred că adoptarea

al Delfinilor, este ceva

unui al doilea suport, acela

nemerit, fiind-că în Marea unor arme

7

(1) După «Monitorul Oficial» No.74 şi 75 (1867). Şedinţa din 2/14 Aprilie.
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două feluri de suporturi, nu pot fi. Suporturile pot să fie sai
de figuri de Gmeni saii de animale, cari sunt aşedate așa
ca

ţiind,

suportând scutul şi două scuturi, două feluri de scu-

turi nu sunt admise în armele nici unei Ţări şi nici unei
familii. De aceea ei sunt pentru punerea numai a unui suport şi dară sunt pentru proectul guvernului.
Al doilea sunt de opiniune a se suprima din Armele pre-

sintate de comisiune încă un adaos făcut de dînsa, sunt pentru suprimarea din corpul scutului a Semi-lunei şi a S6relui;
fiind-că şi dacă pe unele monede ale vechei Moldove se vede

figurând

de

o parte s6rele şi de cea-l-altă semi-luna, dară

pe altele multe şi mai multe încă, acestea nu se văd figurând şi dară nefiind ceva constant care să se pâtă lua de nor-

(7

P273

aa

mă,

sunt

de

opiniune

ca

și Semi-luna

S6rele

să fie de

ase-

menea sc6se Qin Arme.
Acum pentru .cor6nă. In privinţa corânei ei sunt iarăşi
pentru proectul guvernului, adică ca să se pună Corâna Regală pe amândouă părţile, atât de asupra cât şi de desupt.
Noi până acum, dacă am avut Principi, am avut Principi
indigeni şi astă-di când avem un principe dintr'o familie regală, negreşit că Corâna Regală a principelui nostru trebue
|
să o punem în Armele nâstre.
In privinţa dacă trebue ca corâna să fie deschisă sait închisă, putem să ne conducem într'acâsta de monedele nâstre
vechi şi fiind-că avem monede din timpul lui Despot-Vodă
și alţi Domni

Români, cari

ai

pe

dinsele

deschisă,

corâna

eii socotesc că şi noi astă-di că trebue să adoptăm Cor6na
tot deschisă. Se cere însă ca pe manta să se pună corâna
“Țării şi numai d'asupra Corâna Regală.
CorGnele, D-lor, aii ajuns a se fixa însă numai de la un timp
încâce, ele nu ai fost fixate în evul de mijloc şi la noi, după
Şteftan-cel-Mare,

Mircea,

Mihaiu

etc.

Astă-gi

dar,

când

cor6-

nele ai ajuns un fel de tipic, când se scie că sunt
corona ducală, princiară, regală Și imperială, noi n

numai

că nu se scie cum ea a fost.

TRALĂCT

Eraldica. — St. Greceanu,

fs
i

E

uita ATZRĂ
RS
7
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Urm6ză dară, dacă voim să ajungem la o corână după
tote principiile eraldice, că ne este imposibil de a ajunge la
acesta. Şi nu putem ajunge de cât la cea ce a ajuns şi Onor.

Raportor care, cu t6tă erudiţiunea D-sale pe care o admirăm
în tot-de-a-una, la o corână a făcut ceva de fantasie mai mult.
Bi prin urmare, D-lor, sunt de opiniune să se manţină Cor6na Regală deschisă şi pe manta şi d'asupra și dară sunt în
totul pentru proectul guvernului.
|
D-l G. Ghica. D-lor, chestiunea este că voim să regulăm
prin o lege Armele "Ţării nostre; pentru a ajunge însă la acâsta sunt Gre-cari reguli de la cari noi nu putem să ne depărtăm dacă voim să fim într'acâsta în concertul celor-Palte
state şi dacă voim ca Armele nâstre să gibă o consideraţiune

în ochii celor-l-alte ţări, căci altmintrelea nu putem ajunge
scopul ce ne propunem.
Armele D-lor, ai basele lor, aii semnificaţiunea lor, şi ele

cuprind pe lingă partea lor de ordin şi partea lor ornamentală. Pe scutul nostru neapărat că nu putem să punem ca

bază mai bine de cât Vulturul și acesta aşegat pe un câmp

albastru şi galben ; și apoi vine a doua chestiune, chestiunea
„corânei.
S'a discutat îndelung şi pe larg, în secţiuni, cestiunea corOnei și nici nu putea fi alt-fel, din causă că noi într'adevăr
nu putem dice că avem până astă-qi o corână fixă, pentru că
Țara n6stră afară de corâna ce s'a adoptat în timpii din urmă
şi care era Cor6na Domnâscă, saii mai bine bonetul domnesc;
nu avea, cum am dis, o corână fixă.
Ga să punem noi acum pe Armele nâstre o corână care:

astă-di nu are

în basa ei generală

țiune, nu înţeleg nici de cum

nici un fel de significa-

care e trebuinţa ; căci acea co-

rOnă în modul desemnat de guvern, nu e în tradiţiunile n6s-

îre. Dacă e să se bazeze numai pe cuvîntul că asemenea
cor6nă s'a purtat în secolul al XIV-lea, apoi atunci intrăm
în a discuta asupra unor lucruri cari se faceai cu totul după

fantasie, căci se scie că pe atunci armele nefiind fixate, fie-
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care suveran 'şi făcea corâna după fantasia sa și la fie-care
schimbare de persână se schimba şi corâna.
Acâsta nu s'a întîmplat numai la noi, ci şi în tot Imperiul
Roman şi în t6te cele-l-alte imperii. De la începutul Domniei
Principatelor nâstre, Armele nâstre, afară de corâna ducală,
nu a mai avut ceva statornic de cât un singur lucru: după
ce a început relaţiunile nâstre cu Austria, sait mai bine cu
Imperiul German, atunci am dobândit în Armele nâstre cor6na principilor germaui şi, dacă nu mă înşel, cea d'întâiă
corbnă până acuma pe Armele nostre a fost acea adoptată
de Brâncoveanu.
Domnilor, după regulele eraldice, când

un suveran

vine în

capul unei naţiuni, face un maritagiii armelor sale cu armele
națiunii pe care vine a o guverna; ast-fel a făcut casa de
Brunswig, casa de Savoia, casa Bavareză cu Grecia şi altele multe, cari ai venit în armele sale şi ati făcut un maritagiă cu armele ţării în care domnia.
Prin urmare și noi, D-lor, să nu ne depărtăm de ceea-ce
se observă

în t6tă

lumea,

căcă

alt-fel

mai

bine

să

nu voim să adoptăm Arme ci voim să avem nisce
fantasie pe cari să le putem schimba după placul
Dacă voim a face ceva stabil, atunci să facem
să se bazeze pe date solide şi positive, iară nu
presiunile

n6stre

personale,

fiind-că

altfel

cădem

dicem

că

semne de
nostru.
ceva care
după imîn pers-

pectiva de a schimba Armele nâstre la fie-care schimbare
a Adunării. Rog dar pe D-l Raportor să nu primâscă modificaţiunile făcute ci să conserve corâna ast-fel cum e pre-

sintată de guvern, fiind-că acâsta este Cor6na Regală pe care
a avut-o Ţara nâstră, iară cât privesce forma ei, acâsta eo
cestiune secundară şi Onor. D-i Ionescu a desvoltat-o în secţiuni cu mult talent cum Regatului Bulgaro-Român i s'a dat

Cor6na Regală d Papa de la Roma.
D-l M. Kogălniceanu. Sunt dator a da 6re-cari lămuriri şi
rog pe onor. D-l G. Ghica să crâqă că nici eapriciul, nici fan„tasia nu aii presidat în lucrările secţiunilor şi in deosebi în
lucrările comitetului, ci am fost povă&ţuiţi de aceiaşi dorinţă

.
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ca și D-sa să facem un ce stabil şi conform cu datinile şi tradiţiunile n6stre. Dacă comitetul s'a înşelat, D-vâstră veţi hotări ceea ce trebue.
Acum vin a da Gre-cară lămuriri D-lui D. Sturdza: întâiti
în privinţa S6reluiși Lunei. D-sa se rostesce că aceste două
semne ar fi o dovadă a vasalităţii principatelor.
Domnilor, aceste două semne figurâză pe Armele nâstre înaintea vasalităţii; ele figurâză pe scutul lui Ştefan-cel-Mare, care
este pe porta cetăţii Suc6va şi pe tâte scuturile lui, şi înainte
chiar de recunscerea vasalităţii, înainte de anul 1450 şi înainte de 1530.
Dacă ar îi semn de vasalitate, negreşit că Imp&ratul Austriei, care este și Mare Principe de Ardeal, mar fi păstrat
până astă-gi în armele Transilvaniei S6rele şi Luna.
Sorele şi Luna ai o dată mult mai vechiă, sunt semne cari
figurai, puteţi vedea în Erodot, în armele Şciţilor şi Dacilor. Şi până astă-di Principatul României, Principatul Moldaviei şi Principatul Transilvaniei scim bine că le-ai păstrat în
acâstă privinţă. Comitetul D-vâstră a stăruit ca să se menţie
aceste semne, cari datâză de șâpte secoli în armele acestor
țări şi dacă ar fi crequt că sunt semne de vasalitate, nici
unul din membrii comitetului D-vâstră, nu ar fi cutezat să
vă propue a le menţine; dar membrii comitetului n'ati crequt
de loc ast-fel şi sigiliile cele vechi cari să conservă la Arhiva statului, şi inscripţiunile cari se găsese pe la mai multe
monumente ale n6stre și pe frontespiciul Bisericilor n6stre,
vă pot dovedi că aceste două semne: S6rele şi Luna, figureză încă din veacul al XII-lea în armele tus-treilor ţări.
In privința Delfinilor şi eii sunt de opiniunea d-lui Sturdza,
că este un pleonasm; a fost o majoritate care s'a rostit pentru punerea lor, dară eit am tredut că este un pleonasm. Într'adevăr,

găsim la cetatea Ackerman, vechia margine

a Mol-

dovei, că avea dreptul să pârte Delfinii, atunci când Chilia
nu era pe malul Dunării şi Ackermanul nu era în năuntrul
Țării, ci chiar pe malul mării; şi pentru acâsta majoritatea mem-

brilor comitetului aii susţinut să se menţie Delfinii; dar re-
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cunosc că sunt de prisos şi mă unesc cu D-l Sturdza să-i
suprimăm că n'aii figurat tot-d'a-una în Armele ţării Moldaviei;
gurat,

cea

ce

a figurat a fost Bourul, iară Delfinii aci au fiaci n'aii figurat.

In privința corânei sunt, iarăşi de altă opiniune, nu este
esact, de a dice că statul nu păstrâză şi corâna particulară
şi că, ca tâte statele, trebue să urmăm şi noi după regulele
eraldice; căci dacă ar fi cum qice D-sa, Corâna Impăratului

Rusiei

n'ar fi cee-ce este astă-di, Corâna

Impăratului Aus-

iei n'ar fi cea-ce este astă-di, asemenea şi Corâna de fier a

vechilor

Regi

Lombardi

nu s'ar mai pune

astă-di în capul

armelor Italiei; Cor6na Sf. Ştefan n'ar mai figura d'asupra
armelor Regatului Ungariei. Sunt state care ţin forte mulţ
la păstrarea eraldicei, a corânei; însuşi Onor. D-] G. Ghica,
ne-a

spus

că

corâna

deschisă,

în vâcul

de mijloc,

era a Du-

cilor noştri şi aşa este; Domnii noştri atunci se numiati Duci,
latinesce se numiai Dus, şi slavonesce se numeati Voevodi ;
prin urmare, dacă s'ar păstra. corâna deschisă, n'ar fi un
ce contrarii cu datinele nâstre. Apoi se împacă cu acâstă
ideie şi alta. Se dice că Impăraţii Bizantini ai avut cor6nele închise. Corâna închisă care o vedem la Imp&raţii Bizantini întradevăr este Mitra, însă când voiau să facă acte
de Suveran laic, purta corână deschisă, cum purta şi Charle-

magne, cum purtaii și Regii Lombardi și alţi Regi.
De ne vom duce la Assan, la timpul Regatului BulgaroRomân, vom vedea că Papa a trimis lui Assan corâna de
Rege şi corbna de pe vremea aceea era corâna deschisă.
De ne vom întorce în timpul mai de încoa, vom vedea că
Impăratul Bizanţiului Paleologu, a trimis corâna deschisă

lui Alexandru-cel-Bun.

|

Aşa dar ori cum vom dice, că şi cu tradiţiunile
prejur şi chiar cu tradiţiunile statelor occidentale
diţiunile nstre din năuntru, vom vedea că corână
este aceea pe care ait purtat-o Domnii noștri ori ca
ca Duci,

ori

ca

Despoţi,

ori

ca

şefi ai acestor

cele d'imşi cu tradeschisă
Regi, ori

ţări, cari

de
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şi politice se calificaă de Peg-

Cor6nele închise şi anume cu catifea roşie înainte şi împrejur cu o bandă de cacom, Principatele nu le-ai primit
de cât când ai intrat în relaţiuni cu Imperiul German modern și cu Imperiul Rusesc şi Turcesc. Pe monedele lui Brâncoveanu vedem Cor6na princiară deschisă, cu catifea roşie
înainte şi împrejur cu cacom făcută în vremea Elisabetei;
după cum vedem chiar Corâna Cnezilor Rusesei.
A păstra dar acele corâne, adică cu catifea înainte şi cu
cacom, cum se pusese, este a păstra nisce corâne, cari
nu
eraii ale vechilor Domni; acei Domni cari nu erai Principi,

cum îi înţelegem noi astă-gi, dară erau dominus;

adică dom-

nitorul, stăpânul, despotul.
Aşa dară acele corâne nu le putem primi.
Acum nasce întrebarea: ce să păstrăm ? Să păstrăm

rOna cea vechiă,

care

co-

ori-ce s'ar dice, se găsesce chiar în for-

ma ei pe portretul original care există d'asupra mormîntului
de la monastirea Putna, al lui Ştetan-cel-Mare, şi pe portretu
l
Imp&raţilor Bizantini, saă să adoptăm Cor6na Regală?
Ei socotesc că se pote împăca amândouă aceste cereri şi
iaţă cum: D'asupra pavilionului, care înfățișază Marea
întrgă, să punem Corna Regală căci d'ântâi, chiar în timpul
cel vechiă, Ţările nâstre despărțite, de multe ori se numesc
regnum ; pe urmă, avem în capul Ţării un Principe din famiâlie regală şi care are dreptul să dea Ţării n6stre Corâna
Regală.
In cât privesce corâna închisă a acelor Domni vechi, s-o
punem în întrul Mărcii sub Corâna Regală, nu dic cum e aci,
fiind-că e r&ă desemnată, dară cum guvernul va putea a
se
convinge din actele din archivă.

Astă Cor6nă e potrivită cu Corâna lui Ştetan-cel-Mare, se
pâte vedea pe portretul lui Ştefan-cel:Mare la Sucâva și veţi

vedea

că este

Corâna

veche

Bizantină.

Să păstrăm dară

a-

câstă Cor6nă. Aşa dară iată în ce mă resum: Corâna Regală
să o punem d'asupra, Delfinii să-i seâtem ca de prisos şi
sem-
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nele de S6re şi de Lună, dacă D-vâstră vă veţi convinge de
ceea ce am ondre a vă spune, şi dacă veţi bine-voi să cercetaţi documentele Transilvaniei, veţi vedea că aceste semne
nu arată de cât comunitate; nu sunt de cât un ce particular,
care se înfăţişază în Armele tustreilor principate ale vechei
Dacii, atunci să se păstreze; iară dacă este a se crede că
aceste semne ar fi nisce semne'ale vasalităţii permiteţi, D-lor,
să

vă

spun

că

şi et

sunt

contra

lor.

Domnilor, Otomanii am vădut acum de cât-va timp că ati ce:
rut să se pue pe o parte a monedei nâstre semnul guvernului otoman.
Acestea sunt pretenţii moderne ale Turciei; în vechime nu
cunoscea asemenea lucruri. Şi vă încredinţez nici s'a gândit 'să ceară de a se pune pe o margine a Monedei n6stre
S6rele şi Luna; cu atât mai mult, că pe drapelul săă nici nu
are aceste semne ci numai Semi-luna. Atât ai fost de indi:ferenți Turcii în privinţa aceasta, dacă vă aduceţi aminte că
tote Bisericile cari s'au clădit după capitularea Ţării aii pus
dedesubt Semi-luna şi d'asupra Crucea, adică Crucea biruind
Semi-luna.
Vă

încredinţez

că

aceste două semne, S6rele şi Luna, mail

fost primite ca semne de vasalagiu, ba din contra, v'aş ruga
să căutaţi în cea d'întii Biblie a nâstră, Biblia publicată de |

“Şerban

Cantacuzino, care Biblie purta Marca familiei lui şi a

Țării, şi veţi vedea că se găsesce şi Sorele şi Luna; acestea
eraii nisce semne cari arătaii îngrijirea Providenţei de di şi
de n6pte asupra Ţării Române.
Nici o dată nu s'a cugetat măcar nici de către vechii NOştri cronicari că aceste stihuri cari era obiceiu a se pune sub
Armele "Ţării în capul unei cărţi care se publica, precum se
află pe Biblia lui Şerban Contacuzin, pe Legea lui Vasilie
Vodă,

că

aceste

Semne,

zic,

ar avea semnificaţiunea ce li se

dă

astă-qi.
|
Acum este ceva care comisiunea D-vâstră n'a luat mai întii în privire, ci în urmă după observaţiunea făcută de Ono».

D- I6n Ghiea, fostul preşedinte al consiliului de miniştri, că
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culori una lângă alta, ci că

ar trebui

să fie crucite, adică roşul să ţie locul albastrului şi albastrul
locul roşiului ca să fie cruciş.
Mai este și o altă observaţiune. D-l D. Sturza zice că şi
vulturul și capul de boii în eraldică are câmpul săi, şi aci
este o erdre.
D-l D. Sturdza. D-lor, iată cum ar trebui să fie după tâte
regulele: Vulturul trebue tot-d'a-una să fie pe câmp de aur,
nu se pote să fie pe câmp albastru; capul de boi nu p6te
iară fi pe alt câmp de cât pe cel roşu, pe singe.
De aceea socotese că dacă se va adopta cea ce este tipic, atunci mai bine
să lăsăm după cum este în desemnul care” are D-l Kogâlni-

ceanu.

O voce. De ce?
D-l D. Sturdza, Fiind-că "Țara Românâscă avea câmpul albastru şi galben: un vultur sta pe câmpul albastru şi altul
pe cel galben şi Moldova avea câmpul roşu şi albastru, un
cap de boii sta pe cel roșu şi altul pe cel albastru. Acum
dacă veţi încrucișa culorile albastru atunci n'ar mai avea
nici un sens.
"In privinţa corânei, tot aş mai reveni. Imi pare bine că
D-l Kogâlniceanu a adoptat să fie pe drapel Cor6na Regală
însă şi de desupt ar trebui să se adopte, fiind-că corâna
italiană, avea lombarda, care există în natură şi o pâte vedea
ori-cine, nu cred că este adoptată în scutul Italiei.
Pe urmă D-lor şi Corâna Ungariei care este adoptată este
tot deschisă, şi sunt o mulţime de corâne diferite cari tote

sunt sub acelaş principii.

Prin urmare eu cred că ar fi de prisos să mai lăsăm pe
guvern să vadă care trebue să fie adoptată, fiind-că este
fOrte simplu; tâte corânele cari sunt pe monedele vechi sunt
deschise.
|
Domnilor, nu ar fi bine să facem Armeriile Ţării, fără mantie
şi să punem o corână care nu este nici cea princiară nică
cea de Duce. Este o regulă adoptată în privirea corânelor,
că Cor6na Regală este în forma unei mitre.

DOSARUL

CAMEREI

25

Corâna Regală este în opt cercuri de aur şi înăuntru se
vede numai Mitra şi Cor6na Imperială este oblongă, în forma
unui ou, şi mE tem că atunci când noi vom vedea Armele
Ţării nostre, figurând fără mantie prin prejur, ne va părea
văi de ceea ce am făcut. Așa dară, Domnilor, eii sunt de părere
să admitem a se pune Corona Regală, atât pe scut cât şi pe
drapel.
„Cât pentru S6re şi Lună, nu am nimic de qis; D-l Kogâlniceanu are mai multe cunoscinţe despre acestea, prin urmare D-sa e mai competinte.
Se cere închiderea discuţiunii şi se primesce.
Se pune la vot artic. I şi se primesce.
Se citesce art. II.
D-nul A. Lahovari. Domnilor,-eii n'am avut cuvîntul pentru
chestiunea artistică, ci ca să cer manţinerea art. II din proectul guvernului. Cât pentru culori, ca să se pue la drâpta sai
la stânga, vă mărturisesc că nu sunt competent. Cer dară
să se suprime din proectul comisiunii, modificările ce a făcut la art. 2 al guvernului şi mai cu s6mă insist pentru sc6terea S6relui şi Semi-lunei.
Cer acâsta pentru mai multe consideraţiuni: întâiti pentru
că prea punem multe obiecte pe Armele nâstre; ele trebue
să fie în adevăr, în armoniă cu tradiţiunile Ţării, dară cât
se pote de simple, iar nu încărcate ca ale unui parvenit.
Al doilea este o chestiune de susceptibilitate naţională, o
chestiune de rea interpretare ce s'ar putea da acestor semne
cari n'au figurat până acuma în Armeriile Ţării. D-l Kogălniceanu ne spune că ele aă figurat în Armeriile Ţării din
timpii trecuţi. Ei nu mă opuii şi recunose comisiunii meritul că a făcut un proect conform cu tradiţiunile nâstre. Dar
curiositatea istorică a împins'o la o greşală politică. Nu este
bine tocmai acum, când ră&ii-voitorii noştri profită de ocasiunile
este

cele

bine

mai

tocmai

meschine
acum

spre

a pune

a ataca drepturile nâstre, nu
în Armele nâstre Semi-luna,

pentru că ar îi mulţi cari ar gice că am pus-o în Armele Ţării
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pentru că este semnul Imperiului, Turcesc. Când
se va vedea
Semi-luna pe pas-pârtele nostre, pe Armel
e, pe Monedele,
n6stre, nu se va afla D-] Kogâlniceanu pe
tribună ca să ex-

plice acelor 6meni ignoranţi istoria Armeriilor n6stre.
Omenii simpli
bolul

nu

şi cei r&u-voitori,

Turciei,

îl va

lua

vedând

drept.

pe Armele

semnul

unei

a existat nici în trecut, nici în present.

nostre

sim-

vasalităţi,

care

Prin urmare, Domnilor, fără să pun în îndoială
bunele in-

tenţiuni ale comisiunii şi nică nu se pote
presupune că este
un Român, care ar voi să păteze Armele Țării
lui cu un semn
înjositor, — dic numai că comisiunea a
cedat la o curiosi-

tate istorică, cum a făcut şi când a propus banul
(1). Însă

acestă curiositate ne-ar duce la o greșăl
ă mare.
D-l C Bolliac. Domnilor, este adevărat că
numirea de ban a
însemnat moneda legiuită a Țării făcută
de Banul Valachiei
Mici, şi precum s'a dis dariat, constantinat,
napoleon şi chiar
franc, asemenea s'a dis şi ban pentru că
originea numirii a
avut-o tot-dea-una dintr'un centru de unde
a purces o naţionalitate, o putere națională. Aci la noi, cea
mai vechie putere naţională în timpii vechi a fost Banul
, de aceea ŞI 710-

neda lui a fost ban. Prin urmare, nu înţeleg
în ce s'ar micșora ideia de monedă

naţională

dacă

ar purta

numele ace-

lui suveran care a avut dreptul de a face cel
întâia monedă,
şi dară sunt cu totul de părerea D-lui Tell,
şi dice că în loe
de centimă, care în limba sciinţfică pote să
fie exact dară
care în limba populară pote să aducă confusiune
, să admi-

tem cuvîntul ban, care e obicinuit în literatura
veche ca şi
în cea nouă; şi este şi conform cu sistemul monet
ar vechii,
fiind-că avem leul care avea cam 100 de bani
(2); avem leifa
(1) Dăm

mai

jos părerea

lui Cesar

Bolliac

asupra

monedei naţionale,

reprodusă din discuţia generală a Camerii, şedinţa
din 27 Martie 1867.
(2) Leul vechii se împărția în 40 de parale, jumătatea
leului (leiţa)
avea 20 de parale, jumătatea leiţei (ortul) avea 10
parale, o leiţă şi jumâ&tate sai 3 orţi

(zlotul) avea

30 de parale.

Paraua

se împărţia

și ea în

două lăscăi sati jumătăţi de para. Paraua se mai
împărţia până la sfîrşitul secolului al 18-lea și în bani (3 bani), adică, un
leă valora 120 bani.
N. R. (nota redactorului)

($. D.

Grecianu).
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care e jumătatea leului, avem or/ul care e a patra parte,
Aşa dară cred că dacă voim să avem şi exactitatea lucrului şi să nu perdem nici obiceiul naţional nu trebue să inovăm, când acea inovaţiune nu aduce nică un folos, ci e mai
bine să rămânem cu sistemul vechiă întreg. (Vedi suplimeniul Monitorului oficial No. 14 din 1 Aprilie 1867, p. 441-448),
Sper dară că Adunarea se va uni cu Ministrul şi nu va
primi aceste semne cari n'aii figurat până acuma în Armele
Țerii n6stre.
D-l W. /onescu. Imi pare fârte răi că principiul urmat de
comitetul delegaților în lucrarea sa, a fost de a se ţine numai de datinile Ţării. Să nu vă miraţi de această părere de
rău ce o exprim frane şi candit, pentru că tocmai cea ce
trebue să fie astă-di Stema 'Ţărei nâstre, Stema României
nu trebue să coprinqă numai suvenir dintr'un trecut plin
de animosităţi şi de lupte între două Domnii rivale. Când
noi Românii suntem adi uniţi în starea n6stră politică şi în
aspiraţiunile n6stre naţionale, datinile trecutului nu ne mai
pot servi. Chiar datinele nâstre monarchice din trecui nu
ne mai pot servi, pentru că ele ai fost bătute de tâte rîndurile şi nu ne represintă o posiţiune fixă.
Așa dară, Domnilor Deputaţi, eit combat opera istorică a
Onorabilului Raportor; ieaiă libertatea a vă ruga să considerați că, în Stema modernă a României, nu se cade să punem
de cât simplu şi curât numai semnele acelea cari fac mărirea

ei de

adi,

iară

nu

s'o legăm

cu tâte

epocile

trecutului.

Stema este tot-d'odată un steag care trebue să vorbească
nu trecutul ci presentul pentru viitor. Aşa dară, mă întreb,
bine este 6re ca să facem ca nisce provinciali, ca nisce 6meni
speriaţi de ceea ce ai, şi să punem pe Stema n6stră tot trecutul nostru, întocmai ca femeea aceea care 'şi pune tâte sculele,

tâte giuvaerurile ca

să

se

recomande

la ochii lumii. So-

cotese altminteri că aci nu este numai chestiun6
şi de corecteţă eraldică, dară și o chestiune

de bun gust
de bun simţ

politic.
Aşa dară,

Domnilor,

simbolul nostru

de adi

nu, mai putem
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să 1 găsim în trecut. Dacă însă, voiţi ca negreşit să avem
şi simbole din trecut, să luăm acele două semne, aquila
şi
patrupedul cari se numesce bouru (bo-uru), căci au fost
continui şi incontestabil, Stemile acestor două Țări, astă-qi
unite,
şi să le punem pe lângă noul simbol ce ne vom face, dându-le o posiţiune așa în cât să însemneze că trecutul acestor
două Ţări s'a unit întrun singur viitor.
Când Camera ar putea veni la o asemenea ideie, nimie
n'ar fi mai lesne, cred ei, de cât să facem Armele Ţării.
Semnul principal ar fi o carţe deschisă pe care ar
îi scris 30
lunie 1866; ia drâpta şi la stânga ar fi cele două Steme
bătrâne ale Moldovei şi Ţării Românesci, și d'asupra Corâna
Regală. Acâsta ar dovedi nu numai că noi ne gândim
la
viitor, dară că luăm din trecut numai ceea-cesne pâte
servi
la acel viitor. Să nu facem dară ca femeea prostă care
“şi-ar
pune tte inelele pe mâni ca să pară frumâsă. Stema
nostră

cred

ei, n'ar

fi mai

trumosă,

dacă

am

pune

chiar

pe dînsa

t6te Armeriile frumâse ale istoriei nâstre.
De aceea mă pronunţ candid și precis (ilaritate) contra
acestei Steme atât din raţiuni estetice, cât și din raţiuni
politice. O Stemă trebue să vorbâscă ceva. Corâna Regală,
d'a-

supra e destul şi dedesupt

să fie cartea libertăţilor nâstre

deschisă, coprindând data de 30 Iunie 1866, şi rezema
tă de
semnele combinate ale ţărilor unite, adică de un
vultur şi
un bour, simbolele forţelor nâstre cari au făcut unirea
celor
două ţări. Lăsaţi, vă rog, la o parte, din Stema propusă
, şi
femeea aceea Dacă cu o coafură cam îndoi6să, lăsaţi
şi animalul acela din faţa ei, iăsați şi Delfinii, lăsaţi şi Sorele
şi Luna
lăsaţi-le tote afară!
Când vom grămădi pe Stema n6stră tâte reminis
cinţele
trecutului, tot n'am făcut nimic, pentru că n'am
dat un sim.
bol presintelui nostru, dară când vom pune
Constituţiunea

n6stră rezemată
lisat starea

de

de Mărcile celor două țeri unite care a rea-

lucruri

presinte, atunci am

dat, cred, Stemei

n6stre o semnificare politică şi chiar populară,
căci poporul
va înţelege de aci că pentru consolidarea
monarehiei con-
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stituţionale ai contribuit cele două ţări isolate mai nainte,
cari însă de astă-ză înainte sunt unite indisolubil şi pentru
tot-d'a-una,
Faceţi dară o carte deschisă precum gisei și puneţi d'asupra corna. lată care ar fi amendamentul ce aș îndrăsni
a propune. (Vegi planșa No. 2)
D-l G. Costaforu. Dară Stema Măriei Sale?
D-l W. Joneseu. Onor. D-l Costaforu, care tot-d'a-una mă per-

secută (ilaritate) cu bunele sale intenţiuni, "mi aduce aminte
un lucru. Ca să nu las deci nimie necomplect în ideile mele
la întrebarea D-lui Costaforu, nu pot răspunde de cât cu o
francheţă demnă de asemenea interpelare. În ce se cuprinde
Stema Măriei Sale? Aţi pus-o în scutul duplu. Putem fârte
bine să punem Stema Măriei Sale (înţeleg devisa cu culorile
familiei sale) d'asupra celor două Steme mică ale ţărilor şi să
punem Constituţiunea (cartea se înţelege) rezemată pe ac6stă trinitate. Iată că am pus-o la locul cuvenit, la locul de
on6re.
Acum,

onor.

mei

vecin,

dice

că fie-care avem

câte o ideie.

Tocmai de aceea se face discuţiune ca să producem fie-care

ideile n6stre.....
|
Ei am produs o ideie în numele sentimentului politic,
care astă-di trebue să inspire cred ca ori-ce Stemă, căci o
Stemă a Ţării trebue să fie mai ales un simbol politic. Ei
aș

dori ca acâstă Stemă

să însemneze
monarehia

ceea-ce

este

constituțională

D-lor, să ne preocupăm

să căutăm

nouă, ca şi stâgul României

noderne

mai cu s6mă

în inimile nâstre:

a

Unite.

României

Nu

trebue,

aici aşa de mult de eraldică, trebue

ca Stema nstră

să fie simplă şi semnificativă.

D-l B. Boerescu. Dificultatea în acestă cestiune a venit
dintr'o singură causă, fiind-că comisiunea a voit să combine

tradiţiunile n6stre cu regulele sciinţei moderne. Înţeleg bine

spiritul comisiunii, însă să vedem până la ce grad el pâte
fi consiliat cu exigenţele sciinţei: moderne.
Comisiunea a pus două suporte voind să conserve pe Delfini, a pus apoi în ornamente S6rele şi Luna, în fine, a pus
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și Ducale,

presentăm

lucru

care nu

se

înaintea

Europei

cu

un ce care să fie în acord cu ideile moderne, şi mai cu s6mă
cu exigenţele sciinţei fixate prin us şi care a dobândit autoritate. Într'un cuvînt trebue să facem un ce simplu.
Aşa dară este bine ca comisiunea şi noi să renunţăm la
nisce alianţe imposibile de a uni tradiţiunile cu legile în
fiinţă;

amândouă

acestea nu se consili6ză.

Să formăm

Marca.

Ţării după regulele de astă-qi, este mai bine. (1)
Nu putem, Domnilor, să avem două suporturi, nu putem să
conservăm stelele şi luna pentru cuvintul prea simplu că
am încărca Armele nostre cu prea multe ornamente, şi ar
putea da loc pe de altă parte şi la rele interpretări.
Nu

putem

asemenea

să

conservăm

două corâne, şi în ac6-

stă privinţă sunt pentru proectul guvernului
simplu, mai raţional.
i
Singura modificaţiune care se pote face în
vernului, este la culori, precum cu forte mare
cunoscut și comisiunea; acâstă îndreptare se
paragraful al doilea. Încolo, Domnilor, proectul
este f6rte bun; şi ne mănţinem într'însul, ca să
a gis D-l Ionescu,

cum
D-l

am
M.

simplitate

în Armele

mai dis, să consiliăm
Kogălniceanu.

care

e mai

proectul gucuvînt a repâte face la
guvernului
arătăm, cum

Ţării, căci

nu putem,

tradiţiunile cu sciința.

Comisiunea,

Domnilor, consultându-

se, a respins propunerea D-lui Ionescu, pentru că tocmai
ceea-ce D-sa voesce prin amendamentul săă să dobândim,
nu putem dobândi.
Onor. D-l Dimitrie Sturdza, care desineză mai bine de cât.
mine, a dat o figură amendamentului D-lui Ionescu, şi dacă

D-sa va voi să-l vadă, singur se va convinge că nu atinge
scopul (ilaritate).
D-sa propune întâiii o carte deschisă.

Acâstă

ideie nu este

(1) In dosarul Camerei Deputaţilor cari conţine aceste desbateri, nu
se mai găsesce desenul acestui proect modificător al Dslegaţilor secţiunilor. N. R.

_

DOSARUL

CAMEREI

31

nouă ; e o copie a faimâsei Charte francese de la 1830,
în care
era scris: «la.charte sera desormais une verile»,
şi sciți. ce.
fel de adevăr a fost.
Cartea ce propune D-l Ionescu are să o ție Vulturul, dar
în
stânga ce facem cu capul de bour? Trebue să-i dăm
picidre,
corp şi să-l ţină şi pe el.tot Vulturul? Negreşit că
așa nu
ar fi bine; apoi pe lângă acâsta, un alt scut la
drâpta, la
stânga sau la mijlocul cărţii şi d'asupra iarăși 'un
alt scut,
scutul familiei Hohenzollern, şi apoi peste tte aceste
a grămădite Corâna Regală.
Inţelegeţi bine, Domnilor, că acâsta ar fi o lucrare care
nu
ar răspunde nică la regulele esteticei nici la acele
eraldice.
Nu sciii, pote ca să se găsiască un pictor forte îndem
ănatee
care ar putea să fie în stare a combina tâte aceste emble
me

mai bine

de cât cum le-am combinaţ eii, cu tote

acestea însă,

ori cât de fericită ar fi ideea acelui pictor, ei cred că
o asemenea combinaţiune nu ar putea să fie Armele nâstre
.
Dacă însă voiţi să faceţi nisce semne ale ţărilor despăr
țite, acâsta o puteţi, fiina-că sciă că sunt mulţi Gmeni
cari
ţin t6rte mult la semnele ţării lor, şi de multe ori
am avut,
ocasiune să văd că se pun asemenea semne pe cărţi
şi pe
alte obiecte ale casei; dar acâsta, în cât pentru mine,
nu o
pot admite.
|
Dacă însă voiţi să simplificăm cât de mult Armele Ţării
n6stre, atunci mai bine să punem Vulturul Român, de
exemplu
Vulturul Imperiului Roman în pieptul căruia să fie
capul bourului, întocmai așa precum se văd nisce medalii pe
piepturile unor pompieri din 1848, să facem Şi noi ceea-ce aii
făcut,
Nemţii şi Ruşii cari "şi-au însuşit Vulturul Roman, să-l însuşim şi noi şi apoi în pieptul lui să punem capul de bour.
D-lor să scie că capul de bour era o Emblemă Romană, care
însemna agricultura, semn pe care l-am adoptat şi noi de
dincolo de Milcov şi asemenea se scie că capul de bour a
fi:
gurat pe st6gurile strămoşilor noștri cari ai făcut multă glorie patriei n6stre. Aşa dar Domnilor, aceste dise vă rog, să.
menţineţi proiectul guvernului.
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Acum, în cât se atinge de cele gise de Onor. D. Lahovari,
îi voi spune numai cum că S6rele şi Luna nu sunt arme turcesci, ci arme turcesci este Semi-luna, dar S6rele şi Luna
Armele

celor

trei provincii

Dace

sunt

ale Valahiei, ale Moldaviei,

şi ale Transilvaniei, fiind-că S6rele şi Luna au figurat pe steagurile şi pe peceţile acestor provincii ale vechiei Dacii mai
multe secole şi de aceea socotesc că nimeni nu pâte să crâză

cum că comisiunea D-v6stră a fost de opiniuneca să se puiă
în Armele României regenerate un ce care ar putea da loc
la diferite şi pote mult neplăcute interpretaţiuni. (Nu! nu!
sgomot).
Domnilor,.vă rog să bine voiţi a-mi da voie să vă spun
tot ce sciă în privinţa acâsta, fiţi dar aşa de buni şi lăsaţi-mă să vorbesc şi eii ca raportator al comisiunii. Așa dar,
Domnilor,

mai

repet,

nimeni

din noi, membrii

comisiunii, nu

sa gândit să facem un ce cu Armele n6stre care ar putea
să lase loc unora să interpreteze lucrarea n6stră întrun mod
alt-fel de cât acel adevărat naţional; prin urmare nu cred că
noi, membrii comisiunii, am putea să merităm pentru acâsta,
cea mai mică imputare din partea acestei Onor. Adunări.
Cu

t6te

acestea, însă fiind-că s'a dis cuvîntul că prin adop-

starea în Armele României a S6relui şi a Lunei, s'ar putea da
loc la diferite interpretaţiuni, chiar aşa să fie; cu tâte acestea
ei mă socotesc dator şi chiar în drept, să fac o rectificare,
și pentru ca să rectific acâstă ideie, nu am de cât să dic încă
0 dată că S6rele şi Luna nu sunt semne din armele turcesci
şi pentru ca să dovedesc ac6sta este că aceste două semne,
S6rele şi Luna, ai figurat pe steagurile şi peceţile precum și

pe monedele,a tustrelor provincii din vechia Daciă, şi dovadă
-că este aşa, este că până la 1834, în Țara-Românâscă, ai figurat pe lângă Vultur, şi în Moldova pe lângă capul de bour
Şi în Transilvania figurâză şi astă-gi, căcă Armele Marelui-Principat Transilvania, precum o sciți, sunt împărţite în două, dedesupt şapte oraşe saii burguri, adică Siebenbiirgen, Semnul
a șapte cetăţi şi d'asupra în drâpta şi în stânga figurâză
Sorele și Luna şi cred cu tâte că aceste două semne există
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pe Armele Marelui-Principat Transilvania, Marele-Principe,
Împăratul Austriei, nu înțelege că fiind-că aceste semne există
pe acele Arme, acel Principat este supus Imperiului Otoman.
Cu t6te acestea, dacă D-v6stră găsiţi de cuviinţă că aceste
semne,

să nu figureze

pe

Armele

se opune de loc....
(Prea bine). Nu, Domnilor,

României,

Comisiunea

nu

nu este nici prea bine nici prea

rău; Comisiunea D-vâstră, când a cercetat acest proiect de
lege, a socotit că este bine să se pună aceste două semne,

însă dacă D-vâstră voiţi ca în viitor să nu mai figureze
Armele 'Ţărei, ea nu se va opune.
D-l Ministru

de

Interne.

D-lor,

am

ascultat cu fârte

în

mare

interes pe Onor D-l Nicolae Ionescu, Doctor în istoria României, cu tâte acestea îl rog să-mi permită a-i spune că nu
prea l-am înţeles când a dis că nu mai trebue să ţinem socotâlă în Armele nâstre de tradiţiunile naţionale.
Dar Gre, D-lor, ce sunt aceste Arme saii Stemă? Nu este
alt nimic de cât titlurile de nobleţe ale unei naţiuni, precum
sunt şi Armele unui particular, titlurile de nobleţe ale fami”
liei sale.
Ore

D-lor, noi acum pentru

întâia dată existăm ca naţiune,

pentru întâia şi prima dată ne facem Armele nâstre, în cât
să începem şi noi să facem precum să făcea în timpii feudali
când venia un strein, un parvenit de prima Gră întrun oraş
și voia să constitue familia lui, atunci i se dădea de către
suveranul locului un semn, o stemă 6re-care prin care se
caracteriza şi se deosebia de cele-l-alte familii? Ore ar fi
bine, ar fi nimerit ca și noi să facem cum a qis-o Onor. D-l
Ionescu,

să ne

opunem

să facem o Stemă cu totul nouă?

Nu,

D-lor, noi nu venim acum de prima 6ră ca naţiune, noi avem

tradiţiunile n6stre.

D-l B. Boerescu. Uitaţi-vă la ceasornic, sunt cinci 6re, suntem destul de luminaţi.
D-L Ministru de Interne. D-le Boerescu, vă rog nu mă întrerupeţi, nu-mi arătaţi ceasornicul când vorbesc; și vă rog
să nu-mi tot spuneţi că sunteţi luminat, fiind-că cred că în
Eraldica. -- Şt. D. Grecianu.
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cestiunea de faţă nu avem trebuinţă de luminări; ştii că
D-v6stră aţi fost luminat înainte de a veni în acâstă Adunare, Lăsaţi-mă dar să vorbese, fiind-că după mine cel puţin
acâsta e o cestiune de demnitate naţională.
D-lor, avem un trecut pe care cred că nu ar trebui să-l
uiţăm nici o dată; pentru ca să nu uităm acel trecut atât de
glorios pentru noi, ai am fost înainte pentru Corâna Imp&-

rătescă şi nică odată ca Român

n'aș putea să fii de o altă

opiniune şi să primesc o altă corână, fiind-că noi am existat
înainte ca Stat Român-Bulgar, şi prin urmare nu împărtăşese
nici odată opiniunea acelora cari cred că Românii nu ai
avut nică odată alţă corână de cât acea care ni s'a trimis
de la Roma. Domnilor, noi am avut o corână mai nainte
de aceea ce ni s'a trămis de la Roma, şi pentru acâsta Onor.
D-l N. Ionescu nu are de cât să se uite la Imperatorii Bizanţiului și va vedea că toţi stăpânitorii Imperiului RomânBulgar ai fost coronaţi cu Cor6na Imperială. Şi Principatele

făceau parte din acel. Imperiă; iară

după

năvălirea

Tăta-

rilor, Principii noştri ai -rămas în tradiţiunile ce moştenise
de la şefii lor.
Acum, D-lor, dacă voiţi să sedteţi acele semne, Sârele şi
Luna, pentru că ele încarcă 6re-cum sai că este contra principiilor eraldice, sedteţi-le, dară ei unul o voii regreta,
pentru că aceste semne ne aduc aminte că în tot-d'a-una
Românii ai fost sub același Imperii.
Se dă citire amendamentului D-lui P. Grădiştenu în următârea coprindere:
,
«Pe scut va fi Cor6na cea veche a Principatelor Române».
D-lP. Grădiștenu. Domnilor, am propus acest amendament
atât, pentru aşegarea Cor6nei în modul cum aţi bine-voita
audi

din

citirea

amendamentului

cât

şi pentru

conservarea.

celor-l-alte două semne: S6rele şi Luna; căci, dacă în acâstă pri-"
vinţă, dintr'un sentiment de estetică, se gice că să nu încărcăm
Armele n6stre; eii cred, ca să nu ţină un loc aşa de mare.
Cred, Domnilor, că e bine să conservăm aceste două semne
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de

a
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românismul,

iar

nu

semnele

vasalagiului.
D-1 A. Prijbeanu. Dacă S6rele şi Luna s'ait găsit în Armele
vechi ale Dacilor, cred că ei le-ai avut ca un seinn al Divinităţii la care se închinau,

țeleg pentru
vă

aminte,

fiind că

erati idolatri, şi nu

ce ar trebui să le conservăm
Domnilor,

că

în Evanghelia

şi noi.

în-

Aduceţi-

nâstră se dice că la

mortea lui Hristos s'a întunecat S6rele şi Luna s'a schimbat
în sânge şi ori unde se pune Crucea, în ori-ce parte, chiar
şi în cărţi, sunt şi aceste două semne şi cred că Domnii noştri
erau numai inspirați de tradiţiunile "Ţării, şi acâsta o dovedese
chiar scrierile şi hrisâvele lor aii păstrat acele semne.
Acum se dice că semnul Lunei îl ai şi Turcii. Ei bine,
se înţelege că trebuia să ia şi ei ceva din semne; dară nu
va să dică că dacă având semnul Lunei şi noi, acâsta s'ar
putea interpreta răi, căci, D-lor, mai întâiii de tâte, Turcii at
Semi-luna; iar nu S6rele şi Luna. De aceea puteţi să primiţi sau nu acele semne, căci nu aduc nici un r&ă,
Se pune la vot închiderea discuţiunii şi se primesce.
Se pune la vot amendamentul D-lui Ionescu şi se respinge.
Se citesce aliniatul întâiii al art. 2 care este în tocmai ca
al Guvernului, şi puindu-se la. vot se primesce.
Se citesce aliniatul două al Guvernului şi al Comitetului
şi pun6ndu-se la vot, acela al Comitetului se primesce.
Se citesce aliniatul trei şi cerându-se scrutinul secret, resultatul este cel următor:
Votanţi. ....,...,.. 64
Majorit. abs. ......
31.
Bile albe. ........831.
Bile negre... . ...:..
30.
Aliniatul este adoptat.
|
Se pune la vot partea finală a art. şi se primesce.
D-l Preşedinte ridică şedinţa la 6'ore şi anunţă pe. cea viii6re pentru a doua qi 28 Martie.
D-l Preşedinte. La ordinea dilei este urmarea discuţiunii
asupra proiectului de lege pentru Armele Țerii.
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D-l M. Kogălniceanu. Domnilor,

Comisiunea

a primit

să se

ştergă partea din urmă, însă menţine ca partea din stânga
să fie Femeea şi în drepta Leul, pentru că după facsimilul
presentat de Guvern, Femeea era în dreâpta şi ast-fel venia şi
sprijinia Scutul cu mâna drâptă, şi Spada o ţinea în mâna
stângă; socotese că nu voiţi să fie stângace.
D-l A. Lahovari. Văd că în proiectul Guvernului se dice că
Leul vafi în drâpta şi Femeea în stânga, şi văd în proiectul
Comisiunei, că se dice din contra, că Leul va fi în stânga şi
Femeea în drâpta.
Acum Onor. D-l Kogâlniceanu a dis contrariul; pote că
D-sa se înşâlă.....
D-l Kogâlniceanu. Domnilor, după cum cine-va se pune
are Leul sai Femeea în drâpta sai în stânga; dacă se pune
în dosul Scutului atunci.....
”
D-l A. Lahovari. Aci este ast-fel imprimat.
D-l M. Kogălniceanu. Este o greşală.
Se pune la vot art. 3 şi se primesce.
Articolul 4 şi 5 se adoptă în tocmai şi fără discuţiune.
Se citesce art. 6.
D-l

M.

Kogălniceanu.

Domnilor,

aci

besce de proiectul Guvernului. Guvernul
bastrul în mijloc,

Comisiunea
'se deosi-

a voit să se puie al-

ca semn al unirei, fiind-că albastrul era co-

l6rea comună Ţărilor; D-vâstră însă ştiţi forte bine că col6rea tricoloră nu mai este astă-di un semn al unirei, ci al
Naţionalităţii Române, şi de aceea Comisiunea s'a rostit.în
unanimitate ca să se manţie acel tricolor şi ordinea clasificărei acelor coloră în tocmai cum se află astă-gi, cu singura
deosebire ca să fie perpendiculare cu lemnnl.
Articolele 7, 8, şi 9 se adoptă în tocmai şi fără discuţiune.
D-l Președinte. Domnilor după regulament, votarea în total a acestui proiect trebue să o punem pe poimâne.
(De la suplimentul Mon. Offejal No. 75 din 4/, Aprilie

1867).
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din 30 Martie

1867.

F&tu.

D-l M. Kogâlniceanu, Raportorul Comitetului Delegaţilor
Secţiunilor, dă citire proiectulni de lege așa cum s'a adoptat
de Adunare la votarea articolelor în parte şi în coprinderea
următâre: urmâză citirea legei pentru fixarea şi stabilirea
Armelor României.
D-l A. Holban. Domnilor, sunt în contra acestui proiect
de lege, pentru că nu întrunesce acele calităţi cari ar trebui
să aibă o Marcă' a Ţării. O asemenea

Marcă, Domnilor, ar tre-

bui, după mine, să fie mai simplă şi să represinte simbolul Statului nosru; pe când cea propusă prin acest proect s'ar părea
că se compune din cele trei regnuri ale naturei; ast-fel noi vedem aci: pesci, quadrupede, pasări, femei, minerale... ba pînă
şi semnele cerului, luna, sârele, stelele şi altele în fine, înir&ga natură.
Precum

vedeţi,

D.lor,

Marea

acssta

reprezintă

mai

mult

simbolul naturei, iar nu simbolul unei țări; mă mir că nu
găsesc şi zodiacul... După mine, ar fi fost mai bine ca acâstă
Marcă să represinte ideea cea mare a Statului, a reînfiinţării ideei primordiale, pe care străbunii noştri Români au
înfiinţat aci pe țărmurile Dunării
Sub

acest

punct de vedere puindu-mă, eii făcusem

o schiţă

a unei idei cunoscută pe cara doriam să o întroduc în discuțiunea acestui prosct; însă din nenorozire n'am fost present

la acâztă

discuţiune,

căci

eram

ocupati

în

Comisiunea

anchetei pădurilor în care am onâre a fi delegat.

In

acea

schiţă, D-lor, pusesem Aquila Română cu aripele întinse care
represintă România de dincoa şi în mijlocui, pe un Scut
tricolor, Zimbrul care represintă România de dincolo, şi apoi
la piciGrele Aquilei e acâstă devisă: «Virtus Romana rediviva». Cred, Domnilor, că acâstă idee ar fi fost mai logică,

mai corectă și ar fi representat, mai bine şi într'un mod mai
simplu acea idee care ar trebui să represinte Armele Statului nostru.

Acestă Marcă simplă și care restrânge ideile simbolice ale
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ambelor foste State, mai are avantagiul d'a fi înţelsă de
cugetarea poporului.
Pe dealtă parte, Domnilor, armele cari se fac pontru statele
noui cari se înființâză în timpii moderni, nu trebue să cuprindă acea complieaţiune eraldică, precum se vede în acest
proiect. În tâte statele cari s'aii constituit -mai încoace, precum :
Belgia, Statele-Unite şi altele, s'a căutat să se simplifice pe
cât s'a putut măreile acestor ţări ca să presinte și poporului ideia::principală, iar nu deosebitele regnuri ale naturii
ca acâsta ce ne presintă D-l Raportor, şi din punctul acesta
de

vedere

nu

represintă

D-l M. Kogălniceanu. În şedinţa trecută Onor.
a propus alte Arme, asemenea mai simple; et
dacă ar fi să ne punem pe tărîmul simplificării
de o parte. tâte cele-l-alte consideraţiuni, nu am
cem de cât să punem Aquila cu aripele întinse

D- | Ionescu
am spus că
şi să lăsăm
avea să fași cu capul

nimic

sunt

şi este

contra

un

non

acestui

proiect,

căci

sens.

de Bour în piept.
Vedeţi dar că Onor.
nu-l

are, precum

D-l Holban

nică eii

nu-l

am;

nici

măcar

fiind-că

meritul ideii

acâstă

idee

este

de la Comisiunea centrală, şi figurâză “chiar astă-di pe pieptul. pompierilor de la 48....

D-l A. Holban. Cer cuvîntul în cestiune personală.
D-l M. Kogâlniceanu. Aţi dis că este ideia D-vâstră? Nu
este așa, este ideia Comisiunii centrale; şi acâsta am propus şi ei în şedinţa când s'a discutat proiectul, şi am dis
că dacă este să admiteţi simplitatea, trebue, să adoptați ceea

ce pompierii din

Bucuresci

pârtă pe piept;

însă sunt con-

siderante înalte ca să nu se primâscă acea idee a Comisiunii centrale; sunt considerante ca acelea că este o parte a
României,

care

ar

vedea

ca

un

fel

de

umiliaţiune, că

nul cel vechii al Moldovei, care figură pe drapelul lui

sem-

Ştefan

cel Mare să fie astă-gi pus în Scut mic pe pieptul Vulturului.
Cât pentru mine, unul, nu m'aș simţi umilit de acâsta, pen-

tru-că Vulturul este Arma

tuturor popbrelor de ginte latină,

Jexa
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şi prin urmare şi a Poporului Român
de dincolo şi de dincoce de Milcov. Insă ştiţi că sunt mulţi
cari, dacă s'ar vota
asemenea idee, n'ar fi mulţumiţi; şi acâst
ă idee s'ar exploata,
precum se ştie, mai cu sâmă.
D-l Holban. S'ar exploata precum se
exploatâxă tâte ideile cele mai mari în oraşul Iași, şi prin
urmare cred că Guvernul a făcut prea bine de manţine Armel
e Ţării cum sunţ
de la unire şi până astă-di; nu numai
de la unire, dar încă
de la anul 1859.
Armele cari le votaţi astă-gi figurâză
în t6tă "Ţara Român6scă de la 1859, şi prin urmare vă rog
să stăruiţi în votarea proectului de lege precum l-aţi
votat în discuţiunea
lui articol cu articol.
Cât pentru ceea ce gice D-1 Holban
făcând critica acestor
Arme, că figurâză pe dînsele deosebitel
e regnuri ale naturei;
ei bine,

ce să facem, D-lor?

Ori-ce lucru

figurâză

în natură

bourul și vulturul şi tâte cele-l-alte fac
parte din regnul
naturei; şi când vom căuta tâte Armele
Europei vom găsi
deosebitele semne din deosebitele regnu
ri ale naturei. Cât

pentru

Vultur,

negreșii

că

ar

fi fost

Armele

cele

mai

fru-

m6se, cum și sunt; d'asupra Stindaraelor
n6stre figurâză Vulturul cu Crucea în cioc şi cu Bourul pe
piept; iar când este
să facem Armele, trebue cel puţin un
Scut; şi îndată-ce ne
hotărîm să avem un Scut, apoi în Scutu
l acela trebue să ia
parte deosebitele Arme ale Ţării, De
aceea nu socotesc că
simplificarea Armelor nâstre suferă să
se reproducă de două
ori Vulturul şi de două ori Bourul.
Se cere închiderea discuţiunei şi puindu-se
la vot se primesce.
Se pune la vot proectul în total şi resul
tatul scrutinului
este cel următor:
Votanţi .......
74,

Majoritate

........

38.

Bile albe. .........5.
Bile negre ........
16.
D-l Președinte. Adunarea a primit proec
tul

tru Armele României. (Vegi fig. 3).
Se va trimite la Senat.

de

lege pen-

SENATUL
Prima

votare

de

la 1866—1867.
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ROMÂNIA.

SENATUL.
SESIUN

E A.1866—1867.

PROECT

DE LEGE

_ PENTRU

FIXAREA

ȘI STABILIREA ARMELOR

ȚEREI.

Copie

Se va trimite la Secţiuni tipărit.
(Iseăl.

1867 Aprilie

SA
og
” Pe

|

Secretarul

Senatula).

3,:

Domnitor Senatori,

lângă

Raportul

Ministrului

Mei

Secretar

de

Stat,

President Consiliului Miniştrilor de la :3 Aprilie, curent, în:
tăţişându-Mi-se proiectul de lege pentru fixarea şi stabilirea
Armelor 'Ţ&rei votat şi adoptat de Adunarea Deputaţilor în

:şedinţa sa de la 30 Martie espirat,
Eii înaintez acest proiect. de: lege la deliberările Domni
lor Vâstre,
Dat în: Bucuresti,

-

:
la 3 Aprilie

i

anul 1867,

CAROL
Ministru

Constantin

President,

A. Cretzuleseu.
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LEGE
PENTRU

FIXAREA

ŞI STABILIREA

ARMELOR

ROMÂNIEI.

ART. 1. Armele României se fix6ză după cum urmeză:
ART. 2. Scutul are forma unui patrat lung.
Partea inferidră rotunjită la ambele unghiuri, şi terminată:
la mijlocul basei printr'un vîrf. Scutul se împarte în patru.
secţiuni prin două linii încrucişate la mijloc.
In secţiunea din drâpta de sus pe albastru, şi în cea din:
stânga de jos pe galben, figurâză Aquila Română cu capul
spre aripa stângă şi cu o Cruce de aur în gură, simbolul
Ţării Românesci.

In secţiunea din stânga de sus pe albastru, şi în cea din.
drâpta

în jos pe roşu, figureză capul

de Bour cu o stea îu-

tre cârne, simbolul Moldovei.
In ambele secţiuni superidre

ale Scutului, în stânga

şi în

drâpta liniei despărțită, figurâză S6rele și Luna. Pe Scut va.
fi Corâna Regală.
ART. 3. In mijlocul Scutului Român figurâză Scutul Măriei
Sale Domnitorului scartelat, având secţiunea de sus din drâpta
şi cea de jos din stânga în alb, iar cea din stânga de sus.
şi cea din drâpta de jos în negru. Scutul are drept suporţi,.

în stânga un Leii, iar în drâpta o Femee în costumul femei-.
lor -Dace, care ţine în mâna stângă Arma Dacilor numită
Arpi.
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ART. 4. Pe suport este aşedată o eşarpă albastră pe care
este scris Devisa familiei Hohenzollern: «Nihil sine Deo».
ART. 5. Pavilionul este de o coldre roşie căptușit cu hermină având d'asupra Corna Regală.
ART. 6. Drapelul Domnului ca şi acela al Armatei, va avea

dispuse

colorile

naţionale

în

modul

următor:

albastru

perpendicular şi alăturea cu hampa (lemnul Stindardului),
galben în mijloc, roșu la margine, flotând. In mijloc vor fi
Armele Ţării.
ART. 1. Drapelul Gardei orăşenesci va fi în tocmai ca al
Armatei, păstrând în locul Armelor Ţării, insemnele orașului respectiv şi no. legiunei.
ART. 8. Drapelul Autorităţilor civile va fi ca cel al Armatei, fără a purta Armele Ţării în mijloc.
ART. 9. Drapelul Marinei de resbel va fi în tocmai ca cel
al Armatei cu Armele "Ţării în mijloc.
Drapelul Marinei de comerciui va fi în tocmai ca acela al

Marinei de resbel, fără însă a purta la mijloc Armele Ţării.
Acâstă lege s'a votat de Adunarea Deputaţilor în ședința
din 30 Martie anul 1867 şi s'a adoptat cu majoritatea de 58
voturi contra a 16.

L. $.|

Vice-președinte, De. A. Fătu.
Secrețar,

Directorul

Cancelariei,

A. Andronie.

C. Pusea.
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No.

1

Proces-Verbal.

Astă-di,.7 Aprilie 1867, Comitetul Delegaţilor de
Secţiuni

deliberând asupra proectului de lege pentru
fixareu Armelor Ţării şi găsind legea votată de Cameră
în neconformitate cu arta eraldică şi cu unele suveniri
istorice, a fost
de părere a se comanda unui artist special sai
chiar D-lui
Sat Mari care a lucrat proectele din dosarul
Onor. Camere
ca să elaboreze un proiect de Arme având Scutul
conform
cu scuturile din peceţile secolilor depărtaţi şi
apropiaţi de

noi, şi în colori

având

albastrul pentru amândouă

Princi-

patele-Unite (en chef) cu S6rele și Luna pe acest
şef, iar
Vulturul Ţerii României pe aur şi Bourul Moldo
vei pe roşu
şi Scutul de Hohenzollern, peste t6te, trecând
mai mult în
şef; Corâna Regală pe Scut; Delfinii ca suporţi
imediat sub
Scut conform cererii minorităţii comisiunilor. Devis
a, precum

s'a votat

de

Oonor,

Cameră,

şi o

a

doua

pereche

de

su-

porți mai înalţi de cât Delfinii, însă contorm artei
eraldice,
adică saii doi lei (1) sai o figură umană (2) Gre-ca
re, precum

de pildă Geniul Dunării însoţind pe acea Femee,
Geniă al
Daciei, admisă prin votul Onor. Camere. D'asu
pra de tâte

mantia Regală cu Corâna Regală, şi un aseme
nea proect,
destinat se va pune în discutarea Comitetului
Delegaţilor în
viitGrea şedinţă a sa, iar Delegat s'a ales D-l
Şt. D. Grecianu.,.
Preşedinte M. V., Ioan M. Manu. (3)
p. Secretar, Și. D. Grecianu.
Poectul No. 1. respins în Comitetul „Delegaţilor
la 8/20
Aprilie 1867.
Raportorul Senatului, Și. D. Grecianu.

(1) Fig. 5. — (2) Fig. 4.
(3) Marele

Vornic,

Ioan

Mihail

Manu.

xa

g. 47,

Fig. 6.

COMITETUL DELEGATILOR SENATULUI(-, APRILIE 1867.) PROECT 4: 1»
(DOSARUL Mo 23) RESPINS,

RAPORTOA ST. 0. GRECIARU.

(DOSARUL Ma 23) RESPINS.

RAPORTOR ST. 0. GRECIA
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No. 2.

Proces-verbal.

Astă-di, 8 Aprilie

1867, Comitetul

Delegaţilor de Secţiuni

deliberând asupra proectului de lege pentru fixarea Armelor "Ţării, şi după primirea desenului schiţat de către D-l
Sat-Mari sub privigherea D-lui Delegat Şt. Grecianu, luână

în desbatere schiţele

acelea le-a respins însărcinând pe D-l

Grecianu a le preschimba întrun noii proect dubiu ce se va
înfățișa Comitetului cu puncturile următâre, adică: De a se
presinta pe şeful Scutului și Luna în acelaş smalţ de aur
ca S6rele, dândui şi o formă mai eraldică, apoi scoţându-se
cu desăviîrşire Delfinii ca o a doua pereche de suporţi şi re-

servând numai Leii, însă în felul cum autorul represintă pe aceşti Lei ai Daciei, cu capetele adică spre Scut şi câdele întârse
înăuntru renunțând prin urmare cu totul la suporţi de figuri

umane;

rile Scutului
Cor6na veche
Române, atât
pentru viitor
Iar Delegat

dând

însă

banderolei

Devisei,

câte

trele

Preşedinte,

M.

V,

Joan

M.

Manu

-p. Secretar, Şt. D. Grecianu.

(1) Fig. 6.

colo-

Român. A mai cerut Comitetul a se figura şi
domnâscăpe pavilion (1), precum şi:Stindardele
cel pe care-l avem în present cât şi pe cel admis
”
de către Onor. Cameră.
s'a ales D-l Ştefan D. Grecianu,
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No.

3.

Proces-Verbal.
Astă-qi,

9 Aprilie

1867,

Comitetul

Delegaţilor

de

Secţiuni

însărcinat cu cercetarea proiectului de lege pentru fixarea
Armelor Țării şi luând în deliberare acel proect aşa precum
- în precedenta şedinţă se chibzuise, deşi s'aii admis de dînsul

în unanimitate atât Stindardul din noti propus cât şi din orna-

mentele esteridre Scutului, adică să rămână definitiv pe pavilion Cor6na Regală în loc de Corâna veche de Bizanţiu, (1)
deşi s'a admis mantela Râgală, Leii ca suporţi, şi Devisa cu

trei colori, însă pentru a se da

Scutului

de

Hohenzollern

un loc mai central pe Scutul României cuprindând totul (brochant

sur le tout),

s'a invitat D-l Grecianu a comanda

(artis-

tului) un al treilea proect (2) în care împăcându-se cerința de
mai sus a Comitetului să pâtă figura chiar în Scut, atât colorile câte-trele pe câmpuri, atât S6rele şi Luna, cât şi Emblema

Ţărmurilor Mărei Negre păstrată tot-d'a-una sub Scutul Mol-

dovei, adică: Delfinii ce Principele Cantemir în descrierea
Moldovei, capitolul Basarabia, art. 23, arată că s'a găsit, păstrată în zidurile vechi ale Sucevei în temelia turnurilor de

piatră. Asemenea pe Scut ca al patrulea pătrar să figureze

Armele Banatului Craiovei ast-fel cum pe monedele vechilor
Bani se găsesce figurat Leul, rămâind ca în viitârea şedinţă
să decidă Comitetul asupra acestei nouă combinaţiuni. Iar

proectul No. 2, precedinte, s'a respins. Iar Delegat s'a ales DȘt. D. Grecianu.
Preşedinte,

M.

V., Ioan

M. Manu.

p. Secretar Și. D. Grecianu.
(1). Vedi Fig. 6 şi 7.
(2) Vedi Fig. 8.
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No. 4.

„ Proces-Verbal.

Astă-qi, 10 Aprilie 1867, Comitetul Delegaţilor de Secţiuni
deliberând asupra proectului de lege pentru fixarea şi stabilirea Armelor Ţării, şi după primirea proectului colorat de
D-l Sat-Mari, conform chibzuirei precedentei şedinţe a Comitetului, deşi acest din urmă model a întrunit mai mulţi aderenţi în sînul Comitetului, dar pentru a simplifica şi mai
bine Scutul României definitiv şi a intra mai mult în spiritul
artei eraldice, unanimitatea Delegaţilor presenţi, căci cel de
al cincilea,

D-l

Gr.

unui al patrulea
la Şeful albastru,
facând să înceteze
nând pe un simplu

Sâmbotânu,

era absent,

sa

oprit

asupra

mod de fixare a Armelor, adică renunțând
renunțând şi la trei Cor6ne superpozate,
colorile naturale la Vultur şi la Bour şi puscartelat de albastru şi roşu, (1) la pătrarul

întâiu Vulturul de aur cu S6rele la stânga asemenea de aur; la
al doilea,

Bourul

cu Luna la drâpta,

tote

de

aur;

la al trei-

lea, pe roşu, Leul Olteniei eşind din Corâna Bănâscă, de
aur (acel Lei al cărui nume peste secoli s'a conservat ca denumire

a monedelor

sati

a monedei

fictive

usitate

la noi);

şi la al patrulea pătrar, pe albastru, Delfinii de aur, acea
simbolă cu stăruinţă pretinsă de minoritate, şi în centru, psste
tot, Scutul familiei M. Sale ; Cor6na Regală peste Scut şi tâte
cele-l-alte atribute înconjurătâre Scutului admise în precedenta şedinţă să se conserve. Ast-fel dar, rămâind unit întregul Comitet, s'a însărcinat D-l Grecianu ca, pe lângă un
desemn în sensul acesta să-şi facă definitivul raport din partea Comitetului către Senat, iar proectul de al treilea să r&-mâie fără efect,
i
Preşedinte, M. V., I6n MW. Manu.
p. Secretar,

Și. D.

Grecianu.

(1) Vegi fig. 9.
Eraldica. —

Şt. D.

Grecianu.

4
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No. 5.

Proces-Verbal.
Astă-qi, 11 Aprilie 1867, Comitetul Delegaţiuniior de Secţiuni»
însărcinat cu cercetarea proectului de lege pentru fixarea Armelor

Ţării,

întrunindu-se

în număr

de 4 şi anume:

D-nii N.

Lahovari, loan Manu, Ştefan Grecianu şi Colonel P. Cazimir;
iar D-l Gr. Sâmboteanu, Delegatul Secţiunei I a fost absent,
ati luat în deliberare sus menţionatul proect şi după mai
multe lungi discuţiuni, Comitetul Delegaţilor, afară de D-l Ni:
colae Joan Lahovari, ai menţinut proectul cu No. 4. (Fig. 9).
Raportor s'a ales D-l Ştefan D. Grecianu (1).

Preşedinte, M. V., Ioau M. Manu..

.

p. Scoretar, W. Lahovari.
Secretar. Biroului Senatului, Şt. D. Grecianu.
1867 Aprilie

2/,,.

Se dă cetire de D-l Şt. D. Grecianu raportului şi proectului de
cum s'a amendat de Delegații Secţiunilor Senatului.

Domnilor

lege

Senatori,

Comitetul Delegaţilor Domniilor v6stre mitaii făcut on6rea
de a mă alege să fii Raportorul săii pentru legea fixării şi
stabilirii Armelor României.
Legea acâsta trecând prin cercetarea câtor cină biurourilor Domniilor vâstre, majorităţile lor, deşi t6te au primit
(1) La aceste întruniri

succesive

ale Comitetului aiă luat parte regulat

la diseuţiuni câte unul sai mai mulţi D-ni Miniştri şi mare parte din
D-nii Senatori cu vot consultativ, conform regulamentului Senatului.
Sai respins conclusiunile raportului şi modificările aduse proectului
votat de Onor. Cameră prin proeetul alăturat pe lângă acâsta cu voturi 26

contra a 7 şi o abţinere.
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proectul

precum

vi s'a presentat

amendat
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de către

Onor.

Camera legislativă, dar în fie-care din aceste cinci
biurouri
a existat şi câte o minoritate de opiniune contrarie:
adică
în secţiunile 1, 3, 4 şi 5 at fost majorităţi cari ai cerut
menținerea Delfinilor; în secţiunile 2, 3 şi 4 s'a aflat aseme
nea
minorităţi, cari ai cerut sedterea S6relui și a Lunei.

Comitetul

Delegaţilor

întrunindu-se a deliberat îndelung

asupra tuturor amănuntelor, fiind în vedere şi opiniu
nile
minorităţi Secţiunilor. Pentru motiv însă ae păzire
a regulelor eraldice, recunoseându-se legea acâsta lipsită
de condiţiunile cele mai elementare de blazon, se propune
D-vâstră
din partea Comitetului prin sub-scrisul, amendarea
ei, penîru considerantele de mai jos:
Considerând că în blazon nimic nu pote trece nejust
ificat
Şi că el, are legile sale stricte pentru Stemele
nobleţei familiilor ca şi pentru Nobleţea statelor.
Considerând că în eraldică există, ca să dic așa, o
gramatică şi o ortografie de la care nu este ertat de a se
abate
de cât cu rizicul ridicolului şi numai la casuri excepţ
ionale,
când adică raţiunea excepţiunei ar fi mai tare de cât
chiar
regula.

Considerând că în casul de faţă trebue să avem

de țintă

de a stabili definitiv în limitele regulei tot ce ar fi simbol
istorie al Nobleţei României, unindu-l cu situaţiunea nâstră

din present.
|
Considerând că, Scutul (6cu) propus are o formă care nu

este a vechilor Scuturi ale Armelor n6stre, Comitetul începând de la Scut ca de la piesa cea mai importantă, este de
opiniune a i se prefera forma mai grați6să şi mai proprie
nouă pe care am avut-o tot-d'a-una în trecut. Cu atât mai

mult că acea formă veche a Scutului Pajerei nostre este în

tocmai

ca cea adevărată formă a Scutului familiei domnitâre

de Hohenzollern, (și acestui din urmă Scut i s'a fost dat cu
greşală forma din proectul de lege ca şi la al nostru).
Împărţirea în patru (partition, 6cartelure en crois), este
greşită căci cele două părți de sus fiind de acelaş câmp nu
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pot pretinde a constitui două părţi (quartiers) ci numai una
(coup6), şi ast-fel nu se mai pote gice că avem Scutul nostru
scartelat (6cartel6) căcă el ne presintă un tăiat jumătate împărţit (coup6 ny-party) precum se vede.
Apoi aşedarea smalţurilor (6maux) nu numai că este greșită, dar nici putinţă nu există să se facă după regulile
artei
trei.

eraldice
Căci,

un

scartelat

ori cum

misibile ar rămânea

s'ar

din

din

cerea

mai

figuri două şi Qin smalţuri
combinaţiunile, ele tot nead-

multe

puncte

de

privire

ale

legei. Un scartelat regulat nu se pote face alt-fel de cât în
sensul cum este Scutul de Hohenzollern care stă ca model în
faţa n6stră aci.
Cred că v'am demonstrat, Domnilor Senatori, incorectitudinile atât din forma Scutului, cât şi din numărul smaltelor
câmpurilor (champs), în raport cu figurile (figures), precum
Şi din partiţiuni. Aţi înţeles în destul, cred, că Nobilul Scut
de Hohenzollern nu ar sta pe Stemă scartelată, simbolul de
unire, dacă ar rămânea acest proiect de lege în ființă şi
ne

amendat

de

Domniile-vâstre.

Dar,

nu se sfîrşesc

incorec-

titudinile aci, căci la cas când noi n'am renunţa la câmpurile puse pe patrarele (quartiers) acestui Scut, apoi Stâua
din capul Bourului, Crucea din ciocul Vulturului, Sârele şi
Luna,

fiind

tâte

smaltate

de

metal,

adică

de aur,

ele ar dis-

părea cu totul după pătrarul cu câmp de aur, dacă acel câmp,
de pildă, s'ar aşeda în partea de sus a Scutului la stânga
saii la drâpta. Mai este încă un ce contrariii legei eraldice,
şi care aş fi dorit, Domnilor Senatori, ea, cu ocasiunea acâsta
să-l facem să dispară din Armele n6stre. Voiese a vorbi de
colorile figurilor Bourului şi Vulturului, cari în proiect sunt
reproduse în colori naturale (couleurs naturelles) iar nu cu
colori armoriale. Şi ştiţi bine că acâsta nu ne pote fi indiferent căci în blazon colorile naturale formâză adesea ceea
ce se dice arme vorbitdre (armes parlantes), iar de sar represinta ele prin colori sai metale admise de blazon n'ar
mai fi arme vorbitâre, ci ar fi simbole semnificative ale No-
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bleţei Scutului Român, și am avea chiar raţiuni istorice valabile pentru a adopta acâsta.
Cun6sceţi toţi, Domnilor, că cele trei smalte de pe Armele
n6stre cari sunt aurul (or), ce este al Țării Românesci ; şi
colorile, roșul (gueules) ce este al Moldovei, şi albastrul
(azur), ce este al amândorora Ţărilor surori, sunt tustrele
nişte frumâse semne emblematice în arta eraldică, adică:
Aurul (or) este simbolul sârelui, al credinţei, al dreptăţei,
al cumpătărei,

al slavei,

al amorului,

al bogăției,

al suvera-

nităţii şi al mărinimiei.
Roșul Ghiurghiuliu (gueules) este semnul moravurilor cinstite, al răspândirei de sânge, al r&sbunărei, al curagiului fără
margini, al generosităţii, al nobleţei sufletului, al răbâărei în
_ nenorociri,
Iată,

Domnilor,

ce limbagiii

simbolic

ne

ţin nouă

colorile

Ţărei n6stre.
Cutez dar a propune Onorabilului Senat preschimbarea
Scutului în împărţirea lui în colorile lui şi în figurile lui.
Comitetul

Domniilor

Vostre,

ca şi Secţiunile, a primit una-

nim şi cu mândrie Nobila Corână a Dinastiei nâstre acum Domnit6re asupra Scutului cât şi asupra mantelei Regale de purpură căptuşită cu cacom (hermină). Devisa ilustrei case de
Hohenzollern, asemenea s'a adoptat de toţi patru membri
presenţi ai Comitetului.
Imi rămâne acum, până a nu reveni la Scut şi la preschimbările ce vi se !propun prin mine înăuntrul săi, îmi rămâne,
die, să combat cu codul eraldic în mână, dacă nu și prin
simţul estetic, ideea care a dat Pavăza din Armele nâstre de
o parte unui Lei ca să opârte (support), şi de alta unei Femei
ca să o ţie (tenant).

Codul nu admite acâstă însoţire în Pajuri. Şi chiar de s'ar

presupune acea Femee d'a fi Geniul antic al vechilor Daci,
acest popor eroic înrudit cu noi să represintă în destul şi tot
așa de bine în posiţiunea în care peceţile antice şi autentice
şi toţi autorii vechi ni i-ai transmis cu fidelitate ca o necon-
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testabilă Emblemă a Daciei (1). Şi acei Lei vi se propun Domniilor V6stre de către Comitetul Delegaţilor a-i admite de preferință atât pentru a adăoga la frumuseţea Stemei ce veţi sta-

bili definitiv cum şi pentru

a nu viola arta ale căreia pre-

scripţiuni veţi proba astă-di, prin votarea acestei legi, că voiţi
în viitor să le respectaţi.
Nu aş veni a vă mai vorbi de Delfinii şterși cu drept şi

legal cuvînt

de către Onorabila

Cameră

Legislativă,

cari

Delfini ameninţaii a deveni o a doua pereche de suporţi,
dacă ştergerea lor nu ar fi deşteptat în Secţiunile D-lor Vâstre
susceptibilitatea unei însemnate minorităţi; proectul de lege
însă ce vă propun face reparaţiune deplină şi acestor dorinţe.
Insă o a doua dorinţă s'a ivit în Secţiunile D-lor-Vâstre
pentru scoterea Lunei şi a S6relui de pe Armele României.
Deşi am cercat a satisface minoritatea cercetând valdrea motivelor susceptibilităţii sale, dar documente originale cu vechi
peceţi domnesci, hris6ve domnesci cu pajeri mari şi mici şi
în tot felul; cărţi istorice vechi. ;manuserise antice numerose din arhivele Statului şi de la particulari, începând de
pe la anul 1409, adică cu secolii XV, XVI, XVII şi până în
dilele n6stre, aii autorisat pe majoritatea Comitetului D-lor
Vâstre în unire cu votul majorităţei Camerei legislative, a
nu mai avea nici o temere, nică o îndoială; şi s'a recunoscut
că S6rele şi Luna sunt curate semne de Nobleţea Statului
nostru,

și departe

de a

fi ele insimnii

străine

sai mahome-

tane etc. se probâză că sunt semne vechi ale Principatelor
Române nescâse, nelipsite nici odinidră de pe Armele Ţărilor
acestora, şi prin urmare nu a putut Comitetul să dea drep-

tate minorităţilor ivite în Secţiunile Domniilor-V6stre, ci a
lăsat S6rele și Luna pe Scut (6cusson) în tocmai cum le-a a| (1) Figura de la Academie, Tabela A. No. 13.
Vegi Tom, 1 Leatopiseţul. Cronica Nicolae Costin pag. 61. Iaşi 1852.
Manuscrisele din Biblioteca Academiei Române cu No. 15 fila 14; No. 120
fila verso 16 şi No. 354 fila 15. Tâte aceste manuscrise spun, după Topeltin: «Iar pecetia Daţilor era acâsta doi lei cu gurile căscate unul spre

altul și deasupra lor era Corâna.

Anexa

la Pag. 5:

Figura de la Academie.

Tabela A. No. 15.

ca

. S5DRAPELELE ADMISE DE CAMERĂ ȘI SEHAT CONFORM PRIMULUI PROIECT DIk
1866 SI PROMULGAT DEFINITIV ÎN “lo MAAT 1872.
DOSAR 33.
ART VI.

ART. IX,

MARINĂ DE RESEEL

BOMNUL Şi ARMATA

SEMX. DISTINCTIV

COMANDANTUL BASTIMERTELOR REUNITE

ART. VIU şi AX.

BASTIMENT STATIONAR

AUTORITĂŢILE CHILE
MARINA DE COMERCIU

RAPORTOR ST, BD. GRECIAND
ACESTE INSIGHII MU S'AU CREAT ÎNCĂ.

PEXTRU FIE CARE ORAȘ IN PARTE

Fig. 10
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şezat și le-a vroit Onor. Camera
Deputaţilor, adică: S6rele
la drâpta Aquilei, şi Luna la stân
ga Bourului.
Considerând după tâte acestea, că,
aşedarea Scutului Prin.
țuiui nostru în mijlocul unui scart
elat regulat este şi cuviinci6să și legală, pe cât este şi plăc
ută vederii, Comitetul a
admis scartelatul acesta următor:
La pătrarul L-iă câmpul albastru
cu Vulturul de aur, Fmblema 7erii Românesci.
La .cel de al doilea, câmpul roşu
cu Bourul de aur, Fm-

blema Moldovei.
La
din

cel de al treilea, jos, câmpul
Corâna

Bănească,

Emblema

iară roşu
Banatului

cu Leul eşind
Craiovei.

La cel de al patrulea, câmpul albas
tru, cu Delfinii de aur,
Emblema Țermurilor Române de
la Marea Neagră
Scutul de Hohenzollern pus în mijlo
c, peste tot, (brochant
sur le tout).
De asupra Scutului « Corâna Regală.»

- Duoi Lei ai Daciei. de colâre natu
rală, drept suporţi: De-

visa: «Nihil sine Deo»
căptușită cu roşu.

scrisă în aur pe banderola de azur

„ Mantela regală cu Corona Regălă
ca pavilion.
Vii

Marca

dar

să vă

rog,

Domnilor

Senatori,

Ţerii năstre definitivă fiind

să

admiteţi ast-fel

modul acesta

singurul

care ar representa cu ecuitate
tste părţile istorice ce compun astă-gi România De Sub Prin
cipele Nostru Carol L-iă şi
fiind

tot de odată şi cel mai nimerit din
câte patru proectele presentate Comitetului de către
sub-scrisul Raportor.

Stindardul însă s'a admis de Comitet
în tocmai după legea
propusă Domiilor-Vâstre de Guvern
şi votat de Onor. Ca-

meră a Deputaţilor. (Vegi fig. No. 10.....
“Raportor,

Și. D.

Grecianu
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LEGE

(Amendată
ART.

de Delegații

1. Armele

Româmiei

ART. 2. Scutul saii Pavăza

Secţiunilor Senatului).

se fix6ză

după

cum

urmâză:

are forma vechilor Scuturi Ro-

mânesci, adică a unui pătrat lung, rotunjit la ambele unghiuri
din jos şi terminat la mijlocul basei printr'un vîrf. Iară de
la mijlocul laturilor înălţimei, Scutul se ascute şi apoi cresce
iarăşi spre unghiurile de sus. Linia de sus a capului (şef)
este uşor înălţată în semi-cere orizontal de la un unghii
spre cel-l-alt.
Scutul se împarte în patru secţiuni prin două linii înerusișate la mijloc.
In întâia secţiune din drâpta de sus, pe albastru, figurâză
Aquila Română cu capul spre aripa stângă, cu o Cruce în
gură, cu Cor6na Domnâscă, Sabia şi Toiagul; simbolele Principatului Ţării Românesci, t6te de aur. In drâpta Aquilei sus
un S6re mişcând (mouvant), asemenea de aur.
In a doua secţiune din stânga de sus, pe roşu, figurâză
Capul de Bour cu o Stea cu şâse raze între cârne, simbo-

lul Principatului Moldaviei; tote de aur. In stânga Bourului
sus,

o Lună

„Ina

mișcând

(mouvant),

treia secţiune

din drâpta

asemenea

de

de

aur.

jos, pe roşu, figureză

„Leul ridicat, coronat, e6da furcată (queue fourehâe), cu o
“ Btea: cu ş6se raze între picidre şi eşind dintr'o Cor6nă de
“Ban; tote de aur, simbolul Banatului Craiovei.
In a patra secţiune din stânga de jos, pe albastru, figur6ză

doi Delfini, cap la*cap şi câdele depărtate în sus, cari sunt
simbolul

Corâna

'Țărmurilor Mării-Negre;

t6te de aur. Pe Scut va fi

Regală.

ART. 3. În mijlocul Scutului României figurâză Scutul Măriei
Sale Domnitorului, scartelat, având în secţia I de sus din
drâpta, şi în cea de jos din stânga alb (argent); iar în cea
din stânga de sus și în cea din drâpta de jos negru (sable).

Scutul României

are suporţi doui Lei de col6re naturală

DOSARUL SENATULUI

5t

privind Scutul şi cu câdele trecând între picire, simbolul
Daciei. (1)
ART. 4. Sub suporţi este aşedgată o eşarpă albastră căptuşită cu roşu pe care este scris cu aur Devisa familiei Hohenzollern: «Nihil sine Deo».
ART. 5. Pavilionul este de coldre purpurie căptușit cu
cacom, (hermină) având de-asupra Corâna Regală.
ART. 6. Drapelul Domnului ca şi acela al Armatei va avea
dispuse colorile naţionale în modul următor:
Albastru perpendicular şi alăturea cu hampa (lemnul Stindardului).
.
Galben în mijloc, roşu la margine flotând. În mijloc vor
fi Armele Ţării.
ART. 1. Drapelul Guardei orăşenesci va fi în tocmai ca al
Armatei, păstrând în locul Armelor Ţării insemnele oraşului (2) şi No. legiunii.
Ant. 8. Drapelul Autorităţilor civile va fi ca cel al Armatei
fără a purta Armele Ţării în mijloc.
ART. 9. Drapelul Marinei de resbel va fi în tocmai ca acela
al Armatei cu Armele Ţării în mijloc.

Drapelul

Marinei

de

comerciii va

fi în tocmai ca acela

al Marinei de resbel, fără însă a purta în mijloc
Ţării.
Președintele Delegaţilor, M. V., Ioan M. Manu.

Armele

Secretar, Şi. D. er
Şe deschide discuţiunea generală.
Se acordă
r
D-l

N.

e uvîntutui D-lui ui Senator r N. Ro ssetti.
setti

-

SE ai

ae

Za
“4, za INS.
E

Roseti. ME rog, Domnilor, să fie desluşit dacă acesta

este un proiect care vine de-a dreptul la Senat, saii este pro-

ectul votat de Cameră şi amendat de Comitetul Delegaţilor?
D-l Şt. Grecianu. Nu, Domnilor, acesta este
cum s'a amendat de Comitet.
(1) Vegi Fig. de la Academie Tabela
(2) Aceste insigne nu există încă.

A No.

proectul

după

13.

BIBLIOT"CA

CENTRALĂ
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D-l C. Brâsloia. Domnilor, am cerut cuvîntul numai ca să ne
lămurim asupra modului de discuţiune. Unii din Onor. Domni
Senatori cred că pentru că s'a amendat proiectul votat de
Adunare, de către Comitetul Delegaţilor Secţiunilor, trebue să
deschidem discuţia deosebit asupra ' proiectului venit de la
Adunare şi o altă discuţiune asupra amendamentelor ce se
presintă. Acâstă procedură n'ar fi regulată căci Senatul are să
deschiză o singură discuţiune generală, atât asupra proiectului
primitiv cât şi asupra amendamentului, și fie-care din noi va
lua cuvîntul spre a se pronunţa pentru saă contra amenda-

mentelor

saii a proiectului primitiv.

Domnilor, fiind-că

am

luat cuvîntul îmi permiteţi să declar că mă pronunţ pentru
amendarea

făcută

de

Comitetul

Delegaţilor

Senatului, fiind-

că după câte mi s'ă arătat de Domnul Grecianu Raportor,
v5d, că aceste amendamente sunt potrivite cu regulele eraidice, și după cum a gis Domnul Raportor este adevărat că
fie-care lucrare își are gramatica sa, sintaxa sa. D-sa ne-a
demonstrat în destul că proectul de faţă, votat de Adunare,
este greşit, nu este conform cu regulele eraldice. De aceea,
Domnilor, mă pronunţ pentru proectul Comitetului Delegaților Secţiunilor nâstre, şi voii vota pentru primirea sa. Aş
dori ca şi Domnii Miniştri să bine-voiască a se uni cu noi
la acâstă amendare, fiind-că nu mai avem de cât ai până
la închiderea

sesiunii,

ca

să

putem

să

votăm

astă-di

chiar

proectul în total, şi să lăsăm Guvernului timpul cât să pâtă
în urmă să-l presinte la cea întâiii şedinţă a sesiunei viitâre
şi Adunărei Deputaţilor:
D-l Joan Manu. Domnilor, ne aflăm în faţa unui proiect pen-

tru Armele “Țării adoptat de Cameră.

Acest proiect vine

şi.

în deliberaţiunea Senatului, și ocupându-ne de dinsul a trebuit să vedem şi să hotărîm Armura Ţării într'un mod regulat, întrun mod cuviincios şi în armonie cu regulele eraldice.
D-l Raportator a explicat în amendamente motivele pen
tru cari s'a amendat proiectul votat de Cameră.
Prin urmare în faţa atâtor deslușiri nu mai am a mai adăoga

nimic; şi sunt de opiniune ca să primim proiectul votat de
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Cameră, ast-iel după cum s'a amendat de Comitetul Delegaților.
D-l Al. Orescu. Domnilor, cuvintele arătate de Onor. DRaportor sunt de o mare val6re pentru mine, şi dacă mai
stau la îndoială este numai că dacă nu vom primi proectul
în total şi vom admite amendamentele propuse de Comitet,
acâsta

face

să

iect, ştiţi, D-lor

cadă

proectul

Senatori,

votat de

că este

strîns

Cameră,
legat

şi acest pro-

cu facerea

mo-

nedei mărunte; şi cădând proiectul, pote că s'ar împedeca
facerea monedei,
De aceea dar aş dori să sciu dacă Guvernul pâte să facă
moneda cu vechile Arme, ca atunci să putem amenda proiectul, căci

ait-fel mi-e tâmă să nu se aducă

ceva

pagubă

sai

pedică la fabricarea monedei.
D-l Grecianu. Aş ruga atât pe Onor. Senat cât şi în
particular pe Onor. Guvern să crâdă că nu e în spiritul mei
și de sigur nici în acela al vre unuia din Delegaţi n'a fost
de a veni să împedice crearea monedei naţionale, din care

s'ar causa paguba

de care a vorbit D-l Orăscu, dar nică de

a primi proectul votat de Cameră tale gquale.
V'am declarat de la începutcă dacă este ceva carear aduce vre-o pagubă prin întârgiere, nu-i mai puţin adevărat
că dacă am admite proectul ast-fel după cum s'a votat de
Cameră, ar fi o pagubă şi acâsta pentru demnitatea nâstră.
Mi se pare, D-lor, că mai bine este să îndreptăm o erdre
când o recunscem că este, de cât să facem .un ce de care
am avea mai târgii să roşim.
Să ne grăbim dar să îndreptăm asemenea erâre, chiar
când cu acâsta am aduce Gre-care pagubă bănâscă.

Aci nu sunt de
mele. .n6stre

să

fie

cât greşeli de acelea cari ar face ca Arneadmisibile,

şi nu trebue

să susţinem

că, pentru că s'ar perde Gre-care sumă de bani să adoptăm
nişte Arme imposibile, şi pâte ridicole. Greşeli pot să aibă
şi acestea care le-am admis noi în Comitet, dar sunt posibile, sunt admisibile, în vreme ce cele-l-alte o mai repet,
nu

sunt.
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Grecianu,

dice

Domnilor!

Este fârte bine că pe cea

că

E

o să avem

numai

întâiii monedă

o pa-

o întârgiere.

naţională să pu-

nem nişte Arme cari ar fi după tote formele şi
regulele.
D-l Ministru de Interne. (1) D-lor, însuşi D-l Greci
anu a
recunoscut că nu suntem competenţi în asemenea
lucrări;
prin urmare nu e de mirare, D-lor, să fie greşeli în
Armele

votate

de Cameră, cu tâte că în Cameră

s'a dis

că în ceea-ce

privesce lucrurile de detalii, acestea se pot modifi
ca în modelul

definitiv. Insă, D-lor, dacă s'ar modifica

tul, după cum propune D-nii Comisari
raport, negreșit că proiecul ar cădea.

proiectul în ţo-

ai Secţiunilor prin

Acum

cestiunea nu este numai de câte-va mili6ne,
când mi
s'ar fabrica moneda: îndată, şi este o cestiune
economică, este

cestiunea comercială, suferă comerţul nostru întreg
, păgubesce "Țara mili6ne pe an, din causă că nu este încă
regulat
cursul monedei n6stre, după o monedă naţională; cât
pentru

cestiunea

de

drept

nu

mai

vorbesc.

Dar, D-lor,

este

ŞI o

cestiune de amor propriii ca Țara să aibă cu o oră mai
înainte măcar în aramă, o monedă naţională a sa, chiar
şi dacă
ar fi Gre-cari greşeli în Armele Ţării după cum le-a votat
Camera; nu cred că prin acâsta ne-am pune în ast-fel
de con-

diţiuni în cât ar trebui să roşim

Europa ar
greşală în
să primiţi
urmă prin

înaintea

Europei,

sai că

putea să rigă de noi pentru că s'a comis o mică
'Eraldică. De aceea eii sunt de părere ca D-vâstră
proiectul ast-fel cum s'a votat de Cameră și pe
un studii inai serios să se cerceteze acele erori,

căcă chiar Onorab. D-n Raportator nu garantăâză

că nu

s'a

strecurat erori chiar şi în acela ce s'a amendat de Comitet;
prin urmare după cum vedeţi şi cu acâsta, dacă-l veţi
admite,

toto

să

aibă

nevoe

de

Gre-cari

îndreptări

şi

în

acest cas nu ştiii pentru ce n'am primi a se bate moneda de-

ocamdată cu acâstă Armărie, rămânând ca la o a doua batere să se pună Armoaria aceea care se va corecta. Prin ur(1) Ion C. Brătianu,
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mare,

ei cred că nu numai din punctul de vedere Hnanciar,
t6te că w'ar fi permis să punem cestiunea de bani, de eât

cu

știți că finanţele n6stre

să află într'o stare ast-fel în cât n'ar

fi de despreţuit câte-va miline şi apoi cred că S'ar aduce

şi o mare satisfacţiune naţiunii, puind-o în posiţiune să aibă
"monedă naţională. D-l

W.

Creţulescu.

D-lor,

emisiunea

monedei

mi se pare să fie aci o obiecţiune de a nu se

de billon

RU

modifica Ar-

mele votate de Adunare, dacă ele nu sunt de loc corecte, căci
ast-fel cum se întrebuinţeză astă-gi Armele cele vechi la ori-ce
acte ale Statului, nu văd pentru ce nu s'ar putea întrebuința
şi la monedă, rămâind ca la a doua emisiune ce se va face
să se pună Armele acelea cari se vor adopta şi vor fi corecte, atât în privinţa artei eraldice, cât şi în privinţa istoriei

Țării.

D-l Ministru de Interne. Dar cari sunt Armele cele vechi?
D-l A. Crețulescu. Armele cari se întrebuinţeză astă-di la
i6te actele Statului, acelea:care s'a pus și pe Bonurile Rurale.
D-l Ministru de Interne. Ei cred, D-lor, car fi o lipsă
de deferinţă către Şeful Statului ca cea întâi monedă
naţională, care se bate sub Carol I, să nu portie şi Armele
M.
Sale (aplause).

Voci. Bravo! Prea bine!
D-l ȘI. Grecianu. Am luat cuvîntul ca să aduc aminte Q-

nor.

Senat,

că tocmai

în

temerea

unei

asemenea

discuțiuni,

că pote va veni Onor. Guvern peste puţine dile să ne aducă
aminte că am causa o pagubă fiscului, amendână acest
proiect, tocmai

pentru

acâsta,

s'a votat legea pentru

D-lor,

sunt

acum

4-5

gile

când

monedă, am avut ondrea să fac între-

bare positivă Onor. D-lui Ministru de Finance rugându-l să

ne declare

acâsta într'un

mod

categoric,

dacă

cum-va

prin

votarea monedei nu prejudecăm cestiunea acelor Arme cari
sunt în desbaterea Senatului (1).
(1) Legea pentru înfiinţarea unui
carea

monedelor

noi sistem monetar şi pentru fabri-

naţionale s'a presentat

pentru prima Gră în desbaterea

Senatului în şedinţa din 6 Aprilie 1867, cu raportul
zimir,

Senator.

Colonelului

'T. Ca-
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Aş dori să fac o observaţiune. In cursul citirei acestui
proiect de lege văd că s'a pomenit în mai multe rînduri și
de Armele Țării, cari vor figura pe una din feţele monedei
şi fiind-că Senatul are în curînd a se ocupa şi de legea votată de Cameră relativă la Armele. Ţării, care în curînd va
veni

şi ea

în

desbaterea

Senatului

şi fiind-că

eu sunt

ales.

Raportorul Comitetului Delegaţilor de Secţiuni pentru. acel
proiect de lege pentru

fixarea Armelor

României,

aş

vrea

să știi mai înainte de tote, ce înţelege D-l Ministru de Finanțe, când dice prin legea acâsta a monedei că vor fi pe
monede Armele "Ţării figurate ? Inţelege D-sa, că acele Arme
vor îi aşa precum le-a adoptat Camera, fără a astepta să fie
adoptate şi de Senat şi promulgate, saii înțelege Armele Ţării acelea ce sunt astă-di întrebuințate ? Căci prin modul acesta
am prejudeca 6re-cum chestiunea Armelor.

Mai înainte de a mă

exprima

în fond

asupra

ideii care

m& duce la acâstă întrebare ce o fac D-lui Ministru, aș fi voit
să ştii dacă D-sa nu pâte tot aşa de bine să lase Armele în
fiinţă cele cari aii representat Statul până astă-di şi cari Arme
sunt pe t6te actele publice, dic acâsta pentru cazul când nu
sar adopta de noi proiectul de Arme ce s'a votat de Cameră.
D-l Ministru de Finance. (1) D-lor, proiectul acesta de lege
n'are amestec cu proiectul pentru Armele Ţării. Aici în proiect
se dice că pe monede se va pune Armele Ţării; acum înţe-

legeţi forte bine, D-lor, că Armele legale ale Ţării sunt acelea
cari vor fi când
că cutare

se va fabrica moneda. Proiectul

ori cutare

n'a înţeles

Arme. Nu, D-lor, ci Armele legale ale Ţ&-

rii şi care după mine ştiam de atunci că ai trebuinţă

de mo-

dificări, şi, la întrebarea mea mi-a declarat Onor. Coleg al mei

D-l Ministru de Interne, D. Văsescu, (2) că nu prejudecă întru
nimic şi că va lăsa a se săpa, pe prima emisiune a monedei din acest an d'intâiii, Armele acelea cari servă Guver(1) AL. Văsescu,
(2) Era atunci Ministru de Interne D-l I6n C. Brătianu şi vorbia în
Senat Colegul săi de la Finanţe Al. Văsescu; deci e aci greșală în Monitor de tipar sai a scriitorului.
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nului în diua de astă-gi, fără a cere a se pune pe aceste
monede chiar Armele ce sunt în .desbaterea Senatului. Iaiă
dar că din discuţiunea aceea avem probă că nu am face
nici o vătămare fondurilor Statului, că nu vom isbi venitul
ce speră Guvernul de la moneda -de aramă din acest an, şi
că putem a nu ne gândi la facerea monedei când ne ocupăm de votarea Armelor, căci chiar D-l Ministru de Finanţe
care trebue să ştie acest lucru, ne-a declarat acâsta categoric în precedenta. şedinţă, că adică are alte Arme a pune
pe

moneda

de

est

timp,

la casul

când

noi am

amenda

pe

cele ce sunt acum în discuţiune. De aceea mă unesc și ei,
deşi nu în totul, cu opiniunea D-lui N. Creţulescu, că adică

dacă este, adevărat că le schimbăm

pe tot anul, şi că dacă

le putem lua ori-cum, numai Comitetul D-vâstre a proectat
în qilele acestea 3—4 proecte de Arme pentru Ţară; acestea
însă nu sunt Arme ci sunt jucării, îmi pare răi să întrebuinţez
acâstă expresiune, şi D-vâstră puteţi să le faceţi cum veţi,
potti. Nu sunt însă întru tot de părerea D-lui Creţulescu, căci
acele Arme cari sunt pe Bonurile Rurale, represintă fatalmente o idee de Guvern personală, pe acele Arme noi toţi
le-am lovit, dacă nu cu mâna cel puţin cu sufletul în giua
de 11 Februarie (aplause); puneţi pe care Arme veţi voi,
dar nu ne îndatoraţi să punem un ce care nu se pâte.
D-l W. Creţulescu. D-lor, am luat cuvîntul ca să dai o
explicaţiune; eii n'am băgat de sâmă că Armele după Bonurile Rurale conţin acea devisă personală, de care vorbesce
D-l Raportor. Dar încă odată, D-lor, se pâte prea bine pune
pe bilon Armele acelea cu cari se servă astă-di Guvernul
Nu văd pentru-ce să fie negreşit acelea: cari s'aă votat de
Cameră,

şi care

ni s'a demonstrat

că nu

sunt

bune.

D-l N. Roseti. Nu pot să iati solidaritatea expresiunilor
D-lui Grecianu, asupra cuvintelor de ruşine şi caricatură
puse de Cameră pe Armele Ţării, şi le resping cu totul. Nu
mă unesc de asemenea cu propunerea D-lui N. Creţulescu,

ca să ne servim de Armele Ţării, cele vechi, căci atunci acâstă
amendare

a proectului urmâză a se întârce iarăşi la Camer
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sunt de părere

să se voteze proiectul aşa cum

să

monedă,cu

putem

avea

atât

mai

mult,

cum

a dis Onor. D-l Ministru, că este o glorie naţională, ca să-l
votăm cu o oră mai curînd, ca să avem monedă.
D-l Ministru de Interne (1). D-lor, n'am dis că nu suntem
competinţi; n'am făcut de cât să r&spung, nu că să puii la
îndoială cunoștințele D-lui Grecianu în cestiunea eralâică;
pâte că D-l Grecianu să fie forte tare în acâstă ştiinţă, de
cât să îmi permită iarăși să am tot atâta încredere cel puţin şi
în alte persâne, cari prin studiul lor şi chiar şi în ţările în
cari trăesc să fie mai familiarisaţi cu acâstă ştiinţă. Onor.

D-l Sturdza, fost Ministru şi Onor. D-l Ion Ghica aii trimis
Armele acestea la Berlin, la Gmeni competinţi şi, afară de
î6rte mici corecţiuni nu ai găsit nici ridicol nici că o naţiune
ar putea să roşiască dacă le-ar adopta. Şi corecţiunile acelea
le-ai şi amintit Camerii Onor. D. D. L. Ghica şi Sturdza, acelea cari s'au făcut la Berlin s'aă amintit membrilor Camerii,

cari

aii gis

să

se facă

precum

sunt.

Prin urmare, să-mi permiteţi a crede că nici n'ar fi aceste
Arme ridicule, nici nu ne-ar face să roșim.

Pote că să fie Gre-cari

greșeli,

dar n.

de natura aceea

care să ne îacă să ne roșim saii să fim ridicoli.
Negreșit că nici foştii Domni Miniştri n'ar fi avut idee
să facă nisce Arme prin cari să ridiculiseze națiunea D-lor.
Domnilor, am avut Arme care după cum spun Onor. preopinenţi, s'aii schimbat la fie-care şâse luni; negreşit că acele Arme aveait mari greşeli. Şi, D-lor, n'am audit pe nimeni în Europa să fi rîs de noi în privinţa Armelor. Străinii
ne-aii

găsit

alte

defecte,

iar

pentru

Arme

n'aă

gis

nimic.

Și nu cred că noi am cădut în opiniunea Eurobei 'pentrucă p'am avut Arme bune.
Tot aşa cred că şi astăgi dacă Armele nu ar fi de tot corecte, nu cred că acâsta ne va face să scădem din opiniunea Enropei, sai să roşim. De aceea, rog, pe Onor. Senat
să retragă amendamentele ce s'ait propus.
(1) Ioan C. Brătianu.
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Vă rog, Domnilor, ca să primiţi proectul cel votat de Cameră, pentru că Armele ne sunt neapărate, pentru fabricarea monedei. Iar la sesiunea viitâre vom veni şi vom face
corecţiunile trebuitâre.
Ori-ce lucrare la început nu pâte fi perfectă. Dacă am aş-

tepta ca tote legile n6stre să fie perfecte, apoi nu vom pu-

tea avea nică instituţiuni, nică legi.
D-l W. Lahovari. D-lor, ei am prea puţine de dis; proectul de lege coprinde Armele ce o să ni le dăm, adică Armele

Ţării

şi fiind-că are

să

se bată moneda

acum,

de vre-o

câte-va mili6ne de lei, şi Armele nu sunt încă fixate, eii aş fi
de părere ca până la fixarea acestor Arme să se pue pe bilon,
Armele cu cari ne servim astă-gi, şi cari sai pus deja pe
“mai multe acte chiar internaţionale, căcă acâstă monedă, avend a ţinea mulţi ani şi a fi pusă în circulaţie, nu s'ar cuveni să aibă pe diînsa niște Arme necorecte.
D-l Ministru de Interne. (1) D-lor, corecţiune tot are să fie
fiind-că Armele ce le avem acum sunt mult mai puţin corecte de cât cele votate de Cameră, și de altă parte, Şeful
Statului

are

simţul

constituţional,

mult

mai

mare

de

cât u-

nul dintre noi; fiind-că nu a voit până astă-di să se facă
nică o schimbare Drapelului Armatei şi aceluia al Gardei na-

ționale până ce nu se vor fixa Armele Ţării de Corpurile legiuitâre, și vă asigur că acelaş
terea monedei.
Domnilor,
vernului

ca

cât pentru
să

le aşede

scrupul o să aibă şi la ba|

colori, Camera
cum va

fi mai

a lăsat latitudine Gubine,

fiind-că

s'a fă-

cut, observaţiune că nu sunt aşedate cum trebuia; şi ast-fel
mai repet, a lăsat ca Guvernul să se chibzuiască să le aşeze
cum ar crede că este mai bine.
D-l Și. Grecianu, D-lor, din câte a dis Onor. D-l Brătianu,
m'a pus în mare mirare, căci eii nu am vorbit de Armele
n6stre din trecut, ci de cele de faţă, când voim să ne fixăm
Armele pentru viitor. Şi dacă D-lui a venit să ne aducă a-

Eraldica.

— Şt. D, Grecianu.

C. A. Creţulescu.
vw

(1) 1. C. Brătianu, înlocuesce pe
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minte specialitatea D-lui Dimitrie Sturdza şi eminenţa D-lui
I6n Ghica, care s'a adresat nu ştii prin cari capitale la 6meni speciali şi cari au găsit că Armele votate de Camera
n6stră

sunt

corecte,

de

ce nu

găsesc

în nică un

proces-ver-

bal al Camerei şi în nici un dosar, vorbindu-se despre acest
detaliă, şi de ce găsesc numai Armele așa cum se presintă

ele de Guvern la Cameră; apoi, D-lor, asupra lor noi am deliberat în Comitet, asupra lor mi-am făcut ei raportul şi
fiind-că noi le-am găsit incorecte şi că nu se pot primi, cum
vine D-l. Ministru de Interne şi dice că mai sunt nişte co-

recţiuni, cări ai să se facă pentru sesiunea viitore?
Noi, D-lor, am propus proiectul așa amendat, creând că
în sinceritate suntem chemaţi a lucra un ce definitiv şi astfel fiind, manifestat dorința unanimă de a i se aduce unele
modificări,

atât întru

ceea-ce

concerne

Scutul

României,

cât

şi întru ceea-ce concerne chiar forma Scutului familiei domnitore, şi nu pot crede că consideraţiuni ca cele puse înaintea

D-vâstră, de D-l Ministru de Interne să ptă

dărâma regu-

lile artei şi res6nele ştiinţifice de blazon, mai ales când chiar
acele pagube ni s'a spus aică de către D-l Ministru de Fi:
nanţe (ceea-ce D-l Ministru de Interne nu ai putut şti), că
nu avem a ne teme de ele, căci nu le vom cerca. Vă rog
dar să modificaţi legea după modul ce vi se propune de Delegaţii D-vâstră prin mine.

Voci. Inchiderea discuţiuniă.
Se pune la vot închiderea discuţiunii şi se primesce. Se
discută proiectul Guvernului votat de Cameră pe articole, şi
se primesce întocmai; amendamentele membrilor din Comi-

tetul Delegaţilor se resping.

Se pune la vot proiectul în .total prin bile şi resultatul este
cel următor:
Votanţi.. ......
. 34.

Bile albe pentru
»

negre

contra.

. . . . .97.
..

.

.

7.

D-l Vice-Președinte declară că Senatul
ast-fel cum s'a votat de Cameră.

a adoptat proiectul
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Acest vot de respingere din 1/,, Aprilie 1867, s'a dat în
Senat în urma începerii monedei, căci ea fusese comandată
îndată după votul Camerii fără a aştepta pe al Senatului.
Moneda de billon s'a bătut la Londra înainte de acest vot
al Senatului. Ea s'a adus în Ţară şi s'a pus în cireulaţiune,
cu milezimul de 1867. Acest proiect de Arme a stat în vig6re de atunci până la 21 Iunie 1871 când s'a adus de Preşedintele Consiliului Miniştrilor, Lascăr Catargi, din noii acâstă
lege începând de la Senat cu următorul decret.
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ROMÂNIA.

SENATUL.
SESIUNEA
——

PROECT

1870-1871
——

.

DE LEGE

PENTRU

MODIFICAREA ARMELOR TERII.
——

Primit 25/1871

Iunie

No.

——

714.

Se va tipări și împărți la Secţiuni.
Secretar,

Domnilor

D. Florescu.

Senatori,

Pe lângă raportul Ministrului Meii Secretar de Stat, Preşedinte al Consiliului Miniştrilor sub No. 813.
Intăţişându-Mi-se noul proiect de lege întocmit pentru modificarea Armelor Ţării,
Eii înaintez acest proiect de lege la deliberările Domniilor-YV 6stre.
Dat în Bucuresci la 21 Iunie anul 1871.

CAROL,
Preşedintele
No. 1187

Consiliului Miniștrilor, L. Catargi.
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EXPUNERE
Asupra,

proiectului

DE

MOTIVE

de lege pentru

modificarea

Arme-

lor "Ţării.
Guvernul

din

1867,

având

în vedere

regulele

eraldice

şi

tot-d'odată ţiind compt de simbolurile istorice ale României
combinate

putaţilor

cu situaţiunea ei actuală, a presentat Adunării De-

un

proiect de lege, -pentru

modificarea

Armelor

Ţării așa precum se propusese de Comitetul Delegaţilor Sec-

ţiunii Senatului, prin raportul săii din Aprilie 1867, cu ocasiunea votării de către acel Corp a legii pentru Armele Ţ&rii astă-gi în vig6re; scoțând însă S6rele şi Luna.
Acest preiect neadoptându-se, a rămas a se prelucra, după
cum resultă din protocdlele Camerii.

Guvernul

actual

vine dar

a supune

Onorab.

Adunări a

Deputaţilor un noii proiect de lege întru acâsta, ast-fel precum se propusese de Comitetul Delegaţilor Secţiunilor Senatului din 1867 aci anexat, fără modificaţinnea sus arătată.
Preşedintele Consiliului Miniştrilor, L. Catargi.

PROIECT

DE

LEGE

PENTRU

MODIFICAREA
Anr. |. Armele

ARMELOR

ȚERII.

României se figurâză după cum urmâză:

Anr. 2. Scutul saii Pavăza are forma vechilor scuturi românesci, adică a unui pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri
din jos şi terminat la mijlocul bazei printr'un vîrf. Iar de
la mijlocul laturilor înălțimei, Scutul se ascute şi apoi cresce

iarăşi spre unghiurile de sus.
Linia de sus a capului (şef) este uşor înălţată în semicere orizontal de la un unghii spre cel-l-alt.
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Scutul se împarte în patru secţiuni prin două linii înerucişate la mijloc.
In întâia secţiune din drâpta de sus pe albastru figurâză
Aquila Română cu capul spre aripa drâptă cu o Cruce în
gură, cu Cor6na Domnâscă, Sabia şi Toiagul; simbâlele Principatului Ţării Românesci, tâte de aur. In drâpta Aquilei
sus

un

S6re

În a doua

mișcând

(mouvant), asemenea de aur.

secţiune din stânga

de

sus

pe

roşu

figurâză

capul de Bour cu o Stea cu 6 raze între cârne, simbolul
“Principatului Moldovei, tâte de aur. In stânga Bourului sus
o Lună mișcând (mouvant), asemenea de aur.
In a treia secţiune din drâpta de jos, pe roşu, figurâză
Leul ridicat coronat, e6da furcată (queue fourehâe) cu o Stea
cu 6 raze între pici6re, și eșind dintr'o Cornă de bani;
tite de aur, simbolul Banatului Craiovei.
In a patra secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurâză
doi Deliini cap la cap şi câdele depărtate în sus, cari sunt,
simbolul 'Țărmurilor Mării Negre; tte de aur Pe Scut va fi
Cor6na Regală.

ART. 3. În mijlocul Scutului României figur6ză Scutul Măriei Sale Domnitorului, scartelat având secţiunea I sus din
drâpta şi în cea de jos din stânga alb (argent), iar în cea
din stânga de sus şi cea din drâpta de jos negru (sable).
Scutul României are suporţi doi Lei de colâre naturală privind Scutul şi cu c6dele trecând între piciâre, simbolul Daciei.
ART. 4. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră căptu-

şită cu roşu pe care este scris

cu aur Deviza familiei [Ho-

henzollern: «Nihil sine Deo».
ART. 5. Pavilionul este de coldre purpurie, căptuşit
hermină (cacom) având d'asupra Cor6na Regală.
ART.

dispuse

6. Drapelul Domnului,

colorile naţionale

cu

ca și acela al Armatei, va avea

în modul

următor:

Albastru perpendicular şi alături cu hampa
dardului).
- Galben în mijloc, roşu la margine
fi Armele Ţării.

(lemnul Stin-

flotând. In mijloc

vor
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„ ART, 1. Drapelul Guardei orăşenesci va fi în tocmai ca al

Armatei, păstrând în locul
respectiv şi No. legiunei.
ART. 8. Drapelul

fără

a purta

Armelor Ţării insemnele orașului

Autorităţilor civile va

Armele

fi ca cel al Armatei,

Ţării în mijloc.

ART 9. Drapelul Marinei de resbel va fi în tocmai ca acela
al Armatei,

Drapelul

cu

Armele

Marinei

Ţării

în mijloc.

de comerciii va fi în tocmai ca acela

al

Marinei de resbel, fără însă a purta în mijloc Armele Ţării.
Președintele

Consiliului Miniştrilor,

L. Catargi.
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Proces-Verbal.

Astă-di, 8 Iulie anul 1871, Comitetul Delegaţilor însărcinat
cu cercetarea proectului de lege pentru fixarea Armelor Ţării, întrunindu-se în majoritate de patru membri şi anume:
D-nii Şt. D. Grecianu, N. Lahovari, A. Crisoscoleu şi C. Cernovodeanu, fiind absent D-l Ştefanopulo, aii procedat mai întâiu la constituire alegând Preşedinte pe D-l Cernovodeanu
şi Secretar pe D-l N. Lahovari.
Luând apoi în deliberaţiune sus menţionatul proiect de lege,
după desbaterile urmate, Comitetul l-a admis în unanimitate
fără nică o modificare, numind Raportor pe D-1 Şt. D. Grecianu
şi autorizându-l a comanda de a se face Armele Ţării întrun
format mai mare având pe lângă dînsele şi Drapelurile.
Preşedinte,

C. Cernovodeanu.
Secretar, X. 7. Lahovari.

Se dă citire raporturilor:

Domnilor

Senatori,

Secţiunile Domniilor V6stre

luând

în cercetare

proectul

de lege pentru modificarea Armelor Ţării presintat în deliberaţiunea Senatului cu Mesagiul Domnesc No. 1187, ai
numit Delegaţi pe D-nii D. Stefanopulo, C. Cernovodeanu,

Al. Crisoscoleu, N. Lahovari şi Şt. D. Grecianu, cari luând.
mai înțâii
vădut că:

cunoştinţă

de

opiniunile

emise

de

Secţiuni ai

"24
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Secţiunile I, III, IV, V l-ai admis în unaminitate fără nici
o modificare. Secţiunea II l-a admis cu observaţiune ca să
se adaoge, după cuvîntul hermină, de la art. 5: conform da.

tinilor Ţării.
Comitetul,

la rîndul

s&ă,

luând

din

noi

în

deliberaţiune

sus menţionatul proiect de lege şi văgând expunerea de motive de care este însoţit acest proiect, după discuţiunile urmate, s'a pronunţat în unanimitate pentru adoptarea lui fără
nici o modificare, ast-fel cum a fost presentat de Onor. Mi'nister.
Acest resultat al deliberării Comitetutului, sub-scrisul are
ondre a-l supune la cunoscinţa Domniilor Vâstre.
Raportor,
Vechiul

Senat

Și. D. Grecianu.

raport din 1867

odată cu Mesagiul:

Domnilor

care însoţesce expunerea de motive revenit la

Senatori,

Comitetul Delegaţilor D-Vâstre mi-a tăcut onârea de a mă
alege să fiii Raportorul săi pentru legea fixărei și stabilirei
Armelor României.
Legea acâsta trecând prin cercetarea câtor cinci biurourilor D-Vâstre, majorităţile lor, deşi tâte ai primit proiectul
precum vi s'a presentat amendat de către Onor. Cameră
legislativă ; darîn fie-care din aceste cincă biurouri a exis-

tat şi câte o minoritate de opihiune contrarie, adică : în Sec-

țiunile 1, 3, 4 şi a 5-a aă fost minorităţi, cari aă cerut menținerea Delfinilor; în Secţiunile 2, 3 şi a 4-a s'au aflat asemenea minorităţi, cari aii cerut scâterea S6relui și a Lunei.

Comitetul Delegaţilor, întrunindu-se, a deliberat îndelung

asupra tutulor amănuntelor,
minorităţilor Secţiunilor.

punând

în vedere şi opiniunile

Pentru motiv însă de păzirea regulelor eraldice, recunoscându-se legea acesta lipsită de condiţiunile cele mai elementare de blazon, se propune D-vâstre, din partea Comi-
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sub-scrisul, amendarea

15

ci, pentru considerantele

de mai jos:
Considerând că în blazon nimic nu pâte trece nejustificat,
şi că el are legile sale stricte, pentru Stemele Nobleţei familiilor ca şi pentru Nobleţea statelor.
Considerând că în eraldică există, ca să dic aşa, o gramatică şi o ortografie de la care nu este ertat de a se abate
de cât cu risicul ridicolului şi numai la casuri excepţionale,
când adică raţiunea excepţiunii ar fi mai tare de cât chiar
regula.
Considerând că în casul de faţă trebue să avem de ţintă
de a stabili definitiv în limitele regulei tot ce ar fi simbol
istoric

al Nobleţei

din present.
Considerând
este

României,

unindu-l

cu

că Scutul (6cu) propus,

a vechilor

Scuturi

ale

Armelor

situaţiunea

n6stră

are o formă, care nu
nâstre,

Comitetul

înce-

pând de la Scut, ca de la piesa cea mai importantă, este de opiniune a i-se prefera forma mai graţi6să şi mai proprie nouă
pe care am avut-o în tot-d'a-una în trecut. Cu atât mai mult
că acea formă veche a Scutului Pajerei nâstre, este în tocmai ca cea adevărată formă a Scutului familiei domnitâre
de Hohenzollern (căci şi acestui din urmă Scut i s'a fost
dat cu greşală forma din proectul de lege ca şi la al nostru).
Împărţirea în patru (partition, 6cartelure, en croix) este
greşită, căci cele două părţi de sus fiind de acelaș câmp nu
pot pretinde a constitui două părţi (quartiers), ci numai una
(coup6) şi ast-fel nu se mai pâte dice că avem Scutul nostru
scartelat, (6cartel6), căci ele ne presintă un tăiat (coup6) jumătate împărţit (coup6 my-party) precum se vede.
Apoi aședarea smaltelor (6maux) nu numai că este greşită, dar nici putinţă nu există să se facă după regulele
artei eraldice, un scartelat din figuri două şi din smalţuri
irei.

Căcă,

ori-cum

sibile ar rămânea

s'ar cerea

combinaţiunile,

din mai multe

puncte

ele tot neadmi-

de vedere ale legii.

Un scartelat regulat nu se pote face alt-fel de cât în sensul
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cum este Scutul de Hohenzollern care stă ca model în faţa
nOstră aci.
Cred că v'am demonstrat, Domnilor Senatori, incorectitudinile, atât din forma Scutului cât şi din numărul smaltelor
câmpurilor (champs) în raport cu figurile (figures) precum
şi din partiţiuni.
a
Aţi înţeles în destul, cred, că Nobilul Scut de

Hohenzollern

nu ar sta pe o Stemă seartelată, simbol de unire, dacă ar
rămânea acest proiect în ființă şi neamendat de D-vâstră.
Dar nu se sfârșese incorectitudinile aci, căci la cas când noi
n'am renunţa la câmpurile puse pe pătrarele (quartiers) acestui Scut, apoi Steaua din capul Bourului, Crucea di. ciocul
Vulturului,

S6reie

şi Luna,

fiind

tâte

smăltate

de

metal,

a-

dică de aur, ele ar dispărea cu totul după pătrarele cu câmp
de aur, dacă acel câmp, de pildă, s'ar aşeda, în partea de
sus a Scutului la stânga sai la drâpta.
Mai este încă un ce contrariii legei eraldice, și care aş
fi dorit, Domnilor Senatori, ca cu ocasiunea acâsta să-l facem să dispară din Armele n6stre. Voesc a vorbi de colorile figurilor Bourului şi Vulturului care în proiect sunt reproduse cu colori naturale (couleurs naturelles) iar nu cu
culori armoriale. Şi ştiţi bine că acâsta nu ne pâte fi indiferent,

căci în blazon, colorile naturale form&ză

adesea ceea-

ce se gice Arme vorbitâre (armes parlantes), iar de s'ar representa ele prin colori sai metale admise în blazon, n'ar
mai fi arme vorbitâre ci ar fi simbâle semnificative ale Nobleţei Scutului României şi am avea chiar raţiuni istorice
valabile pentru a adopta acâsta.
Cunsceţi toţi D-lor, că cele trei smalturi după Armele
nostre, cară sunt: aurul (or) ce 'este al Ţării Românesci şi colorile, roșul (gueules) ce este al Moldovei şi albastru (azur)
ce este al amîndorora Ţărilor surori, sunt tustrele nişte frum6se

semne

emblematice

în

arta

eraldică,

adică:

Aurul (or) este simbolul s6reiui, al credinţei, al dreptăţii,
al cumpătării, al slavei, al amorului, al bogăției, al suveranităţii şi al mărinimiei.
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(gueules)
de

sânge,

1

este „semnul

moravurilor

al răsbunării,

al curagiului

fără margini, al generosităţii, al nobleţei sufletului, al răbdării în nenorociri.
Albastrul (azur) semnifică cucernicia, înfrânarea plăcerilor,
puterea, frumuseţea, mărirea, amorul patriei, statornicia în
credinţă.
Iată, D-lor, ce limbagii simbolic ne ţin nouă colorile Ţării
n6stre.
Cutez dar a propune Onor. Senat preschimbarea Scutului
în împărţirea lui, în colorile lui și în figurile lui.
Comitetul D-vâstră ca şi Secţiunile, a primit unanim şi cu
mândrie Nobila Corână a Dinastiei nâstre acum domnitâre,
atât asupra Scutului cât şi asupra mantalei Regale de purpură căptuşită cu cacom (hermină). Deviza ilustrei case de
Hohenzollern, asemenea s'a adoptat de toți patru membri
presenţi ai Comitetului.
Imi rămâne acum până a nu reveni la Scut şi la preschimbările ce vi se propun prin mine în întrul săi, îmi rămâne,
die,

să combat

cu

codul

eraldic

în

mână,

dacă

nu

şi

prin

simţul estetic, ideia care a dat Pavăza din Armele nâstre,
de o parte unui Leii ca să o pârte (suport) şi de alta unei
Femei ca s'o ţină (tenant).
Codul nu admite acâstă însoţire în Pajeri. Şi chiar de sar
presupune

acea

Femee

de a

fi Geniul

antic al vechilor Daci,

acest popor eroic înrudit cu noi se represintă în destul şi
tot așa de bine prin cei dui Lei în posiţiunea în care peceţile antice şi autentice şi toţi autorii vechi ni i-ati transmis
cu fidelitate ca o incontestabilă Emblemă a Daciei. Şi acei
Lei vi se propun D-v6stre, de către Comitetul Delegaţilor
a-i admite de preferinţă, atât pentru a adăoga la frumuseţea
Stemei ce veţi stabili definitiv, cum şi pentru a nu viola arta
ale căreia prescripţiuni veţi proba astă-qi prin votarea aces-

tei legi că voiţiîn viitor să le respectaţi. N'aş veni a vă mai vorbi de Delfinii șterşi cu drept şi
legal cuvînt de către Onor. Camera legislativă, cari Delfini
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ameninţă a deveni o a doua pereche de suporţi, dacă ştergerea lor n'ar fi deşteptat în Secţiunile D-Vstre, susceptibilitatea unei însemnate minorităţi; proiectul de lege însă
ce vă propun îace reparaţiune deplină şi acestor dorinţe.
Incă o a doua dorinţă s'a ivit în Secţiunile D-Vâstre, pentru scterea Lunei şi a S6relui de pe Armele României. Deși
am cercat a satisface minoritatea cercetând valdrea motivelor
susceptibilităţii sale, dar documente originale cu vechi peceţi domnesci, hris6ve domnesci cu Pajeri mari şi mici şi în
cărţi istorice vechi, manuscrise

tot felul;

antice numerâse

din

arhivele statului și de la particulari, începând de pe la anii
1409, adică cu secolii XV, XVI, şi XVII şi până în qilele
n6stre, ai autorizat pe majoritatea Comitetului D-Vstre, în
unire cu votul majorităţii Camerei legislative, a nu mai avea
nică o temere, nică o îndoială; şi s'a recunoscut că S6rele
şi Luna sunt curate semne de Nobleţea Statului nostru, şi departe de a fi ele insignii streine sai mahomedane, etc. se
probâză că sunt semne vechi ale Principatelor Române nescâse, nelipsite nici odinidră după Armele Ţărilor acestora și
prin urmare n'a putut Comitetul să dea dreptate minorităților ivite în Secţiunile D-Vâstre, ci a lăsat S6rele şi Luna
pe Scut (8cu) întocmai cum le-a aşegat şi le-a voit Onor.

Cameră a Deputaţilor, adică S6rele la drâpta Aquilei şi Luna
la stânga Bourului.
Considerând după tâte acestea că aşedarea Scutului Prinţu-

lui nostru în mijlocul unui scartelat regulat, este şi cuvinci6să
şi legaiă pe cât este şi plăcută

vederii,

Comitetul

a admis

La

patrarui

I, câmpul

albastru

acesta

scartelatul

cu Vulturul

următor:

de aur, Emblema

Ţării Românesci.

La cel de al doilea câmpul roșu cu Bourul de aur, Emblema Moldovei.
La cel de al treilea jos, câmpul iarăși roșu,
din

Bănâscă,

Corâna

Emblema

Banatului

cu Leul eşind

Craiovei.

La cel de al patrulea, câmpul albastru cu Delfinii de aur;
Emblema
Scutul

'Ț&rmurilor
de

Române

Hohenzollern

pus

de la Marea

Nâgră.

în'mijloc, peste tot, (brochant
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|
sur le tout). D'asupra Scutului, Corâna Regală. Duoi Lei, ai]
Daciei, de col6re naturală, drept suporţi. Devisa «Nihil sine!
Deo», scrisă în aur, pe banderolă de azur, căptuşită cu roşu.
Mantela Regală cu Cor6na Regală, ca pavilion.
Vin dar să vă rog, D-lor Senatori, să admiteţi ast-fel Marca
Țării

n6stre

definitivă, fiind

modul

acesta

singurul

care

ar

representa cu ecuitate t6te părţile istorice ce compun astă-di
România De Sub Principele Nostru Carol I, şi fiind tot d'odată şi cel mai nemerit din câte patru proiectele presentate
Comitetului de către sub-serisul Raportor.

Stindardul însă s'a admis de Comitet în tocmai după legea
propusă D-Vâstre
Deputaţilor.
Raportor,

Și. D.

de Guvern şi votată de Onor. Cameră

a

Grecianu.

In ședința Senatului de la 25 Iunie 1871, între alte proiecte era şi cel
relativ la modificarea Armelor Ţării.
La 8 Iulie 1871 se închide sesiunea. (Mon. 151).

Senatul chemat în sesiunea

extraordinară în şedinţa sa de la 11 No-

embrie

1871 (Mon. 253), iea în cercetare acest proiect de lege, al cărui
resultat e cel următor:
«D-l Senator Grecianu, Raportor, dă citire raportului şi proiectului de
lege pentru modificarea Armelor Ţărei care precede,
D-l Vice-președinte, declară deschisă discuţiunea generală asupra proiectului. Combate acest proiect D-nii Senatori Deșliu şi Lungeanu ca
inoportun.

Susţine proiectul D-l Senator Orăscu.
După închiderea discuţiunii și luarea în consideraţiune, D-l Raportor,
dă citire succesiv art. 1 până la art. 9 şi cel din urmă, care punându-se
la vot unul după altul, se adoptă fără nici o modificare. Se pune la vot
proiectul în total şi se adoptă cu majoritate de voturi 19 contra a 8 şi

5 abţineri.»
11 Noembrie

1871.
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La 6 Martie 1872 (Mon. 65) se aduce în discuţia Camerii
proiectul de
lege pentru modificarea Armelor Țării, cu Mesagiu
l No. 2051. din 18

Noembre 1871.

ROMÂNIA.
a

CAMERA

DEPUTAȚILOR
n
—

SESIUNEA
Anul

1870-1872.

1871 luna Noembrie

diua 18.

PROIECT
PENTRU

MODIFICAREA

ARMELOR

TERII.

(Votat de Senat).

Regist. 19 Noembrie 1371.
Şedinţa

18 Noembrie

„No. 237,

1871..

Se va tipări şi trimite la Secţii.

Preşedinte, Dimitrie Ghica.
Domnilor Deputaţi,
Pe lângă

raportul Ministrului Mei,

Secretar de Stat, Pre-

şedinte al Consiliului Miniştrilor sub No. 1321, înfăţişându.
Mi-se proiectul de lege pentru modificarea Armelor Ţării, voEraldica. — St. D. Greciann.

.

6
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tat şi adoptat

de

Senat,

CAMEREI

în ședința

sa de

la 11

Noembrie

curent,

Eu

înaintez

Dat

în Bucuresci

acest proiect de lege la deliberările D-vâstre.
la

15

Noembrie

1871.
CAROL.

Preşedintele

Consiliului Miniştrilor, L. Catargi.

Acest proiect de lege este în tocmai ca cel de mai sus înaintat

Senatului

anul 1871.

odată

cu

Mesagiul

|

No.

1187

din

Iunie

21,

D-l Președinte al Consiliului. D-le Preşedinte, avem la ordinea dilei, proectul de lege pentru regularea Armelor Ţării.
Vă rugăm dar, să bine voiţi a-l lua în discuţiune.
Adunarea încuviinţâză cererea D-lui Preşedinte al Consiliului.

D-l Raportor, Ştefan D. Grecianu, este chemat la tribună
şi dă citire următorului
Domnule

raport:

Preşedinte,

Resimţ de a mea datorie să mărturisesc recunoscința mea
pentru ondrea ce mi s'a făcut cu însărcinarea
portorul Camerii în acâstă importantă lege,

de a fi Racare are de

scop stabilirea şi fixarea Armeriilor României întrun mod
ştiinţific şi istoric, lege a căreia votare şi promulgare
cesară

Guvernelor n6stre

era ne-

de mult timp, dară care din împre-

jurări secundare, s'a împedicat în Senat prin Guvernul de
la 1867, şi abia a isbutit acum de curînd a eşi din starea
de provisorii în care se aruncase.
Secţiunile D-v6stre au cercetat-o şi tâte ai admis-o.
Comitetul Delegaţilor Secţiunilor compus din D-nii Lăţescu
Boldur, Ghica Dimitrie Gr. Sturza Constantin Al. Cantacuzin

Gheorghe Gr., Lahovari Grig. N., Bolliac Cesar, şi Grecianu
Ștefan D. (1), a fost presidat de Principele Dimitre Ghica.
(1) In 1872 D-l Ştefan D. Grecianu fusese ales Deputat de Prahova deşi

era Senatorul aceltidși Judeţ și Colegiu; şi, obtând D-sa pentru Cameră,

a devenit aci iarăşi Raportorul aceleiaşi legi şi ast-fel se explică cum
D-sa a fost Raportor şi în Senat şi în Cameră
acestei

legi.

la ultima evoluţiune a
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Majoritatea Comitetului a admis acâstă lege în tocmai după
cum s'a fost primit şi de Senat, răimâind numai pentru un

punct de detalii

neunită

minoritatea

de doi

membri,

cari

doriaii sedterea S6relui și a Lunei de pe Scut.
Dacă majoritatea Comitetului a adoptat fără modificare
legea de faţă votată în Octombrie trecut de către Senat şi
susținută

ast-fel

de

Guvern,

causa

a fost că

ea

s'a

convins

că astă-qi nu este chestiunea, precum ştiţi, de a se da României cu prilejul acesta o nouă Pajere; ci numai de a se
regula, în limitele codului eraldic, Emblemele nâstre naţionale.
Pentru susţinerea legii de faţă şi justificarea articolelor
ei în parte,

nu

mă

voii

sui, D-lor

Deputaţi,

nică la

timpii

Barbarilor, nici la străbunii noştri Daci sau Romani. Figurile

de pe Scut şi din afară de Scut au tâte fără îndoială

ori-

ginea lor în timpii mai vechi de cât ştiinţa eraldică. No"bleţea neamului nostru este antică şi nu se pote contesta;
dar pentru a o justifica şi a o reglementa în biazon, nu
se pâte discuta asupra figurilor; figurile se admit pentru

vechimea lor respectabilă şi arta se plecă, se

închină lor.

Prin urmare eraldica nu reglementăză "figurile ; ea le fix6ză, le colorâză, le taie după regulile sale. In expunerea
sa de motive ne spune și Guvernul, cu codul în mână, că
știința ac6sta, caprici6să în aparenţă, îşi are și ea gramatica
ei, ortografia ei, care fără rizicul de a deveni ridicol, nu le
pâte călea cine-va.
Fundarea Statelor sau Provinciilor Române întrunite astă-gi sub şceptrul lui Carol I, datâză fără îndoială cel puţin din timpii de când datâză şi arta eraldică; şi de la
acea epocă dar, iar nu mai departe, trebue să începem a

căuta

originea

formei

Scutului

nostru,

originea

colorilor

n6stre- naţionale, precum şi posiţiunea fie-căruia din vechile
n6stre simbole; căci într'acâsta stă însemnătatea principală
recunoscută de blazon, iar nu aiurea.

Găsindu-se
strămoșesci,

şi reglementându-se
avem

aceste

simbâle

glori6se

de datorie să le respectăm, să le conser-
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văm cu sfinţenie ca pe atâtea titluri de Nobleţe moştenită de
la părinţii noştri; aşa cum ne-am conservat pămîntul, credinţa, costumul, limba, tot așa urmeză să păstrăm şi să
iubim şi Stemele vechi.
Iată cum un poet bătrân al nostru vorbia Domnitorului
Basaraba de pe atunci:
«Incă şi spada cu buzduganul spre laudă s'adună
«Şi acestea, DOamne, îţi înpletese Stemă îmfrumuseţată
«In loc de părinţi, Sorele şi Luna ţi s'arată».

Titlul Evangheliei:
Vel

Logoif&t Radu

Grecianu».

Nu avem dar a lepăda astă-gi, în timpii prosperi în care
ne aflăm măreţele simboluri istorice ce am moştenit, nici a
căuta Embleme noui care să ne represinte de aci înainte
naționalitatea nâstră. Ţara Românilor nu începe de astă-di.

Numai regularea acestor avuţii simbolice

trebue să încâpă

acum, căci ea ne a lipsit şi ne lipsesce încă.
Ast-fel a îost scopul Guvernului din Noembrie 1866 când
a cerut el să se voteze de Camere o lege în sensul acesta.

Dar, până a nu se

termina acea lege

la

Senat, alt

Gu-

vern (1) veni care se grăbi şi imprimă pe moneda de billon
Armele defectudse de care până astă-gi din acea causă nu
ne-am putut scăpa, şi ast-fel la Aprilie 1867 se vădu silit Senatul să adopte provisoriă Armele acelea pentru a nu se
mai aduce pagube Statului, zădărnicindu-se moneda imprimată ia Londra.
Mai târdiă, la Martie 1870, fu din noi chemată Camera acâsta să dea Ţării o lege de Armerii admisibilă şi definitivă,

dar

pentru

temere de

Gre-care cheltueli în preschimbarea

peceţilor, s'a preferat atunci prelungirea stărei de provisoriii.
In sfîrşit Guvernul actual, împins şi grăbit chiar de nevoile materiale ce simte Statul pentru a avea Armele Ţării
fixate definitiv, a propus să se adopte fără modificare legea
(1) Guvernul

de

sub

președinția

lui C. A.

Creţulescu.
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rămasă de la 1867 în suspensiune, convins fiind,
delungatele studii şi discuţiuni ce de mai mulţi
mat în ambele Camere, precum și din experienţa
pre simţul general al Ţării, că ea satisface mai
alte proiecte, dorinţele representanţilor legali și
:
Naţiunii.Mai

înainte

de cât de Cameră, s'a cercetat

afât din înani s'aii urfăcută desmult de cât
luminaţi ai

de: Senat

acest

proiect şi el l-a adoptat în tocmai la Oetombre trecut,găsindu-l admisibil şi corect.
Majoritatea Delegaţilor Secţiunilor Camerei vădând asemenea că de veţi bine-voi a-l adopta şi D-vâstră, veţi face
să dispară pe viitor greșelile eraldice ce se văd pe Armele
astă-di existente.
Atât în Scut, cât și în aședarea și împărţirea colorilor în
presentarea atributelor şi în suporţi, vine cu ondre a vă ruga
să bine-voiţi, D-lor Deputaţi, să votaţi legea acâsta pentru
Armele. Ţării fiind-că ea are şi avantagiul de a represinta
pe Scut cu ecuitate şi fidelitate tâte părţile istorice ce compun Statul României de astă-di.
Raportor,

Șî. D.

Grecianu.

Votul pentru modificarea Armelor Țerii.
Şedinţa din 6 Martie 1872.
Votanți . ..........
77.
Majoritatea. Regl...
. . . 39.
Bile albe pentru. . . . . .46.

»
Adunarea

hegre contra...
a adoptat

. . .

81.

proiectul.
Președinte, Dimitrie

D-l Preşedinte.

Discuţiunea

generală

Ghica.

este deschisă.

D-l C. Boliac. D-lor, mărturisesc că ne pare bine că ne ocupăm

şi de Armele Ţării deși ele nu face parte din positivismul

care ne preocupă.
Este

neda

adevărat, D-lor, că ceea-ce vedeam

n6stră

până

acum pe mo-

şi pe plafondul sălei Representaţiunei naţionale
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era ceva incult şi barbar fără nici o ortografie, pentru-că
Ştiţi, D-lor, ca ori-ce ştiinţă, şi ştiinţa eraldică are o ortografie basată pe o gramatică, și prin urmare ori-ce idee voesce
c.ne-va să exprime în domeniul acestei ştiinţe, trebue să o exprime supunându-se acelor regule prescrise de gramatica ei.
Acum, D-lor, răspund unor D-ni Deputaţi, cari, când a venit

vorba de capul de Bour, i-am văqut că aii protestat şi au
dis: Zimbru, şi să le spun eii că nu este corect...
D-l 7. Boldur-Lăţescu. Nu eşti corect D-ta....
D-l C. Boliac. D-lor, ştiinţa nu se pune la vot; ori ştii, oră
nu ştii, (ilaritate). Zimbrul, D-lor, precum pot să răspundă
toţi acei cari ai învăţat istoria naturală nu este de loc genul
boi, este genul cal; şi capul de cal n'a fost nici odată în
Armele Ţării. Zimbrul se vede că a fost vre-odată în Carpaţi, dar acum nu mai există de cât în Capul de Buna-Speranţă, la noi nu mai este.
Iată de unde vine Bourul: vine de la Emblema legiunii
a 6-a, precum era Aquila, Emblema legiunii a 5-a, şi precum
Leul era Emblema legiunii a 13-a, care a fondat primele colonii ale Ţării n6stre.
Acum,

ce

A fost un
despre care
aşa de mare
şi acesta era

ai

însemnat

ele,

este

alt-ceva.

bou-urus, şi i s'a gis bourus, şi care este acela
ne vorbesce Seneca cel Bătrân că avea o forţă
în cât lua în cârne un tigru şi-l arunca în aer;
boul Carpaţilor, care acum nu se mai găsesce;

acum dar i se păstreză Emblema

pe Armele nâstre, şi din

care un exemplar

se afla în museul

poleon

şi-l trămisese

I, îl luase

din Viena de unde Na-

în Paris,

şi mai în urmă

s'a

redat iar museului Vienei.
|
|
D-lor, acâsta este o Emblemă strămoşâscă, şi nu pote fi
nică de cum exact că boul este mai despreţuit de cât calul,
de cât aquila şi de cât cele-l-alte animale; boul este simbolul

acela la care vedem pe vechii Greci şi Egipteni închinându-se şi adorându-l ca singurul animal care dă viaţă 6menilor; căci fără boii nu pâte exista lumea. Şi de aceea s'a
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pus cu ondre pe semnul legiunii a 6-a care a făcut concuiste
aşa de mari.
Prin urmare, pentru forma pe care o vedem din vechime,
este adevărat că nu e tocmai capul acela al Bourului după

legiunea 6-a, ci este capul de bourus.
Acum

vor

în ceea ce privește

fi citit din autorii

aquila, cred că mulţi dintre noi

Greci,

cari compară pe

corb cu a-

quila şi prie urmare vedeţi că şi corbul, şi bourul și aquila
cari le avem la noi ai putut să se ia de alţii din Emblemele
n6stre, noi însă le-am avut pe tâte.
Este adevărat că i6te statele cari s'aii format mai vîrtos
în secolele de mijloc, fie-care a luat câte o Emblemă, după
cum fie-care din judeţele nâstre de adi aii câte o Emblemă

pe care aii ţinut a o conserva și din care s'a făcut acel amalgam, acel amestec de fel de fel de lighi6ne cari nu fac
nici un răi: tâte sunt numai niște simbâle.
La noi tâte aceste lucruri pe cari le vedem, aii cuvîntul lor
de a fi; nimic nu e pus de geaba.
Ar fi fost pâte bine dacă am fi voit să facem ca Napoleon
], să ştergem tâte și să punem Aquila Română. Ei aş fi cel
d'întâiă care aș voi să fac acâsta, dar ar fi ridicol pentru

noi. Prin urmare, ar fi mai

bine să conservăm

t6te aceste

suveniri istorice. Aşa luând

pe rând Armele Ţării, vedem că

avem

se

Delfini,

dolofani

cum

dice

mângâindu-i,

cari

sunt

acelaş lucru cu delfinii şi cu copiii Regilor Franciei.
Ei bine, aci Delfinii ne dovedesc că am avut şi noi un
Împeriii pe Marea-Neagră, și acâsta este fârte adevărat, după

cum

ne spune Istoria.

Iată de unde

avem

pe

După

avem

Bourul,

6-a.

acâsta

Acum,

cum

şi ce-fel

Armele
Bourul

Țării nâstre

care
s'a

era

Deifini.

Emblema

legiunii

a

stabilit în Moldova, este

de prisos de a mai vorbi despre acâsta.
Este apoi Aquila legiunii a 5-a, care în adevăr s'a confundat

de multe ori cu corbul; am avut şi avem încă corbul acesta
în Emblemele judeţelor nostre, care nu e de loc degrădător,
fiind-că şi una şi alta este tot pasăre răpitore.
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După acesta mai vine Leul, care era semn
ul legiunii a 13-a
şi pe care l-am avut din vechime necontenit
pe Marca Ţării

n6stre; însă,

nu ştiă

Craiovei, când
T6te

cum, că în urmă

a rămas

a fost unit cu Imperiul

acestea,

D-lor,

sunt

lucruri

numai Banatul

Bulgaro-Român.

cunoscute

de

cei cari sau

ocupat cu asemenea cestiuni, şi ori-cine
voesce a studia fiecare din aceste Embleme, n'are de cât să
consulte o carte fârte

insemnată,

care

este

destul de

volumin6să, intitulată Stema-

tografia, şi care se află în biblioteca de la
Moscova.

„Acum tot ce este aci, este bine pus,
este regulat; prin urmare, tot ce este aci își are raţiunea
de a fi. (Intreruperi).

Mi se dice că alta este arheologia

şi alta

eraldica; dar

e

o erdre. Eeraldica îşi are basa sa în
arheologie; nu pâte
sta eraldica fără arheologie deși este
ceva despărţit una
de alta.
Arheologia ne-a spus din capul locului
că aceste două lucruri, cari, mai puţin sai mai mult,
le văg contestate aci,
aii existat în Armele n6stre ca E mbleme
ale loculităţii acesteia
ce s'a dis Dacia; pe urmă Principate
le şi apoi România ;

iar

cât

pentru

S6re

și Lună,

am

avut

ondre

să

arăt

în

sînul Comitetului Delegaţilor, atât
D-lui Raportor cât şi la
toți cei-l-alţi, plăci autentice de plum
b unde S6rele şi Luna

se vede că ai fost Emblema Daciei.
Şi acum ori-ce s'ar gice
despre Semi-lună, nu poate avea nici
o valdre
; ori ar fi venit

din

Indii,

ori din

Persia,

este

adevărat

că

ne-a

venit

unde-va, şi faptul constatat este că
noi o posedăm. Cât
Luna întreagă, noi o avem pote
de a dreptul de la
mai ales că noi ne-am Şi închinat
la S6re prin Zeul
In ceea ce priveşte Semi-luna sau
sfert de lună, sai

de

pentru
D-gei,
Mitras.
chipul

la mijloc, ori cum ar fi, se înţelege
că nu se pâte să se dică
că le

avemde la Turci, de Gre-ce sunt
acte autentice, nu
autori cari să fi scris Şi cari pâte
să fi greșit, ci acte auten-

tice încrustate în
existat Turcii pe
Şi apoi, sunt mai
fie ca sfert, fie cu

piatră
atunci
multe
chip

şi plumb, cari
ne dovedesc că n'a
pe când noi aveam deja Semi-luna.
state cari au Semi-luna ca Emblemă,
în mijloc, fie ori-cum va fi, însă
o
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ai și au avut-o pe atunci pe când nu existati Turcă, pentrucă din t6te scrierile rămase de la dinsele, se probeză că
n'au existat Turci pe vremea lor. Apoi chiar Bizanţiul a
avut Semi-luna ca Emblemă mult mai înainte de a. veni
Turcii în Europa.
Aşa dar să nu se mai gică cum că noi avem Semi-luna
de la Turci.
.
|
D-lor, eii sunt cu totul pentru acest proect, dar aş mai
avea să dic ceva, şi să mă ertaţi dacă o repet, însă nu ştii
pentru-ce nu s'a pus în acâstă combinaţiune de atâtea Embleme care constitue localităţile şi care constitue maritagiul
politie, pentru ce nu s'ar fi adoptat, dic, lîngă Devisa mult
Onoratului şi prea Iubitului nostru Domnitor şi o Devisă națională

a n6stră.

Avem

Devisa

lui

Ştefan,

a

lui

Mihaiti,

a |

Brâncovenilor, și s'ar fi putut să se pună şi una din acestea.
Voci. Cari sunt acelea?
|
D-l C. Boliac. Apoi, v'am arătat vr'o 15 încrustate... Eu
vă spun, D-lor, cu părere de răi, că nu ştii pentru-ce. nu
s'a adoptat alături cu Armele Mării Sale, la cari țin mult
şi aş dori ca şi noi să facem a gecea parte cel puţin din ce
a făcut acele Arme, nu ştiă pentru-ce nu s'a pus şi ceva
naţional, ceva care este al nostru. Să-mi permită D-l Ministru,

să-i spun

că

eii votez

acest

proiect

chiar înaintea D-sale ţin a spune
pună şi ceva al nostru.

și fără

că ar fi fost

acâsta, însă

bine

să se

D-l Gheorghe Brătianu. D-lor, când D-l Boliac, s'a felicitat că

pentru un moment eşim din calea positivismului ca să intrăm
în aceea

a idealului, a avut

dreptate, pentru-că D-sa a intrat

cu totul în acestă cale şi pentru momenţ ne am depărtat
cu totul de ocupaţiunile cu totul concise şi precise ce face
obiectul preocupaţiunilor unui Deputat serios, și cari trebue

să facă în restul sesiunei extraordinare ocupaţiunea Camerii.
D-lor, Camera

s'a prelungit întrun mod

extraordinar

pen-

tru o lună, spre a discuta legi importante şi grave; nu este
însă mai puţin adevărat că și acest, proect;.era necesar,
dar noi acum în ultimile qile, avem multe de tăcut şi tre:
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bue să concentrăm forţele n6stre spre
importante şi mai grave.

D-lor, a intra pe

acâstă

a discuta lucruri mai

cale şi a discuta cu D-l Bolliac

picior cu picior şi pas cu pas, acâstă cestiune, este a lua
un timp î6rte mare Camerei, şi mai ales când în acâstă
ştiinţă a eraldicei singur D-l Boliac şi cu D-l Raportor sunt
competinţi; căci cât pentru mine, eă nu sunt competinte, şi
nu m'aș glorifica de loc dacă aş avea acâstă cunoştinţă, pentru-că sunt alte lucruri pe cari le-am putea învăţa cu mai
mult folos de cât acâsta.
Mi-aduc aminte, D-lor, că la 1867 când s'a presentat proectul
pentru Armele Ţ&rii, s'a gis că ele sunt regulate întrun mod
definitiv. Ei bine, nu ştii cum Domnul Grecianu vine şi
dice

că nu

sunt

tâte

Emblemele

puse,

că nu

sunt

tâte

Ste-

mele "Ţării în acele Arme votate.
De aceea ei, m'am opus și atunci, mă opun şi acum Și mă
voiii opune şi în Camera viitâre, căci să nu credeţi că veţi
scăpa de acâstă chestiune prin votul ce veţi da acum, fiind-că se
vor găsi alți învăţaţi în ştiinţa eraldică cari vor descoperi că
lipsesce o Stea, o Emblemă

6re-care şi atunci din noii

ne

vor

cere modificarea Armelor Ţării şi înfirmarea votului ce veţi da.
D-lor, a ne ocupa acum de ştiinţa eraldică, a căuta să
avem

o stea

mai

mult

în

Armele

nâstre,

este un lucru așa de grav ca cele-l-alte

mi

se pare

că

nu

chestiuni ce avem

să tratăm, şi de aceea trebue să gicem odată pentru totd'a-una că Armele cari sunt stabilite, sunt cele mai bune, şi
dacă
şi nu

lipsesce
dă

o Emblemă,

soluţiune

acâsta

chestiunilor,

nu
cu

vatămă
cari

noi

ondrea
trebue

Ţării
să

ne

ocupăm într'un mod positiv, nu reformă legile financiare şi
administrative de care trebue să ne ocupăm.
Dar apoi, D-lor, acâsta nu ne face să dicem că am făcut
un pas înainte, ci, din contra retrogradăm, căci închipuiţi-vă
D-v6stră

câte

cheltueli

avem

să

facem,

fiind-că

trebue

să

schimbăm tâte drapelele Armatei, tâte sigilile de la diferitele

autorităţi din Ţară, şi D-vâstră ştiţi că sunt patru mii de
comune, sunt o mulţime de tribunale, în fine o cheltuială
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enormă care s'ar face pentru că învățații în ştiinţa eraldică
au găsit că Armele n6stre nu sunt conforme cu tradiţiunile”
Ţării. Apoi acâsta este de nivelul unei Camere serise?
(Aplause). Dar de unde ştim noi că mâine nu vor veni alţi
învăţaţi să găsâscă alte erori, să găs6scă că lipsesc alte
stele? (Aplause). D-lor, nu voii discuta detaliuri, nică nu voii
perde timpul Onor. Camere spre a discuta dacă Luna dateză dinaintea. 'Tureilor, saii din urma lor; acâsta este un
lucru cu totul indiferent. Şi cu tâte aceste cheltueli, vă

mărturisesc
ci din

contră,

că nu am face nimic spre folosul
am

expune-o

ca

mâine

să facă

acestei Ţări,
alte

cheltueli,

venind alţi învăţaţi cari să arate alte erori. Prin urmare,
vă rog, să vă daţi bine sâmă că nu putem să cerem acuma

modificarea Armelor Ţării. Ele sunt bine cum sunt. Le lipsesce o Emblemă Gre-care. Atât mai rău. D-vâstră giceţi să
o punem astă-di;, dar dacă mâine va veni un alt eraldie
și va descoperi o altă lipsă,
vă întreb când are să se sfârșiască acâstă chestiune? Şi Franţa şi Englitera ai Armele
“lor, deşi acolo nu se prea ocupă lumea cu eraldica.

Ac6sta era o pasiune a evului medii, dar astă-qi nimeni
nu se mai ocupă serios de acâstă ştiinţă. Ri citese câte o
dată,

în orele

ce

am

de

pierdut,

câte

o carte

de

eraldică

dar nu găsesc nimic instructiv întrînsa.
|
D-lor, am v&dut, un articol al Revistei «des deux Mondes»
prin care se făcea o critică Armelor Franţei că lipsia din
asieta sa o Emblemă 6re-care, şi cu t6te acestea Adunarea
şi Guvernul Franţei nu şi-a pierdut timpul a se ocupa de
asemenea chestiuni.
Eu, D-lor, tot aş mai înţelege dacă acâstă îndreptare a
Armelor ar fi să o facem fără cheltuială, aş primi să unese
frumosul cu utilul. Dacă Guvernul ne va declara că votul
nostru nu ne va duce la noui cheltueli, să primim; iar la

din
ca să

contră, vă rog
nu

ne

cu stăruinţă

expunem

la

nişte

să nu votaţi acâstă lege,
cheltueli

considerabile,

mai

cu s6mă când ştim cu toţii, că sunt alte nevoi cari bat la
uşa n6stră. Să lăsăm asemenea chestiuni până când vom
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intra în starea n6stră normală; vom avea destul timp atunci
să ne ocupăm de acâstă frumâsă ştiinţă eraldică.
D-l Ministru de Externe (G. Costaforu). Nu este bine D-lor
Deputaţi, să respingem aşa lesne o ameliorare care pâte să
fie bine făcută. Nu trebue să pretindem că cele ce am făcut
în urma unirei Principatelor este perfect, ca să venim să
criticăm cu derîdere pe acei cari vin cu știința lor să arate
niște îndreptări necesarii. Nu trebue să uităm, D-lor, că o
Pajere a 'ărei este Diploma ei. In Armele de astă-qi cum
sunt ele făcute, vedem o femee şi nimeni nu ştie ce caută
ea acolo. Ori cum va fi, D-lor, mi se pare că ceea ce se propune astă-di este mai bine. Dacă D-vâstră aveţi ceva de dis,
puteţi să spuneţi, dar așa să venim şi să gicem că lucra-

rea nu este seri6să, nu este bine.
In Franţa de mai multe ori s'a întâmplat să se modifice
Armele 'Ţărei. Asemenea şi la noi, nu trebue să stăm mai
mult timp cu Armele necomplecte; mai ales când suntem chemaţi după legea nouă a timbrului să fabricăm o mulţime

de peceţi cari reclamă o cheltuială considerabilă şi cari trebue făcute ast-fel în cât să nu fim nevoiţi mâine a le moditica. Apoi, D-lor, trebue să ţineţi compt şi de Senat, unde

s'a dovedit că ceea-ce se propune adi e mai bine de cât ceeace a fost şi de aceea a votat acest proiect de lege.
Se pune la vot luarea în consideraţiune a proiectului, şi
se încuviinţeză.
Articolele proectului se adoptă fără discuţiune.
Se pune la vot proiectul în total şi resultatul scrutinului
este cel următor:
Votanți.
.
77
Majoritatea reglementară . . . . . .39.
Bile albe pentru... ... .. . .46.

Bile negre contra.

........

.31.

De acum legea a devenit definitivă; ea s'a votat fără nici o modificare.
(Monitorul din 6 Martie 1872 No. 65 pârtă promulgarea acestei legi)
Vedi fig. 9 şi 10) Q).
- (1) Tâte figurile acestea în număr de 10, intercalate în text, sunt fidel reproduse după acelea
colorate şi în format mare în dosarele Camerei şi Senatului,

ce se află pe cartâne
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Acâstă lege aşa cum a fost admisă de Senat în 1871, se găsesce tradusă
în franţuzesce încă de atunci în gazeta „Le Journal de Bucarest“ a lui Ulysse
de Marsillac No. 137 şi 138 din 7 şi 10 Decembre 1871. Vedi Traducțiunea:

Traducţiunea franceză: O Scrisore, Expunerea de Motive,
Raportul şi Proiectul de Lege definitiv.
A

Monsieur Ftienne

D.

Greciano

(Bucarest,

1871, Decembre

6.)

Jai lu avec beaucoup diinterât votre savant rapport sur les armes de la
Roumanie et je voudrais bien le publier dans „le Journal de Bucarest“.
Je vous avoue cependant que la traduction m'embarrasse un peu, ă raison du
grand nombre de termes techniques que je crains de dâfigurer. Ne purriezvous pas, Monsieur, me donner vous-mâme la traduction dont j'ai besoin?
Je vous en serais trăs reconnaissant.
Agrâez, je vous prie, Monsieur, l'hommage de mes sentiments trâs distingu6s.

Uiysse de Marsillac.

EXPOSE
SUR

LE

PROJET

DES

MOTIFS

DE LOI POUR LA MODIFICATION
ARMES DU PAYS.

DES

Le Gouvernement de 1869, prenant en consideration les r&gles de L'art h6raldique et tenant compte en mâme temps des symboles historiques
de la Roumanie, combin6s avec la situation actuelle du pays, a prâsent6 ăla Chambre
des Dâputss un projet de Loi pour la modifieation de nos armes en conformit€ avec le projet du comit des dâl&gu6s des sections du Sânat, ainsi
qw'on le voit dans un rapport fait en 1867 (Avril). Lorsque le Sânat tut appel6 ă voter la Loi des armoiries actuelles, Puniqne difference que proposait
le gouvernement; de 1669 6tait d'Oter de notre 6cu limage du soleil et de ia
lune. Ainsi qu'il râsulte des protocoles de la Chambre, ce projet; n'a pas ste
admis et il a 6ât€ ajourn pour tre remani€.
Le ministăre actuel vient donc soumettre un nouveau projet de Loi ă i'honorable. Chambre des D&putâs, dans lequel il ne propose aucune modification

au projet du Comit& des Del6gu6s
annex€.
Rapport

des Sections du Sânat de lan

:
Prâsident, du Conseil des Ministres, Lascar
du Sânateur dâl6gus, Et. D.

Gră&ciano.

1867, ci.

Catargi,
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(Avril 1867):
Messieurs

les Senateurs,

Le Comit6 des Dâl6guss de nos sections m'a fait Phonneur de m'6lire
son
rapporteur pour la loi destinâe a fixer et ă 6tablir les armoiries
de la Roumanie.
|
Cette loi ayant 6t6 &tudi6e par tous nos cinq bureaux elle y a
ât6 prise
partout en considâration ct a 6t6 adoptâe par la majorită de leurs
membres
telle que nous Vavons regue amendâe par !honorable Chambre
des Dâputâs,
n6anmoins il y a eu dans chacun des cing bureaux du S&nat
des minorites
d'une opinion contraire. Ainsi, dans les sections 1, 3, 4, &
5, les minoritâs
des Sânateurs ont prâtendu que les Dauphins (1) fussent maintenu
s dans nos
armes, et; dans les sections 2, 3 et 4, G'autres minorits ont
voulu que le
soleil et la lune n'y figurassent, point.
Ensuite le Comit6 des Dâl6guss s'tant constitus, il a longuement dâliber&
sur tous les dâtails et il n'a pas perdu de vue les differentes
opinions des
minorit6s de nos sections; mais pour pouvoir observer les răgles de
lart hâraldique et certaines lois les plus 6l&mentaires du blason que ce projet
avait
n6gligâes, le Comits vient proposer aujourd'hui par moi quelques
nouveaux
amendements indispensables. Voici pour quels motifs:
.
Considerant qu'en blason rien ne doit âtre admis sans tre justifi€
et que
cet ari a, ses lois strictes pour les armoiries de la noblesse des familles
ainsi
que pour celles de la noblesse des Etats; Considârant qw'il existe en
hâraldique, pour ainsi dire, une grammaire et une orthographe dont il ne nous
serait permis de nous 6carter qu'au risque du ridicule seulement dans
des
cas exceptionnels, c'est-ă-dire lorsque la raison de cette exception serait plus
puissante que la răgle elle-mâme; Considârant que dans Je cas actuel nous
devons avoir pour but d'âtablir d'une fagon dsfinitive et dans les limites de
la, regle tout ce qui serait symbole historique de la noblesse de notre patrie
en conformit6 avec notre situationi prâsente (2); Considârant que V&cu propos6, par le projet du gouvernement et en partie modifi6 par la Chambre,
est d'une forme qui n'est point celle des anciens 6cus de nos armes Roumaines (3) le Comits commenţant par l'6cu comme la piece la plus importante en blason, est d'avis que l'ancienne forme que nous avons toujours eue
et qui est non seulement plus gracieuse, mais aussi plus approprite ă nos
armes soit prâfârâe ă celle qui nous'est proposâe (4); d'autant plus que cette
(1) Les
avait

Dauphins

sont considerâs

des droits sur la mer

comme

embleme

de Vantique Republique de Berlad, qui

Noire.

(2) Cette loi fut proposce aux Chambres par le gouvernement ]. C. Bratiano-Golesco
votce en Van 1867.
(3) On proposa la forme de VEcu Francais.
(4) Le projet d'armes que ce rapport combat

qui se trouve reproduit

sur la monnaie

est celui qui existe

de 5 et de 10 bani.

A

;

encore

actuellement

ct

et
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forme qui a ât6 conservâe de. tout temps.par nous dans nos armoiries. se
trouve tre identiquement semblable ă V'&cu de la famille r&gnante de Hohenzollern (car ce n'est que par erreur que le projet; du Ministăre avait donnâ ă
ce dernier 6cu de mâme quă notre 6cu national la forme que l'on y voit).
La, division de Vâcu n'est râguliăre ni comme partition ni comme âcartelure
en croix, Pune. et lautre seraient dâfectueuses, attendu que les deux quartiers
supsrieurs, 6tant d'une mâme couleur ou champ, ils ne sauraient prâtendre
ă constituer deux quartiers, mais seulement un coup6; ainsi done il ne nous
sera plus permis de dire que notre cu est cartelă, vu que tel qu'il est il
ne reprâsente en vârit€ qu'un coupe my-party.
Puis les divisions et la position des emaux sont non seulement dâfectueuses.
mais selon les răgles de l'art hâraldique, il est de toute impossibilit6 que Von
obtienne un cartele avec deux figures r6pâtâes sur trois 6maux ; car de
quelque fagon que l'on essaie de les combiner elles demeureront toujours inad-.
missibles sous tous les points de vue de la Loi. Un 6cartel€ en răgle ne peut
âtre obtenu autrement qu'en divisant un 6cu dans le sens qu'est divis6 Pecu
de Hohenzollern, qui est lă comme modăle en face de nous.
Je crois vous avoir d6moniră, honorables Coll&gues, les incorrections gqu'a
le projet de loi du gouvernement, tant dans la forme de son 6cu que dans.
les &maux de ses champs en rapport avec les figures, ainsi que dans ses partitions. J'espere, Messieurs, que vous avez compris suffisamment que le no- .
ble 6cu de [Hohenzollern ne se trouverait pas placs en coeur sur un 6cu 6cartel€, symbole de notre union, si ce projet n'6tait pas amendă par vous.
Mais ne croyez pas que les erreurs de cette loi soient finies avec cela, căk
dans les cas oi nous ne renoncerions pas aux 6maux des ehamps tels quiils
sont pos6s actuellement dans les quartiers de L'ecu du gouvernement, &toile.
qui surmonte le rencontre du boeuf, la croix que l'aigle tient en son bec,le
Soleil et la Lune, âtant toutes figures d'&mail, c'est-ă-dire d'or, elles deviendraient entisrement invisibles sur les quartiers infârieurs de champ d'or, ou
sur lun des quartiers supsrieurs de dextre ou de senestre si, par exemple,
Pon voulait y râpâter le mâme champ d'or. De plus, je dois vous faire remarquer, Messieurs les Sânateurs, encore une hârsie contraire ăla Loi h&raldique que j'aurais vivement dâsir6 de voir disparaitre, ă cette oceasion, de nos
Armoiries. Je veux vous parler des couleurs qu'on y donne aux figures du rencontre du bceuf et de Vaigle qui sont reproduites par le gouvernement avec
des couleurs dites naturelles et non pas avec des couleurs armoriales. Vous
savez bien que cela ne peut pas nous âtre indifferent, car en blason les couleurs naturelles reprâsentent souvent ce qu'on appelle des armes parlantes,
tandis que si ces figures taient reprâsent6es par des couleurs ou des mâtaux
admis en hsraldique, loin de passer pour des Armes parlantes, toutes ces
figures resteraient alors pour nous comme par le pass6 des Symboles significatifs de la noblesse de V'6cu de Roumanie, et les raisons valables pour ad-.
metire cela ne nous manquent point dans notre histoire.
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Personne de vous, honorables Collâgues, n'ignor
e que les trois emaux qui
ornent notre 6cu, c'est-â-dire or, qui est
de Valachie, le gueules, qui est
de Moldavie, et l'azur. qui est des deux soeurs
unies, sont tous les trois en
blason de nobles et beaux emblâmes, ainsi:
L'or est le Symbole du Soleil, de la foi, de
la justice, de la moderation,
de la gloire, he amour, de la richesse, de
la souverainotă et de la magnanimite.
Le gueules est P'enseigne des moeurs honnâte
s, de l'effusion du sang, de
la vengeance, du courage sans limites, de
la g6n6rosite, de la noblesse d'âme
de ]a patience dans les malheurs,
L'azur signifie la piât6, ia tempSrance
des plaisirs, la force, la beaute, la
grandeur, l'amour de la patrie, la consta
nce dans la foi.
Voyez, Messieurs, le langage symbolique
que nous tiennent les trois couleurs
nationales

qui

couvrent

notre

blason ! J'ose

donc

me

permettre

de propos

er
ă Vhonorable Sânat la modification eu
projet de loi propos€ parle Ministâre
en ce qui concerne son 6cu, ses 6maux
ainsi que ses atributs.
Votre comită, de meme que vos sections,
a admis ă Punanimite et avec fierte
la. noble couronne de notre dynastie râgnan
te tant sur L'âcu que sur le manteau royal de pourpre doubl6 d'hermine.
La devise de lilustre Maison Hohenzollern a 6galement et6 adoptee
par tous les quatre membres presents
du comit des dâlâguâs.
II me reste ă present, avant de revenir
ă l'ecu et aux modifications que je
vous propose pour son intârieur, ă combatt
re, le Code hâraldique en main,
sinon par le simple sentiment de Lesthât
ique, lide bizarre qui a fait remettre notre 6cu armoris d'une part entre
les pattes d'un lion pour le porter
(support) et de Lautre entre les bras
d'une femme pour le tenir (tenant)
!
Le code h6raldique n'admet generalement
pas les associationns de cette nature dans les armoiries. Et dans I'hypot
hâse mâme que cette femimne repr6senterait en effet un &6nie antique
des vieux Daces, est-ce que ce peuple
hâroique, alli6 de parent6 avec nous,
ne se trouve pas suffisamment et
au
moins tout aussi bien reprâsent6 par
les deux lions dans la position m&me
oi

les sceaux antiques et authentiques et tous
les anciens auteurs nous

les
ont fidălement transmis comme un
emblâme incontestable de la Dacie?
Ce
sont donc ces lions que le Comit6
des Dâlegu6s vient vous proposer d'admettre de prâfârence, non seulement
dans le but d'ajouter ă la beaute de
nos armoiries que vous Gtabliriez cette
fois d'une maniăre definitive, mais,
bien plus dans celui de ne point violer
lart heraldique dont vous prouveriez
aujourd'hui, si vous votiez ce contre-projet
que je vous presente, que vous
Gtes dâcidâs d'en respecter ă l'aveni
r les lois et prescriptions.
Je ne vous aurais plus fait mention
des dauphins, effaces par la Chambre
des Deputâs avec raison, lesquels
dauphins menacaient, selon le projet
des
Ministres, de devenir une seconde
paire de supports si, les 6liminant
toutâ-fait, nous n'eussions reveili6 dans
la plupart de nos sections la suscep
ti-
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bilit6 d'un minorit remarquable; c'est pourquoi le projet de loi que j'offre
ă vos d6bats est venu faire r6paration entitre aux insistances de cette mi- norite.
Nous avons eu encore ă combatire contre une deuxi&me exigence de la
minorită, tendant ă Gter de nos armes la Lune et; le Soleil. Mais. cette fois,
plus le comite cherchait des motifs valables pour satisfaire 'ă cette pretention, et plus il acqutrait la certitude qu'il devait la rejeter ; car les documents originaux accompagn6s de vieux cachets princiers, les parchemin
„(ehrysobules) princiers charg6s d'armoiries de toutes ies formes, de toutes
les grandeurs et de tous les âges, les vieux manuscrits historiques conserrâs
tant aux archives de V6tat que dans des maisons privâes remontant depuis
nos jours jusqu'ă lan 1409, c'est-â-dire prâs de cing siseles, nous ont prouvâ
de la fagon la plus incontestable que tout doute, toute incertitude devait
disparaitre ă ce sujet et que la majorits du comit de vos dâl6gu6s pouvait |
hardiment et sans hâsitation-se eroire autorisâe ă se rallier au vote donne
lă-dessus par la majorit€ de la Chambre des d&putes et ă reconnaitre que le
Soleil et la Lune sont purement des enseignes antiques de la noblesse de
notre 6tat et que, loin d'âtre: des emblâmes 6trangers, mahomâtans ou autres, ce ne sont que des figures armoriales appartenant ă toutes nos Principautes Roumaines, qui n'ont jamais 6t6 s6parâes, bannies ou rejetâes de
nos armes.
|
Par consâquent le comit€ n'a pas dă donner raison ă cette prâtention de
la minorită, mais il a cru devoir laisser ces deux pices sur notre 6cu dans
la mâme position que leur avait assign6e la chambre l6gislative, c'est-ă-dire
le Soleil ă dextre de laigle et la lune ă s6nestre.du rencontre de bceuf.
Considrant enfin que la position de l'6cu de notre prince au centre d'un
6cartel6

regulier

agrtable
suivant:

ă la vue, le comit

est aussi

convenabie

et, l&gale

qu'elle

est

en

mâme

temps

des sânateurs a admis en dernier lieu lâcartel$

Au 1, d'azur, ă Vaigle d'or, qui est de Valachie.
Au 2, de gueuies, au rencontre de boeuf d'or, qui est de Moldavie.
Au 3, de gueules au lion d'or, issant d'une couronne de ban, du meme,
qui est du Banat de Craiova.
Au 4, d'azur, aux deux dauphins d'or, qui est des seigneuries Roumaines
riveraines de la Mer Noire.
:
!
L'6cusson de Hohenzollern

sur le tout.

pos6 en coeur au centre de notre &cu, brochant

!

L'6cu, timbr6

de la couronne

royale.

Supports: deux lions daciques, de couleur naturelle, &virss, armâs
pass6s de gueules.
Devise: «Nihil sine Deo.» Eerit d'or, sur azur doubl6 de gueules.
Pavillon:

Manteau

de pourpre doubl€ d'hermine,

Je viens, en cons6quence, vous prier, Messieurs
Eraldica. — Şt. D. Grecianu.

sommâ

les

et lam-

de couronne royale.

Sânateurs,

de vouloir
7
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bien adopter dâfinitivement pour armoiries de notre patrie le projet de loi
ainsi r6forme,. attendu que, d'un part, “est Punique systăme qui puisse representer d'une maniăre 6quitable sur notre 6cu toutes les parties historigue
„qui composent aujourd'hui la Roumanie unie sous le sceptre de notre prince
“Charles I, et de lautre c'est ce projet seul, de ' tous les quatre essais que
j'ai soumis ă l'6tude du Comite, quijait Pavantage de satisfaire â toutes les
- justes prâtentions et ă toutes les susceptibilitâs soulevâes dans nos Chambres,
Les drapeaux ont 6t6 adoptâs par les dâleguâs sans modification aucune
ainsi que nous les avait; proposâs le Ministre et que la Chambre des D&putts les a votes,

Le S6nateur

Rapporteur,

Etienne

Dâmâtre

Grâciano.

PROJET DE LOI
POUR MODIFIER ET FIXER LES ARMOIRIES DE LA
ROUMANIE.
ART. ÎL. Les armes de Roumanie seront fix6es ainsi qu'il suit:
ART. ÎI. L'Ecu aura la forme des anciens Ecus Roumains, (C'est-ă-d
ire la
forme d'un carr6 long arrondi aux deux angles infârieurs et. termin6
par
une pointe au milieu de sa base. Au milieu de la hauteur des deux
câtâs
lai6raux

V$cu

se reserre

pour

s'accroître

de

nouveau

vers

ses

deux

angles

superieurs. La ligne horizontale de son chef s'6lâve lEgeremen
t en demicercle d'un angle ă lautre).
ART. III. La Roumanie portera P'âcu 6cartel6 (s6par& en quatre
quartiers
par. deux lignes crois6es au milieu): Au premier quartier, d'azur,
ă l'aigle
couronnte, tenant une croix dans le bec et portant de la serre
dextre un
sceptre et de la s6nestre une 6pte nue, qui est de la principaut6 de
Valachie, le tout d'or; et au soleil mouvant, du mâme, post au canton senestre
du chef.
Au deuxiâme quartier, de gueules, au rencontre du boeuf, surmont€
d'une
&toile ă six rais, qui est de la principaut6 de Moldavie, le tout d'or;
et ă la
Lune mouvante, posâe au canton dextre du chef, exalement d'or.
Au troisieme, de gueules, au Lion couronn6, la queue fourchâe, aceompagn€ en pointe d'une €toile ă six rais et issant d'une couronne de Ban
de
Craiova, qui est de la petite Valachie ou Banat de POltenie; le tout d'or.
Au quatriăme, d'azur, aux deux dauphins affront6s d'or; qui est de
la
Rs&publique maritime de Berlaa, seigneurie de Bugiac.
Sur le tout, 6cartel6 d'argent et de sable, qui est de la famille râgnante
de Hohenzollern.
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D'ecu, timbră de la Couronne Royale.
ART. IV. Supports: Deux lions de couleur naturelle, €vir6s, lampass6s,
armâs de gueules, qui est de la Dacie. Devise: „Nihil sine Deo“ d'or, 6erit
sur azur, doubl6 de gueules.
„ART. V. Pavillon: de pourpre doubl6 d'hermine, sâmme de la Couronne
Royale.
ART. VI. Le drapeau national de l'Armâe et le pavillon du prince consistent en. trois bandes bleue, jaune et rouge, dipsos6es verticalement : le
bleu pres de la hampe, le jaune au milieu et le rouge flottant. Sur le milieu
seront reproduites les armes nationales.
ART. VII. Le drapeau de la Garde Nationale sera comme le drapeau de
Varmâe, portant au milieu les armes de la ville respective et le numero de
a Legion, en place des armes du pays.
ART. VIII. Le drapeau des autorites civiles aura les couleurs disposâes
comme celui de l'armâe, sauf que les armes du Pays n'y figureront pas.
ART. IX, Le drapeau de la marine de guerre sera identique au drapeau
national de l'armse.
ART. X. Le drapeau de la marine de commeree aura les couleurs dispos6es comme le drapeau de la marine de guerre sauf que les armes du pays

n'y figureront pas.
Le President du Conseil

des Ministres, Lascar

Catargi.

100

INTERPELAREA

INTERPELAREA

DIN SENAT

DIN

SENAT.

D-l Şt. D. Grecianu (1). D-lor Senatori, astă-di, după regulile admise, Senatul se ocupă cu indigenate, petiţiuni şi alte
"asemenea lucrări importante. Dar, aşteptam şi ei o gi când
se pot întreţine acest Onor. Senat asupra unei cestiuni care
de și pote nu ar avea importanţă aşa direct unilaterală ca
aceea a petiţiunilor şi indigenatelor, însă mi se pare că totuşi interes6ză şi dînsa 6re cum Ţara întrâgă.
Voiese să vorbesc de o lege pe care o avem în Codul nos-

tru de vre-o 18 ani. De la 1872 Martie.... avem

o lege prin

care se fix6ză definitiv cum să se figureze Armele României;
acea lege reproduce prin colori şi după nişte anume reguli
fixate printr'însa modul strict cum să fie figurate Armele
nostre, fără ca vre-o modificare să mai pâtă fi permisă după
capricii, gusturi saii alte aprecieri.
Blazonul este şi el intrat în usul statelor civilisate; el a
devenit astă-di o instituţiune şi la noi ca şi în tâtă lumea;
el se apreciază în de ajuns pentru ca să nu mai pâtă să
fie ertat meşteşugarilor acelora cari vopsesc Marca nâstră,
Emblema României, de a nu le observa cu respect și religiositate.
(1) Acâstă interpelare a fost făcută în anul 1890 ca să se atragă atențiunea Guvernului asupra Emblemelor ce Primăria îşi făcuse de curînd.
şi le fixase pe o placă mare în mijlocul Balconului fațadei sale.
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Şi dacă veţi crede D-vâstră, ca mine, că nu trebue să fie
ertate meşteşugarilor nişte |asemenea modificări în Stema
Țărei n6stre, apoi negreşit că încă mai puţin trebue să fie
ertate niște asemenea preschimbări autorităţilor nâstre constituite,

ori cari ar fi ele, ori când ele se servă de acest Scut
al Statului Român; ci din contră, când autorităţile nâstre le

întrebuinţâză, mai ales acolo legea pentru fixarea
a Armelor României trebue observată.

definitivă

Ei, dar cu t6te acestea am constatat cu regret'că abuzul
a început în acâstă materie de mult timp, pâte chiar de a
doua gi după promulgarea legei și că el a mers lerescând.
Din

causa

acâsta,

D-lor,

aş fi voit ca

din vreme

în

vreme

să se dea câte un strigăt de alarmă și să se pună capăt unui

asemenea răi.
Aş fi voit să se simtă de toţi şi să se ştie că abuzul
se face şi ast-fel să se găsâscă voci autorisate între noi cari

să-i pună stavila necesară, strigând în glas mare: destul! Ei,
acâsta este sarcina ce-mi iai ei astă-di. Ţara n6stră când
în deplina ei suveranitate şi-a fixat Emblema sa, ea a ştiut
ce a făcut şi nu trebue ca Emblema aceea să se modifice
de ori-cine.
Forte adese-ori am observat, am vădut practicându-se de
acele greşeli în Scutul nostru şi am aruncat vina t6tă numai asupra acelor meșteșugari cari le-ai executat. Mi s'a

părut însă că de astă dată, ajunge! Mi s'a părut că ei trebue să fii acela care se încep să dati acest umil şi mic strigăt în faţa Senatului. Nu dâră cu scop ca să fac sgomot
saii ca să viii aci pentru a ataca pe cine-va. Nu! Nu este
acâsta intenţiunea mea. Voința mea nu este câtuşi de puţin
de a aţiţa pasiunile saii de a arăta zel, nici ştiinţă în arta
eraldică. Aci este vorba, D-lor, că Armele României nu se
întrebuinţâză în tot-Wa-una şi în tot locul de către autorită-

țile nostre în forma lor cea legală.
D-l Vice-președinte, A. C. Brăiloiu. Acâsta are aerul unei
interpelări.
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D-l Și. D. Grecianu. Da, D-le Preşedinte, este interpelare;

căci ceea ce am să vă depun pe biuroul Senatului este subscris numai

de mine

singur.

Am

credut că este mai simplu

să iau calea acâsta și apoi, în urma interpelării, să rog pe
colegii mei să se asocieze şi D-lor la a mea părere. Iar peste
trei dile regulamentare ei voii fi gata şi va trebui să arăt
Guvernului ceea ce voesc, când voiii avea ondre ca să desvolt acâstă interpelare a mea.
D-l Vice-președinte, A. C. Brăiloiu. Dar desvoltarea să

o faceţi la timp, iar nu acum.
D-l Și. D. Grecianu. Nu pot să renunţ acum la onrea
îi susţinut de D-vâstră; nu pot să renunţ de
s'a. întîmplat; nu voii să atac Guvernul, voiă
minez Senatul, şi să nu-i iai atuncă mai mult
vă cer pe diua de astă-di.
|
Iată de ce este cestiunea: la Otelul Primăriei,

de a

a vă spunece
numai să lutimp de cât
chiar în faţa

Balconului Casei Oraşului, Armele Ţării n6stre nu sunt conforme legei, nu sunt esacte, şi mi s'a părut că a venit timpul să qic că nu e bine lucrul acesta.
Dacă avem Armeriile acestea, dacă le reproducem, (lasă
că mi se pare că nu pe balconul Primăriei ar trebui să

figureze Armele

Regatului întreg,

ci aiurea, în

multe

alte

locuri, dar acolo nu); însă, să nu intrăm de o cam dată în
acestă cestiune cu totul specială, ci dacă cu cuvînt saii

fără cuvînt sunt
mitate

cu

textul

acolo apoi cel puţin să fie ele în conforlegii

şi să fie corecte,

exacte.

Ei!

Nu

sunt

nici corecte nici exacte şi cum am mai dis, nu sunt nică la
locul lor.
Am atras atenţiunea D-lui Primar (1) asupra acestui fapt.
Am f6rte multă stimă pentru meritosul Primar al Capitalei,
şi nică odată nu am avut eii intenţiunea de a-i face un blam,
mai ales pentru un fapt ca cel de faţă. Dar în acâstă materie
este cu totul de altă natură cugetarea mea şi preocuparea
mea. Eii doresc ca cestiunea blazonului să fie preţuită cum
(1) Primarul

de atunci era reposatul

Protopopescu-Pache.
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se cuvine și săfie respectată, căci şi ea este importantă pentru
drepturile istorice şi naţionale ale Ţării nostre. Ei mă cred silit
să-mi fac acâstă datorie în faţa Senatului, pentru-că

numai

aci

este cercul puterilor mele ca representant, numai aci pot ei,
în mod valabil şi serios, să mă adresez către Guvern şi către
Țară; îmi fac deci datoria în cercul putinţelor mele şi cred
că nu mă veţi desaproba, căci nu vă cer mai mult de cât ca
să faceţi, ca atunci când se întrebuinţeză Armele Ţării n6stre,
ele să fie represintate cu t6tă exactitea; căci, de! Dacă şi noi
am intrat în concertul naţiunilor acelora cari vor să-şi aibă
asemenea Embleme ca t6te statele civilisate, apoi de ce neam depărta de la datoriile ce ne revin în urma acestui început?
De ce n'am primi de a ne supune la observarea unor anume
regule? Nu ar semăna nesupunerea acâsta întocmai ca şi
când am refusa de a admite cravata albă și fracul pentru a
asista la un bal saii la o masă de gală?
Acestea sunt lucruri cari nu supără pe nimeni, dar sunt
admise şi. trebue să le primim şi noi ca toţi.
Aşa dar, D-lor, pentru acest mic lucru am supărat pe Onor.
Senat; nu cred că am fost, lung, pentru că nici nu am ei
puterea acesta; dar dacă voiii fi fost, apoi -vă cer ertare,
D-le Preşedinte, și vă supun aceste note scrise atât pentru

a semnala către D-l Prim-Ministru partea din lege care este
lovită prin ecuisonul de pe balconul Primăriei, cât şi pentru
a-i atrage atenţiunea prin observaţiunile mele din aceste note,
pe cari v& rog să le comunicaţi Guvernului sub forma re:

gulamentară de interpelare, căci cred că Guvernul va pune

la cale ca să se modifice acele Arme de la Otelul comunal
şi chiar va lua măsuri ca autorităţile să aibă ochii, în viitor
mai bine deschişi, ca Armeriile nâstre să nu se mai metamorfoseze.
Dacă

îmi

permiteţi,

vi le spun acele

note.

D-l Al. Florescu. Negreşit, căcă trebue să avem
noştinţă.

şi noi cu-
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D-l ȘI. D. Grecianu. Veţi avea cunoștință de ele prin Monitor. M'am temut de a părea pedant şi pentru aceea nu
vi le-am citit astă-gi, așteptând să vină giua înterpelării,
pentru a vă întreţine atunci pe larg de întrâga cestiune,
fără a vă distrage astă-qi de la lucrările ce avem la ordi-

nea dilei.
D-l Vice-președinte A. C. Brăiloiu. Depuneţi la biuroă in-

terpelarea D-vâstră şi se va comunica Guvernului.
D-l P. Grădișteanu. Să atrageţi atenţiunea, D-le Preşedinte,
că şi aci în Senat Armele Ţării sunt inexacte.
Ce caută femeea acolo pe Armele Ţării?
Voci. Ordinea gilei.
D-l Vice-preşedinte, A. C. Brăiloiu. Trecem la ordinea dilei.
Astă-gi avem indigenate.

Şedinţa

din 16 Februarie,

1890;

-Monit. No. 41, pag. 327).

D. Preşedinte, N. Kreţuleseu.
D-l Şt. D. Grecianu are cuvîntul spre a-şi desvolta interpearea

adresată

D-lui

Ministru

de

Interne,

care

este

pre-

sinte.
!
D-l Și. D. Grecianu (se urcă la tribună). Domnilor Senatori, interpelarea pe care am avut onsrea so anunţ Guvernului şi D-vâstră încă de acum 4—5 dile, precum ştiţi fârte
bine, se atinge de legea care regul6ză şi fix6ză Scutul
sai
Armele "Ţării n6stre într'un mod clar şi invariabil încă
din
anul 1872, şi care lege stă în Codul nostru. Acest proiect
de lege de acum 18 ani a fixat într'un mod definitiv acest
Scut, care negreșit că era vechii, era tradiționalul Scut al
Ţării nâstre, dar el până atunci nu-și luase o sancţiune definitivă.

Proiectul

de lege de la 1872 glăsuesce

ast-fel:
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ROMÂNIEI

(Textul legei din 8 Martie
1872, promulgatăla 11 Martie

1872).
ART.

DIN

(Călcările legii din Martie
1872 şi a regulelor
dice). (1).

artei eral-

1]. Armele României se

fixeză prăcum urmâză.
ART. 8.

Alin. 3.

Scutul

se împarte

în 4 secţiuni prin două linii
încrucişate 'la -mijloc.
In întâia secţiune din drepta
de sus, pe albastru, figurâză

Aquila Română cu capul spre
aripa drâtpă, cu o Cruce în gură,
cu Cor6na domnâscă, Sabia şi
Toiagul,

simbolele

Scutul se împarte în 4 secţiuni prin două linii aurite (2)
“încrucişate la mijloc.
1» secţiune, drâptă, sus, pe

argint alb (5), figur6ză Aquila
de aur (4) fără S6re (5), tar
câmpul (6) are hașuri orizontale învisibile ca şi aurul.

Principatu-

lui 'Ţârii Românesci, tote de
aur. În drâpta Aquilei sus un

S6re mişcând

(mouvant),

ase-

menea de aur.
La a doua secţiune din stânga
de sus, pe roşu, figurâză capul
de Bour cu o Stea cu şâse raze
între e6rne, simbolul Principatului Moldovei, tâte de aur.

(1) Aceste

călcări figuraii

tral al Primăriei

atunci

pe

20 secţiune, stânga, sus pe.
argint alb (7) tigureză capul de
Bour fără Stea, fără Lună (8),
de aur.

Marca

Ţării ce se afla pe balconul

din Bucuresci, (2) Sublinierile

indică

cen-

călcările de lege. —

Legea nu conţine asemenea linii aurite. (3) Pe albastru dice legea. (4) Aur
peste argint nu este admisibil în arta eraldică. (5) Lipsa S6relui este con-

tra legei. (6) Hașurile orizontale nu aii valGrea coldrei albastre pe cât
timp secţiunea vecină este figurată nâgră fără haşuri, ceea ce produce confusiune. (7) Legea dice pe roşu, iar nu pe argint.
(8) Suprimarea acâsta
este contrarie legei,
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Bourului

sus

DIN

o

3% secţiune, drâpta, jos, pe
argint alb (1) figureză Leul

Lunămiș când (mouvant), asemenea
In a
de jos,
ridicat

de aur.
treia secţiune din dr6pta
pe roșu, figurâză Leul
coronat, e6da furcată

(turch6e),

cu o Stea

cu

de aur fără Stea (2).

şâse

raze între picidre și eşind din„io Cor6nă de Ban, tâte de
aur; simbolul Banatului Craiovei.
In a patra secţiune din stânga
de jos, pe albastru, figurâză doi
Deltini, cap la cap şi codele de-

4 secţiune, stânga, jos, pe
argini alb (3) figurâză Delfinii

părtate în sus, cari sunt simbo-

lul "Ț&rmurilor
tote de aur.

Mârei

SENAT

Negre,

(4),

aur

de

are hașuri

sar

câmpul

orizontale

învisi-

bile ca şi aur (ceea-ce pare a
pretinde că ar fi câmpul albastru,).
Insă în realitate câteşi patru

câmpurile sunt de argint tăiate

Pe Scut va fi Cor6na Regală.
ART.

3. In mijlocul Scutului

României figurâză Scutul Măriei Sale Domnitorului, seartelat, având în secţiunea întâia

sus din drâpta şi în cea de
jos din stânga, alb (argent), iar
în cea din stânga de sus şi în
(1) Legea

cere

să fie.pe roşu

prin două linii de aur încrucișate şi Scutul este bordat de
aur împrejur peste tot (5).

Pe Scut este Corâna Regală
peste tot. Deşi acest Scut este
figurat esact şi regulat, dar are

viciul de a fi singur colorat și
visibil adică neconform cu Scu-

tul principal, ceea ce nu
“permis

de

regulele

este

ştiinţei

e-

raldice.

iar nu pe argint. (2) Aur

peste argint

este

neadmisibil în eraldică. A suprima Steaua este a nu fi conform cu legea.
(3) Argint peste aur, adică metal peste metal este o gravă greşală. (4) A

borda

Scutul

este a inventa,

mic, vegi legea. (5) Corâna

căci

Scutul

României

Regală este necorectă.

nu

este brodat

cu ni-

INTERPELAREA

cea din dreâpta de jos negru,
(sable).
Scutul României are suporţi
doi Lei de coldre naturală,
privind Scutul, şi cu câdele
trecând între picidre; simbolul
Daciei.
ART. 4. Sub suporţi este aşedată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu, pe care este scris
cu aur Devisa familiei Hohenzollern: «Nihil sine Deo».
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Suporţi doi Lei de aur (1)
ceea ce nu este nici nu pâte
fi simbolul Daciei.

Sub

suporţi este

5, Pavilionul

col6re

purpurie,

este

de

căptuşit

cu

hermină (cacom), având
supra Corâna Regală.
(s). Șt. D.

Acest

flori tâte de aur, şi sub ghir-

landa acesta, pe care sta Leii
şi chiar Scutul, este atârnat
eșarpa de argint cu inscripfiunea învisibilă de aur, iar
căptușala asemenea de argini
este de

aur

far

căptușala de argint, avend, de
asupra Corona Regală !6tă de

de a-

de lege sa

|

Pavilionul

au? cu caucul de argint în loc
de purpură (3).

Grecianu.

proiect

o

ghirlandă cu frunze, crăci şi

(2).
ART.

aşedată

promulgat la 11 Martie

1872. El

spune în amănunte cum fie-care coldre, fie-care tăietură saii
su-bîmpărţire a Scutului Român trebue să fie tot-d'odată hotăriîte ca să nu se mai smintâscă nici odată. Şi era necesar
de a se urma ast-fel pe atunci, fiind-că, negreşit, nu se ob(1) Leii Daciei sunt fixaţi prin legea din 11 Martie 1872 ca să fie îiguraţi în Scutul României cu aşa numitele colori naturale. Deci a-i colora cu
aur, care are altă semnificaţiune în eraldică, este a se depărta de la prescripţiunile legei. (2) Ghirlanda este o inovaţiune contra legei, iar inscrip-

țiunea devisei

este invisibilă, metal -peste. meta), este și o călcare a legei

ca și căptuşala eşarpei.

(3) Mantela

regală

sai pavilionul

figurat

de aur şi

căptuşit cu argint în loc de a fi de purpură roşie şi căptuşit cu blană de
cacom

este asemenea

o greşală mare

şi o călcare a legei tot atât de mare.
(5). Şt. D.

Grecianu.
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servase în trecut cu t6tă stricteţea şi atenţiunea

acest lucru.

Pâte că vor fi mai alunecat une-ori, fie particularii cari ai zu-

grăvit şi săpat saii reprodus greşit acesta Arme, fie alte pers6ne cari s'aii ocupat de Armele Ţării; dar cel puţin pentru
autorităţile Statului ele ar fi trebuit să rămână din anul 1872:
sacre și nestrămutate pentru tot-d'a-una.

Cu tâte acestea, am vădut cu regret că şi de atunci încâce.
une-ori

s'a cam

trecut

cu vederea,

ast-fel

că pe ici pe colea,

când s'a făcut o: reproducţiune a Armelor Statului Român,
s'a neglijat unele din detalii. Şi, vă rog, să credeţi că în acestă
materie, deși unora pote să nu le pară de mare importanţă

detaliile de cari vă voii vorbi, dar nu este de loc indiferent.

acesta, căci nu este o linie, o colâre, un semn cât de mic din
câte figurâză pe Scutul Patriei nâstre, care să nu îşi aibă

semnificaţiunea sa, sfinţenia sa pentru noi, fiind-că fie-care

din acele mică detalii consacră câte unul din drepturile istorice, tradiţionale ale Ţării n6stre, şi din acest punct de vedere sunt ele de fârte mare importanţă şi trebue cu toții
să
ținem mult ca să fie ele tâte observate în tocmai, Am văgut
cu toții adese-ori întrebuinţându-se, servindu-se la sigiliile
şi la decoraţiunilor lor, întrun mod cam inconstient de Scutul
Român şi unele din autorităţile cărora nu li s'ar fi convenit
în tocmai; dar fiiind-că asemenea neregularități p6te că nu
sar în ochii publicului, de aceea cu toţii am cregdut până

astă-gi că nu este încă timpul de a pune

termen la acest

abuz şi nică chiar de a face observaţiuni. De astă-dată însă
un noi fapt s'a întâmplat; şi dacă am credut bine de a atrage
chiar atenţiunea Senatului, n'a fost din alt punct de vedere
de cât din acela că, chiar la Primăria Capitalei n6stre, am
vădut că se pusese pe balcon Scutul nostru greşit! Greşelile
pe

acel

Scut

într'adevăr

sunt

multe;

dar

ei

pentru

acele

greșeli nu invinuese Guvernul, nici Primăria, căci aceste lu.
cruri nu sunt așa de seri6se în cât să acuz eii că ar fi avut
intenţiune cine-va ca să le facă înadins.
De sigur că lucrătorii ignoranţi sunt singuri vinovaţi, inconstienţi de t6te acele modificări. Insă totuşi este bine ca;
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dacă chiar nişte meșteșugari vulgari se ocupă de aceste Embleme naţionale preţise, să fie şi dînşii mai strict observatori şi mai serios siliți de către puterile Statului ca nici o
atingere,

nică

o modificare,

fie ea

cât de

mică, să nu se facă

la acâstă Emblemă a României, sai cel puţin ca de aci înainte
să nu se mai facă.
Domnilor, n'am dat citire, în şedinţa precedentă când am
anunţat interpelarea mea, acelor greşeli ce le-am văqut pe
Scut şi pe cari vi le-am adus la cunoştinţă astă-qi; dar astădată voii da o repede citire a modificărilor acelui Scut, cum
el figur6ză pe balconul Primăriei, pentru ca să puteţi aprecia şi D-vstră şi pentru-că negreşit ait să apară în Monitor.
Iată-le: Inăuntrul Scutului, unde erai atributele, adică: Emblema Moldovei, a Munteniei, a Olteniei şi Emblema cea de
a 4-a a Gurilor Dunării sau a Ţărmurilor Mărei-Negre, nu
eraii (dte aceste atribute representate cu colorile cele din
legea din 1872, ci chiar Scutul era împărţit într'alt mod! Apoi
i se punea aur unde nu trebuia; i se punea coloră acolo
unde, după lege nu avea nici de cum; Scutul era vopsit
cu un argint peste tot!
Ca să eşim pe urmă din năuntrul Scutului, care e partea
principală, şi să luăm în privire modificările d'imprejurul lui:
acei doi Lei, cari ceea-ce ştiţi cu toţii, sunt de colre naturală, în dr6pta şi în stânga şi susţin Scutul, în loc să fie
ei aşa cum sunt, adică cu tradiționala lor col6re naturală,
erai

de

aur,

în contra

legei!

Pe lângă acestea, în loc să repauseze Leii pe Deviza care
p6rtă inscripţia familiei de Hohenzollern, ei repausă pe o
ramură cu nişte îrunze cari nu sunt nici de cum în legea
Armeriilor n6stre; şi mai la vale, cu alte colori asemenea
“cu totul străine de lege, venia acea panglică depărtată, care
nu avea nici de cum locul săi acolo unde sunt înscrise cuvintele: «Nihil sine Deo». Apoi peste tâtă Pajera acesta, mai

venia mantaua sai pavilionul, care înconjâră ca o Emblemă
a regalității întregul Scut.
”
:
Mantaua acâsta

asemenea, în loc să fie ea cu colorile Ar.
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moriale eraldice, adică roșie purpurie pe din afară, ea era
representată de aur, ceea-ce e un lucru strigător în arta şi în
ştiinţa eraldică, şi pe dinăuntru, în loc de a fi cu blană de

hermină (eacom), era argintuită!

T6te acestea, D-lor, nu voiă gice mai mult de cât că, erati
o metamoriosare complectă a Scutului, şi, prin urmare a
legei.
„Şi de aceea pe de o parte, din causă că mie mi se părea

că nu prea era locul Scutului Guvernului nostru central de

a figura pe balconul Comunei Bucuresci, iar pe de altă parte
fiind-că era representat intr'un mod cu totul strein de lege,
am credut că e bine să atrag atenţiunea Guvernului asupra
acestui fapt; căci, D-lor Senatori, dacă eii am făcut aci acâstă
umilă interpelare, am făcut-o nu ca polemică vis-ă-vis de
Consiliul

comunal

sai

vis-ă-vis

de

Guvern,

ci ca

să

atrag

atenţiunea Guvernului asupra acestei cestiuni.
N'am făcut acâstă interpelare nici pentru a învinui
D-l

Primar,

căci

chiar

dacă

D-sa

nu

ar fi dat

nici

o

pe

aten-

țiune acestui lucru şi n'ar fi avut el loc de cât. din vre-o
scăpare din vedere, tot nu ar fi din partea D-sale vre-o
vină,

mai

cu

s6mă că

D-l

Primara

avut

bunătatea,

în urmă

de diua anunţării din parte-mi a acestei interpelări, de a-şi
lua acel Scut de acolo de pe balconul din faţada Otelului

comunal.

Am trecut chiar astă-di de dimin6ţă pe acolo, ştiind că e
pusă interpelarea mea la ordinea gilei, şi am văgut că Scutul nu mai e acolo; şi sunt încredinţat că D-l Primar nu a

tăcut acâsta pentru a nu mai avea loc interpelarea mea, ci
pentru-că şi. D-sa recunâsce că lucrul nu era la locul săi.
Așa dar, Domnilor, cum vedeţi, motivul pentru care am
făcut acâstă interpelare a fost ca pe de o parte să nu se
mai ţină acel Scut greşit la Primărie şi ca pe viitor, ori de
câte-ori şi ori unde s'ar mai face Scutul Ţării n6stre, să fie
tot-d'a-una observaţiune seri6să din partea autorităţilor n6stre, pentru ca greșeli să nu se mai pâtă strecura.

Cred că trebue,

pentru

prima

parte a interpelării mele,
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să m& mărginesc aci ca să aştept răspunsul Guvernului,
rezervându-mi negreşit dreptul care mi-l acordă regulamentul ca să iai replica după ce D-l Ministru va răspunde şi
să chibzuesc atunci dacă mai e nevoe să fac sait nu o mo-

țiune, ast-fel cum se prevede în regulamentul acestui Onor.
Senat, pentru fie-care incident la sfârşitul lui.
Rog dar pe D-l Ministru să bine-voiască ca pe de o parte

să facă ca chiar dacă s'ar mai pune ca decorație la Primăria

Capitalei

veri-un

Scut

al Statului

întreg,

al Guvernului

central, care de altmintrelea pote că nu și-ar avea locul
acolo, să nu se mai pună el şi atunci tot ca astă dată greşit, şi aş mai dori ca, oride câte ori sar mai pune Scuturi în
altă parte, să fie o privighere mai seri6să din partea Guvernului,

fie prin

proiect

de

lege, fie prin măsuri

mai

seri6-

se, ca să nu se mai lase asemenea lucrări cari negreşit sunt
de atâta mare importanţă pentru noi şi pentru drepturile
n6stre

naţionale,

să nu

se mai

tisani de al treilea ordin

lase, dic, pe

mâna

unor

ar-

ca aceia cari de multe ori vin ia

licitaţiuni şi lasă preţurile mai eftine, dar în schimb fac lucrările n6stre f6rte prâste, să nu se mai abandone pe asemenea mâini asemenea reproduceri ale Emblemelor Statului Român.

De o cam dată mă mărginesc aci și aştept răspunsul D-lui
Ministru.
|
|
|
D-l Președinte al Consiliului, General G. Manu. Domnilor
Senatori, interpelarea D-lui Grecianu ar fi putut s'o întinqă

D-sa la o altă cestiune legată cu cestiunea Armelor, care e
în aceeași neregulă, ca şi cestiunea

«Armelor»;

ar fi putut,

die, să o întingă în privința «Stâgurilor» cari se întrebuinț&ză la diferite ocasiuni solemne.
In adevăr, am observat cu regret că chiar autorităţile n6stre constituite nu-'și daii sâmă de obligaţiunea care o ait
de a respecta

Colorile

şi Armele, aşa cum sunt ele coprinse

în legea care a stabilit acest lucru.
Aţi observat, negreșit, multe St&guri chiar pe la Ministere
cari purtau colorile aşedgate în mod eronat.
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Ştiţi că după lege, col6rea albastră trebue să fie pusă la
b&ţul Stegului şi cele-l-alte colori alături şi am observat că
multe St6guri sunt puse aşa în cât câte trele colorile vin şi
se r6zimă de băț, fără ca să represinte așa cum trebue colorile nostre,

Ei bine, aceeași erdre o constată D-l Grecianu în privinţa
Armelor Țerei şi. observaţiunea D-sale e forte fondată, dacă
se reduce în a exprima regretul că autorităţile nâstre nu
cunosc bine Armele şi Colorile nâstre ca să le aplice cum se
cuvine.
Acum, trecând de la observaţiunea generală la casul special

care

a făcut

obiectul

„clar şi eii în numele
abuz6ză,

de

către

interpelărei

Guvernului

D-sale,

că mi

trebue

se pare

să

de-

că se cam

diferitele autorităţi constituite, de întrebu”

ințarea «Armelor ȚŢă&rii>. cArmele» nu se cuvine casă se
pună la ori-ce local; <Armele» nu se pot pune de cât la localuri anume determinate ale Statului; aşa mi se pare că nu
se cuvine ca să se pună cArmele Ţării» la localul Primăriei.
Primăriile ai «Armele» lor speciale.
Bucurescii ştiţi, pe de o parte, că are «Armele» lui; prin
urmare,

acele

<Arme»

ale

sale

trebue

să

şile

pună,

iar nn

«Armele Ţării»
In privinţa acâsta se cam uzase la noi de o latitudine
torte mare şi fie-care autoritate se credea în drept să pună
«Armele Ţării».
Se dice că am putea trece cu vederea peste acestea.
În tot casul însă, dacă se servesce «cu Armele 'Ţării», trebue cel puţin să le pună corect, conform legei.
Şi f6rte bine a observat D-l Şt. D. Grecianu că Primăria

Bucuresci, care a voit să pună Armele Țării, nu
măcar

exact.

lucru, am

Şi când D-l Şt. Grecianu,

atras

atenţiunea D-lui

Primar,

mi-a

le-a pus

vorbit de acest

şi D-l Primar

cum

"vedeți, a fost numai de cât gata să îndrepteze lucrul, trăgând
de la vedere Armele ca să le rectifice așa cum prescrie
legea.

Prin urmare, în: privinţa acestei cestiuni, va fi satisfăcut
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găsi de cuviinţă să pună

«Armele Ţării», iar nu pe ale sale, cel puţin are să le pună
corect.
Acum fiind-că D-l Grecianu mi-a atras atenţiunea că nu
este numai în Bucuresci asemenea lucru, ci în genere, în
16tă "Țara, eu cred că acâsta arputea face obiectul unei circulări ce aş adresa-o către diferitele autorităţi, prin care să
le atrag atenţiunea cum trebue să fie «Armele Ţării»şi cum
că par putea să fie întrebuințate de cât la localurile publice
ale Statului.
Cred că cu acâsta am satisfăcut pe D-l Şt. Grecianu.
D-l Șt. D. Grecianu. D-lor Senatori, încep prin a vă arăta că
aceste «Arme» despre cari cu fericire văd şi pe D-l Preşedinte al Consiliului că arată tot atât de mare căldură cât
şi mine pentru ca ele să fie observate, urmâză să fie de aci
înainte cu seriositate şi iubire respectate de noi toţi, căci
ele reproduc prin Embleme trecutul glorios al Națiunii n6stre; Asemenea mă simt dator să mai declar D-lui PrimMinistru că-i mulţumesc fârte serios şi forte adânc pentru
cele
ui

ce

a dis

regretat

şi că
fost

fiind representant,
de

atunci

al

eii recunose

Senator,

D-l

astă-qi
I6n

Manu,

al Ilfovului, împreună

Vâlcei,

D-l

Senatori, de cari nu-mi

Nicolae

mai aduc

cu mine parte din Comisiunea

în D-sa

pe

care

acum

cu

Lahovari,

fiul

ace-

18

ani,

representantul
şi

cu

alţi

doi

aminte, a făcut împreună

carea dat

atunci, în anul 1872,

legea Armelor României aşa precum există astă-di. Acea Comisiune a cercetat cestiunea cu de-amănuntul multă vreme
înmulte şedinţe; ea a consultat de mai multe ori Senatul
şi în cele din urmă a convenit, în urma
acelor studii
seri6se, că acestea şi nu altele să fie definitivele «Arme ale
Ţării.»

Ori-care din D-vâstră veţi voi a cere dosarele de la Senat
şi de la Cameră din anii aceia, vă veţi încredința că acâstă
lucrare a Senatului a fost fârte seri6să, şi aş putea adăoga
că ea a fost lăudată şi apreciată de cei competinţi şi pote
chiar şi de streini.
Eraldica.

— Şt. D. Grecianu.
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Scutul nostru de astă-gi. represintă întreg complexul istoric al Țării n6stre cu t6te provinciile din cari ea se compune.

Și dacă acâstă îc6nă eraldică există astă-qi ast-fel repre-

sintată şi înscrisă în Corpul de legi al nostru, acâsta se datoresce de noi şi regretatului I6n Manu, părintele D-lui Preşedinte al Consiliului. Pentru:aceea dar eă îmi fac datoria,
D-lor, de a mulţumi adi D-lui Preşedinte al Consiliului pentru că-l văd că se unesce la părerea mea de a se respecta
acest sacru odor naţional.
|
Insă

aci, D-lor,

mai

am

încă

ceva de

dis;

şi aci m'a încu-

ragiat tot, D-l Preşedinte al Consiliului, făgăduind că va
face
pe la tâte autorităţile constituite din Ţară ordine circular
e
pentru a se regula usul Armelor Guvernului central în
mod
mai regulat şi cuviincios, iar nu după părerea fie-căruia ca
până acum.
Ei bine, D-le Preşedinte al Consiliului, dacă faceţi asemene
a
circulare, eă aș crede că:mi fac datoria de la acâstă
tribună
rugându-vă să faceţi ceva mai mult, să faceţi ca Armele
să fie
în "Ţara acâsta fixe, nu numai pentru Stat, ci să
fie fixe şi
pentru alte autorităţi fârte însemnate.
Aţi dis: «Capitala își are Armele sale». Ei! 'Pocmai
Capitala
«Armele sale» fixe nu le are. Până acum Bucurescii
nu îşi
are Armele sale, cum s'ar cuveni a leavea.
Are o pecetie,
are o Emblemă pe acestă pecetie, dar nu este
definitivă, nică

votaţă

în

tâtă

regula,

cum

ar

trebui

să fie, şi nică

nu

sunt

acelea «Arme»; căci declar în numele artei
eraldice, că nu
se îac Armele așa cum sunt cele de astă-gi
ale Primăriei;
acelea s6mănă a nişte mici modele de desemn
tăcute de copiă
cari abia învaţă a mânui creionul,
De aceea, D-l Primar de Bucuresci Şi nu numai
D-l Pake
Protopopescu, dar şi repausatul I. Câmpineanu
aii recunoscut,
acest adevăr şi aii instituit o Comisiune din care
am făcut
şi eă parte; dar acea Comisiune n'a avut destulă
viaţă pentru a termina lucrarea; astă-gi actualul D-l Primar
a reînoit
şi D-sa acest apel al predecesorului săă I.
Câmpineanu; a
chemat pe D-l Sturdza, pe D-l Hâjdei, pe
D-l Tocilescu şi
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alţii, şi pe mine, şi suntem chiar ocupați întru elaborarea
unui proiect de Arme definitive pentru Capitală.
Ar fi bine dar, pentru-că acâstă impulsiune este dată de
către Primarul Capitalei, să faceţi D-v6âstră ca și cele-l-alte
comune urbane şi rurale chiar să îşi aibă Armele lor; pentru-că nu' este corect ca acele corpuri constituite, cari sunt
corpuri elective, cari ait fie-care un fel de mic parlament al
lor,

să

nu

caute

a vedea cari le sunt tradiţiunile,

cari le este

partea istorică şi să nu îşi facă fie-care din ele ecuisonul ei,
iar nu să pună Scutul Statului ca o pecetie a sa.
Ac6sta de sigur, nu este o vină aşa de mare în cât să merite

a se

ţăia

provenită
mente

pentru

capul,

cum

se dice;

de acolo, că până

este

acum

n'am

comunale, nici judeţene, precum

ca să fi venit timpul

însă o neregularitate

avut

n'am

aceste

parla-

avut nici Sinod,

să își facă fie-care Armele

se-

parat.

De aceea astă-di vedem că şi Sfintele Eparhii Episcopale,
în număr de opt, îşi ai Armele lor făcute după capriciul meşteşugarilor pecetari pe cari le şi schimbă adesea de la un
Episcop la altul.
FĂ bine, astă-di avem Sfintul Sinod, parlamentul eclesiastie,
avem parlamente judeţene, comunale, şi cred că este timpul
ca fie-care

din

ele

să

îşi facă

Armele

ei

stabile,

definitive,

ca ast-fel să intrăm şi noi în concertul lumei civilisate, să începem în fine a lua viaţă.
Prin

urmare,

cum

vedeţi, cestiunea este mai seri6să de cât

pare la prima vedere, şi ar fi bine ca Onor. Guvern să chibzuiască asupra acestei materii şi să vadă dacă nu este bine
ca, fie prin o Comisiune la început, şi apoi printr'un proiect
de lege, fie prin ori-care alt mijloc, să seziseze Corpurile
legiuit6re, spre a dota fie-care autoritate în parte cu Armele
sale speciale şi proprii, ca în alte state europene.
Acum, dacă mă veţi întreba, dar judeţele n6stre n'au ele
Arme?

Ră&spundând

la o asemenea

întrebare,

ar fi să

mă

întind cu critica acesta şi să merg prea departe; dar totuşi
pote că nu este bine să părăsesc tribuna acâsta fără să a-
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ting şi acâstă cestiune; am spus în trecăt părerea mea despre Scuturile Comunelor, despre ale Mitropoliilor şi Episcopiilor ; voii gice un cuvînt și despre ale judeţelor Ţării n6stre, şi pentru a fi mai lesne înţeles, nu voii merge prea
departe, ci voii lua exemplul care se pâte vedea chiar la
Camera

Deputaţilor,

unde

Emblemele

bătrâne cunoscute

ale

tutulor Districtelor se găsesc reproduse împrejurul tavanului, nu după cum s'ar cuveni într'un local naţional de aşa
mare

însemnătate,

cum

este

salonul

Camerii

surore,

ci cu

disprețul complect al celor mai elementare reguli armoriale
şi după placul 'sait fantasia celui d'întâii văpsitor venit.
Nu vă ridicați, Domnilor, privirile spre tavanul acestei
săli a Senatului. Aici nu se află Măreile sai: Stemele județelor n6stre reproduse ca la Camera suroră, căci localul
acesta

de

aici

este

al Universităţii,

iar

nu

al

nostru;

dar

când vom avea și noi palatul nostru legislativ, pentru care
suntem chiar chemaţi a ne rosti pe curînd, vă asigur că
riscăm să vedem pe acel edificii Judeţele României pe tavan reproduse tot aşa de greşit precum le vedem.la palatul din dealul Mitropoliei astă-qi. Și să nu mi se răspundă
că acele greşeli lar fi făcute de cei vechi şi ignoranţi
pe
pereţii Camerii de la Mitropolie, căci vă pot da
și un alt
exemplu încă mai grav, încă mai neertat şi mai
strigător,
care se află pe un alt monument naţional încă mai
noii şi

mai

cu

mari

cheltueli

clădit

de

vre-o

patru

sai

cinci

ani;

voiesc a vă vorbi de frumâsa sală de bal a noului
Palat
Regal, pe tavanul căruia se găsesce de jur împrejur
Pajerile sai Măreile vechi ale districtelor. Ei bine, Domnilor
Senatori, când veţi privi cu atenţiune tâte acele ecuis6ne,
vă
veţi încredința că ele nu pot represinta, după ştiinţa
sai
arta blazonului, Embleme; căci ele alt nimic nu sâmănă
a

fi de cât modele

de desemn pentru copii. Pâte că noi ne-am

fi putut obicinui şi cu tâte acestea, așa precum se
află, dar
nu trebue să uităm că şi noi din di în di tot mai
mult începem a ne deştepta cu obiceiurile altor pop6re mai
deprinse
de cât noi cu aceste usanţe ale naţiunilor europene.
Nu trebue
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să uităm că aqi sai mâine pâte să primim şi noi în Ţară
şi în palatele n6stre mosafiri streini. Ei bine! In asemenea
casuri răi ar fi Gre să ne gândim că la întâmplare ca edificiile n6stre publice să fie visitate de curioşi, voiajori culţi
cari din depărtare aii audit despre pretenţiunile nâstre şi
cari cunosc lucrurile acestea, dacă noi nu le cunscem,
N'ar trebui Gre să ne temem că am putea da prilej unor
asemenea visitatori ai Ţării n6stre să cam sbâreâscă din
sprâncână? De ce să dăm noi, D-lor, loc la acâsta?
De aceea, vă rog să vedeţi că dacă mi-am permis să fur
timpul Senatului, acâsta a fost ca să vă atrag atenţiunea asupra multor neregularități cari merită o atenţiune din parte-ne, şi dacă credeţi ca mine şi D-vâstră, apoi să rugăm
pe D-i Ministru de Interne şi Prim-Ministru ca să facă, fie
prin proiecte de lege, fie prin aite moduri, adică chiar prin
ordine circulare pe cari şi ei le aprob, să iea măsuri gic, prin
judeţe şi să cheme comisiuni, ca de adi înainte să se dea
Gre-care atenţiune materii acesteia şi ast-fel să eşim şi noi
din acest haos, din acâstă stare de primitivitate care nu mai
este astă-di pentru noi. Şi dacă credeţi voii face o moţiune
în acest sens; sait dacă vă uniţi cu mine, voii cere să se
închidă

incidentul,

ar primi părerea
dormire,

cum

căci

mea,

a fost

că

m'aş

ca să

până

adi,

mulţumi

nu lase
căci

dacă

D-l

Ministra

acâstă cestiune în
se va

da

cu

acâsta

ade

către noi chiar o probă visibilă de voinţa sinceră ce avem
ca descentralisarea să devină din ce în ce mai mult o realitate în t6te ramurile unde ea pste fi bine-făcătâre în Ţara
n6stră.
D-l Preşedinte al Consiliului de Miniştri, General G. Manu.
D-lor după cum a cerut D-l Grecianu, eii voii lua în studiu
cestiunea,

căci

merită,

cum

a spus

D-sa,

atenţiunea,

şi vom

vedea cum vom face mai bine ca ideea D-sale să pâtă fi
pusă în practică.
D-l Vice-președinte C. I. Budişteanu. Declar incidentul închis,
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DARE

DE

Domnilor

SEAMĂ-RAPORT.

Colegi,

Am fost invitaţi de către D-l Preşedinte al Consiliului de
Miniștri şi Ministru de Interne, în Aprilie 1890 expirat, prin
adresele No. 5868, 5869 şi 5870, ca să formăm împreună o
Comisiune

de

trei

Membri,

cu

însărcinarea

de

a

studia

în

mod complect cestiunea ridicată în Onor. Senat la 10 şi
16 Februarie acel an, printr'o interpelare făcută cu scopul
de a se pune capăt actualei neobservări a Legei din 1872,
asupra Armelor României.
ME

simt

f6rte

măgulit, Domnilor

Colegi,

mai

ales

că

acea

interpelare a fost ridicată de mine în Senat, văgând că D-l
Prim-Ministru (1) a găsit cu cale ca să vă numâscă chiar pe
Domniile-vâstre doi (2) într'acâstă Comisiune şi că D-sa a
dat acâstă însărcinare delicată în mâinile a doi Profesori
Universitară, experimentați şi lăudaţi, care veţi putea aduce
în acest studii cunoştinţele ce aveţi pentru a ajuta slabele
mele mijlâce.
A
Aceea ce se vede că ar dori Guvernul să afle prin lucra-

rea n6stră, este faptul

dacă

Mărcele Judeţelor, Comunelor,

(1) D-l General Gheorghe Manu.
(2) V. A. Urechia și Grigore G. Tocilescu,
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așa cum

ai fost în vechime

se văd

purtându-se

ele as-

regulate sai nu, fiind

timpul

acum d'a se fixa și ele printr'o lege definitiv, precum s'a
fixat în 1872 şi Stema Statului însuși. Cu acâstă oesiune ni
s'a cerut

să opinăm,

cum ar fi mai înemerit

de

a se

da tutu-

ror sus diselor Arme saii Steme formele strict cerute de ştiinţa Blazonului, întru cât ele n'ar fi corespungătâre regulelor eraldice în felul cum se văd reprezintate în diua de
astă-di. Am mai fost pe de altă parte invitaţi a ne pronunţa,
daca are dreptul de a se servi de Stemele Statului ori-care
altă autoritate care nu relevă direct de la el, fie ca sigilii,
fie ca etichetă.
Scopul evident este de a se alcătui de Guvern legi şi regulamente, pentru ca Autorităţile să le păzâscă în viitor şi să
facă a se păstra neschimbate Armeriele care se vor fixa
pentru fie-care dintre ele.
Ă
Ar mai dori Guvenul, ca noi să ne ocupăm în acelaşi timp
şi cu studiul colorilor Drapelelor; însă în acâstă privinţă nu
ne explică dorinţa anume ce are şi ce cere el de la acâstă
Comisiune să facă.

Noi de la început n'am ezitat, ci am acceptat bucuros însăr-

cinarea cu care ne-a onorat Guvernul.
Îndată în unanimitate am intrat în lucrare.

Ne-am

con-

stituit în Comisiune alegând pe cel mai în vîrstă, pe D-l Ştefan
D.

Grecianu,

Preşedinte, şi pecel mai tînăr,
pe D-l Grigore G.

Tocilescu, Secretar.
Şedinţele n6stre le-am ţinut în tot timpul chiar aică în 10calul secretariatului Inaltului Senat, unde am ţinut şi mica
n6stră cancelarie.
Pentru a corespunde misiunei ce am primit, am căutat
cărţi şi acte, şi chiar de la primele întruniri, am îzntrat în
corespodenţă cu Prea S-tele Mitropolii şi Episcopii aie nostre,
pentru a le ruga să ne împărtăşască ceea ce ele ar fi pose.
- dând şi ar fi cunoscând despre Emblemele, Stemele şi Do-

cumentele

Eparhielor lor respective. Asemenea Comisiunea

a căutat prin biblioteci, autori

și

documente

istoricul

Ste-
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Capitalelor,

ale

Ju-

deţelor şi altele. Tot de odată a scris Comisiunea, prin Consiliul de Ministri, la Legaţiunele Române din Austria, Franţa
şi Prusia ca să le ceară informaţiuni precise, ca de la niște
state vechi şi organisate chiar din timpii stabilirei Blazonului şi regulelor lui în Europa, pentru ca să bine-voiască
să ne vie în ajutor cu experienţa, cu legile şi cu regulele
ce au.
De şi a avut Gre-care întârziere sosirea rînd pe rînd a răspunsurilor cerute de noi, însă în intervalele acelea ne-am
interesat şi am studiat cu colegul nostru, D-l V. A. Urechia,
erudita D-sale lucrare asupra sigiliilor vechi din România,
lucrare pe care ne-a comunicat-o cu raportul următor la Ianuarie 1891.
Domnilor
După

cererea

Membri

D-vâstre,

am

şi Colegi,
ondre

a vă

aduce

mica

mea

contribuţie la lucrarea cu care suntem însăreinaţi, prin studiul ce anexez aci. Veţi bine-voi a observa, cetind acest
studiă că, dacă el vă aduce informaţiuni noui şi observaiuni aprâpe complecte cât privește Armele «Principatelor»,
nu ajunge la acelaşi resultat cu referinţă la Mărcile Judeţelor. Până acum sub-semnatul nu posedă documente de cât
pentru un număr relativ restrâns din ele. Pentru ca să pâtă
“Comisiunea îmbrăţişa totalitatea lucrării, va trebui să cerem
de la Archiva Statului informaţiuni despre Judeţele ce lipsese în studiul de faţă. Ar fi fost dispus sub-semnatul a complecta însuşi lucrarea sa, dar Archiva Statului va lucra mult
mai iute, ea neavând a se supune la dificultăţile ce caută să
întîmpine un particular, care lucrâză în sînul ei.
Autoritatea incontestabilă de care se bucură scumpul nostru Președinte, D-l Ştef. D. Grecianu, în materie de Sfragistică şi Eraldică, va asigura lucrărei mele îndreptările dorite şi deplin succes Comisiunii n6stre.
Primiţi, Domnilor Colegi, încredințarea deosebitei mele
.consideraţiuni.
(semnat) V. A. Vrechia.
1891, Ianuarie.

Bucuresci,
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Instructiv: lucrare a Onor. D-l V. A. Urechia, ori cât de
mică îi place D-sale în modestia sa să o numească, şi, de şi
ea atinge numai Sigilele diverse după vremi ale Voevodatelor n6stre

iar

nu

şi

Eraldica,

lipsindu-i

Mărcile

tuturor

Judeţelor în special, totuşi însă chiar aşa pe cât este ea
deja făcută de D-sa, este de dorit ca să se imprime şi să
se dea publicităţii, ca să pâtă servi Istoriei Sigilografiei sau
Stragisticei, adică ştiinţei aceleia care astă-di este şi ea atât
de mult cultivată în Europa şi atât de întârziată la noi, în
cât suntem consideraţi ca o ţară abia de eri născută pe terenul istoric.
Nu pâte fi îndoială că, de când avem şi noi în Bucuresci
o Archivă

daca

Generală (1) a Principatelor-Unite Moldo-Române,

de atunci s'ar fi publicat qi cu di

documentele

din-

tr'însa, publicul nostru astă-gi s'ar fi aflat în cunoştinţă de
multe secrete istorice doveditâre despre nobilul nostru trecut,
secrete cari se ignor6ză de noi astă-gi şi pote se vor și perde
cu totul chiar pentru urmașii noştri.
O lucrare ca acâsta nu este prin putinţă, precum pari a
crede, D-le Coleg, şi precum ne îndemnezi D-ta să o efectuăm noi acești trei membri din Comisiunea de faţă. Nu am
putea să o facem noi nici iute, precum am dori astă-di, nici
cu încetul şi complect precum ar fi mai de dorit ca să fie
efectuată.
Numai Archiva Statului o va putea face bine şi în perfecţiune.
Deci, nimeni fără o asemenea prealabilă lucrare pregătii6re şi seri6să dată publicităţii, nu va putea ghici conţinutul actelor unei archive din care mare parte sunt încă necitite de nimeni.
Nu se pâte nici bănui mulţimea comorilor ce conţine Archiva Română până ce nu se va fi publicat și studiat.

Este negreşit fârte regretabil acâsta ce suferim noi de un

(1) Avem archivă de când s'a întrunit la Bucuresei documentele Moldovei în anul 1863 în unul şi acelaş local cu cele din Ţara Românssc
ă.
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timp îndelungat. VE voii da un exemplu chiar asupra cestiuniă de față: La anul 1882, a primit Ministrul nostru al
Afacerilor Streine, de la «Legaţiunea Imperială Rusă din
«Bucuresci, o comunicare prin care îi spunea că Direcţiunea
«Archivelor din Moscva a întreprins o publicaţiune, având
«de obiect reproducţiunea vechilor Sigiliuri ale Statului Rus,
«şi cu acâsta va putea să procure noţiuni interesante pri«vitbre Ja studiul Sigilografiei sai Sfragisticei, şi Comisiu«nea însărcinată cu acâstă lucrare are intenţiunea să con«sacre o parte a opului acestuia şi pentru Sigiliile celor«l-alte state europene, precum şi legilor, regulamentelor şi
«obiceiurilor privitâre la aplicarea lor.
«Find dar că Legaţiunea Imperială Rusă de aici, râgă pe

«Guvernul

Român, să procure şi dînsul din partea lui no-

«<țiunile complecte cari privesc la Sigiliul noului nostru Re«gat, atât sub punctul de vedere istorie cât şi sub punctul
«de vedere al formei sale actuale, de aceea D-l Ministru» nostru de atunci, ca să satisfacă acea cerere, a credut de cuviință să se adreseze la 2/14 Martie la sub-semnatul, de și
eii nu eram atunci de cât un simplu particular; dar, văqând
D-l Ministru, Eug. Stătescu, prin D-i Director al Ministerului săi, că publieaţiuni nu avem să presentăm şi că Archiva
n6stră

este

mută,

şi, aducându-și, pâte, aminte

că, sub un alt

regim politic fusesem ei Raportorul, din întîmplare, al proectului de lege, atât al Camerei Deputaţilor câtşi al Senatului, pentru fixarea Sigiliului Statului, s'a ve&dut nevoit să
recurgă la un simplu cetăţean, spre a afla de la el cele ce
var fi cuvenit să ştie Statul care plăteşte o Archivă Generală de mult timp!
Eu însă, dacă aș fi avut fericirea atunci să am probe, ca
să arăt savanților din Rusia măcar pe cât vedem culese acum
de D-vâstră, D-le Coleg, şi pe cât ne afirmaţi că se mai află,
dar nici: sunt puse şi expuse la disposiţiunea cui-va, nici sunt
regulate măcar sau ştiute, căci zac în întunericul Arhivei, aş fi dat răspunsul ce mi s'a făcut ondrea d'a mi se
cere; însă cu durere m'am văEdut constrâns să rabd ruşi-
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r&spunde

acuzat

deo

nimica. Am

necuviici6să

preferat
tăcere,

de

cât să scrii că n'avem nici probe nici istorie.
Şi chiar după repeţirea adresei D-lui Ministru de Externe

de la 24 Martie 1886 No. 5.119, eii nici atuncă nu m'am putut decide
m'am

a da acel răspuns

resignat

eii le am

la

tăcere...

în original

şi

ele

micşorător

Actele

sus

României

arătate

fac deplina

şi iarăşi

sunt

dovadă

oficiale,

de cele

die aci.

ce

|

Aş mai putea da asemenea multe probe, dar e mai corect să nu vorbesc de cât de fapte, pe cari le pociii proba
ei însumi. Voiii mai da aci numai din 1889 Iunie 21, adresa
No. 91 a Societăţii Geografice Române din Bucuresci, când
ea, vrând să adaoge publicaţiunile n6stre utile şi instructive
cu o scriere analogă aceleia ce a pubiicat Regatul Belgiei
sub titlul de Patria Belgică, s'a gândit să dea şi dinsa la
lumină,

sub titlul de

Patria Română,

o scriere, care

«să

facă

cunoscută Țara nâstră atât în străinătate cât şi chiar concetăţenilor noştri»; şi a făcut atunci apel şi la sub-semnatul
-cerându-mi şi slabul mei concurs întru cât privesce Arta
praldică,

ondre

care

ţionat despre fixarea
am putut fireşte nici
nici

să

-cumentelor

chive,

la

găsesc,

o datorese

numai

Armeriilor
cu ocazia
ca

scriitorii

disposiţiunea

mea,

raportului

Regatului
acâsta să
din

Belgia,

ci de isnâvă

sus

men-

României. Nu
lucrez în arresursele
a trebuit

dosă

sufer critica şi nemulţumirile celor în drept mai bine de cât
să mă jeluesc în zadar. Dar nu sunt numai acestea unicele
şi rarele casuri când ei, ba şi Domniile-v6stre chiar, aţi avut
cum bine ştiţi, a regreta ca şi mine acâstă stare de lucruri
şi de neglijenţă a gilei de astă-qi.
Nu voesce a critica individual pe nimeni. Dorese numai să

atrag atenţiunea publicului pentru ca să se gândâscă el a se
face remediul. Răcâla caracterului nostru pentru Istoria Patriei este întristătâre. Dea Domnul să o simţim
teptăm!

şi să ne deş'

Este mult timp din dilele lui Pavel Kiseleff şi noi nu ne-
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am schimbat încă! Iată în ce stare erau pe atunci opiniunile
bătrânilor noştri despre documentele și Istoria "Ţării nâstre,
şi în ce fel de nepăsare ne-a găsit pe la 1831 Comtele Pavel Kiseleff. Şi iată ce poveţe ne dădea el pe acea vreme
şi cum se găsiaii archivele n6stre. Să nu ne mirăm dar de
starea de astă-qi, căcă şi noi şi iubirea n6stră pentru Istoria Patriei încă nu a luat schimbare, ci tot; în aceeași stare
se găsesce,

Au dâpartement de la grande Yornitchie de Valachie.
No. 98. 8 Sept.
(Acest Dosar
Tirnoveanu).

1831.

şnuruit

și sigilat

are file 8.

Arh.

Cons.

Miniștrilor.

W.

La tenue des Archives de VEtat âtant un objet qui mârite touie Vattenţion du Gouvernement et la surveillance en
6tant dâvolue au Grand Vornik de VIntsrieur, je Linvite ă
vouloir bien me faire un rapport sur les mesures prises â
cet gard, si celles ci ont 6t6 portâes ă la connaissance des
autres Autorit6s qui doivent s*y conformer et si la plus parfaite Regularit6 est observ66 dans la tenue de ces Archives
en les placant par ordre de Dates et de Matiâres et en les
inscrivant d'aprăs leur No. . dans un râgistre ă ce destin6,

pecetea|

Signs le Pres., P. Kisselef.

Ce 8 Septembre
(Fostul Secretar
No. 98.
Dosar

No.

1831.
al Statului. .

16).

Anul 1831 Sept. 8. Dossier des Papiers concernant
les Archives.
(Deia (1) de știință ce se cere de la Marea Vornicie asu(1) Dosarul.
Eraldica.

— Şt. D. Grecianu.
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pra regulei ce se păzesce la ţinerea hârtiilor în Arhiva
Ţării
en feuilles).

(Traducere): Departamentului Marei Vornicii a Ţerii
Românesci.
Ţinerea Arhivelor Statului fiind un obiect care
merită
t6tă luarea aminte a Guvernului şi supraveghe
rea Arhivelor privind asupra Marelui Vornic din lăuntr
u, îl inviţ
să bine-voiască a-mi face un raport asupra măsuri
lor ce
trebue să fi luat pentru scopul acesta, şi dacă
aceleaşi mssuri s'aii adus deja la cunoștința celor-l-alte Autori
tăţi care
suni daldre şi dînsele să se conforme în tocmai,
pentru ca
cea mai periectă regularitate să fie observată întru
ținerea
acestor Arhive, aşezându-le după ordin de Date
şi după Materiele ce conţin şi să le înscrie după al lor
No. întrun registru anume destinat acestui scop.

Semnat Preşedinte, P. Kisselef.
La 8 Septemvrie
No. 98,

1831,

Dar tot în materie de Sigilii vorbind, adică
până a nu
aborda încă cestiunea pură a Eraldicei, Comis
iunea a voit,
pentru a lămuri definitiv starea în care se
află știința şi obiceiul Sigilografiei actualmente la NOI, să cercet
eze ceea ce
pote fi mai bine regulat, ca să-și pâtă da
sâma mai exact.
Și am început mai întâiu cu Stemele biseri
cesci, dar iaţă
ce am găsit: am luat în vedere colecţiunea
consciinci6să
ce ne-a trimis din Eparhia Sa P. S. Sa Părint
ele Melchisedec
al Romanului, din care s'a putut vedea că
și Episcopiile ca
şi Bisericile, precum şi Seminarele şi Protoe
riile n6stre, aă
obiceiii de a-și închipui fără regulă peceţi
le lor, pe care le
pun peste câră sai pe tuş cu felurite inscri
pţiuni sai şi fără
inscripţiuni, dar fără cea mai mică idee
de Fraldică. Ele
nică ai colori armoriale, nici se ocupă
ca să se pâtă fixa
cum este cerut de Blazon și încă mai puţin
s'ar putea descrie saii blazona ast-fel de Steme, neeraldice
şi încăreate. Nu-
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mărul celor ce ni s'ait trimis numai dintr'o Eparhie este
de 36, şi se reproduc aci în anexe în ordinea în care
s'au primit, pentru a se vedea, iar nu pentru a se imita de
noi. Nu este acâsta ţinta și însărcinarea Comisiunei n6stre,
ci este de a face mai bine de cât s6 făcea în trecut. Din peceţile acestea se dovedesce că, ceea ce ne ic ele ar fi chiar
să negăm știința înlesnitâre, practică şi neconfuză a Eraldicei, ştiinţa unică, care prin ale ei combinaţiuni de câte-va
colori şi de două metale, ştie a face să se descrie prin cuvinte, prin haşuri sai prin văpsele mii de peceţi diferite fără
cea mai mică confuziune posibilă între dînsele. Iar dacă precum stăm astă-di, s'ar menţine haosul babilonian din trecut,
ar fi a face tocmai contrariii de ceea ce suntem chemaţi a

alcătui ca Comisiune.

Am luat dar convingerea că, arta Blazonului şi cele ce
prescrie ea nu sunt în deprinderile n6stre nici din vechime
nici de curînd, şi am vă&dut curat că tot așa cum noi la anul 1872, când ne-am fixat actualele Armerii ale Statului, nu
am avut regule în Eraldică absolut pentru nimica, în tocmai așa ne aflăm şi astă-gi, ori şi ce am dice, pentru tâte

cele-l-alte Steme ale Ţării întregi, neposedând în realitate de
cât Stema ce am regulat atunci. Ideea primă de a face şi
noi

ca

cele-l-alte

state

din

lumea

cultă

occidentală, ne-a ve-

nit d'abia la 1866, în momentul când am voit să avem şi
noi o Monetă Română cu Armele Patriei nâstre, represintată cu regulă şi după cuviinţă. De atunci am stat pe loc
şi nimic nu am mai regulat. Dovada o avem chiar acum
aci la dosarul nostru cu adresa No. 11559 şi cu data din 12
Iulie

1890,

căci

ne

afirmă

D-l

Ministru

de

Interne,

că

i se

dă încredințare de către D-l Ministru de Culte şi Instrucțiune, că nu se află în depositul archivelor Statului nici un
dosar relativ la fixarea Mărcilor Moldovei.
Tot asemenea şi noi, din cât cunâştem înşine și din tâte
cercetările făcute acum, nimic nu am dovedit unde-va publicat.
De aceea a trebuit să încetăm cu căutările zadarnice şi să
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ne mulțumim cu ceea ce se găsesce în fiinţă nefixat şi neregulat încă.
Ne-am îndreptat dar la ceea ce noi din vechimea cea mai
depărtată am avut tot-dea-una, adică la Emblemele n6stre
proprii.
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Bisericesc.

Am început mai întâiti cu cele bisericeşti, şi aci am găsit sprijin mai ales în răspunsurile savantului şi bine credineiosului Episcop de Roman, Melchisedec, care prin adresa
sa

No.

408

din

11

Iulie

1891,

ne

mai

adaugă

ca resultat că:

«nu se găsesc regulate nici prin vre-o Lege nică prin vre-o
«disposiţiune Stemele Episcopiilor nostre, ei numai din
«fradițiune se obicinuesce da se pune în Sigilii o Mi«tră, Cârjd, Cruce şi Engolpion ca semne episcopale. Şi
«ne mai adaugă că se mai pune Evanghelia cu Crucea pe
«ed, Ochiul provedinţei. şi inscripţiunea următâre: «Intru
lumina ta vom vedea Lumina».
Apoi, mai găsind noi asemenea la portretele de Mitropoliţi Români, că se păstrâză obiceiul de a-i represinta adeseori cu mâna drâptă blagoslovind spre Poporul Creştin;
Considerând că fără îndoială nu putem să stăm și în
viitor numai cu singura Marcă a Statuiui pentru t6te autorităţile ce noua nâstră organisaţiune ne-a adus, ci trebue
ca t6te ţările culte şi noi să urmăm;
Considerând asemenea că, regulele practice şi înnemerite
ale Blazonului nu s'asi lepădat nici de statele cele mai
ostile formelor inocențe ale acestei ştiinţe;
Mai

considerând

de meșteșugari

la

că

în prezent,

cazuri

de

Stemele de ocazie ce se fac

trebuinţe,

ai

forme

şi colori -

după capriciul lor fără control şi nici aparenţe, nici fixe nu
sunt, ci ait nevoe

să li se însârie numele

la fie-care din jos.

ori când se produc, ccea ce numai la noi se vede;

Considerând că, o Stemă bine întocmită trebue să fie o pagină adevărată din Istoria Bunătăţilor, Demnităţilor şi Titlurilor cunoscute ale aceluia care o pârtă;
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ai

tot-d'a-una limbagiul

căci,

prin

ele,

conform

mai
unor

regule antice şi consacrate, se obicinuesce a se istorisi însuşirile, virtuțile şi întrâga nobleţe a unui Scut; adică prin
zmaltarea lui, despărţirele lui, încărcarea figurelor şi în fine
prin întrâga înfăţişare a lui;
Considerând că,
aibă tot odată şi
cestea t6te trebue
de zugravi, fie de

tot ce se figurâză pe un Scut trebue să-şi
însemnătatea, dar și justificarea; şi că asă stea nemodificate, fie de săpători, fie
condeiul negru care voesce să le reproducă

asupra acelei Mărci, căci alt-fel s'ar călca stricta regulă specială

a Eraldicei,

care

nu

iartă d'a

se abate cine-va

din

or-

tografia ei ;
Pentru aceste motive noi, vădând pe de o parte până la
ce grad se găsesce astă-di încă neînţel6să cestiunea de faţă
la noi, și pe de alta că ni se mărginesce şi ni se restrânge
lucrarea n6stră numai la Emblemele ce posedăm și cun6ştem și de care ne servim astă-gi fără cea mai mică bună
ordine; ne-am unit şi am acceptat cu iubire şi respect, ca
să menţinem tot ce avem din sfintele şi bătrânele Embleme;
și aşa ne-am chibzuit ca numai la cas de lipsă să cercăma
mai alcătui ceva din noi, dar în cas contrarii să regulăm

tot ce posedăm fără să lepădăm nimic din acelea cu nici un
preţ, căci tot ce se va găsi că este respectat prin tradiţiună
şi iubit poporului, trebue să se fixeze acum de noi conform
regulelor Blazonului. Deci, am alcătuit atât ambele Scuturi
Mitropolitane cât şi pe cele şase Episcopale, după regulele
artei fixând pe câteşi opt Stemele acestea, fără să cutezăm să
introducem la ele nimic noă, nimic strein de cultul creştin
ortodox ai părinţilor noştri, nică vre-una dintre podâbele laice
sait lumești, ci păstrând cu credinţă Emblemele po cari în
adevăr vechiul obiceiu şi vechile tradiţiuni ni le-aă conservat
şi consfințit, şi numai pe acelea ne-am străduit după putinţă
să le stabilim şi să le fixăm pe Armorialul nostru bisericesc,
după principiul unei sfinte şi perfecte uniri, ca să fixăm o pace
Şi o egalitate între părinţii (pairi) Bisericei nâstre.

Tabela
Anexa

, Pag. 135.

Armorialul Bisericesc

Mitropolitul Uugro-Vlahiei.
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aci să se pâtă înțelege

vedere.

Am

voit ca

t6tv

de
ima-

ginele sau figurele câte ar putea să insufle în
mintea și în
inima omului, veri-care ar fi acel om, o credin
ță curată și
adâncă către Dumnezeire şi către învăţăturile
Religiei Creş-

tine, t6te să fie pe scurt dar

luminos

pe

fără

Scuturile

n6stre

bisericeşti,

şi ardtos

a se mai

zmăltate

schimba

Scu-

turile de pecetari nici de zugravi după plac
saă după mode
capriţi6se, ci să se pâtă obicinui lesne poporul
cu ele ast-fel
ca de departe să le pricâpă și să le recunâscă
şi chiar să

le descrie

ori-cine

ca cum

le-ar

citi,

cu

colorile,

cu formele,

cu semnificările lor eraldice şi statornicite, ast-fel
precum se
v&d mai jos: după ordinea ierarchiei recunoscut
e legalemente
pentru toţi acești membri ai Sfîntului Sinod
şi ai Senatului .
României. Vegi tabelele 1 şi II.

Stema Primaţiei Regatului României. Fig. 1.
Arhi-Episcopia și Mitropolia U ngro-Vlahiei din
Bucuresci,
Ecsarhatul Plaiurilor şi Losţiitorul Chesariei
Capadochiei,
Scaunul I după Patriarhul.

Portă: Scutul despărţit în trei (având titluri trei):
lăzurii,

auriă, ghiurghiuliă; la 1 (pe lăzurii, albastru),
cu S-ta Cruce
înălţată de 2 trepte aurii, încărcată de
cununa de spini,
de prăzuliii (verde, sinople), și de trei pir6n
e de negru (nisip, sable); la 2 (pe aurii, galben), încărcat
cu Sfintut Potir
înfipt de Marele Sf. Mir al Ungerei Regale
, ambe de albastru şi asuprit de Aierul de purpuriii, ciucur
ii d'aurii;
la 3 (pe roşu, ghiurghiulii), cu Cârja Mitrop
oliei d'argintiă

(alb).

Timbrul: Mitra Arhiierescă Episcopală,
pe Ordinul S-tei
Cruci (Engolpion) încadrând Scutul cu lanţul
săă, ambele
d'aurii;
Tenanţii: Cheile Bisericei încrucişate în săltăt
or, d'argin-

tii; Deviza

«.frp5 aSmina mă BeAsă Bom aSaiina» Wargintiă cu

litere chirilice de negru.

Deviza

este pateriţa

(basmaua)

ce
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se lsgă sus la Cârjă. Pavilion:
Hlamida (Mantia) de negru
înciucurită de argintii (alb), căpt
ușită de contra—hermină
(blană eacom alb-negru cu codițe
albe pe negru).

Stema

Arhi- Episcopiei şi Mitropoliei

și Exarhatului

Plaiurilor,

Moldovei și Sucevei

din Iaşi. Fig. 2.

Pârtă: Scutul despărţit în două
(parti de deux); la 1 pe
lăzuriii (albastru) cu Sf. Cruce
înălţată de 2 trepte aurii,
încărcată de cununa de spini,
de prăzulii (verde, sinople,
2păawyov) şi de 3 pir6ne, de negr
u (sable); la 2 pe ghiurghiulii (roşu) cu Cârja Mitropolitană
Arhipăstorescă d'argintiu
(alb). Timbrul, Tenanţii, Engolpio
nul, Deviza, Pavilionul,

(Mantia) ca la Primatul.
Stema

Episcopiei Rimnicul şi Noul-Severin
. Fig. 3.
Pârtă: Scutul lăzurii (albastru)
cu banda Wargintii (alb)
încărcață de Evanghelia deschisă
cu Crucea pe ea şi pusă în

centrul bandei între slovele chiri
lice distinctive Eparchiei,

P-—k,
(P.panik, Rîmnic) tâte de roșu,
acostată (banda) în Şet de
Ochiul Provedinţei Wargintii
şi în bază d'o dextroheră
binecuvîntând, de acelaş metal.
Timbrul, Tenanţii, Engolpionul, Deviza, Pavilionul (Mantia)
ca la Mitropoliţi.

Stema Episcopiei Roman. Fig. 4.

Scutul : Roşu cu banda albă, încă
rcată de Evanghelia deschisă cu Crucea pe ea şi pusă în
centrul bandei între sJlovele
chirilice distinctive Eparchiei P—H
(PoaHs, Romanu) t6te de
albastru, acostată (banda) în Şet
de Ochiul Provedinţei d'argintii şi în bază 4'o dextrohe
ră blagoslovind, de acelaş
metal. Zimbrul, Tenanţii, Engoipio
nul, Deviza, Mantia, ca la
Mitropoliţi.

Stema Episcopiei Buzciă. Fig. 5.
P6rtă: Scutul lăzurită (albastru) cu
banda d'argintii (alb)
încărcată de Evanghelia deschisă
cu Crucea pe ea şi pusă în

centrul bandei

între

slovele

chirilice

distinctive

Eparchiei

- Armorialul
Anexa
la Pag. 137.

Episcopiele,
Rimnie.

Fig. 3.

Tabela II,

Bisericesc.
|
Roman.

Fig. 4.
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h-—Z (hs3z5, Buzăi), tote de ghiurghiulii (roşu), acostată
(banda) în Şei de Ochiul Provedinţei Vargintii şi în bază
d'o dextroheră blagoslovind, de acelaş metal. Timbrul, Tenanţii, Engolpionul, Deviza, Pavilionul, ca la Mitropoliţi.

Stema Episcopiei Huşi. Fig. 6.

Li

Portă: Scutul roşu (ghiurghiuliii) cu banda Wargintiii (alb),
încărcată de Evanghelia deschisă cu Crucea pe ea şi pusă în
centrul bandei între slovele chirilice distinctive Eparchiei
X—IIL

(XSIUIA,

Huşi),

tâte de

albastru (lăzuri), acostată (ban-

da) în Șet de Ochiul Provedinţei WVargintii şi în bază d'o
dextroheră binecuvîntând, de acelaş metal. Timorul, Tenanţii,
Engolpionul, Deviza, Pavilionut, (Mantia) ca la Mittopoliţi.

Stema

Episeopiei

Argeş. Fig. 7.

Portă: Scutul lazuriă (albastru) cu banda d'argintiă (alb),
încărcaţă de Evenghelia deschisă cu Crucea pe ea şi pusă
în centrul bandei între slovele chirilice distinctive Eparchiei
AP—II (fipueill, Argeș) tote de roșu, acostată (banda) în Şei
de Ochiul Provedinţei d'argintii şi în bază d'o dextroheră
blagoslovind, de acelaş metal. Zimbrul, Tenanţii. Engolpionul, Deviza, Pavilionul, ca la Mitropoliţi.

Stema

Episcopiei Dunărea

de Jos. Fig. 8.

Pârtă: Scutul roșu (ghiurghiuliii) cu banda dW'argintiă (alb),
încărcătă de Evanghelia deschisă cu Crucea pe ea şi pusă
în centrul bandei între slovele chirilice A—2X (Asnzpk A Kee,

Dunărea

de Jos), tte de lăzurii (albastru), acostată (banda)

în Şei de Ochiul Provedinţei d'argintiă şi în bază d'o destroheră blagoslovind, de acelaş metal. Timbrul, Tenanţii, Engolpionul, Deviza, Pavilionul, ca la Mitropoliţi.
Să pâte vedea din desenele cari însoțesc acest raport, în
colori şi în haşuri, că am voit a da Scutului Primatului câmpul tricolor în toeniai cum e Drapelul României întregi, mai
ales că și titlurile vechi ale acestei Mitropolii erai trei şi

Scaunul săii este Primul după Patriarhul.
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Am dat Mitropoliei Moldovei şi Suceavei câmp cu smalturile vechiei Moldavie, împodobite cu auriul ce avea vechia Muntenie. Aci e reînfrățirea în Embleme care există
şi în Stat. Sunt şi colorile naţionale câte trele înlăuntrul
Scutului combinate la ambele Mitropolii.
Am dft Episcopiilor Muntene câmpul de smalt (col6re)
albastru (lazuriă), pe care şi în vechime Pa avut.
Am dat Episcopiilor Moldovei câmpul de smalt (col6re)
roşu (ghiurghiulii), pe care numai dînsa îl avusese iar Muntenia nu. Dar t6te acestea le-am înfrățit unele într'altele cu
mijl6cele inextricabile ale împărţirilor eraldice, pentru utilul
scop de a aduce o mai mare înlesnire şi da se putea distinge t6te între dînsele în bună şi desluşită regulă, adică
tâte

Eparhiile

de

dincolo

şi de

dincâce

de

Milcov,

fie-care

după câmpul Scutului săă
N'am dorit deosebiri băţătâre la ochi între pod6bele Scuturilor, ci am căutat să fie egale, căci sunt egală și Sfinţii
Părinţi, Pairii, Bisericei nâstre. Am dorit numai să se potă
recunşte lesne şi din depărtare, şi să se pâtă înscrie nu
numai de noi, dar şi de ori-care altă eraldică din cele-l-alte
țări streine.
Am observat că, de şi se pâte vedea de departe cu înlesnire şi se pâte recunâsce prin câmpul lor cel roşu câte trele
Scuturile din Moldavia de către cele-l-alte trei din Muntenia,
cari ai câmpul albastru, totuşi însă nu era destul numai
diferenţa acâsta pentru a se deosebi bine câteşi şâse Scuturile între dînsele, şi a nu se putea confunda Episcopiile n6stre unele cu altele.
Atuncă ne-am pus întrebarea cum ar fi mai bine să facă

Comisiunea ?
Să se inventeze ceva noii şi să se facă inegalităţi nepotrivite
şi neplăcute între cele 6 Episcopii, acesta nu se putea admite.
Era să
ce am
Aşa
pentru

fie şi răi, şi contra tradiţiunilor, şi contra regulelor
voit să nu se încalce cu nică un preţ.
dar, singurul mijloc admisibil în Blazon ce am găsit
a eşi din dificultatea acâsta, a fost d'a adopta litere
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numele

Eparehiilor,

spre

a

se putea recunâşte mai bine. Le-am numit litere sai slove,
dar de preferință vom primi a le gice curat slove căci nu
sunt litere latine. Fie iubirea nâstră cât de nemărginită pentru latinitate şi pentru Roma, patria de sânge strămoşâscă,
noi însă pentru scrierea bisericâscă ştim că am avut frăţie
creștină nu cu Latinii, ci cu Slavii Pravoslavnici ca şi noi.
Am

fost

Romani

şi vom

fi Români,

căci

așa

suntem

de

mai 'mainte chiar de a deveni Creștini şi robi ai lui Isus
Hristos; dar în Religia Răsăritului voim să stăm tot ca până
aci, adică

în

adevărul

istorie cel cu slove

chirilice

ale Bise-

ricei Ortodoxe Române din Orient. In Eraldică semna-vom
trecutul scump al Pravoslaviei nostre în ocasiunea acâsta,
şi pe Blazonul Bisericei, nu cu litere,ci cu slove, de şi nu
ne refuzăm să cetțim rugăciunile din cărțile cele nuoă
cu
litere. Am admis dar aci, şi numai aci inocentele şi vechile
slove chirilice în Eraldica Episcopiilor nâstre; şi acâsta
va

fi semnul de deosebire

istorică a celor 6 Eparchii

din Ro-

mânia, fiind acâsta şi o cestiune de amintire istorică
şi o
cestiune de necesitate şi de utilitate practică; iar nu mai
mult. Nu vom face casus belli din acesta, şi nică patrioti
smul dintr'o parte, nici simţul religios din altă parte nu
se
vor ciocni pentru atâta. Biserica nstră e autocefală astă-di,
dar ţinem minte cu ce fel de slove la început azi scris şi ai

tipărit Părinţii noştrii Cărţile Sfintei

Credinţe Creștine şi

Cărţile luptelor neperitâre contra riturilor care ne prigonâi.
De când am început a avea tiparul la noi, (1640) şi chiar
până

a

nu-l

avea,

adică

de

când

în

manuscrise

am

tradus

în Limba n6stră Română rugăciuni şi cărţi bisericesci, noi cu
slovele acestea am adăpostit şi am îmbrăcat vorbirea sai

graiul nostru, şi până acum în dilele părinţilor noştri totd'a-una ne-am servit de acele slove în linisce pentru a ruga
pe Dumnedei.
Nu este de tăgăduit acesta. Din contră, avem datoria a fi
recunoscători că am avut pacea sufletâscă la a lor umbră
şi la al lor adăpost, ceea ce, de sigur, nu am fi avut dacă
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din Occident cari ne prigoneai, ar fi gă-

sit la noi o asemuire mai mult cu dînșii prin literile latine
din cărţile Bisericei. Deci, nu avem nici a ne ruşina, nici a
ne teme de un adevăr istoric al nostru, mai ales într'un cas
ca acesta cu totul inocent, când găsim şi o necesitate, o
înlesnire practică pentru a face să se deosebâscă Stemele
Episcopielor n6stre cu uşurinţă de către ori-cine şi de departe. Acâsta este explicarea slovelor pe cari prin blazonare
le desluşim cu amănuntul mai la vale.
Cât pentru a scuza admiterea eraldică a acestor» slove
pe Scuturi, trimitem pe cei necredători la Blazonul altor
multe State şi chiar la obiceiul vechiii ai Ţării nostre începând de la 1362, etc. ete. Vedi p. 391, Ist. Bis., Lesviodax.
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Stema

Bucuresci.
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Iași.

Stema

Capitalei

Stema

Bucuresci,

orașului

Iaşi.

Apoi,

terminând
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Bisericeştă, am

urmaţ

înainte pentru a fixa şi Stemele celor două capitale, Bucuresci şi Iași; dar ne-am oprit aci pentru comune şi nu am
lucrat alte Steme pentru alte oraşe din Ţară credând că, o
atare lucrare ar mai putea aștepta să se facă după legiferarea acesteia ce presintăm astă-di, mai ales că nici D-l Ministru nu ne-a indicat anume cari oraşe ar mai avea astă-qi
trebuinţă de Steme.
Iată cum am regulat şi am blazonat noi în hașşuri și în smaltură Scutul pentru Bucuresci, fig. A, şi Scutul pentru Iaşi,
fig. B.
Bucuveștii, portă : Scut de smalt lăzurii, încăreat cu Sf.
Dimitrie Basarabov, ţinând Crucea în dextra şi sulița în
senestra, t6te aurii. Corona murală. Deviza: «Patria și
dreptul meti», dauriiă pe ghiurghiuliă.
Ca să nu intrăm pe cale de discutare a Decretului din
1 şi 11 Decemvrie 1864 (1), pentru Armele Comunei Bucuresci, am păstrat cât a fost posibil faţă cu Eraldica şi am
încheiat cu regulă. Am fixat și Blazonul.
|
Iașii, pârtă

Scut lăzuriti încărcat de cetatea (Iassiorum) cu

trei turnuri, asuprită d'o Corână Regală, tâte d'aurii.
,
Cor6na murală. Suporţi, doi Delfini afruntaţi, de ghiurghiuliă cu ochii Waurii.
Nici aici n'am atins figurele ce avem astă-di în peceţile

Capitalelor, ba nici am cereat a le discuta.

Uzagiul lor actual va dobândi putere de lege fixă şi asemenea, ca pe cele mai vechi le vom respecta şi noi, pentru

a fi consecuenţi

mai cunoscut
(1) Codul
11

Decembre

și pentru a menţine ceea ce avem

astă-di

Poporului.

Boerescu,

Supliment, Decretul din 7 Decembre 1864 promulgat
1864, pentru Armele Comunei Bucuresei,

142

RAPORTUL

Mărturisim

că,

pentru

COMISIUNEI

Stemele

Capitalelor

Bucurescă

şi

Iaşi, mai uşor ne-a venit a primi Emblema actuală ce are
fosta capitală a Moldovei, căci se găsesce legată de ea cel
puţin o amintire istorică, că a fost odini6ră antică cetate din
timpi depărtaţi a poporenilor dişi Iassiorum (1) şi că avea pe
atunci cor6na regală a acelui vechiii popor locuitor în aceste
părţi ale 'Ţărei n6stre. Dar nu e tot aşa cu actuala Stemăa
vechiului oraş Bucuresci. Patronul (2) Capitalei nâstre, de acum,
Sf. Dimitrie Basarabov, ale cărui Sf. Mâşte se conservă în
sicriă de argint de la Domnia lui Alexandru Ipsilant Voevod,
în sf. Mitropolie Bucureştână, abia ne a fost dăruit nouă,
din Bulgaria, după pacea dintre Turci şi Muscali, subt Impărătâsa Ecaterina a Rusiei, de un General Rus anume Sol-

tikof şi s'a adus în Capitala nâstră la 13 Iulie 1774. Noi am fi
mai avut, şi dovezi istorice şi tradiţiuni mai vechi pentru
București, chiar de la Mircea-Vodă Cozianul şi de la Coconii
lui, a căror biserică cu Sf. Icână făcătârea de minuni a Prea
Si. Fecidre a străbătut 4 secol; şi alte tradiţiuni și mai vechi
mai avem care ar fi putut merita reînvierea lor adi.
Dar, văgând că ar fi trebuit să răsturnăm actualitatea şi

decisiunea de la început luată, de a fixa Armo-

să nu păzim

rialul nostru așa cum se găsesce el în fiinţă, în cât să ne ferim
Wa nu întâmpina dificultăţi deocamdată, nici oposiţiuni și
lupte cari ne-ar îngreuna resultatul general şi practic.
Am preferat deci să respectăm credința şi dragostea ce
are Poporul Bucureştean către Sf. Dimitrie, Patronul săi din
Dâlul Mitropoliei, credinţă însuflată lui prin mult Evlavio-

sul renume

al Mitropolitului

Grigorie

atunci, fie cu

(3) de

sacrificiul chiar al ori-cărei alte date din trecut ori cât de
ilustră, dar de care nu ne mai aducem aminte toţi Bucureştenii de astă-di.

(1) Vegi

Ureche

Vornicu,

după

Dionisie

Fotino, Ist.

Mold., Cap.

și Cantemir care qice că acolo a existat o colonie Romană
(2) Veqi Istoria Bisericescă de Geanoglu Lesviodacs
(3) Vegi idem.

I, vegi

cu acest nume.

pag. 406.
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Am fixat prin urmare Armele pentru ambe oraşel
e Capitale, în limitele regulelor şi colorilor Ţărei nâstre
, şi le
am blazonat ambe Stemele respective precum s'a
vădut, fără
alterare, sfirşind ast-fel şi cu aceste două Mărci.
Dar am cregut că nu se pote amâna Stemele Judeţe
lor
n6stre, pentru respectul ce datorim marelui principi
al descentralizării administrative.
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Stemele Judeţelor.
VeEqând că judeţele astă-di în Ţara n6stră, de şi sunt înzestrate prin legi cu consiliele lor deliberative şi aă fie-care câte
o oştire judeţiană locală sai Miliție, iar Steme Eraldice nu aii,
am credut că e bine săli se fixeze chiar de acum Emblemele Judeţene în mod serios şi regulat pe Drapelele lor
respective. Deci am alcătuit şi pentru tâte Ținuturile (Judeţele) Steme definitive eraldice, silindu-ne însă d'a nu pierde
nimic din suvenirile locale istorice care le avem şi, dacă
am îndreptat câte puţin unele figuri, am crezut că mai mult
ne-am apropiat de adevăr noi, prin modificările n6stre, de
cât că am vătămat ceva din Emblemele adevărate și vechi.
Am observat şi aici, tot în același fel ca la Eparhiele E-

clesiastice, deosebirea smaltărei câmpurilor de peste Milcov
cu roșu şi a celor de dincâce de Milcov cu albastru. Dar
m'am pierdut din vedere, că nu ne era permis a inventa nimic de la noi.
Ţinta lucrărei acesteia cea mai practică ne-a fost de a
avea Armorialul nostru corect şi bine fixat, şi da nu întroduce altul de cât pe acel mai iubit şi mai cunoscut Poporului nostru. Noi acest scop am urmărit preste tot. Se va
vedea

dar,

dacă

am

răușit

de

a-l atinge

sainu

cu lucrarea

ce ve prezintăm aci.
Emblemele Judeţelor s'au aşegat şi s'aii regulat în concordanţă cu cerinţele artei eraldice, păstrându-se de asemenea tot ce s'a găsit intrat în uz mai din nainte şi de aceia am şi împărţit Scuturile lor tâte întru'unul şi acelaş mod,
de şi este monoton la privire; dar aşa făcând, ne-am mulţumit de a atinge scopul constant d'ale asemui pe cât este

posibil cu Stâgul Naţional pe tâte într'acelaş mod. N'am voit a
schimba starea actuală de tâma ca niscai nemulțumiri să nu să
p6tă naşte din partea vre-unui Judeţ al Țării în privinţa împărţirei colorilor şi smalturilor lor de pe Scuturi şi de pe Stâguri;

iar în ceea

ce priveşte

colorile atributelor

saii mobilelor,
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am observat ca regulă, de a smalta roşu-ghiurghiulii pe
câmpul galben (aurii) pentru Judeţele de Moldova şi de a
smalta albastru (lăzuriil) pe acelaș câmp galben pentru Judeţele de Muntenia; căcă împărţirea este făcută perpendicu:lar (în par, en pal), pentru i6te câmpurile cu 2 trăsături (partiţiuni), aşa în cât, oră cine privindu-le cu atenţiune, le pâte
deosebi fixând centrul Scutului şi tot de odată pâte să ştie,
de la prima aruncare de ochi, daca este Judeţ din partea
de sus saii din partea de josa României de astă-di, pentru
ca să le pâtă ţine minte și să le ptă înţelege cu ușurință
ori-ce privitor străin sau pămîntân. Şi chiar să le pâtă însuşi blazona pe nesimţite, fără a şti arta eraldică şi fără a
căuta vre-o inscripţiune sub ele pentru a le descifra. În

modul

acesta

s'a procedat

cu tâte Judeţele, avându-se

în

vedere regula sus disă. Singura excepţiune ce am introdus
a fost relativă la Judeţele de peste Dunăre şi la judeţul în
care se găsesce Capitala României. La insigniile acestor din
urmă ţinuturi s'a întrebuințat metalul şi colârea amestecate
una

în alta,

după

cum

se numesce

în

Eraldică.

Acel

ame-

stec, Pam făcut fiind-că aceste Județe represintă în present,
mai mult ca în trecut şi mai mult de cât cele-l-alte, Mărirea
Statului Român Actual.
Fie-care Emblemă s'a blazonat după limbagiul şi regulele
ştiinţei eraldice, pentru ca să rămână aşa fixate şi neschimbate pentru viitor, tot cum s'a procedat pentru cele două
Comune, Reşedinţe Domnesci, pentru ambele Mitropolii şi
pentru cele 6 Episcopii. Dintre judeţe unele nu mai aparţin
astă-di hartei României, dar prin istorie au făcut parte şi
dînsele,

şi pe

tâte

în

același

fel

le-am

fixat,

după

cum

în

alăturatele tabele se văd şi după cum se desecriă, atât prin
smalte cât şi prin haşuri, care aceeaşi semnificare au.
Noi ani v&dut bine că, aşa cum am regulat smalţurile sait
colorile Judeţelor, am ajuns ca ele prea mult să se asemuiască cu nisce Stâguri, şi că din depărtare, se pare că ar fi
unul şi același Drapei pentru tâte Scuturile ce am alcătuit
la Judeţele actuale şi istorice pe care le-am blazonat şi le-am
Eraldica, — Şt. D. Grecianu.

10
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figurat. Ar fi fost de sigur mai plăcut vederei, dacă
am fi
format un tabloă general al Scuturilor nâstre judeţene
cu variaţiuni

între

dînsele,

cum

sunt

la

cele

mai

multe

țări mai

esperimentate din occident, în loc de a le face
aşa uniforme t6te şi monotone, adică zebrate unul ca cel-l-al
t,
Dar, țemerea ce am avut noi ca să nu fim desapr
obaţi de
Consiliele Judeţelor n6stre, care ai luat deja de 30 şi
mai
bine de ani obiceiul d'a purta Drapelele lor chiar cu
aceleași colori şi linii asemănate cu Drapelul Statului, acâsta
a
fost piedica nâstră. Este dificil să scornesci de odată şi
fără
motiv bine cuvîntat trei-geci şi mai bine de Embleme într'o
Ţeră care ţine, ca Țâra n6stră, la obiceiurile şi la deprin
derile sale.
Ne am temut de a ne depărta în figuri necunoscute, iîmitațe de la ţări străine şi a introduce gelozii, rivalități,
nemulţumiri.
,
Nu este permis a face invenţiuni nejustificate în arta
eraldică. Acâstă ştiinţă are gramațica ei şi ţine mult
la lucrurile ce sai învechit şi ai intrat odaţă în obiceiuri,
Innovaţiunile în acest cas nu-i sunt pe plac câtuşi de
puţin.
De aceea, forţaţi ne-am vădut să aplicăm pe Drapelul
Tricolor
Naţional pentru fie-care judeţ Emblema cea veche
a sa, dându-i însă în tot casul smaltul şi metalul săi admisib
il în limita tradiţiunei şi a regulei de Blazon.
Ast-tel întoecmindu-le dar şi pe acestea ca şi pe cele
menționate mai sus, am fixat şi textul blazonărei, pe
ordine alfabetică pentru tâte Judeţele României până la 1878
şi pen:

tru cele din urmă de acâstă dată, exceptând pe acele înstrei
-

nate şi necunoscute cu preciziune de istorie, ci abia
de tradiţiune.
|
|
Dăm aci Stemele Judeţelor vechi și actuale sus
menţio-

nate,

câte

ne

sunt

cunoscute

bine,

în număr

de 36

însoţite

de figurile lor respective atât în colori cât şi în
hașuri.
Dăm şi desluşirile lor, (vedi Tabelele A, B şi
0), în limbagiul usitat de Eraldică:
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ARGEŞ.
1

udețele.
ţ

BACĂU.

BOLGRAD.
3

BRĂILA.

CONSTANŢA.

COVURLUIU.

DÂMBOVIŢA.

DOROHOIY.
12

8

1
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1. Argeş. POrtă Scut destreit în par lazuriă, zauriă, ghiurghiuliă, încărcat la 2 d'un Vultur cu sborul deschis, lâzuriă.
Fig. 1.
2. Bacăi. Despărţit în par de lăzuriii şi de ghiurghiuliă,
cu d'auriă, încărcat.d'un munte piramidă din gece bolovani
aşedaţi 1, 2, 3, 4, de ghiurghiuliă. Fig. 2.
3. Bolgrad. Destreit în par de lăzuriii, Wauriii, de ghiurghiuliă, încăreat la 2 d'un Delfin, de ghiurghiulii, asuprit de
„0 Cruce d'asemenea smalt. Fig. 3.
4. Botoșani. Despărţit de două ori (sai de două trăsături), lăzuriă. şi aurii şi ghiurghiuliii, încărcat la 2 cu 3 câse
cosind, de ghiurghiulii, puse în par (una sub alta). Fig. 4.
5. Brăila. Portă Scut despărţit cu 2, lăzuriti și aurii şi
ghiurghiuliă, încărcat la 2 cu un vas cu 2 catarturi de lăzuriu. Fig. 5.
6. Buzei.

Pârtă

Scut destreit în par: lăzuriă, auriă, ghiur-

ghiulii, cu Biserica
soţită în sfîre d'un
lăzuriu. Fig. 6.
1.

Cahul.

Portă

Episcopală cu 3 turnuri de lăzurii, înșoim vînător cu sbor deschis, tâte de

Scut destreit în par, lăzuriă,

aurii, ghiur-

ghiuliii, încăreat la 2 cu o bandă undată de ghiurghiuliit.
Fig. 7.
8. Constanţa. Pârtă Scut destreit în par, de lăzuriii, d'aurii, de

ghiurghiuliă,

încărcat

la 1 şi la 3 d'un

vas

aurii,

la 2 d'un vas de lăzuriă. Fig. 8.
9. Covurluii. Despărţit de două ori: lăzurii şi auriu şi
ghiurghiuliă, încărcat la 2 cu ancora de ghiurghiuliu. Fig. 9.
10. Doljiă.

Portă

Scut

destreit,

în par de lăzuriă, Waurii,

de ghiurghiuliă, încărcat la 2 d'un peşte d'azuriii. Fig. 10.
11. Dâmboviţa. Destreit în par de lăzurii, aurii, ghiurghiulii, încărcat la 2 d'un ţap trecând, de lăzurii. Fig. 11.
12. Dorohoi.

Pârtă

rii, de ghiurghiuliă,
ghiuliă. Fig. 12.

Scut

destreit,

încărcat

la

în par

2 cu

un

de lăzuriă, d'au-

rac,

de

ghiur-
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lăzuriă, aurii,

Scut
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despărţit

și de ghiurghiuliă,

trecend, de ghiurghiuliă. Fig. 13.
14. Gorjiii. Scut destreit în par
ghiurghiuliii,

încărcat

de

două ori, în par,

de

încărcat la 2 d'un boii
de

lăzurii,

W'aurii, de

trecând,

de

lăzurii.

destreit în par de lăzuriii,

dauriă,

la

2

d'un

cerb

Fig. 14.

15. Ialomița.

Scutul

de ghiurghiulii, încărcat la 2 d'un peşte de lăzurii
prit d'un snop de grâii d'acelaşi smalt. Fig. 15.

asu-

16. Iaşi. Destreit în par de lăzurii, d'aurii, de ghiurghiuliă,
încărcat la 2 d'un

armăsas, trecând, de ghiurghiulii. Fig. 16.

17. Ilfov. P6rtă Scut

despărţit

de 2 trăsături

în par, de

lăzuriă, aurii, de Shiurghiuliă, încărcat la 1 şi 3 de Sfinţii
Constantin şi Elena, d'auriă, ambii ținând Biserica Mare.
Metropolitană, de lăzuriă, încărcând peste 2. Fig. 17.
18. Ismail.

Destreit

în par

de

lăzuriă,

Wauriii,

de

ghiur-

ghiulii, încărcat la 2 d'un leă ţinend în dextra o cruce, tâte
de ghiurghiuliă. Fig. 18.
19. Mehedinţi. Portă Scutul despărţit de 2 trăsături în par,
la 1 de lăzuriă, la 2 G'auriă, la 3 de ghiurghiuliă, încărcat
pe câmpul 2 cu 3 albine puse 2 şi 1, de lăzurii. Fig. 19.
20. Muscel. P6rtă Scut despărţit de 2 trăsături în par la
1 de

lăzurii,

la

2

d'auriă

încărcat

cu

Acvila

stabilită

pe

cracă cu sborul înjosit, purtând în plise craca de măslin care e
a Descălicătorei, tâte de lăzurii; la 3 de ghiurghiulii.

Fig. 20.

21. Nemj. Destreit în par d'azuriă, d'auriă, de ghiurghiuiii,
încărcat la 2 d'un cerb, alergând, de ghiurghiuliă. Fig. 21.
22. Oit: Pârtă Scut despărțit de 2 ori în par Wazuriă, d'aurii,

de

ghiurghiulii,

încărcat

la 2 cu turnul cu trei ferestre,

de lăzuriu. Fig. 22.
23. Prahova. Scutul despărţit în par . de lăzuriă, cet,
de ghiurghiulii, încărcat la 2 de capra, lăzuriii. Fig.2
24. Putna.

Destreit

în par

de

lăzuriă,

d'auriă,

de ati

ghiuliă, încărcat la 2 cu Baccus, de ghiurghiuliă. Fig. 24.

Judeţele.
FĂLCIY.

MEHEDINŢI.
19

OLTU.

GORIIY.
14

aL

IALOMIȚA. JA |

15

ILFOV.

ISMAIL,

MUSCEL,
20

NEAMŢU.
21

PRAHOVA,
23

Anexa

la Pag.

Judeţele.

149.

ZA

RÎMNIC.

ROMAN,

SĂCUIENI.

SUCEAVA.

"TECUCI,

TELEORMAN.
31

TULCEA,
32

TUTOVA.
33

25

VASLUIU.
34

26

29

ROMANAȚI.

30

VLAŞCA.
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25. Râmnic. Scutul despărţit de 2 oră în par,
la 1 de lăzurii, la 2 aurii, la 3 de ghiurghiuliă, încărc
at la 2 d'un
cal, trecând, de lăzurii. Fig. 25,
26.

Roman.

Destreit

în

par

de

lăzuriă,

dauriă,

de

ghiur-

ghiulii, încărcat la 2 cu 3 spice de grîă de
ghiurghiuliă,
puse în par. Fig. 26.
27. Romanați. Pârtă Scut despărţit de 2, la
1 de lăzuriă,

la 2 Wauriă,

încăreat

ghiurghiulii.

Fig. 27.

28. Sdcueni.

d'un

Destreit

snop

în par,

de
la

griii de

lăzurii, la 3 de

1 de lăzuriă, la

2 d'auriă

cu ciorchina de struguri de lăzurii, la 3 de
ghiurghiuliă.
Fig. 28.
29. Suceva. Pârtă Scut destreit în par, la 1
de lăzurii, la
2 daurii cu 3 bragi alăturaţi, de ghiurghiuliă,
la 3 de ghiurghiuliă. Fig. 29.
|

30. Zecuci. Destreit în par de lăzuriii, Wauriii, de
ghiurghiuliă, încărcat la 2 d'un ciorchin de strugure
,de ghiur-

ghiulii, Fig. 30.
31. Teleorman. Destreit în par de lăzurii, W'auri
i, de ghiurghiuliu, încărcat la 2 cu 3 berbecuţi puşi în
par, cel din
mijloc e pascal cu stg, totul de lăzuriiă. Fig. 31.
32. Tulcea. Destreit în par de lăzuriii, Wauriă, de
ghiurghiuliă, încărcat la 1 şi 3 cu 2 delfini d'auriu, aftrun
taţi, de
lăzuriit, peste câmpul 2. Fig. 32.

33. Tutova. Destreit în par de lăzuriă, daurii, de ghiurghiulii, încărcat la 2 cu 3 pesci de ghiurghiulii, puşi
în

par, înnotând. Fig. 33.
34. Vaslui. Destreit în par de lăzuriă, d'auriu, de
ghiurghiuliă, încărcat la 2 dun stup (ulei) cu albine, de
ghiur-

ghiuliă. Fig. 34.
35.

Vâlcea.

Destreit

în par

de

lăzuriă,

d'auriii,

de

ghiulii, încăreat la 2 cu crivacul oenei, calul, puţul
ductorul, tâte de lăzuriii, puse în bandă. Fig. 35.
36.

Vlașca.

Destreit

în par

de

lăzurii,

Wauriă,

de

ghiur-

şi conghiur-

ghiulii, încăreaţ la 2 cu 3 stejari alăturaţi, de lăzuri
u. Fig. 36.
R&mâne

acum

să

mai

arătăm

ca suveniri

istoriee, ceea ce,
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prin studiile nstre găsim că se ştie despre judeţeie cari nu
mai sunt astă-gi politiceşte în fiinţă precum: Cărligătura,
cu calul, trecând. Hâridul, cu 3 tufani alăturaţi. Herţa, cu
cumpănă în centru, f6re neblazonate. Asemenea mai arătăm
aci în treacăt, pentru a se şti caistorie, câte-va din judeţele
înstrăinate, dar nu vom da figurile lor eraldice, ci numai
vechile Embleme tradiţionale le menţionăm.
- Pentru Bucovina: 10 la Câmpulung, cumpâna cu 2 teasuri în centru Scutului, W'argintii,; 20 la Cernăuți sai Dumbrava- Roşie, Scutul despărţit de roşu şi de lăzurii (albastru), încărcat de Capul de Bour acostat la dextra d'un S6re
şi la senestra d'o Lund şi între cârne asuprit d'o Sfea trecând peste ambe câmpurile, t6te d'argintiu.
Pentru

Basarabia.

10

Orhei,

un

brad.

2* Hotinu,

castel

cu 3 turnuri crenelate, înfipte de stâguri şi în Şef cu 2 săbii
încrucişate cu vîrfurile în jos şi asuprite d'o Cruce, tâte
argintii. 30 Soroca, cu 2 pesci trecând unul spre dextra,
altul spre senestra, d'argintiă. 40 Dăâlţile, cu un cap de cal,
d'argintiă.

în dextra

50 Ismailul,

cu

farul,

d'un vas plutind,

vița legală pe harac, col6re

asuprit d'un

stâg, alăturat

tâte d'argintiu. 60 Acherman cu

naturală.

70 Benderul cu

leul

odijnind, t6te d'argintiu şi 80 Kișinâul cu Capul de Bour
d'argintiu. (Veqi planşa 1 Mărcile Districtelor Basarabiei.
Z.

C. Arbure,

Cu
d-lui

acâsta
Ministru

Basarabia,

am

1899).

s&virşit

studiul

de Interne,

nostru

şi am

conform cererei

arătat

ce ne-a

Onor.

făcut, opi-

niunea n6stră, cum s'ar putea forma Marcile sai Armele
pentru a fi corespungetăre legilor speciale şi regulelor date
de arta eraldică, pentru a sfîrşi odată cu tablourile ce vedem astă-gi inventându-se, fie de către autorităţile întîmplă-

t6re ce le comandă, fie chiar de către meşteşugarii ce le
execută, tablouri cari neîncetat după capriţiu se preschimbă
ori-când se prenoiesc, tablouri care ai nevoie să fie însoțite

de

regulă,

nume

scrise

fără vre-o

din

jos şi

colorate

semnificaţiune

fără

pricepere,

din Blazon, ca să

ce. semnifică și care nu ai, pâte alt scop, decât dea

fără

se ştie

aduce
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nuoi cheltueli nesfirşite Statului şi sunt cea
mai vie dovadă
de ignoranţa neastîmpărată și pretenţi6să.
Acum vom răspunde Guvernului, cum crede
m noi şi cine
credem noi că are dreptul d'a se servi de acele
Mărci ale
Statului, fie ca sigiliu fie ca etichetă.

Cine are dreptul d'a se servi de Armeriele Statul
ui.
In privinţa
liul

Statului,

dreptului
noi

de a se servi de

ne-am

convins,

din

Armele

sai

informaţiunile

Sigice

am

luat că, înainte de Revoluţiunea cea mare,
în Franţa, era
de regulă d'a se încredința păzirea Sigiliului
Statului unui
faneţionar înnalt special. Numai acesta avea
sarcina d'al
aplica unde trebuinţa cerea. Acest funcţionar
înalt era Ministrul de Justiţie. In urmă, de şi s'a restrî
ns importanţa
regulelor de până aci, însă nu s'a făcut mai
mult de cât
că, s'a înființat responsabilitatea ministerială,
rămâind însă
direct tot Ministrul Justiţiei și nimeni altul
de cât el personal însărcinat şi responsabil, ori când și ori
unde sar fi
întîmplat ca semnătura Capului Statului să nu
fie contra-semnată şi de Ministrul acesta, pe lângă punerea
Sigiliului Statului.
Deci, ast-fel, Sigiliul a devenit d'atunei indis
pensabil pentru a fi valid Actul.

Vedeţi dar, că în Franţa

Sigiliul cu Armete

Statului nu

este de domeniul public, nică privat, ci exclusiv
numai Capul
Statului se pote servi de el în modul aci arătaţ
, Iar supremul şef al magistraturei, Ministrul de J ustiţie, a deven
it Conservatorul acestui Sigiliă cu titlul de « Garde des
Sceauz».
Legea Franţei nu recunâsce caracţer constituţi
onal de
cât actelor acelora cari sunt ast-fef contra-semnate
şi sigi-

late. Conservatorul Sigiliului are dreptul chiar de a resist
a

voinţei Capului

fi legală.

Statului la cazul când

Decretul din

acâstă

23 Aprilie şi 25 Maiii

voinţă nu ar

1791,

asupra

organisaţiunei Ministerului, articolii 5 şi 6 ic:
<Les fonetions du Ministre de la Justice sont: «de garde
r les sceaux
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sceller les lois, trait6s, patentes,

etc., ete». Sub
în urma

diversele

Revoluțiunei,

s'a schimbat
No.

ce se succedară,
sai

regulă

nu

din urmă.

ce. Comisiunea

11.323 din

commissions, diplâmes,

francese

nici o modificaţiune

la acestea

Din răspunsurile
dresa

guverne

n6stră a obţinut prin a-

9 Iulie 1890 a D-lui Ministru de Interne,

pe care ne-a transmis”o în copie (1), mai vedem că ne dice
chiar D-l Ministrul Afacerilor Străine al Franţei, la 3 Iulie
1890, că: Administraţiunea în Franţa are putere disereţionară

în virtutea

art.

291 și 292

din Codul Penal, de a regula

cum ea ar crede convenabil întrebuinţarea Emblemelor şi
a Drapelului Frances.
Apoi, Administraţiunea în tot timpul, se pâte opune ca
Drapelul Naţional să fie acoperit de inseripţiuni comerciale
şi, în Departamentul «de Seine», pe baza ordonanţelor din
anii 1823, 1824 şi 1833, există disposiţiuni cari exige ca particularii fără autorisaţiuni speciale, să nu potă arbora Drapelul Tricolor în afară de dilele de serbări oficiale.
Mai dice pe lângă acestea că nici nu există în Franţa vreo lege sau ordonanţă, care să preciseze împrejurările când,
sai autorităţile, saii corpurile constituite, saii particularii, să

se potă

servi

vre-o

dată

de

Emblemele

sai

de Drapelul

Frances.
Ast-fel este dar răspunsul ce Onor. Republică a Franciei a
bine-voit a ne da în mod oficial şi clar la întrebarea ce, prin
Onor. Guvern al nostru, i-am adresat ca să ne lumineze, cari
sunt acolo condiţiunile în cari autorităţilor, corpurilor constituite saă chiar particularilor, le-ar putea fi iertat să facă
întrebuințare de Armeriele sai de Drapelele Naţionale.
In sfîrşit, ne-a mai r&spuns că, la dorința ce am nai arătat de a ne procura vre-un exemplar al colecţiunei de legi
şi ordonanţe care regul&ză acâstă materie, tot acest Onor. D-n
Ministru ne adaugă că, asemenea culegere nu a existat și
nu există în Franţa.
(1) Vegi actele anexate.
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la

cari

am

răspunsul

mai

adresat

identic

cu ulti-

mul alineat dintr'al Onor. Republicii Francese.
Credem că conclusiunea este de la sine, una şi aceiaşi că,
rău și fără cale la noi nu s'a regulat nimic încă prin administraţiune direct, spre a pune stavilă abuzului ce se face
în acâstă privinţă cu Emblemele Naţionale.
Raportorul

Comisiunei,

Și. D.

Grecianu.

Comisiunea, acâsta onorifică numită de On. Minister, a lucrat până în anul
1892, dar, văqând atunci schimbarea Guvernului presidat de d-l General Man u,
care era tot-odată și Ministrul de Interne, nu a mai ţinut şedinţe. Ast-fel
fiind, raportul acesta nu s'a putut ceti de mine în audul colegilor mei din
Comisiune, nici atunci nici mai târdiii, căci, din causa schimbărilor succesive
de Guverne, nu s'a mai credut autorisată zisa Comisiune nici de-a, funcţiona
mai departe.
Astă-qi însă, vădând eii în capul On. Minister de Interne pe acelaș titular,
am credut că e de datoria mea, ca fost Preşedinte al acelei Comisiuni şi totodată ca Raportor, să nu las să se piârdă cu totul atât resultatul studielor
ce ni s'aii cerut cât și conclusiunea raportului ce am elaborat.
Deci, dăm aci, pe lângă acestea, și actele oficiale, începând de la geneza
Eraldicei Române, ca să fie cel puţin cunoscute.

Autorul,
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3085. OT CA CENTRALĂ
bei a

maret

a.

LINE

Pa

BUCU
ROMÂNIA.
MINISTERUL

DE

TARĂ

A pia

fi

ESTI

Bucuresci 13 Aprilie 1890.
INTERNE,

DIVISIUNEA ADMINISTRATIVĂ.
No. 5868.
Domnul

mei,

Luând cunoscinţă de interpelarea ce aţi adres
at guvernului în şedinţa Senatului de la 10 Februarie
1890, cu privire
la neobservarea legei din 1872, prin care se fix6ză
Armele Ro-

mâniei,

am

preună

cu Domnii Profesori

găsit

de

cuviinţă

să

vă rog

pe

universitari,

D-vâstră, ca îm-

V. A. Urechia şi

Gr. Tocilescu, să bine-voiţi a forma o Comis
iune cu însărcinarea de a studia în mod complect cestiunea
Armelor Țerii

şi a Armelor sazi Mărcilor Judeţelor,
piilor,

etc.

Ca conclusiune

a

Comunelor,

Episco-

acestui studii, doresc ca Comisiunea să

bine-voiască a-mi arăta opiniunea ei, dacă forma
actuală a
acestor Arme sai, Mărci este corespundetăre legilo
r speciale

şi regulelor date de știința artei eraldi
ce, cum și cine
are dreptul a se servi de dânsele, fie că
servă ca etichetă,

fie ca sigiliu.

Ac&stă lucrare, datorită bunei voințe şi aprof
undatei cunoștinţe ce D-vâstră şi cei-l-alţi Domni Membri
ai Comisiunei

aveţi în acâstă ramură a ştiinţei, va servi Guver
nului la alcătuirea unui proiect de lege sai regulament,
pentru ca au-

torităţile să păzâscă şi să facă a se păzi
neschimbate Armele lor.
Aş dori ca Comisiunea să se ceupe în acelaș
i timp şi cu
studiul colorilor Drapelelor.
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Comisiunea va bine-voi a-mi comunica atât studiul făcut
cât şi propunerile sale. Sper că, împreună cu colegii D-v6stre, cărora le-am făcut încunoştiințări identice, nu-mi veţi
refusa acest concurs pentru care, pe lângă satisfacerea morală a Domniilor-Vâstre, veţi avea şi mulţumirile Guvernului.
Am on6re a vă înainta copia textului interpelărei ce aţi
adresat, rugându-vă să bine-voiţi a comunica și celor-l-alţi

ai Comisiunei.

membri

Primiţi, vă rog, Domnul
siderațiuni.
Ministru, G. Manu.

mei, asigurarea înaltei mele con-

Şetul divisiei, indescitrabil.
D-sale Domuului

ŞI. D. Grecianu,

ROMÂNIA.

Senator.
* Bucuresci, 9 Iulie 1890.

MINISTERUL DE INTERNE,
No.

11323.
Domnule

Președinte,

Domnul Ministru al Afacerilor Străine, pe lângă adresa
No. 12383, îmi comunică răspunsul primit de Legaţiunea n6stră

din

Paris, de la Ministrul

Afacerilor Străine Frances,

privinţa modului cum autorităţile
buinţa Armele şi Drapelul Ţării.

în

și particularii

pot

între-

Sub-scrisul, în referire la adresa Domnie-vâstre,

No.

1, are

ondre

dea

vă transmite, aci alăturat, o copie a acelui răspuns.

Primiţi, v& rog, Domnule
mele consideraţiuni.

Preşedinte,

asigurarea

înaltei

p. Ministru, d. Ciufiea.
Şeful divisiei, indescifrabil.

D-sale

Domnului

diarea Armelor

Președinte

Ţerii,

al Comisiunei pentru stu-
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Copie.

Monsieur

le Ministre des Affaires 6trangăres ă Monsieur
le Chars6

d'Atfaires

de. Roumanie.
Paris, le 3 Juillet 1890.

Par

dMonsteur

le Chargă

une

en

lettre

date

d Affaires.

du

9 Juin dernier, vouz

avez bien

voulu me demander au nom de votre Gouverneme
nt, dans
quelles conditions les autoritâs, les corps constituâs
et mâme
les particuliers peuvent se servir, en France, des
armoires
naţionales et du drapeau francais. Vous m'exprimez,
en

m6me

temps,

le dâsir

de

recevoir

un

exemplaire

du recueil

des Lois et Ordonances qui r6gissent cette matiăre.
Je m'empresse de vous faire connaitre qu'il n'exist
e pas de
Loi ou Ordonnance prâcisant les circonstances dans
lesquelles
les autoritâs, les corps constituâs et les particuliers
peuvent

se

servir

des

emblâmes

et du

drapeaii

frangais.

|

Dans le dâpartement de la Seine Pautorit6 administrati
ve,

se basant sur les dispositions d'une ordonnance royale
du 24
Dâcembre 1823 et des ordonances de Police des
9 Juin 1824
et 14 Septembre 1833 qui r6glent des questi
ons de voirie,
exige que les particuliers se pourvoient, d'auto
risations sp6ciales pour arborer ie drapeau tricolore en dehors
des fâtes
ofticielles.
A Vegard des societâs fondâes en vertu des
articles 291

et 292

du

code

Pânal,

Administration a un pouvoir

diser6-

tionnaire pour râgler comme elle le juge conven
able, Vusage
des emblâmes et du drapeau francais.
Jajouterai qu'en vertu d'un usage tîr&s ancien
on permet

aux lavoirs d'arborer comme enseigne une feuille
mâtallique

dispos6e en forme de drapeau et peinte aux
trois couleurs.
En tout temps, Administration s'oppose ă ce
que le drapeau

national soit recouvert d'inseriptions commerciales
.
Recevez,
Cachet de

la: Legation
de Roumanie,
Paris.

Monsieur,

ete.
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ROMÂNIA.
MINISTERUL
DIVISIUNEA

_Bucuresci, 12 Iulie 1890

DE INTERNE.
ADMINISTRATIVĂ.

No. 11559.

Domnule preşedinte,
Am

ondre

a răspunde

adresei

Domniei

Vâstre

No. 2 că,

după încredințarea ce-mi dă prin adresa No. 7305 Domnul
Ministru de Iustrucţiune Publică şi Culte, un dosar relativ la
«fixarea Mărcilor Moldovei» nu se află în depositul archivelor statului.
|
Primiţi, vă rog, Domnuie Preşedinte, asigurarea înaltei mele
consideraţiuni.

p. Ministru, J. Ciuflea.
Capul divisiei, indescifrabil.

Domnului preşedinte al Comisiunei
melor Terei.

MINISTERUL DE INTERNE.
DIREOȚIUNEA

pentru studiarea Av-

Bucuresci, 7 Decembre 1890,

GENERALĂ

a

MONITORULUI OFICIAL
ŞI

IMPRIMERIE!

STATULUI.

-

No. 7735.
Domnule

Peședinte,

Am ondre a răspunde la adresa D-vâstre cu No. 7 din 5
Decembre/90, că manuscriptul D-lui V. Al. Urechia relativ la
<Studiarea Stemelor 'Ţărei» nu s'a primit încă din causă că
acest

op

are

mai

multe

figuri

xilografice,

cari

trebue

inter-
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calate în text; ast-fel că D-nul Urechiă a luat însărcinarea,
ca mai întâiii: să fie esecutate aceste figuri, şi în urmă să ne
remită mannscriptul pentru punerea lui în lucru.
Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte, asigurarea osebitei
mele consideraţiuni.
p. Director

General,

J. M.

Bujoreanu.

Capul biuroului Comand. A. Angelin.

Domnului Și. D. Grecianu, Președintele Comisiunei pentru,
Studiarea

Stemelor

Țerei.

ROMÂNIA.
2
SFANTA

Roman, în 11 Iulie 1891.

EPISCOPIE

DE

din Capitală vor reveni, şi se

vor pune în vedere tâte aceste
frumâse !sigiliuri pentru care
va şi mulțumi comisiunea P.
S. Sale Episcopului de Roman.
Preşed.
(ss) Sî. D. Grecianu.

ROMAN.

No. 408,

Domnule

Primită la 12/24 Xulie 1891.
Se va convoca Comisiunea îndată ce D-nii Membri absenţi

Preşedinte,

Ca resultat la adresa Domniei Vâstre No. 11, din 23 Mai
anul curent, avem ondre a vă înainta pe lângă aceasta, sigilurile Episcopiei, Seminarului, Protoierielor şi a câtor-va
Biserici din ac6stă eparchie, împrintate în tuş.
Tot o dată vă comunicăm că, în ceea ce privesce Stemele
- Episcopale ale Seminariilor, ale Protoieriilor, Monastirilor şi
Bisericelor, nu este regulat nimic prin vre-o lege sai dieposiţiune, ci din tradiţie se obicinuesce a se pune, în sigiliile
episcopale: o Mitră, Cârjă, Cruce şi Engolpion [semnele episcopale]; în Siziliul Seminarielor [din Moldova] Ochiul Provedinţei, cu inscripţia: «Intru lumina ta, vom vedea lumina»;
în Sigiliile Protoieriei: o Masă cu Evanghelia şi Crucea pe
Eraldica. — Şt. D, Grecianu.

ii

-
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ea; iar în Sigiliile Bisericelor, Ic6na Patronului [Sfântului]

căruia este dedicată Biserica).
Bine-voiţi vă rugăm, Domnule Preşedinte, a primi
dinţarea prea deosebitei n6stre consideraţiuni.
Episcop, (ss) Melchisedec.
Director,

(ss)

încre-

V. Mandineseu.

D-sale D-lui Preşedinte pentru studiarea Armelor Ţerii.

1. Sigiliul dublu, adică de 2 ori împrîntat şi cu tuş şi cu câră
roşie, al Bisericei cu serbarea <Adormirea Maicei Domnului»
din Comuna Jăriştea, Judeţul Putna.
2. Sigiliul dublu, adică împrîntat și cu tuş şi cu câră roşie, al Bisericei cu serbarea “Sânţilor Voevodi» din Comuna
Mircesci, Judeţul Putna.
. Sigiliul dublu, adică împrintat şi cu tuş şi cu câră roşie,al Bisericei cu serbarea <Sântului Martir Dimitrie» din
“Urbea Focşani, Judeţul Putna.
4. Sigiliul dublu, adică şi pe câră roșie împrîntat şi în tuş,
al Bisericei cu serbarea «Prea Cuvi6sei Paraschiva» (Domnescă), din Urbea Focşani, Judeţul Putna.
5. Sigiliul dublu, adică şi pe câră roşie şi cu tuş, împrîntat,

al Bisericei cu serbarea <«Nascerea Maicei Domului» (Săpu-

naru) din Urbea Focşani, Judeţul Putna.
6. Sigiliul dublu, şi pe câră roşie și cu tuș împrintat,
Protoeriei Judeţului Putna.

al

Din Judeţul Tecuciului:
„1.

Sigiliul Protoeriei Judeţul Tecuciă din Eparhia Romanului, împrîntat în tuş.
8. Sigiliul Bisericei cu serbarea «Adormirea Maicei Domnului» din orașul Tecuciii, Judeţul Tecuci, împrîntat
în tuş.
9. Sigiliul Bisericei cu serbarea «<Sântului Ierarh ?Nicolae
»,
din oraşul Tecuciiă, Judeţul 'Tecucii, Eparhia Romanu
lui

în tuş.
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10. Sigiliul Bisericei cu serbarea <Sântului Gheorghie»
din orașul 'Tecucii, jud. Tecucii, Eparhia Romanului, împrîntat în tuş.
11. Sigiliul Bisericei cu serbarea «Sântul I6n Botezătorul»
din comuna Brătăşeşti, cătuna Brătăşeşti de sus, jud. Tecuci,
Eparhia Romanului, împrântat în tuş,
12. Sigiliul Bisericei cu serbarea «Sânţilor Voevozi» din
comuna Valea-Rea, cătunul Călimănâsa, jud. Tecuciu, Eparhia Romanului, împriîntat în tuş.
13. Sigiliul împrîntat în tuş, al Bisericei cu serbarea «Naşterea Maicei Domnului» din comuna Puţeni, jud. Tecucii,
Eparhia Romanului.
14. Sigiliul împrîntat în tuş, al Bisericei cu serbarea «Prea
Cuvi6sei

parhia

Paraschiva»

din

comuna

Matca,

jud.

Tecuci,

E-

Romanului.

Din judeţul Bacăului.
15. Sigiliul Protoerei (vechii) şi sigiliul noi al Protoieriei
judeţului Bacăul, ambele în tuş împrîntate pe aceiaşi faţă.
16. Sigiliul Bisericei Cathedrale «Sf. Nicolae» din Bacăii
împrîntat

cu

tuş, însă

de

2 ori

acelaș,

unul

lingă

altul.

17. Sigiliul Bisericei «Sf. Impărați» din Urbea Bacău, împrîntat cu tuş, de 2 ori acelaşi, apropiate.
18. Sigiliul Bisericei «Precista» din Urbea Bacăi, în tuş
împrîntat acelaş de 2 ori unul lângă altul.
19. Sigiliul Bisericei «Naşterea Sf. I6n Botezătorul», din
Urbea Bacăii, reprodus în tuş.
20. Sigiliul Bisericei «Sf. Gheorghe» din com. MărgineniMunteni.

Reprodus

în

21. Sigiliul Bisericei

tuş, Judeţul

Bacău.

«Sf. Dimitrie», din comuna

Cașin, în

tuş, Judeţul Bacăil.
22.

Sigiliul

Bisericei

«Adormirea»,

din

comuna

Caşin,

tuş, Judeţul Bacăi. 23. Sigiliul Bisericei Mănăstire; Bogdana (Bacău).
dus în tuș, de 6 ori acelaşi în formă de cruce.

în

Repro-
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24. Sigiliul în tuş, ai Protoieriei Plopu, judeţul Bacăi,
al
Bisericei «Sfinţii Voivozi» din satul Larga, comuna Doftâna
,
judeţul Bacăă. Semnat Preotu Vartholom 1891, Iunie
1.

Din județul Romanului.
25. Sigiliul Episcopiei Eparchiei Romanului cu
hramul
«Prea Cuvi6sa Paraschiva» reprodus cu tuş.
26. Sigiliul Seminarului din Roman. Reprodus
cu tuş.
>
27,
Protoieriei judeţului Roman. Reprodus pe câră
roşie.
>
28,
idem reprodus cu tuş.
29.
>»
Bisericei cu serbarea «Adormirea Maicii Dom-

nului»

30.
31.
32,
33.

34,

36.

(Precista

din

comuna

urbană

Bisericei cu serbarea «Sântul M. M. Gheorghe»,

din comuna urbană Roman, cu tuş.
Bisericei cu serbarea «Sântului I6n Botez
ătorul», din comuna Boghicea, judeţul Roman
.
Pe tuş.
Bisericei cu serbarea «Sântului Ierareh
Vasilie», din comuna Elisabeta Dâmna,
judeţul
Roman. Pe tuș.
Bisericei

comuna

cu

Giurgeni,

serbarea

«Sânţilor

Pânceşti, judeţul

36. Sigiliul Comitetului
comuna

Mare),

Roman. Reprodus pe câră roşie.
Bisericei cu serbarea « Sfîntului Ierarch Nicola
e»,
din comuna urbană homan. Pe tuş.
Bisericei cu serbarea «Sf-ţilor Voivozi» pronu
mită şi Biserica Albă, din urbea Romaă, pe
tuş.

judeţul

Roman.

Voivozi»,

din

Pe tuş.

Schitului de Maică, Giurgeni, din
Roman.

«Naşterea Maicii Domnului». Pe tuş.

Biserica

are

serbarea
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ALFABETICĂ
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PERSONELOR

CITATE

IN

DESBATERILE

LEGEI

PENTRU

ARMERIILE OFICIALE

Andronic A,
Angelin AL,
Boerescu B,,
Boliac Cesar,
Brăiloiu C. N,
Brătianu Dim,,
Brătianu Gh.,

Brătianu 1. C,
Budişteanu C. 1,
Bujoreanu LI. M,,
Calimah-Papadopol,

Câmpineanu

L.,

Cantacuzino

G. Gr,

Catargi Lascar,
Cazimir Panait,
Cazimir Teodor,
Cernovodeanu C,,
Chrisoscoleu A],

pag. 45.

ALE

ROMÂNIEI.

161.
29, 33.
4, 5, 8, 9, 26, 82, 84, 86, 89, 90.
58, 101, 102, 104.
4, 8.
89.
65, 94.
117.
161.
9,
114.
4, 8, 82.
17, 67, 69, 70, 72. 82, 98, 99,
50.
1.
73,
73,
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Ciuilea I.,

pag. 158, 160.

Codrescu Teodor,
Cogălniceanu Mih.,,

»

9,
4,5,

»

6,

30, 36, 37, 38, fig. 3.

7, 10,

Costaforu Gh,,
Creţulescu C. A,
Creţulescu Nic,,

>
»
»

99, 92.
48, 65, 84.
61, 63, 104.

Deşliu,
Fetu A. Dr,

»
»

09,
14, 45,

Fleva Nic.,
Florescu A. Em.,
Florescu Dim. G,,
Fusea C,
Ghica Gheorghe Mih.

>
»
»
»
»

1
108.
69,
45,
18, 19, 21.

Ghica Ion D,

»

81, 82.
d
|
4,5,6,7,8.

Grădişteanu Petre I.,

16, 34, 104.

Ştef.

Dim,,

19, 24, 25, %,

1, 2, 4, 23, fig. 1 şi pag. 64, 66.

Ghica Dim. Gr. Beizadea, »
Gheorghiu A. 1.,
»
Golescu Nicolae,
>
Grecianu

15,

|

»

fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

pag. 26, 46, 47, 48

49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 78, 74, 79, 81, 82—85, 90,
93, 98, 100, 102, 104, 107, 111, 112, 1183, 117, 123—153, 158, 161.
Gregorescu

Const.

T.,

pag. 4,5, 8 14.

Hăjdei,

114,

Holban A.
Ionescu N,,
Lahovari Alexandru,
Lahovari Grigore N.,

fig. 2,
pag.
»
»

Lahovari Nic. I,
Lăţescu

Leea

Boldur

T.,

Manu

>»

50, 60, 65, 789, 118.

»

82, 8.

Ion,

Lungeanu,
G. General,

Manu Ion Mih. M. V,
Marsillac Ulysse,
Melchisedec,

Episcop

Or&scu A,
Pâcleanu

pag. 37, 38, 39,
19, 27, 29, 30, 31, 88, 34, 35, 38.
19, 25 82, 36.
82,

>

4,718

».

19,

»

»
»

141, 117, 128, 150, 158,

46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 113,114,
93.

de Roman,

pag.

pag. 59, 79.
Nic.,

Prijbeanu A.,

>

13,

»

95,

130, 133, 162.
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Protopopescu Pake,
Rosetti Nic., Grafu,
Sâmboteanu Grigore,
Satmari (pictor, artist),
Stătescu Eugeniii,

Ştefanopolu,
Târnoveanu N.,
Tell Hristodor,

Tocilescu Grig. G.,
U-echia

V.

A,

Vartolomeit preotul,
Văsescu

A,

pag.
>

102, 114.
57, 63.
49, 50.
46, 47, 49,
127.
73.
129.
26.
114, 123, 124, 157,
193, 125, 126, 157, 160, 161.
164.
62.
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DE

Termenii speciali intrebuințaţi în Armeriile Oficiale Românesti.

Nota. Pentru a torma la noi termeni eraldici, ne vom împrumuta în acest vocabular, din limbagiul eraldic frances pentru
a simplifica şi a nu îmulţi peste măsură notele nostre. Eraldica, de la început, a împrumutat şi semnele ei și chiar numirea ei, mai ales de la cavalerii (nobilii) germani cruciați,
pe când călătoriaii şi se r&sboiaii în Orient. Apoi, regulele
limbagiului eraldic s'au fixat de cavalerii francezi, ast-fel
în cât şi cavalerii din Anglia şi cei din Italia, Spania, etc,
ca şi cei germani, n'a înlăturat numirile fixate de Eraldica
Franceză în tot timpul Cruciadelor şi nici mai în urmă până
în diua de adi.

un

Abis, se qice punctul central dintr'un Scut unde e aşegat
alt Scut mai mic, scutie (6cusson), centrul saii inima pe

care se fix6ză încărcând-peste-totul (brochant sur le tout)
acel scutic, însă fără să atingă el de cât parte din câmpul
pătrarelor pe cari se iaşâdă, iar nu vre-o piesă din ele. Se
sub-înţelege că Scutul acesta trebue să fie scartelat.

Acostat se gice de o piesă pusă într'un Scut sai pe o bandă,
fie ea în rând
par;

indiferent

asemănare

între alte două,
este în

fie

chiar puse

câte trele în-

ambele cazuri, daca ea are sai nu are

cu cele-l-alte două.
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Acvila
presintă
drept de
eraldică
dică,

sai Vulturul, simbolul puterei saii maiestăţei
. Se re.cu capul spre dextra întors sai de profil
, trupul
faţă şi aripele deschise de la piept. Este
figură
de primul rang, și din t6te paserile admise
în Eral-

acâsta

este

cea

mai

de

frunte şi mai mult uzitată.

Vul-

turul a fost vechiul simbol al Ţărei Românesc
i sub domnia
Basarabilor. Figurâză și în Armeriele Trans
ilvaniei; ţine în

cioc (plise) Sf. Cruce,

semnul

creștinătății;

privesce srele

ră&sărind spre dextra (dr6pta) și cu sboru
l (aripele) înjosit
(vol abaiss6), ţine în ghiara drâptă spada
şi în cea stângă
busduganul (sceptru). 'Tâte acestea de
aurit (galben) pe
câmp albastru (azur). Ocupă ast-fel patra
tul 1-iă pe Scutul
României scartelat. Acvila cu 2 capete repre
sintă Acvila Impărăţiei Romane de Răsărit şi de Apus.
Affruntat, se gice de 2 piese așezate opuse
una alteia, frunte spre frunte, fie animale, fie alte lucrur
i. Cei doi Delfini
afruntaţi, Emblema Bugâcului, pe pătrarul
4 al Scutului scartelat al Statului României. Cei qoi Delfini
din Scutul judeţului Tulcea. Vegi judeţul cu acest nume şi
blazonarea de
la pag. 149 N-o 32. Affruntat represintă poziţ
iunea a 2 piese
care stau faţă la faţă.
Aieru', acoperemâînt, procovăţ sait pocrovăţ.
În Armeriele
Oficiale Bisericeşci el stă asupra si. Potir
care conţine Marele Sf. Mir al Ungerei Regale. El e de ghiur
ghiuliă, ciucurit d'aurii. De alt-fel locul lui e în altar pe
Sf Prâstol.

Akerman, fost ţinut din Moldavia, de la 1812 face parte
din

Basarabia

Rusă;

avea

Emblemă:

«viță

legală pe

harac,

col6re naturală». Vedi pag. 150, «Pentru Basarabia»
, No. 6.

Alb (argent) smalt-metal, însemnâză inocenţă, candâ
re, verginitate. Argintul este cel de al doilea metal între
buințat în
Armeriele Române ; aurul este primul. Argin
tul se represintă alb cu totul fără başuri nică puncte când
Armeriele
sunt necolorate; iar când metalele și colorile sunt
figurate,
atunci metalul acesta se smaltâză cu argint.
Vezi Tab. A,
pag. 183, fig. 17. «Exemple pentru... .».
Albastru, lăzuriă (azur), e a doua dintre cele 6
colori ar-
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meriale sau smalte şi însemnâză văzduhul, cerul. Este şi coGrea proprie ambelor Ţări Române (Moldova şi Muntenia).
Ac6stă colGre semnifică: cucernicia, înfrînarea plăcerilor, puterea,

frumuseţea;

când

Armeriele sunt gravate, ea se repre-

sintă prin haşuri sau linii orizontale; când sunt colorate se
represintă prin albastru. Vezi pag. 183. Tab. A. Exemple
pentru...» fig. 19.
Albine-trei, puse 2 şi 1 de lăzuriu, pe câmp d'auriii, Emblema ținutului Mehedinţi. De obicei albinele acestea se represintă suind, cu aripile deschise.
Alergând, se zice despre animalele cu 4 picidre care se represintă ast-fel. Aşa este Emblema judeţului Neamţu, căci este
cerbul alergând, de roşu, pe câmp galben (d'aurii).
Alipit (acco!6) se zice pentru viţa care încolăceşce un harac
ca în Basarabia la herbui sau Stema de Akerman. Se mai zice
pentru 2 piese puse cruciş alipite, în săltător, la spatele unui
Scut sai herb, precum sunt chieile bisericeşci de la spatele
Stemelor câte-și opt ale Armorialului Bisericesc Român.
Alternare, se zice de obiecte, îlori, frunze, mărgele, individe,
când sunt puse în şir, în ront, sai alt cumva, însă nu de
același fel una lângă alta, ci între fie-care păreche câte un
alt-fel de lucru diferit şi periodic repetat.
Ancora, de roșu, pe câmp d'aurii, Emblema ţinutnlui Covurlui. Este de regulă de a se pune tot-d'a-una ancora drept
în picidre într'un Scut. Vegi Tabela A. fig. 9. «Judeţele» şi
pentru blazonare pag. 147 la No. 9.
Apium — frunză —, este Emblema veche şi înalţă sau ornamentarea cercului corânei, atât pentru corâna ducală, cât şi
pentru cea regală. Aceiaşi frunză (fleuron) s'a purtat de
Imperiul Bizantin 'şi de alte state şi popâre vechi, la biruinţe şi la sărbători solemne şi s'a transmis şi la primii
Voevogi

Basarabi

ceiași s'a păstrat

Dragoş

ai noştri

şi de

de

linie

Voevogii

bărbătâscă.In tocmai

Moldovei,

coborâtorii

a-

lui

Vodă.

Argeș, Episcopie, are reşedinţa în târgul Argeş. Vedi fig.
7 pe Tabela II. <Armorialul Bisericesc» şi pag. 137 la No. 7
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pentru blazonare. Argeş, județ. Vedi la No. 1 din pag. 147
blazonarea şi pe Tabela A. «Judeţele» Fig. 1.
"
Argint (argintii), vedi alb.
Armăsar-trecând, Emblema ținutului Iaşi. Vegi pag. 143 la
No. 16 şi Fig. 16, Tab. B. «Judeţele».
Arme (armes), semne eraldice pictate, sculptate, săpate,
brodate sait alt-fel figurate pe un Scut, pavăză ori platoşă.
Arme de ondre, recompensa unei acţiuni de vitejie acordată de Suverani la răsboinicii care se distingea în lupte

strălucite. -Se acorda şi la corpuri întregi de armată. Se
înscriai acestea alegoric, dar metodice pe Scut saii pe Cota
(vesmântul)

de Arme.

Arme

vorbităre (armes

parlantes)

se

dic acelea ale căror insignii arată originea statului sai familiei care are dreptul să le porte. Acestea sunt Armerii
care reamintesc numgle celor ce le-ati purtat. Nu trebue să
se ajungă “până la rebusuri (ghicitori) cu asemenea figuri

în Armeriă.
Armerii (armoiries). Tot ce are raport la Eraldică să
gice
Armoarii saii mai bine Armerii. Servă a deosebi regate,
provincii, oraşe, ordine religi6se, ordine de cavalerie,
comunităţi, corporaţii, societăţi şi familii; totalul unei
Steme ce
se compune de un Scut cu accesoriile sale. Elo
sunt titluri
de nobleţă şi nimeni nu are dreptul să le hrăpâscă
nepe-

depsit de lege, în paguba
tul. Acâsta
Armoarii,

drepturilor dobândite

ar fi o usurpaţiune.
vezi Armerii.

de un al-

Armorial, care tratâză despre Armerieie unui stat, unei pro-

vincii, unei nobleţe a mai multor familii sai pers6ne.
Carte
armorială. Armorial general, culegere de mai multe
Armerii
de acelaş fel.
Armura,

complexul

îmbrăcămintei

de

apărare

cu

care

valerii luptători îşi acopereaiă corpul, fie la răsboiii,
fie

ca.-

la

Jocurile de întrecere cu sulița /fournois) între
duoi inși, într'un loc închis sai zare (lice), fiind priviţi de
un numeros

public.

Armura

se compunea

ful, pieptarul, pavăza

din tâte piesele de fier: coi-

şi t6tă îmbrăcămintea

mâinilor şi pi-
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cidrelor dimpreună cu armele şi calul unui cavaler. Chiar şi
caii lor erai înveșmîntaţi şi fie-care bucată avea numire
specială. Mai aveaii cavalerii şi cămăși de zale de fier,
(cotte de mailles). Vedi fig. 5. Tabela B, pag. 185. Acest
model sati armură istorică a tost chiar vădută de strămoşii
ooştri;

ea

este

a lui

Ioachim

1],

Principele

de

IHohenzol-

lern, Electorul de Brandenburg, care la anul 1542 încheiase
cu Petre Rareș, Voivodul Moldovei şi fiul Ini Ştefan-CelMare, tractate de alianţă şi care se lupta pe timpii aceia alăturea cu părinţii noştri la Dunărea de jos pe pămînturile
n6stre pentru apărarea creştinătăţii în contra Turcilor.
Vegi Tesaurul de A. P. Ilarianu, Tom 3, pag. 1, ete,
idem Documente din Archivul secret din Berlin ; idem Uricariul, vol. V, pag. 283, idem F6ia pentru Minte, din anul

1845.

Şi „Die Gobenzollern, Bilbnife von 8. Şriebri

und O.

EScpivevet., Berlin. $. Grote, 1890)
Arta eraldică, sciința de a deşcifra, de a citişi de a spune

saii de a descrie

clar, dar pe scurt şi metodic

cu cuvinte

teehnice, Armoariele statelor, provinciilor, ordinelor religi6se.

orașelor, corporațiilor, familiilor, spre a se putea reproduce
prin gravuri sai colori, prin picturi în tocmai, şi a-şi avea

semnificaţiunea şi importanţa lor istorică şi eraldică.

Ascuţi (a), să dice de Scutul din Armeriele Române că, în am-

bele sale laturi (flancs) jos, începe
|
(pointe) bazei.
Asuprit

a se ascuţi spre sfârcul

(somms, surmont6), se dice de o piesă care are asu-

pra ei una saii mai multe alte piese, precum la judeţul Bolgrad, peşcele era asuprit de o Cruce; la Ialomiţa asemenea

peşcele e asuprit de un znop de grâu; la Prahova modernă
e ciorchina

de

Săcuieni asuprită d'o capră. Vegi figurile 3,

15 şi 23 cu 28 din Tabelele A, B şi C de la p.p. 147, 148 şi

149 ale Judeţelor.

|

Atribut, tot ce se ţine de Scut şi caracteriză

piesele şi

figurile eraldice proprii gise.
|
Aur, aurii (or) galben. Vegi cuvintele metale, colori,
smalt.
E simbolul s6relui, al credinţei, al dreptăţii,
al cumpătării,
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al slavei, al amorului, al bogăției, al suveranităţii şi al mărinimiei. În haşură se represintă prin puncte pe Scut. Vedi

«Exemple pentru...» Tab. A. pag. 183 fig. 16.

Bacău, Judeţ.

Vedi pentru

blazonare

și la Tabela A. «Judeţele» fig. 2.
Bachus, Emblema judeţului Putna.

la pagina

Bachus

147 No.

2

e călare pe

bute cu doniţa în dextra și paharul în senestra. Vedi tig. 24.
Tabela B. «Judeţele,» şi pentru blazonare pag. 148 la No. 24.
Bălțile, fost ţinut

din

Mojdavia;

face

de

la anul 1812

par-

te din Basarabia Rusă; avea Emblemă: 'cap de cal d'argintii. Vegi pag. 150 «Pentru Basarabia» la No. 4.
Banda-undată, Emblema ținutului Cahul. Vezi pentru bla-

zonare

pag.

147 la No. 7 şi Tabela.A.

«Judeţele», la fig. 7.

Banda e acelaș lucru cu omoforul în Eraldica Bisericâscă
Română, represintă pod6ba acâsta din veșmintele preoțești,
şi s'a fixat pe cele 6 Scuturi ale Episcopielor României, d'ar-

gintiă încărcată în centru de Evanghelia deschisă cu Crucea
pe ea, între slovele

kirilice distinctive

fie-cărei

Eparhii,

a-

dică la cele de Moldova lăzuriit şi la cele de Muntenia ghiurghiuliu. Ea represintă omoforul în Scuturile Episcopielor.
Banderola, ornament exterior al unui Scut. Este panglica
sai basmaoa care se l6gă sus la cârjă. Se chiamă şi pateriţă.
Ca piesă azcesorie se obicinuesce de a se scrie pe ea Devisa, şi are şi căptuşală şi se așază subt Scut. La vechii cavaleri ea servea de banieră sait decoraţiune pentru lancea
bavaleruiui. (Vezi şi Liston).
Bara, este despărţirea unui Scut priu 2 trăsături (traits)

saii despicături paralele,

puse în diagonală în sensul opus

eşarpei, adică din cantonul senestru al şefului spre cantonul dextru al bazei, ceea ce e contrariul unei bande.
Basarabia, fostă parte integrantă din Moldavia până la 1812,
astă-di provineie de sud a Rusiei de - Europa. Emblema ei
istorică era aceeaşi ca a întregei Moldove: pe câmp albastru
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„Capul de Bour de colâre naturală cu St6ua
de aurii între
corne. Vedi pag. 150.
Belciug, inelul de la piciorul Şoimului-vânăto
r din herbul
Judeţului Buzăii. Acest inel semnifică statornicie,
constanţă,
credinţă. Vedi la pag. 147 fig. 6. Tabela A.
«judeţele» şi pentru blazonare No. 6 din text.
Benderul, fost ţinut al Moldovei până la
anul 1812, face
astă-gi parte din actuala Basarabie Rusă; avea
Emblemă:
un leu odihnind, d'argintiă, pe câmp albastru.
Vegi pag. 150
la No.

7, «Pentru

Basarabia.»

Blagoslovind cu mâna drâptă, atitudinea archi
ierâscă a
mânei Sfinţilor Prelaţi ai acelor 6 Eparhii
Episeopale ale
României. Emblema religi6să a bine-cuvîntărei
Bisericei asupra poporului creştin. Se figurâză pe Scutur
ile Episcopale

la dextra

de

bandă,

argintiu.

Vegi

figurile

3, 4, 5, 6,7

şi 8,

din Tabela II de la Armorialul Bisericesc,
pag. 137.
Blane (fourrures, pannes), piei cu blană pe
ele, pânze. Ele
sunt 2 în Eraldică: cacomul (hermine), care
este figurat în
argintiii saii alb cu pete mici negre, și sânge
apul (vair), figurat lăzurii şi alb. Vegi figurile 24 şi 25.
TabelaA, la pagina 183. «Exemple pentru .. „».
Biazon, totalul din care se compune Scutul de
Armerii. Arta.
de a cunâsce şi a descrie în mod metodic
tot ce se pune
pe un Scut Armorial. Arta de a explica
în termeni proprii
technici şi după regulile stabilite, tot ce se
atinge de Armerii.
Blazonul colorilor, e explicarea semnificaţ
iunei colorilor armoriale. A compune, a explica Armoarii,
este a biazona.
Acest cuvint vine de la vorba germană
blajen (blasen), a
trâmbiţa când sosea un cavaler în jocurile
de suliță (tournois). Vedi Geneal. Cantacuz. p. 136. Buciumul
1863 Mai 1.

Hrisovul Racoţi George,

Principele

'Transilvaniei. Elemen-

tele principale ale blazonatului sunţ: 1) Seutu
l; 2) smaltele (metalele, colorile, blănile) ; 3) piesele
(câmpul, mobilele după câmp) ; 4) brizurile (preschimbările
, scoțând sai
adăogând din Scut); 5) ornamentele exteridre.
Vedi secțiune.
Blazona (a), cuvînt derivat din limba germană
blajen (bla-
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sen), a trămbiţa

cu glas mare din corn sai din trâmbiţă ; căci

eralzii aveau obiceiul, după ce anunţai ast-fel prin trâmbiţare sosirea unui noit cavaler la locul luptei, de îi făceau și
lauda

şi îi descriau

cine-va,

însemna

şi Armele

a-l descrie,

lui. De aceea,

a-l represinta

a blazona

în cele

pe

mai mici

detalii ale sale; căci un erald de Arme șcia cu înlesnire,

din

prima aruncătură de ochi, a deşcifra Armele unui Scut, deslu-

şina cine este

cavalerul şi de unde

vine, precum

este şi zi-

cătârea veche franceză (peindre une personne sous de belles
ou des noires couleurs), a descrie o persână cu colori bune
sau rele. Este sciinţa de a compune şi de a explica Armeriele;

ştiinţa de a distinge naturași posiţiunea figurilor eraldice,
naturale, artificiale şi himerice de pe un Scut, spre a le
numi pe fie-care fără a omite vre-o proprietate caracteristică

a lor.

du-se
ştiinţa

serve

Dăm

cu

A

descrie

termenii

eraldică.

Scutul

eraldici,

Pentru

a

întru

acâsta
blazona

tote

despărţiriie,

îns6mnă
corect,

servin-

a fi stăpân
trebue

să

se

pe
ob-

aceste regule.

aci, pentru exercițiul de a blazona, următârele

trei

exemple, cum se suna din trâmbiţă de către Herald:
1) Pentru familie- «Comte d' Anjou, de gueules, ă 2 lions
pussanis, d'or, armes et lampasses, Pun sur Vautre». (Comile

d' Anjou, de roşu, (câmpul Scutului
de doi lei mergând,

dicate unul

ghiurghiuliu,) încărcat

de aur, cu ghiarele, limba şi coda

d'asupra

ri-

celui-l-alt). Vedi figura 1. Tabela B,

la pagina 185. «Exemple pentru... .».
2) Pentru provincie: «Duche de Normandie, de gueules ă,

2 ltopards d'or», (Ducatul Noi mandia, Scutul cu câmp roşiu
încărcat de 2 leoparzi, drepţi, (nu mergând), de aurii. Vegi
fig. 2. Tabela B la pagina 185.
3) Pentru oraşul Lyon: «De gueules au Lion, d'argeni, tenant de la paite senestre un glaive du meme;
charge

de 3 fleurs de

lis d'or.

Couronne

au chef d'azur

murale»,

Scutul

cu

câmpul roșiu încărcat cu un leii de argint, ţinând în laba
stângă o spadă tot de argintiă ca leul, cu şeful (capul) albastru (d'azur), încărcat cu 3 flori de crin, de auriii. Vei fig.

3. Tabela B. la pagina

185. «Exemple pentru....».
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blazona şi Scutul de Hohen-

zollevn de pe Armele României:

4) Familia Hohenzollern pârtă: Seul scartelat la 1 şi [A de
argintiu (alb), la 2 și 3 de nisip (negru), plin (fără de mo” bile, fără piese pe scut). Sciut este că Scut plin nu pârtă de
câţ fiii cei dintâiii născuţi ai familiilor şi chiar aceștia forte
rare-ori, de exemplu când este familia de o fârte veche nobleţă. Vegi fig. 4. Tabela B. la pag. 185. Exemple pentru....»,
sait Seutul mie din centrul Scutului României.
Bolgrad, fost judeţ de Moldova, astă-gi face parte din Basarabia cea de a 2-a Gră cedată Rusiei (1878) prin Congresul
de Berlin. Pentru Emblema istorică vegi blazonarea de la
pag. 147 No. 3 şi la Tabela A. «Judeţele», figura 3.
Bolovani, veqi muute de dece bolovani, puși 1, 2, 3 şi
4, roşu pe auriu; Emblema ținutului Bacău. Bolovănii se
aș6ză de obiceiii în formă de piramidă saii formă conică
pentru a represința un munte mare saii mic. Vegi figură
2. din Tabela A. «Judeţele», şi pentru blazonare, pag. 147
la No. 2.
Botoșanii, Judeţ. Vedi pentru blazonare pag. 147 No. 4 şi

“Tabela A. «Judeţele» figura 4.
Boul-trecând, când e de roșu pe câmp d'aurii, e Emblema Ținutului Fălciu. Vegi fig. 13 din Tabela B, <judeţele»
şi pentru blazonare pag. 148 la No. 13.
Bour s'a dis din vechime la acel Cap de Bou, care este:
Emblema Moldovei şi să mai aminteşce încă şi astă-di în
Bucovina pentru orașul Cernăuţi şi pentru Dumbrava-Roşie din blazonul respectiv.
Bradi-trei, Emblema Ținutului Sucâva. Vegi figura 29 din
|
“Tabela C, şi pentru blazonare pag. 149 la No. 29.

Brăila, Judeţ. Vegi pentru blazonare pag. 147 la No. 5 şi
la Tabela A. <Judeţele», fig. 5.
Brâul, iaşa (fasce) este a 2 din piesele onorabile şi se pune

orizontal
sau

între şef (chef) şi bază

mijlocul

Scutului.

Când

brâul

(pointe), adică
este

pus

la centrul

singur,

atunci

trebue să aibă lăţime cât treimea înălțimei Scutului şi repreEraldica. — Şt. D. Grecianu.
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,

sintă încingătârea sait brâul. Vegi fig. 6. Tabela A.
pag. 183.

«Exemple pentru. ...». Vegdi cap (chet) şi bază (pointe
).
Bucovina, (1)fostă parte integrantă din Moldova până
la anui
1777, astă-qi e provincie a Imperiului Austriac.
Emblema ei
istorică era aceiaşi a întregei Moldove: pe
câmp albastru
Capul de Bour de colore naturală cu sttua
de aurită între
cârne. Vedi pag. 150 «Pentru Bucovina».
|
Bucovina-Câmpulung. Vegi Bucovina pag. 150.
|
|
Bucureștii, Oraşul Metropolitan, Capitală a Român
iei. Vegi
pag. 141 pentru Stemă şi blazonare, şi fig. A la aceiași
pagină.
Buzăul, Judeţ. Vegi pentru blazonare pag. 141 la
No.6 şi

Tabela A. «Judeţele»

fig 6. Buzăă,

Episcopie. Vedi

fig. 5,

Tabela II, Episcopiele, Armorialul Bisericesc,
şi pentru blazonare p. 136, la No.8.
| Buzduganul, Sceptrul, Emblema puterei superi
dre a suveranităţei Voevodilor Români, împreună cu
spada. Măciuca
de fier saii bastonul care arată acâstă dignit
ate.

Cc.
Cacomul (hermine), este prima blană din
cele 2 blăni
armoriale, este contrariul de contra-cacom
(contre-hermine),
întru cât privesce haşurele şi colorile;
însă semnificarea
nu se micşorâză ci rămâne aceeaşi. EI se repre
sintă cu pete
mici negre peste alb în formă de cruciulițe
terminate prin
trei linii, cari se depărtâză de centru. Un câmp
de argint
sai alb (de Scut), care este sporit de ast-fel
de pete negre
se numesce: de cacom,; când câmpul este de
un alt smalt,
nu de argint, sai pata de alt smalt nu de
nisip, negru

(sable), smaltele vor trebui atunci specificate.
pielea

albă

unui

curat;

dobitoc
se

mic

presară

ca

nevăstuica,

acâsta

cu

Cacomul este

a cărui blană

codiţele

ei

negre,

este
ceea

ce îace să reiasă mai mult strălucirea și albeţe
a ei. Cacomul însemnâză o demnitate înaltă şi servea
de pod6bă
(1) Bucovina

vrea

să dică:

Dumbrava- Roşie,
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sai de 'căptuşală veșmintelor celor
blană mai este sângeapul (le vair).
septentrională are spinare cenușie
colori se represintă prin alb (argint)
împreună. Vegi fig. 24 şi 25. Tabela
tru....». Contra-eacomul are câmpul

mai înalte persâne.: Altă
Acâstă blană de veveriţă
(gris) şi pântecul alb. In
și albastrul (azur), cusute
A. p. 183. «Exemple pennegru şi albe codiţele sai.

petele, fără aită deosebire. In Armeriele Române

se vede caco-

mul şi contra-cacomul la paviliânele Stemelor Bisericescă. .
Cahul, fost judeţ de Moldova, astă-di face parte din Basarabia cea de a 2-a 6ra cedată Rusiei la 1878 prin Congresul de Berlin. Pentru Emblema ei istorică vei blazonarea de la pag. 147 No.7 şi fig. 7 de la TabelaA. «Judeţele».
Calpan.

Vedi

Capean

şi Geneal.

Cantacuzinilor,

Buciumul

din anul 1863 pag. 136.
Călugărie, viaţa monahală; are Emblemă în coldrea nâgră.
Se represintă prin vălul negru ce să pârtă de monahi. Vedi
vălul, vezi și negru, nisip (sable), prin care se represintă
doliul, cernâla.
|
Calul-trecând, Emblema Judeţului Rîmnicu-Sărat. Vedi p.
147 şi Tabela C. fig. 25. «Judeţele».
Camilafca, vălul pe care îl pun monahii peste potcapii,
Emblema călugăriei, represintată la tâte Stemele Armorialului Bisericesc Român.
" Câmpul, fundul Scutului, represintă şi fundul cotei de arme
(haina de arme) a cavalerului şi al banierei (pânza) stâgului,
pe care se represintă piesele ce compun o Armerie. Ori când
se blazonâză trebue să se încâpă prin a exprima de ce smalt
este câmpul înainte de a descrie cele-l-alte piese, de pildă:
pentru Oltenia, de ghiurghiuliui (câmpul) cu Leul coronat,
eşind

din

Cor6na

Bănâscă, privind

Stâua

cu 6 raze, tâte de

aur, iar să nu se citâscă întâiii despre piese şi la urmă despre
Scut. Să pote să fie Scutul fără alt nimic de cât col6rea sa,
dar acest caz este rar. Atunci se numesce Scutul plin, adică:
câmp sadea. (Vedi pătrarele Scutulu
- mie
i din centrul Scutului

României).

Câmpulung,

vedi Bucovina.
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Canton, este partea a noua (1/9) din Scut; el este dar mai
mie de cât patratele care svnt 4 sai şi până la 6 într'un
Scut. Vei fig. 15. Tabela A la pag. 183. «Exemple pentru....».
Cantonată, se dice de o piesă care ar sta la centrul unui
Scut și ar avea în 4 părți lângă ea, alte 4 piese egale ca o

cruce.

Cap, saă front, centrul dintre ambii umeri cu care se form6ză împreună şeful (chef) sai partea superidră a Scutului.
In acest caz e prima dintre piesele onorabile ordinare şi după
significaţiunile simbolice ale blazonului, capul represinţă
casca unui cavaler. Adesea prin cap se înţelege întregul şef.
In acel caz el, în mărime, nu pote trece peste o treime din Scut.
Pe cap se pot aşeda și deosebite piese sai atribute ca simbole. Vedi fig. 15. Tabela A, pag. 183. «Exemple pentru ....» sus
orizontala D. B. E, care represinţă şeiul, unde B este capul.

Cap-de-bour,

Emblema

Moldaviei; se represintă

d'aurii

pe câmp de ghiurghiulii, având Stâuă cu 6 raze între cârne
şi la stânga (senestra) o Lună. Vezi pag 70 şi următorele:
Legea Armelor 'Țărei şi desbaterile definitive. Bizon (Bosurus). (Vegi patrarul 2, Scutul României).
Capcan sai calpan saii pavăză sait platoşa. Vegi Scut în

Hrisovul lui Gheorghe Racozi, Prinţul Transilvaniei, anul
1658 Septembre 13, în Alba-Iulia: <Dăm nobilului Drăghici

«Cantacuzino, atât lui cât Şi tutulor urmaşilor lui, acest semn
«să pârte calpan ostășesc albastru ... şi d'asupra coifului co«r6nă, să pârte atât la 6ste, cât şi la jocurile de suliță, la
«cârtă, la exerciţiile ostăşeșşti, la adunările nobililor, la pe.

«cete, la. jale, la

covâre,

la

steguri,

la

inele,

la

calpan,

la

«cort, la case şi la mormînt>. Vegi Buciumul 1863 p.
136
Capra saii Căpridra, Emblema specială veche a judeţului
Prahova. În urma desfiinţărei judeţului vecin Săcuenii (Saac)
în 1845, s'a încorporat trei plăşi mari ale acestui ţinut
la
ținutul Prahova şi s'a luat de acest din urmă și Emblema
veche a Saacului, Ciorchina de struguri, în Scutul săi,
căci
acele plăşi eraii cele mai bogate în vinaţuri sai
podgorii.

Scutul Prahovei

a urmat a fi de atunci încărcat cu ambele
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aceste Embleme, astfel: destreit în par
de lăzuriă, d'auriu,
pe ghiurghiuliă și încărcat la câmpul
2 în bază, cu struguri,

ciorchină

de

lăzuriii,

care

e de

Săcuieni,

iar

în şef în-

cărcat cu capra asemenea de lăzuriii,
care e de Prahova.
Vedi pag. 148 la No. 23 pentru blazonare
şi Tabela B. «Judeţele» la fig. 23. şi pag. 149 la No. 28
pentru blazonare şi

Tabela

C, «Judeţele»,

la figura

28,

Căptușit. La Deviza Armorialului Bisericesc
avem, negru
pe alb (argintiu), pe o parte represinta
ţă. pateriţa sai
p6la sati basmaua de la cârjă,. iar pe
cea-l-altă parte sau

revers,

ea

e căptușită

de

albastru

pentru

cele

trei

Steme

ale Munteniei şi de roşu pentru cele.-l-alte
trei ale Moldovei.
Asemenea mai este şi pavilionul (mantia)
cel de negru bordat de alb, căptuşit cu contra-cacom (cont
re-hermine). Vegi
Tabela I și II, Armorialul Bisericesc, la
paginele 135 Şi 137,

figurile

1, 2, 3, 4,5,

6,7

şi 8.

,

Cârjă (de argint), este Emblema păstoriei
şufletesci (bisericesci) a 8 Archierei: Metropoliţi 2 și
Episcopi 6 ai Regatului României. Vegi în cele8 Steme din
Armorialul Bisericesc de la pag. 135 până la 137.
Cârligătura, a fost Capitală de un judeţ
al Moldovei. A
avut Emblemă: Calul-trecând. Vedi
pag. 149 şi 150, și vechile peceţi domnesci de Moldova din
1817, ete.: Legiuire de
T. A. Calimah Vodă.
:
„Cavaler (chevalier). Cavalerii. erati acei
nobili admişi în

Ordinul de Cavaleriea din vâcul de mijloe
.

Cavalerie, instituţiune din evul medii a naţiu
nilor creştine:

Germania,

Francia,

Italia,

Spania,

Anglia,

etc. în scopul

de

a se recundsce prin legi demnităţile câşti
gate de cavalerii
de atunci şi conferate de capii statelor
lor respective în
urmă de un jurământ, Acâstă învestitur
ă solemnă nu se con-

ferea de cât numai

după o lungă

încercare.

doveditore că,

acel cavaler va fi în stare să ducă o
vi6ţă grea şi aventurâsă, și să-şi consacre dilele şi sabia
pentru apărarea
Regelui săi, a credinţei creştine, a on6re
i şi a devotamentului către Dama gândurilor sale. Cavaleria
la început de-

fa

182.
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ferea

numai

demnitate

personală;

ea deveni

cu încetul şi

demnitate ereditară şi cu privilegii, atunci când se moşteniră de urmaşi virtuțile părintesci, cu sentimentele principale următâre: generositatea, liberalitatea, protecţiunea pentru cel slab şi devotamentul către Dama sa, întru cât el
nu stingea tot de odată nici sentimentul lui de vitejie?
nici pe acela de morală. Acestea sunt bazele prin care cavalerii deveniți ereditari s'au recunoscut nobili. Deviza Cavalerului era: PEcu sans tâche (Scutul fără pată). Renumele acestor calități până la exaltaţiune, cu desinteresare
pentru avuţii şi cu draoste pentru onsre, era deviza cavalerului. Cavalerii purtaii colorile Damei (maîtresse) căreia se
devota el prin făgăduială.
Celina (C$leri. Vorba veche franceză ache), plantă pentru
mâncare). Vedi Ţelină (Ache).
Centru.

Vegi

abis, înimă (coeur,

abîme,

centre).

Cerb-trecând, Emblema ținutului Gorjiii. Cerb alergând,
Emblema judeţului Neamţu. Vedi figurile 14 şi 21 din Tabela

B. <Judeţele», şi blazonarea lor la pag. 148 N-rii 14 şi 21.
Cernăuţi, oraş și ţinut care făcea parte integrantă din Moldova

până

numele

la 1777,

când

de Bucovina

2, «Pentru

brava-Roşie

Bucovina».

cum

a devenit

austriacă

sub

este şi astă-gi. Vegi pag. 150 No.

Emblema

este: Scutul

provincie

pentru

Cernăuţi sai

Dum-

despărţit de roșu şi de lăzuriă (al-

bastru), încărcat de Capul de Bour acostat la dextra. d'un
S6re şi la senestra d'o Lună şi între cârne asuprit d'o Stea
covîrşind peste ambe câmpuiile, tote d'argintii. .
Cernela, jale, doliu, coldrea nâgră (sable) nisip, pămînt, Em-

blema călugăriei. Vedi jale şi doliu.
„. Chieile,
Apostoli
Creştine,
Ciocul,

sunt represintarea Darului lăsat de Is. Hs. la Sfinţii
şi de la ei la Sfinţii Părinţi, Arhierei ai Bisericei
pentru a lega şi a deslega prin putere ea Sfântului Duh.
vedi plisc.

* Ciorchina-de-struguri

de

albastru

pe

câmp

d'auriă,

Em-

blema fostului judeţ Săcuienii care este astă-di jumătate încorporat în judeţul Prahova, (vedi:: Prahova), şi cea-l-altă
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jumătate în judeţul Buz&ă. Se represintă
d'auriii pe câmp
Jăzuriii la judeţul Prahova. Vedi «Jude
ţele» şi blazonarea
ambelor acestor Embleme: la Prahova
No. 23, pag. 148 şi
la Săcuieni pag. 149 No. 28 Şi figurile
23 şi 28 din tabelele
B şi C <jupeţele»>. — Emblema Ținutului
Tecuciă, dauriă
pe câmp roşu. Vegi fig. 30. Tabela C
<judeţele», pag. 147.
Codă (queue). In Armeriele Române câda
Leului Banatului
Olteniei furcată în sus în tocmai ca aceea
a vechii Bulgarii;
pe Scutul Bucâgului, patratul 4 din Scutu
l României, codele
a doi Delfini în posiţiune opusă una
către alta. Afară din
Scut sunt codele suporţilor, adică ale
Leilor Daciei conservaţi
de lege în posiţiunea antică istorică.
Codiţe negre sai code
mici avem pe reversul (căptuşala)
de cacom al Mantalei Regale. C6da nv există în special ca piesă
, ci i s'a dat loc aci din
causa violărei de lege ce se vede
urmându-se cu codele
de la acei 2 Lei, tenanţi ai Scutului
României. S'a voit cu
acâsta a se şi pune clar în discuţiune
faptul de mai sus.

Leii aceia în tocmai cum i-a fixat legea
sunt fidela reproducţiune a figurei N-o 13, din Tabela
A, pag. 183. Ei sunt
exact

a ic6nă cum credeati părinţii noştr
ii că-i posedat vechii
cu câdele neridicate pe spate. Astăzi însă, peste 20 de
secoli a vroi să le mutăm în alt-fe
l câdele, par fi, credem noi,
a face Eraldică, ci a face un fapt
neserios şi de aceea vroim
a dice că, Emblema Daciei trebue
conservată cu respect nealterată și lăsate codele Leilor la
locul lor istorie. Câda ca
şi
Daci

Leul

se

represintă

în

colâre

naturală,

adică

neeraldică,

pentru cuvîntul că acea Emblemă
este mult mai bătrînă de
cât arta eraldică și a-i da acum colori
, ar fi tocmai a viola
regulele artei. O Stemă veche de
2000 ani a pământului care
este cucerit de strămoşii noștri şi
acel pămînt fiind astădi
„chiar patria nâstră, acea Stemă
se conservă ca reliquii antice, iar nu se alterâză cu nepăsare
de noi, nici nu se atinge.
Să întrebăm pe Englezi, națiunea
care stă în fruntea pop6relor liberale constituţionale, dacă
ar permite ei unui sculptor saii unui pictor sai chiar
unor savanți, să discute Ste-

ma patriei lor? Dacă

ar permite

ei să se scurteze

cornul
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din fruntea Licornei, sait să se modifice rotunjimea jaretierei Scutului sai alusiunea Devizei? Naţiunnile mature şi
culțe nu pun preţ pe copilării saii pe prudării deplasate.
Ele respectă noblețea suvenirelor cu sfinţenie, cu respect şi
„cu

amor, Deci, acâstă menţiune fie aci

ca o protestare contra

violărei ce se cârcă a se face astă-gi legei în fiinţă.
Câse-trei, Emblema Ținutului Botoşani. Se represintă coşind, adecă puse în-par. Vezi pag. 147 pentru blazonare la

No. 4 şi la Tabela A. «Judeţele». fig. 4.
Cod eraidic, vedi Eraldica.
Colori. Colorile în blazon sunt
gurile

18,

19, 20,

21,

22

şi

în

23, Tabela

număr
A,

de 6 (vedi fi-

pag.

183.

«<Exem-

ple pentru....»); (să nu se confunde cu 2 metale şi 2 blăni);
ele sunt în mod generic numite şi smalte. Colorile eraldice
adevărate sunt următârele: 1) ghiurghiuliă sai roșu (gueules),
2) albastru (azur), 3) negru (sable), 4):verde (sinople), 5) purpuri saă roșu-profirit şi 6) portocalii (orang6). Acâstă din
_urmă este usitată numai în Anglia. Pentru a se grava în
relief

saii în

adînc,

fie-care

este

figurată

într'un

mod

spe-

cial. Vom da la rândul lor pentru fie-care definiţiunea sa.
Deosebit de aceste colori, mai şunt două blane (fourrures)

(fig. 24 şi 25, Tabela

A, pag. 183. «Exemple

pentru....>) sai

piei (pannes): cacomul (hermine) şi sângeapul (vair). Şi
acestea două tot smalte se numesc. Mai sunt colorile naturale şau de carnaţiune cari arată figurile umane, şi colo-

rile naturale pentru
lori

de

cât cele

animale, ce se represintă prin alte co-

armoriale;

ele

sunt

colori

convenţionale,

cele-l-alte colori armoriale (couleurs armoriales). Pentru a
nu trunchia descrierea complectă a colorilor admise în Eraldică, am menţionat aci, în contra regulei urmată de
noi, şi colorile cari nu aparţin Armorialului Oficial Român.
Colorile Munteniei erai: albastrul şi galbenul saă auriul
care se dice metal. Colorile Moidovei erai: albastrul şi roșul, adică 2 colori fără nici un metal. Nu eraii admisibile
dar

de

Eraldică,

de

cât numai

ale

Munteniei,

căci

pe

câm-

pul lăzurii, se putea figura Acvila în auriiă, adică de metal;

la Pag. 184.

Exemple pentru Despărțirile,Punelele și Smaltele Seutului, Tabela AEmblema

Da el că.
3

(1) fig. No. 13,
A

18

Da

Colori.

e

0

15

=

o

o

-_i

E

PROFIRIU.

ALBASTRU,

(See

Li

E

aid

=

ROȘII,

PORTOGALI,

NEGRU PE ARGINT. ALBASTRU PE ARGINT.

Anexa

Ei

o

la Pag. 185.

Exemple pentru a blazona,
Armură.

Noti. — Figurile 1--4 represintă exemple
Figura 5 Armură.
Figurile 6—11 Cor6ne.

Re

Tabela B,

Fiz.5.

de blasonare

Cor6ne.

Fig. 1— q.
>

6—11,
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nu se putea însă, conform Eraldicei, să se figureze Bourul în
roşu pe câmp albastru sait lăzuriu, căci coldre peste coldre
nu se pâte colora după disele regule. Insă, după Unirea
de la anul 1859, s'a putut combina corect şi frumos pe
câmp albastru scartelat, înfrățit cu câmpul cel roşu şi astfel s'a complectat cu auriul de la Muntenia peste amîndouă
colorile ţărilor surori, tâte simbolile nâstre istorice, precum:

S6rele,

Luna,

Stelele,

Acvila,

Bourul,

Leul

şi Delfinii

şi s'a putut figura ele în lăuntrul Scutului. Vedi pentru detalii atât blazonarea cât şi termenii precişi la pag. 51—55.
Constanţa, Judeţ. Vegi pentru blazonare la pag. 147 No.8
şi la Tabela A. «Judeţele», fig. 8.
Contra-Cacomul, saii contra-hermină, blană nâgră cu codițe

albe. Este cacomul alb invers. Emblema

călugăriei şi a celei

mai înalte trepte ierarhice bisericesci. Se represintă în invers la Tabela A fig. 24 pag. 183. «Exemple pentru.:..»
Corabiea, vedgi vas.
Coroană, Emblema suveranităţei şi a stăpânirei.
Tâte popdrele au împodobit cu ea capul şefilor lor.
La noi corna, ca şi la t6te naţiunile, a variat după timpi
și n'a fost fixată; însă de forma corânei ducale nu s'a depărtat nici în secolii vechi (vedi fig. 9 şi 10 Tabela B. pag.
185), pe când aveam de singură normă corâna usitată de tâte
statele dependinte de Imperiul Orientului. Tot aşa am urmat
până la sfârşitul celui.de al XVII-lea secol, ba chiar şi pâna la
pacea.de la Adrianopole (1829) şi la protectoratul rusese.
Probă despre acâsta avem peceţiile din t6te hrisâvele din
timpii Basarabilor cât şi ori ce corâne am moştenit atât de
la Banii Olteniei, cât şi mai vechi, căci tote se asemănaii cu

corâna de Herzeg, Voevod sai Dux. Pe lângă acâsta, în tâte
bisericeie cele mai vechi, coronele de pe capetele. Voevodilor
noştri, se apropie de forma corânei ducale mai mult decât de
ori ce altă formă. Nici odată în vechime fruntea Domnilor
Munteniei şi Moldovei n'a fost împodobită, în biserici,
ori cât de

forma

capricios

s'aii

zugrăvit

cordnele

lor,

de

corânei ducale. Dacă une-ori la peceţile vechi

cât

în

dom-
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nesci, din greșâlă sai din capriciul
gravorilor după timpuri, s'a alunecat în afară de Soul, pe
câte o pajere sai
pecete, vre-o corână de formă îndoi6să
(ceea-ce nu are

nici

în

o importanţă

lăunteul

eraldică,

Scutului,

nici istorică; căci ceea-ce

nici

nu

pote

ţine

nu găsim însă în lduntrul vre-unui Scut

nu

este

loc de Emblemă),

al Domnilor

Ro-

mâni, adică: în locul cel de ondre,
care singur are 'importanţă, o altă corână de cât pe cea
ducală. In adevăr, vedem pentru prima Gră în Muntenia,
după încetarea Domnilor Basarabi celor de partea bărbă
tâscă, că apare sub
Şerban Voevod Cantacuzino corâna
de formă străină nouă,
adecă cordnă princiară în pecetia
domnâscă. Vedem ase-

menea,

tot cam

în

acel timp,

în Moldova

sub Antonie

Roset

Voevod, sub Gheorghe şi Grigore Ghica
, sosind la lumină
corâna acâsta străină pe peceţi, dar
aceste din urmă peceţi

nu sunt supuse întru nimic regulelor. erald
ice. Ele întrebu-

ințâză corone streine diverse fără cea
mai mică ordine, în
cât nici măcar Scutul eraldic nu-l aă
ca sub vechii Domni
pământeni. Acelaşi lucru se observă,
însă cu întreruperi
dese, şi sub lunga Domnie a lui Cons
tandin Brâncoveanu,
ceea-ce probâză cât de necunoscută
era la noi arta eraldică
şi în vechime, şi chiar până mai aprop
e de giua de astă-gi.
Nu se pot lua în serios corânele din
unele peceţi din ultimii ani ai Domniei lui Constantin Brân
coveanu, nici peceţile
contimporane ale Domniei lui Dumitraş
co Voevod Cantemir;
căci pe atunci amândoi acești Voevodi
primiseră în secret
de la Autocraţii Ruși şi Germani diplo
me de nobleţă streină
cu promisiuni solemne, pentru fiii şi
urmaşii lor direcţi, de
a moşteni corâna de principi ai acestor
imperii, dacă vor ajuta la înfrângerea puterii musulmane.
In timpul acela, atât
Brâncoveanu Voevod cât şi Dim. Cant
emir Voevod sciut este
că aii început a spera, ba chiara
se crede şi a se întitula:
Principi de Rusia sau şi de Germania
. Dar acâsta nu este

de cât un titlu personal ai acestor

Domnitori,

care

nu

a pu-

tut schimba întru nimie pe acela al Patri
ei lor. Este de ob-

servat

însă că a revenit
la

locul săii fără întârgiere

pe pe-
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ceţile domnesci, corâna cea ducală a Voevodilor noştri, la
Domnitorii ce s'aii succedat pe tron chiar în timpul Domnilor
din

Fanar,

cu Gre-cari

excepţiuni

nedemne

de

observat, căci

numai pe din afară de Scut, unii Domni Fanarioţi, aii readus
câte odată corâna princiară în locul celei românesci, ce fusese
purtată necontenit de Gospodarii (Domnitorii) noştri Români.
Dar acești Domnitori, ca şi Constantin Brâncoveanu Voevod, ori de câte ori prin biserici ai tost: zugrăviți, nu se văd
purtând pe iruntea lor altă corână decât tot pe cea istorică,
pe cea ducală. Din titulatura Domnilor asemenea se justifică
corâna ducală pentru Hospodarii şi Voevodii noştri, căci ei
nici odată, prinți nu se intitulai ca Şefii altor State, şi nici
cuvîntul

de

Prinţ,

în limba. românâscă

cea

veche

nu

exista

pentru ţările nâstre. Capii Statelor Române se numeaii Voevodi, Vodi, saii Domni; soţia Voevodului se numea Domnă,
fii şi ficele: coconi domnesci, domniţe ; nurorile: coconițe;
urmașii lor erai cunoscuţi în general sub numirea de coconași săi os domnesc. Acestea eraii singurile denominaţiuni
românescă. De prinți, prințese nu se pomenea nici în Limba
nici în 'Țara-Românâscă. După anul 1828 titulatura Ţărilor
Române sa schimbat, şi de atunci cuvintul de Principat şi
Prinţ a devenit oficial prin Ruşi chiar în tractatele ce atingeai Ţările Române. De atunci s'a schimbat tot în mod oficial 'corâna veche ducală în corână prinoiară Vedi figura
11 Tabela B. pag. 185. «Exemple pentru....». Prin urmare de
la corâna de pe Scutul antic al Daciei, care avea formă ducală şi prin tot luugul secolilor de domnie a Basarabilor şi
a urmaşilor lui Dragoş şi Bogdan, forma corânei la ambele
State Românesci,

adi unite,

a fost constant cea ducală cu mi:

cile şi scuzabilele variante ce vedem la fig. 9 şi:10. Corona este

siugura piesă eraldică care mai nică odată nu lipseşte după

peceţile Domnitorilor. De şi :nu este ea figurată de cât negru pe alb la peceţi, adică fără paza regulilor Blazonului,
însă în pictură, pe pereţii bisericilor, corâna cel puţin în totd'a-una se vede corect smaltată de aur, adică galben. Astă-gi,
România-Unită pârtă ca: timbru pe Scut ca şi pe pavilion de
.
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Acvilei, din Scutul Munteniei, figurâză vechia corână
cu for-

ma

ducală

a Voevodilor.

Asemenea

Scutul Olteniei o altă corână

și pe capul Leului

din

ducală şi tot aci Leul se în-

nalță din o altă corână a Banatului Craiovei.
Tradiţiunea
ne-a mai păstrat şi pe simbolul anticei Dacie o
corână simplă

dar deschisă

şi înfrunzată puţin ca cea ducală. (Figura

13,

Tabela A), pag. 183. «Exemple pentru....». Se şeie
că frunza
de Apium (feuille d'Ache) servea de corână
vechilor popore la biruinţe şi la sărbători solemne. Dintre
tâte formele de corâne purtate de capii statelor europene
, numai
aceste forme, ce dăm aci, se apropie de cele ce
figurează

în sigilografia românâscă. (Vedi.fig. 9, 10 şi 11. Tabela

B

pag. 185 «Exemple pentru....»). Pe drapelele oraşelor
(art.
VII din Legea Armelor României din 8 Martie 1812),
se
vede la mijloc pe galben o corână specială şi nouă
penîru noi, de forma murală, asupra Scutului orăşenesc.
Insă,
nefiind încă create pentru fie-care oraş în parte insignii
speciale, nu este timpul încă de a ne ocupa aci de corâna acâsta, de cât să o menţionăm că există pe ambe Stemele
de
Bucuresci şi de Iaşi la pag. 141. Vegi aci blazonarea lor
şi
figurile A şi B, pe planşa respectivă. De la înfiinţarea Regatului Român, este aşegată definitiv corâna familiei domnitâre pe Scutul României. Ea este de forma regală. Vegi
fig. 8 Tabela B. pag. 185. «Exemple pentru....». Figura 6
din Tabela B. pag. 183. «Exemple pentru....» represintă corona, arhiepiscopală sai metropolitană zisă Mitra. Corona 7

aceeași tabelă se găsesce numai câte odată

figurând în pe-

ceţile unor hrisâve vechi domnescă Şi într'un mod neexplieat. Acâsta este de forma corânei imperiale din statele occidentului, şi, daca am figurat'o la rând cu cele cari aă aparținut Ţărilor nâstre, am făcut acâsta numai pentru a arăta că nu este justificată prin Istorie. Dar, am mai figurat,
tot aci la no. 11 şi corâna princiară pentru a se dovedi cât
este ea de streină și de depărtată de amintirile strămoşesci
ale n6stre întru t6te detaliele ei.
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Cota de arme (haina de arme), haina fără
mâneci a cavalerului, pe care îl acoperea armura. Se
cobora până din sus
de genuchi închigându-se pe laturi sub
subţiori şi la gât.
De obicei ea era de catifea violet (roşu-vână
t) pentru eraldi
şi de alte stofe pentru cavaleri. Pe cota
de arme în tocmai
ca pe Scut se colora prin broderie Armer
iele complecte ale
cavalerilor, fie la răsboi, fie la întreceri
în jocuri de sulițe
(tournois).

Cota de zale (cotte de maillec), cămaşa de

zale

de

fier,

armura defensivă făcută în formă de
cămașă şi împletită
din mai multe ineluşe prin care în
lupte se apăra trupul
cavalerului de la gât până la genuchi.

Covurlui, Judeţ. Vegi blazonarea la pag. 147
No. 9 şi la Ţa.

bela A. «Judeţele» fig. 9.
Craca de măslin, se ţine în plisc (cioc)
de Vulţurul stabilit
cu sbor înjosit, de lăzuriă pe câmp
aurii, care e Emblema
ținutului Muscel; căci prin ţinutul
acesta, după cronicari şi
tradiţiune, s'a operat «din Ungurie,
la 1290, de Raâu Voevod

Negrul, Descălicătârea

Tărei Românesci».

Crainic, erald de arme, cuvint popular

deal,

unde

s'a cunoscut

Gre-cum

acești

vechii usitaţ în Areraldi ai obiceiurilor

occidentului. In Ţara-Românâscă se
pare că s'a confundat
cuvîntul şi s'a gis Irod,în loc de Erald,
prin corupţiune.—
Vegi şi herald.
Creșce se dice pentru Scut când se
descrie forma. lui, fie
în total, fie în vre-o parte a sa, spre
a arăta unde se măTesce el.
Crivacul-ocnei-cu-calul-şi-conducătorul,
t6te de lăzurii pe
câmp de aurii, Emblema judeţului
Vilcea. Une-ori, din
erdre, crivacul (sati rOta) puţului din
ocna de sare, s'a confundat cu căruţa poştei, care nu e,
şi nu a fost întru nimie
nici locală, nică justificată pentru
judeţul Vîlcea în special;
dar confuziunea a venit de la ignor
anţa pecetarilor.

Crucea simbolul creştinităţii şi amintirea
răstignirii lui Is.

Hr. In Scutul României, la patratul
1, se pârtă Crucea de
către Acvilă în ciocul ei, ținând
capul întors spre aripa
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drepiă. Crucea peronată (perronn6e) cu 1, cu 2. sai maximum 3 trepte, servind de soclu patrat. Ambele Scuturi Metropolitane ale României pârtă Cruce-peronată cu 2 trepte,
în-par, aurii pe lăzurii, la despărţirea 1-a..
Cununa:de-spini, e simbola jertfei şi amintirea caznelor,
muncilor, patimilor lui Is. Hris. pentru mântuirea sufletelor
omenirei. Ea se figurâză în Scuturile ambilor Metropoliţi ai
României pe despărţirea 1-a pusă în eşarpă pe Cruce, de
prăzulii. Vedi pag. 135 unde dice: «Sta Cruce înălţată de 2

de prăzuliii

trepte d'auriă, încărcată cu cununa-de-spini,

verde, (sinople), şi de trei pirâne de negru, nisip, (sable).»
Vedi și figurile 1 şi 2 <Armorialul Bisericesc».
Dacia, Emblema antică, figura de la Academie. Vegi la
pag. 183. Tabela A la No. 13.şi paginele 53 şi 54 cu Nota (1).
Acea

Stemă se blazonâză

ast-fel:

Scut pătrat, bordat cu câm:

pul d'argintii, încărcat de doi Lei affruntaţi, desviraţi, cu
codele turcate, de col6re naturală, asupriţi în şet de 2 ramure
înflorite de ţelina (celeri, feuille d'ache) «de verde» îmbrățişând o cor6nă de fier (naturală) cu 4 frunze (asemenea de
ţelină) alternate de 4 b6be de mărgele. (Frunza a 4-a a cor6nei este la spate şi dispare când e privită corâna în faţă).

Vedi Tabela pag. 54.

Dâmboviţa, Judeţ. Vegi pentru blazonare la pag. 147. No. 11

şi la Tabela A. «Judeţele» fig. 11.
Delfinii, Emblema Bugâcului sai a Moldovei

Meridionale,

ţărmurită de Pontul Euxin, sunt aşezaţi cu câdele în sus, cap

la cap, de aurii (galben) pe câmp albastru (azur). Vegi patratul 4 din scartelatul Armelor României. (Vegi Cantemir:
«Descriptio Moldaviae» pag. 43. Iaşi. 1851). — Delfin, Em-

blema

de la Bolgrad,

ghiuliă

pe câmp

—

Delfini 2,

aurii.

Emblema

asuprit

de o cruce, ambe de ghiur-

Vegi fig. 3. Tabela
"Ţinutului

Tulcea.

A. <Judeţele.»:

Vezi

bela C. «Judeţele», şi pag. 149 No. 32.
Despărţire (partition de /'Ecu), (vedi exemplele

fig. 32.

Ta-

din Tabela:

VOCABULAR

A, pagina

183). Despărţind

gale, avem

gura

în

două

Scutul

un despărțit (parti).

1. pagina

părţi

191

vertical în două

| |

| Vegi

Tabela

părți eA.

Fi.

——

183. —

Despărţindu-l

egale,

avem

un

orisontal, prin mijloc

spintecat

(coup6),

I—

———
Tabela A. Figura 2, pag. 183. —
Despărţindu-l transversal
din unghiul drept de sus, la ungh
iul stâng de jos, iarăşi

în

două,

avem

un

înfeliat (tranch6).

gura 3, pagina 183. —
versal la cel drept de
(taill6).

|/

|

Tabela

en

pal),

Nl

Tabela

Din
jos,
A

unghiul stâng de sus, transdespărţindu-l în două, tăiat

Figura

4,

pagina

183.

——

par

(tierc&

A. Fi-

———

|

| Tab.

Destrest-ân-

A Fig. 5, p. 183. Destreit-

——

în-pântice

(iierc6, coup6), în fașă (en fasce),

Fig. 7. p. 183. Destreit-în-felie (tierc6,

Tabela A.
———

tranch6)

în bandă, (en

bande), NN Tabela A. Fig. 7, p. 183. Destreit-tăiat.
(tiere6,
Ea

——

a

taill6) în bară

(en barre),

Zelat (6cartel6)

în patru părţi

-

| Tabela A. Fig. 8, p. 183. Scar.
sau

ciosvîrți

Tabela A.

Fig. 9, p. 183. Scartelat-în-salturi
(6neartel6 en sautoir) sat
i

——

înfeliat-tăiat, (tranche, taill6), MI] Tabela A.
Fig. 10, p. 183.
——

Gironat (gironn6) sai despărţit,

coupă,

tranch$,

,

spintecat, înfeliat, tăiat (parti,

taill6) sati scartelat-salturat,

NIZ

LIN

——

Tabela A,
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Figura :11, p.183. Despărţit-cu-1-şi-spintecat-cu-2,
căți, (ciosvîrţi) (parti de 1 coupe

adică 6 bu-

de 2, six quartiers),
———

Tabela A, figura
(Ecusson

sur

12, pag.

183.

Î
LH

le tout),

Scut-mie-peste-totul,
vegi Tabela

în

inimă

A. fig. 14, p. 183.

ll

Punctele sati locurile din Scut după ordinea lor de ondre
şi de importanţă şi după numirile ce li se cuvine, sunt preD.B.E.

țuite precum

se văd

tică şi să pot îmmulţi
după

aci la figura
până

of

în ordine alfabe-

la 10 puncte principale. (Rare-ori

trebuinţă, de a distinge

rudenii

şi coborâri

în familii,

se pot îmmulţi până la 32 nisce asemenea sub-despărţiri sait
patrare de nobleţă (quartiers de noblesse); mai mult nu e
admis de regulele artei. Este important a se şti că cele 10
puncte sus gise ale Scutului sunt t6te alusiuni la faptele şi
virtuțile ale însuşi cavalerului sai ale nobililor săi părinţi
ca şi smaltele, adică colorile, metalele şi blanele. Să nu se
cr6dă că raţiunea acestor despărţiri ar fi fost pur şi simplu pentru a se distinge mai lesne un Scut de către altul. Nu
tără causă,

Scutul

fie-care partiţiune era recunoscută ca un

unui cavaler

de

către însuşi Capul

drept pe:

Statului

şi de

către Parlamentul Nobleţei, ci din contra, fie-care partiţiune
avea scopul ei de a se aminti numărul isbângilor câștigate
asupra inimicului, despărţit prin sabia vit6zului, spintecat,
tăiat, înfeliat etc., isbândi personale făcute de el însuşi sai
isbângi dobândite de suitorii săi şi r&mase lui ca o moştenire
glori6să. După cum un drapel care a luat parte în r&sbâie,
este mai valoros cu cât este mai spintecat şi mai sdrenţuit
de gl6nţele inimicului, tot aşa şi un Scut cu cât era mai spintecat, înfeliat, destreit, tăiat, cu atât era mai nobil, mai valoros,
mai onorat. Scutul reprezinta omul, şi pe Scut se puteaii tăia,
cum am zis, până la 10 despărţiri, Importanţa, adică ordinea

de ondre a acestor 10 puncte trebue recunoscută chiar după
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ordinea lor alfabetică: Punctele D.B. E. reprezintă Șeful (ehef)
şi ocupă în Scut partea de sus, unde B este capul saii frontul;
D şi E sunt umerii (cantons) dextru şi senestru. F reprezintă

punctul de onoare de lângă centru sau abis, sait 4nimă, de

la care în jos se pune un Scut mai mic (Ecusson) covîrşindpeste-totul (brochant sur le tout). Punctele G. A. H. din mijloc, reprezintă centrul, unde A este abisul, inima (1) (eur)
sau pieptul, păntecul; iar G şi H sânt deşărturile (flancs), sai
laturile, braţele, dreptul şi stângul şi câte trele formâză brâul
fașa, tăşiia, (fasce). Puncteie I. C. J. sunt pâla sau baza
(pointe) Scutului reprezintând I şi J câpsele, cantonele, dextrul
şi senestrul, ale cavalerului, iar C, sfârcul, sfârşitul bazei. Aceste
irei despărţiri sau figuri ale Scutului se numesc primele
ordinare,

piese onorabile

căci

primele

ocupă

Scut

locuri pe

şi sunt usitate mai adesea de cât tote cele-l-alte, fie ordinare,
fie secundare. Ele se pot pune şi mișcând pe Scut, adică aplecate spre dextra sai spre senestra, însă păstrându-se ordinea dintre ele. In Armorialul Statului Român nu aii fost întrebuințate asemenea împărțiri pe Scut. Posiţiunile saii aşezările pieselor iau numirile următore: când sunt puse orizontal pe rândul B, D, E, se dice că sunt puse în-șef (en chef);
când sunt orizontal pe rândul G, A, H se gic că sunt în-

faşă sai brâii (en fasce); când sunt tot orizontal pe rândul
literilor I,

C, J, se

D,

zice

că

în-p6lă

sunt

en pointe);

(posâs

şitul Scutului,

când

sai

sai jos

în sfâr-

sunt puse în rândul

A, d, se dgic în-bandă (en bande) saii eşarpă; ÎN
,

sunt puse
barre

în E,

V,

când

——

când

A, ], se gic că
sunt puse

sunt

în-bară

în B, A, C, G.

(pos6s

en

se zic

că

K,

—_—

sunt puse

în-eruce-(en eroix);

când

sunt

în D, E,

A,I,

J,

(1) Se vede că în vechime şi la alte popore, ca și la noi, s'a fost dat
loc la inimă în pieptul omului iar nu la partea stângă a pieptului, în
vorbirea uzuală.
FEraldica. — Șt. D.

Grecianu.

13
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se zic că sunt

puse în în-săltător (en sautoir), Figurile de

animale se pun de obiceiii privind spre dextra Scutului şi nu
se menţion6ză posiţiunea lor; dar când ar privi spre altă
parte trebue atunci acea posiţiune desluşită.
Despărţit (parti), vedi despărţire la figura 1. Destreit-înfelie (tierc6, tranch6), vedi despărţire, fig. 7. Destreit-în-pântice

(tierc6, coup6), vedi despărţire, fig. 6. Destreit-în-par (tierc6
en pal), vedi despărţire, fig. 5. Destreit-tăsat (tierc, taill6),
vedi despărţire, fig. 8.
Desvirat (6vir6), se dice de animalele al căror sex nu este
vădut ci e acoperit cu câda, în loc de fâie de viţă. Vegi
suporţii (leii) Scutului României la pag. 49, fig. 9.
Devisa, este o gândire exprimată în cuvinte scurte, alusiune
la un sentiment, o calitate sai un suvenir istoric, conţinând
saii

stimulând

la o ideie

înaltă, la curagiii, la ondre.

Devisa

este înscrisă pe banderolă şi se aşâză în afară de Scut. Devisa Armerielor Statului Român este aceea a Familiei Domnitre de Hohenzollern, «Niki? sine Deo», de aur pe câmp
de azur (albastru) căptuşit cu roşu. Devisa celor 2 Sf. Me_tropolii şi 6 sf. Episcopii este aceeaşi: <întru lumina ta ve-

dea-vom lumina», scrisă pe câmpul d'argintiă

lice de negru.

Vegi

pag.

161, scrisârea

P. $. S. Episcopul de Roman
şi figurile.

din

cu slove kiri11

Iulie 1891

a

Melchisedec, şi pag. 133—140

Devisa capitalei Bucurescă este:: '« Patria şi drep-

tul mei». Vegi fig. A şi textul pag. 141—143.
Dextra, vedi drâpta.
Dextrochera (mâna drâptă).

Cu

mâna

drâptă

ridicată

se

dă fiilor sufletesci de către Înalţii Părinţi ai Bisericii Orto-

doxe Române, binecuvîntarea saă blagoslovenia. Veqi Armorialul Bisericesc, Tabela II, figurile 3, 4, 5, 6, 7 şi 8,
şi pentru blazonare pag. 136 şi 137. Acest semn se portă

de P. S. P. Episcopi în Stemele respective pe laturea dextră,

d'argintii pe câmp albastru, pentru cele 3 Episcopii ale Munteniei şi pe câmp roşu pentru cele-l-alte trei Episcopii ale
Moldaviei.

Doliul, col6rea nâgră, jale, cernâlă, care trebue să se pârte
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de călugări. Nu pote fi vorba aci ca în viaţa comună comună, de doliul pentru plângerea unei rudenii r&posate.
Călugării când îndeplinesc slujbele de ordin ceresc, dumnegeesc, se împodobesc cu veșmintele împărătesci cele mai
stăluci6se ce are Biserica n6stră, dar când îndeplinesc rolul lor politic şi cel social, atunci ei reprezintă şi pârtă veşmîntul cel de lână nâgră şi uneori li se îngădue şi bordura
de lână albă.
Doljiul, Judeţ. Vedi pentru blazonare la pag. 147, No. 10

şi la Tabela A. «Judeţele», fig

10.

Dorohoiul, Judeţ. Vedqi pentru blazonare la pag. 147, No. 12
şi la Tabela A. «Judeţele», figura 12.
Drapelul saii Pavilionul României consistă din trei colori:
albastru, galben, roşu, dispuse vertical. Albastru lângă băţul
(hampa) steagului, galben (aur) la mijloc şi roşu flotând.

Legea din 1872 iixeză în detalii felul diferitelor drapele.
Vegi şi figura 10, «Drapelele României», la pag. 55.
Drepta (dexira) Scutului, se înţelege după Scutul stând în
faţa celui ce-l priveşte. Drâpta Scutului este stânga privi-

torului, stânga

(senestra)

Scutului este drâpta privitorului.

Dumbrava-Roșşie (1) sai Cernăuţii, fost district al Moldovei până la 1777, astă-di se posedă de Imperiul Austriac.
Se represintă cu Scutul despărţit de roşu şi de lăzurii, încărcat de Capul de Bour acostat în dextra d'un S6re şi la
senestra d'o Lună şi între eârne asuprit d'o Stea covirşind

peste-ambe-cămpurile, t6te dW'argintii. Vegi pag. 150. «Pentru
- Bucovina».
Dunărea-de-jos,
fig. 8 din Tabela

Episcopie. Vedi blazomarea
II, «Armorialul Bisericesc».

pag.

138

şi

E.

Ecusson, vedi Scut mic (scutic).
Emblemă, figură simbolică cu ziceri sentenţi6se. În general
o Emblemă

însemn6ză

o alegorie,

un

suvenir

(1) Bucovina este chiar traducţiunea Dumbravei-Roşii.

antic,

istoric.
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Engolpion (Eyy6hnzt0vy) (în sân), este cutia saă sicriaşul în
îormă de medalion saii de cruce, în care se conservă SfântLemn, ori Sfinte-Mâşte şi să pârtă în sân de Prelaţii Bisericei ortodocse. Se pârtă ast-fel legat de gât cu un lanţ; totul
de argint sait aurii. El încadrâză Scutul Armerielor Prelaţilor de sub Mitră, ornând timbrul până jos asupra Devisei.
Episcopia (cu-3-turnuri) de lăzurii însoţită în sfâre d'un

şoim-vinător

(adică

cu

belciug la picior)

cu sbor deschis;

tote de lăzurii, Emblema Judeţului Buzăii. Vedi pag. 147,
blazonarea la No. 6 şi fig. 6 din Tabela A. «Judeţele.»
Episcopiele sunt 6 şi ordinul lor ierarhic după vechime este
următorul :
1.P.
2. p.
3.h.

...
h.
.. . N.
.. . 3.

4X.

...

Rimnie, Pamue.
Roman, Poman.
Buzău, Baa,

UL. Huşi,

XS.

5. SIP... . Ul. Argeş, f1Pyew.
6. A.
. . . . Dunărea-de-jos,

Ele sunt

Asnzpt

ae Koc.

3 cu câmp roşu, cele de fosta Moldova, şi 3 cu câmp

albastru, cele de fosta Valahie. Altă deosebire nu ai. Pentru blazonare, vedi pag. 136 şi 137, şi pentru figuri Tabela
II «Armorialul Bisericesc.»
Eraldica știința de a spune în mod metodic cu glas mare,
de a

citi, de

a trâmbiţa,

dea publica clar, detaliaţ dar în cu-

vinte puţine, complexul Armeriilor figurate pe Scutul unui stat,
provincii, ordin religios, oraş saii familie. Metoda constă în
a descrie întâi Scutul cu colorile câmpului, împărțirile (partitions), piesile cu colorile lor, şi cu atributele lor în detalii
şi în limbagiă technic, în cât complexul să fie înţeles pentru
gravor, pictor, ete. Al doilea după Scut să descrie ornamentele exteridre în ordinea technică. Acâsta însemnâză a blazona. (Vedi a blazona şi blazon).
Eșarpa (pus în eşarpă). Se gice de o legătură care e pusă
împrejurul gâtului şi a unui braţ, cum este Cununa de spini
pe Sf. Cruce de pe Stemele ambilor Mitropoliţi ai României.
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Vegi pag. 135 şi 136, şi figurile 1 ă 2 din Tabela IL. «<Armo- :
rialul Bisericesc».
Eșind (issant), se gice despre animalele dintr'un Scut cărora li se vede numai capul şi partea superidră a corpului,
sai când e represintat sait pe şeful sai pe făşiea (brâul)
Scutului, iar când este în lăuntru Scutului, se dice născând.
Evanghelia-cu-crucea-pe-ea, este Emblema pusă între 2
slove kirilice pe banda de pe Scutul fie-cărei Episcopii, şi

se represintă

Evanghelia

deschisă

cu sf. Cruce

pe

ea, de

lăzuri ca şi slovele, pe banda argintii, pentru cele 3 Episcopii ale Moldovei care ai Scutul roşu, dar pentru celel-alte trei Episcopii ale Munteniei care ai Scutul albastru, se
represintă de roșu ca şi slovele de pe banda d'argintiu. Ac6sta se face în scopul de a se înlesni la prima vedere şi a

se putva deosebi între ele Episcopiele de la ori ce depărtare.
Vegi blazonarea la pag. 136 şi 137, şi Tabela II. <Armorialul Bisericesc».

F.
Fălciul, Judeţ. Vedi blazonarea pag 148 No. 13 şitla Tabela
«Judeţele» fig. 13.
Falonul sai Felonul, şacoșul, acoperemiînt, (chasuble), haina
fără mânecă care se portă la liturghie de clerici când slujesc.
Figuri eraldice sai figuri proprii ale Blazonului. Acestea să
nu se coniunde câtuşi de puţin cu figurile saii formele sai
B

alegoriele

pe cer,
vechi,
micele
admis

de

corpuri

Am

şi apoi

eşi

din

figurile

cadrul

întinde la t6te explicaţiunile
mai de unele
cap),

fiinţe

luate

din

natură,

fie de

fie de pe pămînt; căci ele sunt numai tăeturile cele
admise de Blazon pe Scut până a nu se introduce
sub-divisiuni qise de al doilea ordin. Mai târdii sait
chiar figurile artificiale şi neanimate, qise de al

lreilea ordin,
ordin.

sait de

ecuisonul

din rangul
(P'6cusson)

himerice

acestei

figurilor.

întâiii precum:
(vedi

de

al

publicaţii

Vom

vorbi

capul

ecusonul),

patrulea

dacă

căci

ne-am

aci nu-

(chef)

(vedi

acestea

fi-
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gur6ză în Armele Române. Figurile naturale, sunt
şi simb6le mobile ale Scutului, precum: corpul
tâte părţile lui, cerul, stelele, s6rele, luna, arborii,
animalele, pasările etc; şi se socotesc şi acestea ca
de al doilea ordin. Figurile artificiale, sau de
ordin, sunt acele făcute de mână de om şi cu care

adesea

Armele

şi ele piese
omenesc şi
elementele,
piese, însă
al treilea
se compun

dise alusive sai Arme vorbitOre(armes par-

lântes) pe care une-ori Blazonul le-a denumit şi rebus, însă
acestea aii mai puţină însemnătate de cât tăeturile şi celel-alte sus menţionate. Figurile himerice, cele ce represintă animale fabul6se şi fantastice, create de poesie spre ex.: centaurul,
sirena, sgripţorul, fenixul, salumandra, acvila cu 2 capete, leul,
smeul, idra etc. Aședarea figurilor este strict fixată prin regulele eraldice, de care nu este permis a se depărta cine-va.
(Vegi a blazona). Figuri mai sunt și ornamentele exterigre
a căror aşegare încă este subordonată la reguli fixe.
Flanc,

vegi

laturi.

Flotând, se dice de partea stegurilor, drapelelor, care se
mişcă la bătaia vîntului, spre deosebire de aceea care rămâne
nemişcată.

Front, centrul diatre ambii umeri cu cari împreună

se for-

mâ6ză şeful, adică într6ga treime de sus dintr'un Scut.
Furcat (fourch6), se dice de crucile şi alte piese neanimate
ale căror extremităţi se termină în mai multe capete, de ex.:
crucea, când la trei braţe i se pune câte o bară sfârșindu-se
acele

braţe

în

trei unghiuri,

sau

de câdele animalelor,

lei şi

altele, care se termină asemenea ca furca. C6da leului când
este fureată, devine dublă începând de la rădăcină. Furcate
se pot, crede a fi c6dele la sfârcul lor ale Leilor anticei Steme
a Daciei. Vedi fig. 13 Tabela A de la pag. 183. «Exemple
pentru... ».

Galben,
e metal.

vegi

Ghiurghiulii,

aur,

auriu.

Acesta

e smalt,

(gueules), vegi roșu.

dar nu e colbre ci
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Gironat, (gironn6

sau

telat-salturat (6cartel6

199

parti-coup&-tranchâ-taill6) saii scar-

en sautoir) ce are 8 bucăţi,

vedi

scar-

telat-salturat, la despărți şi fig. 11 din tabela A. pag. 183.
«Exemple pentru...
Gorjiul, Judeţ. Vedi pentru blazonare la pag. 148 No. 14. și
1a Tabela B. <Judeţele» fig. 14.
Gura, ciocul, pliscul vulturului

în care ţine

Crucea, semnul

<reştinătăţei.

Hampa, lemnul saii băţul de care este fixată în sens perpendicular pânza de col6re albastră (azur).
Hârlăul, vechii oraş important istoric, fost cap. de judeţal
Moldovei, astă-di reşedinţă de sub-prefectură din ţinutul Botoşanilor; vechea sa Emblemă era Trei-tufant-alăturaţi. Vedi
pag. 149 şi 150, şi vechile peceţi domnesci de Moldova.

Hașuri, liniile, trăsurile, cară în desemn sai gravură
reză

figu-

colorile, smaltele armoriale. Se zice atât de cele repre-

sintate prin linii cât şi de metale şi blăni, cari se represinţă
fără linii, căci tâte fără escepţiune pot fi traduse din smalte
prin haşuri şi vice-versa. Vedi figurile 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 şi 25. Tabela A. pag. 183. «Exemple pentru....».
Herald-de-arme, vedi Irod, crainic, heraluus; în nemţesce

herr-alt

(herault-d'armes).

Acâsta

este rădăcina

cuvîntului

Eraldică. Oficer din timpul cavalerismului evului medii, care

anunţa cu glas mare sosirea în ţarcul (lice) luptelor cavalerilor nobili, pentru întrecere în acele lupte la jocurile de
suliță numite: fournois,apoi carrousels, joites, ete. El descria
în detaliu Armele luptătorului şi îi lăuda virtuțile. Heraldul

purta haina (cotta) de arme cu insigniele

cavalerului să.

Heraldii existait în t6te statele mari din timpul evului medii, şi ei eraii sufletul acestor exerciţii vestite ale cavalerismului zise fournoiemenis sai tournois. S'a vădut şi la
bătrînii noştri de acei heraldi saă eraldi şi ei le ai dat prin
asimilare a bogatului lor veșmînt, nume de Irozi, pâte, asemuindu-i cu vre-un Irod Împărat al scripturilor vechi.
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Herbul, întrebuințat une-ori în Transilvania. Vegi Scut.
Herţa, oraș important şi vechii al Moldovei septentriona-

le, astă-gi puţin populat. Avea Emblema sa, o cumpănă. Vedi
vechile peceţi domnești Moldovene. Vedi și pag. 140 şi 150.
Hlamida, vegi Mantia.
Hotinul, oraş întărit, făcea parte din Moldova de peste
Prut, astă-zi Basarabia Rusă. Avea Emblemă: Castelul cu.
trei turnuri crenelate, înfipte de steguri şi în şef cu două.

săbii încrucișate, cu vârfurile în jos şi asuprite do Cruce,
totul d'argintiă. Vedi pag. 150, paragraful «Pentru Basarabia».
Hușii, Eparhie, Episcopie. Vegi
rialul Bisericesc», la pag. 137.

Tabela

II fig. 6. «Arrno-

lalomița, Judeţ. Vegi pentru blazonare
15 şi la Tabela B. «Judeţele» fig. 15.

la pag. 148 No.

Iașii, al doilea scaun mitropolitan al României, după cel
de Bucureșci. Pentru Blazon vedi Tabela I. fig. 2 <Armorialul Bisericesc» şi pag. 136. Iașii, capitala judeţului cu acest

nume şi a Voevodatului Moldaviei până la 1861, când sa îndeplinit Unirea

ambelor

ţări

surori:

Moldova

şi Muntenia

prin întrunirea ambelor Camere Legiuitâre la olaltă la Bucuresci. Emblema capitalei fostei Moldove a fost şi este așa
cum se vede la pag. 141 blazonarea şi pe planşa d'alături
figura B. Jaşii, judeţ. Vegi pentru blazonare la pag. 148 No.
16 şi la Tabela B. «Judeţele» fig. 16.
llfovul, judeţ. Vegi pentru blazonare la pag. 148, No. 17 şi
la Tahela

B,

Impărțirile,

«Judeţele»,

sunt tOte

Scutul. Nici una

fig.

17.

alusiuni la

isbânzile celui

nu este acolo admisă

fără a

ce

pârtă

ei justificare

şi autorisare prin autorităţile speciale şi competente, autorisare dată legalmente de către un Suveran către acela ce a
meritat-o, şi cu condiţiunile prescrise în Documentul saii Ac-

tul format de Autorisare. Vegi partițiuni.

VOCABULAR

201

Impărțit-cu 1-și-spintecat-cu-2, adică 6 patrare sait bucăţi
(parti de 1 (trait), conpă de 2 (trait), cette 6cartelure donne
6 quartiers.). Vedi fig. 12. Tabela A. pag. 183. «Exemple

pentru....>

şi Despărfirile.

Impărțit-jumătate

party), adică o linie verticală

de sus

(coup6

în jos împarte

myScutul

pe din d6uă, egal, se zice de Scutul sadea (de colâre) divisat vertical în d6uă părți egale. Se zice asemenea pentru
Acvila cu dână capete împărţită în d6uă la mijlocul capetelor. (Partition de VEcu). Vegi despărțire.
Inălțimea Scutului, (vedi Scut). Trebue să aibă de la şef
(sus) până la baza (jos) o a şâptea parte din lăţime mai
mult de cât lărgimea, neluând în sâmă sfârcul de jos al
bazei (pointe).
Incărcând-totul (peste tot), se zice despre piesa pusă pe
centrul unui Scut, la locul de unde îi pâte acoperi tâte păr-

ile lui. Atunci i se zice mai ales încărcând-totul (brochant
sur le tout). Acest termen

se întrebuinţăză

de către ciapra-

zari (brodeurs) spre a indica în broderie că: peste alte broderii se va broda piesa acesta încărcând-totul, la mijloc. Armeriele precum şi cotta-de-arme (haina-de-arme) se brodau cu igliţă (ac) specială. Piesa încăreătâre pote fi smalt
peste small sau metal peste metal.
Incărcat (charg6), se zice de o piesă dintr'un Scut care nu

e singură şi căreia trebue să i se arate locul cu desluşire, de
exemplu, șeful încărcat, în loc de a dice însoțit. Vedi însoţit.

Infeliat (tranch€)

N]

fig. 3. Tabela

A. pag.

183.

«<Exem-

——

ple pentrn....»,

Infeliat-tăiat

(tranchâ-taill6) SI
N

Acâsta se mai dice şi

scarielat-în-săltător

(cartel6 en sautoir). Vedi figura 10 din
|
Tabela A. pag. 183. «Exemple pentru....».
Infipt-în-potir. Se dice în blazonarea Stemei Primatului
României, la despărţirea centrală, cea dW'aurii, pentru Sf.

Mare Mir al Ungerei Regale, că el este în sfântul Potir în-
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fipi şi e de albastru. Vedi pentru blazonare pag. 135 şi fig.

2 Tabela I. <Armorialul Bisericesc».
Infruntați, vedi atruntaţi.
y
Inima

abis

sai

centru

(coeur,

abîme,

centre).

Vegi

aceste

cuvinte.
In-inimă-peste-tot, (brochant sur le tout), semnifică locul
din centru Sceutului unde să încruciș6ză un scartelat, şi pe
acel loc fiind aşegat un Scut mie (scutic), apucă peste câteşi
patru pătrarele cu o egală parte, în cât i se gice: încărcând
peste-totul (brochant sur le tout), sai în-inimă.
Injosit, se gice când într'un Scut o piesă nu stă la locul
regulat din centru, ci i se ia de o alta vre-o parte din posiţiunea ce i se cuvine şi i să dă loc mai la sfârcul sai baza
(pointe) Scutului. Ast-fel se pâte întâmpla ca brâul saii faşa,
ca şeiul saii capul Scutului să fie scoborît mai în jos şi atunci spre justificare se gice că e înjosi. Alte semnificaţiuni
acest cuvînt nu are în Armeriele Române despre care tratâză

acâstă

scriere.

Injosit-sborul,

vegi

sborul,

şi

fig.

20,

* Muscelul, din Tabela B. <Judeţele» şi pentru blazonare pag.
148 la No. 20.
În-par (en pal). Acâstă figură eraldică sai despărţire a
Scutului este a treia din cele mai onorabile. Parul se represintă prin 1 sai 2 şi mai multe linii perpendiculare
despicând Scutul de la şef la basă, adică de la cap la sfâre.
Posiţia acâsta de sus în jos, dacă este dată altor piese
în loc de gisa despicătură, se blazonâză tot cu dicerea înpar, de exemplu trei câse, cum este la judeţul Botoşani, se
dice că ele sunt puse în-par; idem la Roman, la Teleorman
etc. Cuvîntul par în sine represintă lancea, sai sulița luptă-

torului; alte-ori represintă stâlpul castelanului ca semn la
intrarea pămînturilor sale, pentru a nu se călca ele de alţii.

In Scut, parul pote lua una sai două treimi perpendicuculare ale Scutului. Vegi Tabelele judeţelor pag. 147, 148 şi

149. Când e numai unul singur, atunci parul coprinde la
mijloc, cu 2 linii paralele, treimea sa în Scut. Pentru a bla-
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pari,

dacă sunt mai

mulţi,

trebue a se
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admite

cuvîntul

a părui şi a contra-părui.
Insoţit (accompagn6), se qice de o piesă când are lângă
dânsa în partiţiune, altele mai inferidre. Nu se cuvine a se
întrebuința acâstă dicere pentru cuvântul Cruce, nică pentru
cuvântul Şef; pentru primul se va dice cantonată, iar nu
însoţită; pentru secundul se va gice încărcat.
insignii, semne emblematice de recunâscere ; semne de
titluri, demnități, date de şeful unui stat, către o persână, către o corporație, ete.

Intru-lumina-ta-vedea-vom-lumina. Ac6sta este Devisa sfântă
admisă de Biserica Ortodoxă. Vegi la pag. 133 şi 161, seri-

s6rea Episcopului Melchisedec din 12/24 Iulie 1891.
lrod, kerald, denumire usitată, dar eronată a poporului
nostru dată la rarele întâlniri ale sale cu eraldii obicinuiţi
la popsrele apusene; denumire provenită din asemuirea înveşmântărei eralgilor cu aceea a lui Irod Impăratul ludeilor, mult cunoscut la noi prin scenele de Vicleim din sărbătorile de carnaval. In Ardeal, acești eraldi se vedeau de
către Poporul Român sub unele din domniele mai pompâse,
care aii stăpânit acolo Ţara; dar dincâce de Carpaţi, la noi,
nică nu se obicinuiaii, nici nu se cunosceai crainici sai
eraldi.
Ismailul, fost judeţ care a făcut parte integrantă din Moldova
pânăla 1812 căreia i s'a întors, după resbelul de la Sevastopol;
dar apoi, pentru a doua ră, prin Congresul de la Berlin,
s'a cedat Rusiei dimpreună cu restul Basarabiei. Vegi Em-

blema lui istorică la pag. 148 No. 18 şi la Tabela
ele.» figura No. 18.

B. «jude-

J,
Jale,

vedi

doliu, cernâlă, călugărie.

Jude-de-arme,

(Juge

d'armes),

principalul

erald

care

în

tournois judeca între combatanți (champions) despre isbânda
sai

despre

conduita
?

7

lor.

204

VOCABULAR

Kirilice-Slove. Acestea sunt literele sai caracterele slavone
ale alfabetului kirilic, adoptate în vechime de Români în scriere,
mai ales în cea bisericâscă, şi nelăpădate de părinţii noştri,
nici în tipografie când ai început ei a se servi de ea. Aceste
slove aii fost păstrate de noi chiar de la schizmele riturilor:
Legei Creştine necurmat în curs de 81/, secole, până în qilele nstre. Ne mai existând şi acum nevoile şi certurile de
religie din trecut, ele ai putut fi înlăturate astă-qi şi înlocuite fără inconvenient prin cele latine care erati şi cele mai:
naturale pentru noi. La anul 1861 aceste din urmă ai devenit.
oficiale în România. Dacă aci însă am admis, ca o amintire,
câte 2.slove consunante vechi kirilice, pe Scuturile fie-cărei
Episcopii, ca semn înlesnitor de recunâscere, acâsta este admisibil şi obicinuit în arta eraldică; altă importanţă nu aă»
dar ele sunt practice și deci folositâre.
Kișinovul, fost oraş al Moldovei în partea de peste Prut,
devenit mai important de la anul 1812 qe când el fu incorporat ca reşedinţa de autorităţi ale provinciei Basarabiei

Ruse. Pentru Emblemă

Basarabia»

N-o

vegi pag. 150 la paragraful «Pentru

8

L.

e

Lână, amintire de cuvîntui
una 6ie din 100 de oi, care e
măntueşce şi pe cel pierdut
Lancea unui stindard sai
acoperit de un fier de lance

Laturile Scutului

sai

Domnului
'Is. Hs. despre acea
pilda sait parabola: «păstorul
îl va aduce la staul înapoi».
drapel este bastonul (hampa).
la care este legat drapelul.

flancurile (flancs), se numesc laturile.

dextra (drâpta) şi senestra (stânga) care-i formâză marginile:
lui în lungime şi merge în jos rotunjindu-se şi apoi sub ba-.

ză se termină printr'un sfâre (pointe). Vegi figurile din Tabela A. pag. «Exemple pentru....».
Lăzuriă

(vegi albastru, azur), ÎncArgeş» Nâagoe Vodă făcu
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o mănăstire minunată cu marmoră cioplită, cu plumb învelită, şi tâte scobiturile pietrelor din afară le văpsi cu lazur
albastru, iar florile le polei cu aur. iPag. 32. Vol Îl. Istoria
Moldo-României, Manuscrisul din Kişinet-Bucureşei 1838. G.
Joanid,

Editorul). -

Legea Armeior. În 1866 s'a adus întăi în Camera Deputaţilor, s'a modificat în 1871 și sa promulgat în 1872. Vegi
pag. 92. Eraldica.
Leul, piesă secundară sait mobilă eraldică din cele mai antice, însemnâză: forţă, curagii. Leul se represintă în Scut
unul sai doi, mai mult nu. Posiţiunea lui naturală în Blazon este privind în profil şi pe două labe dinapoi, iar celelalte două ridicate, şi une-ori ţinând o Armă saă un Scut,
atunci se dice brăpind (rempant).— Leul este în tot-dea-una
în posiţiunea acesta represintat, iar când este:represintat altfel, atunci trebue specificat. EI diferă printr'acâsta de leopard, care de obiceiă trebue represintat privind în faţă
(passant), adică umblând. Leul să zice arma! (armâ6), când
ghiarele i sunt de un smalt diferit de trup; limbuit (ampass6), când arată limba ce este de un smalt diferit; pelimbuit (morn6), când n'are nici ghiare nici limbă; dragonat
(dragon6), când partea de jos a corpului săii se termină în
c6da de smei (dragon); marinat (marin6), când coda se termină în câda de pesce; născând (naissant), când nu se vede
decât jumătate din leii pe câmpul Scutului saă peste vîrful
Scutului. Pentru alte posiţiuni ale Leului veqi cuvîntul eșind.
Leul-ţinend-erucea, Emblema cetăţei Ismail. Vedi fig. 18 pag.
148 Tabela B. «Judeţele» şi pentru blazonare acelaş No. şi
pagină.
Limba eraldică (limbagiul) „este complexul cuvintelor şi ter-

menilor

technici cum

îi fix6ză codul sciinţei

eraldice prin

regulile ei invariabile. Ea mai este şi vorbirea, povestirea
specială a întâmplărilor, luptelor, Emblemelor. Limba admite
chiar greşelile dacă vor fi vechi și consacrate de istoria Blazonului. Limbagiul scris pe Scut sai Blazon prin colorile,
partiţiunile, figurile, Emblemele sale este o limbă universală,
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citită de t6te naţiunile vechi europene, tot cum sunt de pildă.
în diua de astă-di universal citite de tote naţiunile cifrele:
arabice. Limbagiul eraldie prin semnele sale se l6gă cu is-

toria şi cu arheologia. In limbagiul acesta ai intrat multe:
cuvinte germane la început, mai multe apoi franceze, căci
în Franţa s'a fixat definitiv regulile eraldice, și câţi-va termeni din limbile orientale s'aă împrumutat în timpul cru-ciadelor.
Liston, veqi banderola.
Lumina, <întru Lumina ta vedea-vom lumină». Acâsta e vechia:

deviză a Bisericei Ortodoxe Creștine păstrată în obiceiul insemnielor din România. Vegi paginile 133 şi 161, scrisârea.
Episcopului Melchisedec de Roman, vedi şi în slove kirilice
acestă deviză: „„urps Asmuna ra BeAca-Bom ASanna.
Luna-nouă răsărind (croissant, levant), figură eraldică naturală

niei

sau

timpi
ale

mobilă,

pătrarul

2, la senestra

imemoriali,

Moldaviei,

se represintă

nelipsit

Munteniei

răsărind

pe

Scutul

(stânga) Bourului.

a făcut

parte

şi Transilvaniei.

din

Româ-

Luna

Armele

Este

de

din.
vechi

aur

pe:

roșu. Poprele europene şi familiile nobile din evul mediu,
cari aii dobândit isbândi asupra Imperiului de Orient, ai
luat adesea-ori în Armele lor, spre aducere aminte, Luna răsărind
argint.

(croissant).

Mantela,

Atunci

ea mai adese-ori era smăltată

ae:

vedi pavilionul.

Mantia, hlamida (până jos la picidre), vegi pavilionul.
Marca,

Maslin,

vedgi

Stemă,

vedi craca

niştei. Se pârtă

în

Armerie.

de maslin;

|

este

plise de Vulturul

dihnind pe cracă. Este
a lui Radu Negru Vodă

simbolul

păcei şi li-

judeţului Mușşcel o-

amintirea de pacinică Descălicătâre
Basarab, printr'acel judeţ, ca să ia

în posesiune Țara de din jos 'de Munţii Făgăraşului, moștenirea Basarabilor.
Ac6stă e tradiţiunea.
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Mehedinţii, Judeţ. Vedi pentru blazonare pag. 148 No. 19
şi Tabela B. «Judeţele» fig. 19.
Metale. Acestea sunt smalte în Blazon ca şi colorile, ca și
blanele (vegi aceste cuvinte). Metale în Eraldică sunt 2 şi
sunt fârte importante şi semnificative ca simbsle, adică: aurul sai curiul, galben (or), şi argintul, argintiul, alb (argent). În Armele României avem auriul între aşa zisele co-

lorile Munteniei şi argintul între colorile Scutului Dinastiei
n6stre domnitore
Mirul-cel-Mare

de Hohenzollern.
sau

cel

Sfânt,

este

acela

care

este făcut de

la Patriarhia cea Mare şi Autocefală a Bisericei Răsăritului, de la Țarigrad. Untdelemnul acestui sfânt Mare Mir este.
cel slujit de 12 saii 3 Arhieriei în chiar Sf. Joia Mare din
ultima săptămână a marelui post al Patimilor lui Is. Hs. (adică Joia dinainte de Paşte), căci e amintirea acelor Patimi
ale Mântuitorului. Fiind-că este astă-gi autocefală şi Sf. Biserică a României din Bucuresci şi pâte sfinţi şi dânsa Marele Sfânt Mir, în sus disa qi de Joia Mare, de aceea se.

pote şi cu acesta să se facă Ungerea

Regelui României.

.

Mişcând (mouvant), se dice despre o piesă sait o mobilă
care răsare, sau din unul din laturile, sai dintrunul din unghiurile unui Scut. Trebue neapărat a se specifica desluşit în
termeni eraldici posiţiunea unei asemenea piese.
Mitra, Cor6na Episcopală care acoperă complectamentecapul, şi pe care o pârtă Arhiereii Înalţi, când sunt în exerciţiul sfintei slujbe bisericesci. Ea are forma exteridră asemenea ca Cor6na Imperială, Regală de Răsărit şi este d'au-

rii cu pietre scumpe, sau împodobită cu icâne sfinte în
medali6ne. Este asuprită de Sf. Cruce. Vedi figurile Armo-.
rialului Bisericesc, paginele 135 — 137 şi fig. 6 Tabela B.
pag. 183. «Exemple pentru. ...».
Mobile (meubles, piâces), sunt obiectele dise secundare, ce.
pe câmpul

se aşâză

despărțirii
merse.

Scutului

saii peste

alte aşa dise figuri,

sau piese principale din Scut. Mobilele sunt nu-.

Vom

enumera

câte-va, precum:

luna,

stelele. pasări,

animale, castele, turnuri, arbori, flori, inele, bani vechi, frurde,
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arme, fiare, poteâve, armure, vestminte etc. Armele
mele în Franţa sunt mai mult preţuite, cu cât sunt
încărcate de asemenea mobile.
Munte, format din terase saii bolovani numărați.
lege une-ori prin num&rui acela cătăţimea moșielor
șesci dovedite prin hris6ve seculare. Munte de qece
este Emblema judeţului Bacăi şi se blazonâză de

sai Stemai neSe înţestrămobolovani
roşu pe

d'auriu. Vedi pag. 147 No. 2 blazonarea şi fig. 2 din Tabela

A. a Judeţelor, figură conică sai piramidală.
Murală (cor6nă murală), este aceea pe care vechii Romani o
destinai, la asalturile unei cetăți sai întărituri acelui viteaz
care, cel mai întâii, sosea asupra zidurilor impresurate şi

îi înfigea

st6gul izbânditor pe vîrful

ei. Pentru

forma ei

eraldică, vegi figurile la Stemele de Bucuresci şi de Iași,
corânele murale, pag. 141. Fie-care cetate întărită oferea o
atare cornă acelui luptaciii care a.apărat-o cu succes, în
vremuri grele. Ea nu servă decât pentru a timbra Marca
unui oraș şi este compusă de obiceiă printr'un simplu cerc,
la care e încă un cere asuprit cu opt dinţi în sus de jurîmprejur. Acei dinţi represintă 8 porţi de cetate sait metereze fie-care sus şi jos câte o pârtă (dedesubt); dintele deasupra frunței are un colţ în plus de cât toţi cei-l-alţi 8.
Muscel, Judeţ. Vegi pentru blazonare pag. 148, No. 20 şi

Tabela B. «Judeţele»

fig. 20.

Neamţ, judeţ. Vegi pentru blazonare
tabela B. <«Judeţele,, fig. 21.

la pag. 148, No. 21 şi
)

Negru, (sabie), vedi nisip.
Nisip
a treia
nicie în
l6re se
drilate,
iig. 20,

(sable), colâre eraldică simboiizând faţa pămîntului,
din colorile armoriale. Insemnâză: prudenţă, statornenorociri, ştiinţă, durere, întrisiare, etc. Acâstă corepresintă prin haşuri verticale şi orizontale încasai printr'un câmp saii fund cu totul negru. Vedi
Tabela A. pag. 183. «Exemple pentru....».

em

aa

te

me
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0.
Ochiul Provedinţei, amintirea înaltei şi cerescei mile a lui
Dumnezeii către fiinţele vieţuitâre create de el pe acest pămînt. Acest semn se pârtă de P. S. P. Episcopi. Se vede în stemele respective pe laturea senestră sus în şef dW'argintiii pe
câmp albastru, pentru trei Episcopii ale Munteniei şi pe câmp
roșu, pentru cele-l-alţe trei Episcopii ale Moldaviei. Vegi
pag. 136 şi 13%, pentru blazonare, şi Armorialul Bisericesc,
Tabela

II, figurile

3, 4, 5, 6,7

şi 8.

Odihnind, se dice de animalele vieţuitâre figurate în Scut
când ele nu sunt în posiţiune de a umbla,dea
înnota, sati
a sbura, şi pentru corăbii sai vase plutitâre, când ele ai
la catarturi pânza întinsă, precum se vede în cele trei tabele ale judeţelor României, de la pag. 147, 148 și 149.
Oltul, Judeţ. Vegi pentru blazonare pag. 148 No. 22 şi Ta-

|

bela B. «Judeţele», figura 22.
Omoforul,

este

represintat

prin bandă

umeri. Este o făşie lată de stofă care

care

se pârtă

represintă

pe

parabola

despre dia cea rătăcită pe care o aduce Mântuitorul la a ei
mântuire de greşalele sale. Făşia acesta este, între veșmintele sfinte, bordată şi la extremităţi ciucurită; lăţimea ei e
ca de 25 cm., iar lungimea ca de 2 metri cel puţin. Vegi cele
6 Steme Episcopale cu n-rile 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 şi banda.
Orheiul, ţinut şi oraş întărit din hotarul de nord al Basarabiei Ruşe. A făcut parte din Moldova până în anul 1812.
A avut Emblemă un brad. Vezi pag. 150, paragraful «Pen-

tru Basarabia».

P.
Pairi (egali), se dice de P. S. P. Archierei

şi Inalţi Prelaţi

ai Sf. Biserici Ortodoxe Române, aleși de Marele Colegiu
al ambelor camere legiuitre întrunite. Pairii sunt şi membri ai Sf. Sinod al României. Numai aceştia sunt de drept
Era!dica. — Şt. D. Greciauu.

34
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membri în Senat pe viaţă şi pot purta Armerii sati Steme Episcopale.
Pajăre, vedi Armerii, Stemă.
Par, prăjină drâptă şi înaltă, înfiptă în pămînt. Amintire
de hotar care nu e slobod d'a fi călcat de nimeni. Amenințare de pedâpsă în secolii vechi. Nu s'a obicinuit în România
ca în ţările feodale ale occidentului; se găsesce însă că la
unele oraşe care exista în evul medii se dicea cuvîntul
stâlp, care s'ar părea a fi cu înţelesul acelaş de hotar al unui
târg slobod saii slobozie, precum era de ex.: stâlpul Buzăului,
care

astă-gi

abia

se mai

cunâsce

ca

nume

de

sat,

dar

nu

„ca stâlp sai prăjină sai par. În-par este termen eraldic, linie

perpendiculară întrun

Scut. Vegi Scut,

Parabolă, este alusiunea sai pilda din cărţile bisericei, a
cuvîntărei lui Isus Hristos despre: «Qia cea pierdută din

num&rul de una sută

de oi.»

Se represintă

prin omoforul

care se pârtă pe umeri ca vestmînt. Vegi omofor.
Partiţiuni (partitions), vegi despicături, tăieturi

Scut, la cuvintul despărțiri.

dintr'un

|

Pascal (al SE. Paști, mielul), Emblema jertfei mielului la
giua nascerei lui Isus Hristos. Din acei 3 mieluşei care încarcă în-par câmpul central al judeţului Teleorman, este
unul, cel din mijloc, înfipt d'un stâg, şi acela este amintirea
sărbătârei Sfintelor Pasci. Ei sunt de lăzuriă cu totul şi odihnind, păscând. Vegi pentru blazonar€, pag. 149 No. 31, şi figura 31 din Tabela C «Judeţele».
Pateriţa, p6la saii basmaoa cea legată sus la cârja arhierâscă și care în Seuturile cele 8 ale P. S.P. Mitropoliţi şi
Episcopi, membri ai Sinodului şi aj Senatului, este representată cu acestă Deviză pe ea: «Întru lumina Ta vedea
vom lumina» scrisă prin slove kirilice de negru pe argintii.
Vegi şi banderola.

Patrat (quartier), a patra parte din Scut, când este scartelat.
Se mai dice de ori-ce pătrat mai mic, când Scutul este sub

divigat în mai multe partiţiuni (partitions), adică de la
4
până la 32. Asemenea
se gice de partiţiuni triunghiulare
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provenite după vremi din alianţe şi măritişuri
istorice
între state şi familii. Se mai qic pătrate (quartiers) în
genealogii de familii, în ordine succesive de generaţiuni,
pentru
a proba familiile nobile neîntrerupte..
Pavăză (pavois), vedi Scut (6cu), herb, capean sau platoşă
.
Pavilion sai mantelă, piesa care însoţesce Scutul. Pavilionul
este format de o cuvertură în formă de cort care îmbrac
ă
şi acoperă o Armoarie. E împodobit de corâna unui suveran şi de obiceiii, este de catifea căptuşit cu blană. Armorialul Român are Pavilionul de catifea purpurie cu căptuşela de cacom (hermine), împodobit cu Corâna Regală a
Familiei Domnitâre. Pavilionul celor 8 pairi ai Bisericei
Române 'este Mantiea, Emblema călugăriei. Acoperă Stema
în tocmai cum Pavilionul Regal al Statului acoperă Scutul
Naţional. De obiceiă este de catifea n6gră, căptuşită cu blană de cacom (hermine), albă cu codițe negre, şi asuprită de
Cor6na Archierâscă gisă Mitră.
Pecete antică, sigiliul pe care sunt gravate steme, mărci sat
arme istorice.
Peronată, se dice de Sf. Cruce

când

are. trepte (peron), care

indică suferinţele treptate ale Patimilor lui Isus Hristos.
Pesce. Avem Emblema judeţului Doljiii, un pesce d'azurii înnotând. Emblema judeţului Ialomiţa, 7 pesce Înnotând asuprit d'un snop de grâi, tâte d'azuriă.. Emblema
judeţului Tutova, frei-pesci de ghiurghiuliă, puşi în-par
înnotând. Tulcea are duoi-pesci numiţi Delfini, Vaurii afruntaţi de lăzuriă. Vedi figurile lor respective la tabelele judeţelor.
.
:
|
Peste-tot-covirșind (sur le tout brochant), semnifică aşedarea în inimă (en cur) a unei piese sai Scut mic peste un
Scut mai mare. Pentru a putea să se încarce un Scut peste
tot, se presupune că acel Scut este seartelat şi că acel adaos
la centru îl încarcă peste câteşi 4 pătrarele lui,
Piese onorabile ordinare, ce ocupă părţile principale din
Scut, sunt opt; piese onorabile secundare ce sunt mai moderne, sunt 19. Aceste tăieturi nu sunt întrebuințate în Ar-
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morialul României. Aci arătăm numai trei din cele de la început: șeiul sait capul, fașa sai brâul (tăşie) şi baza (pointe) la
locul lor alfabetic. Vedi fig. 6, Tabela A, pag. 183. Mai sunt
şi alte

multe

semne,

dar

acelea

servă

mai

mult

pentru

Ar-

mele gise alusive saii vorbitâre (armes parlantes).
PirGnele de la crucea sfântă. Sunt3 pirâne pe sfânta Cru-

ce a răstignirei lui Is. Hs., la locurile mâinilor şi la locul
piciGrelor. Amintirea Patimilor Mântuitorului. Vegi pentru despărţirea 1 a ambelor Scuturi Metropolitane la pag. 135
136 şi la Tabela I, fig. 1 şi 2 din Armorialul Bisericesc.
vedi

Platoșă,

şi

Scut.

Pavăză,

„ Plisc (cioc). Vulturul de Muşcel ţine în plise craca de măs-

lin, simbolul

pașnicei

Descălicări a Basarabilor de la Fă-

găraşşi a lor aşezare

şi unire cu Ţara

la sud. Vedi Tabela B. <Judeţele»,

lor strămoșâscă

figura

No.

de

2 şi pentru

blazonare, pag. 148 la No. 20.
Plutind (flottant), se dice de corăbii mari saii mici, aflându-se în apă, cum este la judeţele n6stre care aii corăbii

ca Embleme.

Vegi

Tabela

A. figura 5 pentru Brăila și fi-

gura 8 pentru Constanţa, şi pentru blazonare, la pag.
la N-ri 5 şi 8.
Poala, vedi pateriţa, basmaoa.
Pocrovăţul, (slavon) acoperemînt. Vedi aierul.

î47

Portă, se dice de Scutul unui stat, unei provincii,
stituțiuni, unei familii, cum este el represintat sai

in-

bit, după

unei

împodo-

regulele Blazonului, cu figurele de pe el.

Portocaliii,

în Anglia.

pentru....».

coldrea

Vegi figura

Prin

a

şâsea

armorială,

23, Tabela

haşuri,

admisă

A pagina

portocaliul

diagonale drepte, unele de la drâpta
la stânga la dr&pta, încrucişate.

se

exclusiv

183. «Exemple

reprezintă cu linii

la stânga, şi altele de

Potcapiu!, acoperemîntul capului unui preot mic sai mare.
Potirul, este vasul din Sf. Altar al Bisericei Creştine, care

stă la locul de ondre pe Preastol sai Sfânta Masă şi conţine în el Sf. Grijanie, SE. Mir şi chiar Mirul cel Mare, cu
care se face la caz de trebuință Ungerea Suveranului Ro-
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mâniei, prin mâna Primatului, la a sa întronare. Vegi
pentru blazonare pag. 135, unde se dice: «la 2, pe aurii,
încărcat cu «Sfântul Potir întipt de Marele Sf. Mir al
Ungerei Regale, <ambe de albastru și asuprit de aierul
purpurii, ciucurit d'aurii.» Vegi şi figura 1. Armorialul
Bisericesc,

în centrul

ei,

Prahova, Judeţ. Vedi pentru blazonare la pas. 148. No.
23
şi Tabela B. «Judeţele», fig. 23.
Prăzulii, vedi verde, (sinople), de la zpăavvovy, prasin.
Procovăţul, popular derivat din procov (înveliş). Vedi pocrovăţul.
Profiriu, vedi purpuriă.
Providența, Proniea Dumnezeiască. Vegi Ochiul Providenţei.
Puncte sau locuri sai posiţiuni, se numesc părţile câmpului
din Scut peste care se află aşezată figura sai mobila. Aceste
puncte sunt dece la număr. Vegi la p. 183, fig. 15. Tabela
A,,
D, BE

său acâstă formă la despărţiri.

ici

Purpuriă, e a cincea
«Exemple pentru....>
haşuri diagonale de
(sinople) (saii prasin,
ga la dr&pta (fig. 21.

col6re admisă în Armerie. Vedi fig. 22.
Tabela A. pag. 183. Se represintă prin
la drâpta la stânga, contrariii de verde
prăzuliă), care se represintă de la stânTabela aceeași.)

Putna, Judeţ. Vedi pentru blazonare, la pag. 148 No. 24. şi

Tabela

B. «Judeţele», fig. 24.

Racul, Emblema

Judeţului Dorohoii. Vegi pag. 147. No. 12

pentru blazonare, şi figura 12 din Tabela A. «Judeţele.»
Razele (S6relui şi Stelei). Vegi S/eua dintre esrnele Bourului pe Scutul României, patratul 2. Stâua are ș6se
raze.
Vedi Stâua din fața Leului Olteniei pe Scutul Români
ei,
patratul 3 şi S6rele din dextra (dr6pta) Acvilei Munteni
ei,

patratul 1 din Armele României,
n6se

și cele-l-alte 8 umbrâse.

care are 16 raze: 8 lumi-.
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Regule eraldice. Ele sunt identice la tâte naţiunile europene. Cea mai însemnată dintre tâte este acâsta: a nu pune
metal peste metal, coldre peste colore, nici blană peste
blană, căci nu s'ar putea vedea şi deosebi una din cea-l-altă

spre a se recundsce sai a se citi..Pentru aplicarea

regule-

lor eraldice sunt indispensabile trei lucruri mai principale:
a) Scutul.
b) Smaltele, adică metale, colori, blane.
0) Figurile, adică tăieturi, împărțiri şi piese cari mobilâză
câmpul Scutului şi sunt dise şi mobile sai atribute; apoi figurile secundare numite brizuri sati stărămături prin cari
se preschimbă câte ceva în Scut, adăugând sai scoțând dintr'însul, după cum este apropiată sai depărtată o rudenie
sau o ordine de întâietate între fraţi. Aşegarea figurilor eraldice în Scut şi în afară de Scut este subordonată prin
regule diverse, cari trebuese observate.
o
Rimnic, Judeţ. Vedi pentru blazonare pag 149 No. 25 şi
la Tabela C. <Judeţele», fig, 25. Râmnic, Episcopia Riîmni-

cului şi Noului

veche

Severin,

este din

de cât tâte și în rîndul

ricesci, are numărul

cele 6 Eparhii,

dat de

legea

cea mai

ierarhiei bise-

1, adică primul seaun după Mitropoliţi.

Vedi pag. 136, pentru blazonare şi Tabela II No. 3 ain
«Armorialul Bisericesc».
|
Roman, judeţ. Vegi pentru blazonare la pag. 149 No. 26 şi
la Tabela C. «Judeţele», fig. 26. Roman, Episcopie. Vegi

pentru

blazonare,

pag.

136

şi la

<Armorialul

Tabela II, fig. 4.
Romanați, Judeţ. Vegi pentru blazonare
și la Tabela C. «Judeţele», fig. 27.

Roșul, (ghiurghiulii)

(gueules), prima

Bisericesc»,

la pag. 149 No. 27

dintre cele 6 colori

armoriale, semnul moravurilor cinstite, al r&spindirei de
sânge, .al răsbunărei, al curagiului fără margini, al gene.rosităţei, al nobleţei sufletului, al răbdării în nenorociri; col6re armorială care a fost semnul Moldovei d'impreună cu

albastrul; este cea mai întrebuințată dintre tâte colorile ar-
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moriale. Se represintă prin hașuri saii linii
perpendiculare.
Vedi fig. 18, Tabela A, pag. 183. «Exemple
pentru....».

s.
Sabie (6p6e), una dintre Armele defensive și
ofensive, de
primul rang. Ea armâză braţul răsboinicului şi
contribue la
isbândă. Ea e semnul comenduirei, al robiei
inamicului, al
triumfului şi demonstră nobieţea militară şi
o moştenâscă
vitejie. In Blazon se represintă în-par (en pal),
ceea-ce va
să dică în posiţie drâptă cu vîrful în sus. Ori-c
ând i se dă
o altă posiţiune, aceea trebue specificată;
alt-fel ar fi contra regulei. Se represintă de ordinar g6lă.
Când este cu
tâcă, acâstă abatere de la regulă trebue specif
icată. Smaltul
săbiei trebue tot-dea-una specificat. Sabie se
dice și pentru
spadă.
Sacoșul, vegi falonul.
Săcueni, fost judeţ, a cărui Emblemă s'a datpe
Scutul Prahovei. Vedi pag. 119 la No. 28 pentru blazonare
şi Tabela
C. <Judeţele». fig. 28.
Săltător (sautoir), vegi scartelat-în-săltător,
(Scartel6 en

-sautoir);

încrucişat,

în răscruce

sai

în

săltător,

sau

în

sal-

turi. (Tabela A, fig. 10. pag. 183. «Exemple pentru
....>).
Sa'turat (en sautoir) se gice de piesa saii figura
eraldică
ce are forma de săltător, saii de răscruce. Vedi
şi: săltător. '
Sângeapul (petit gris sai vair) disă în Blazon blana
a dâua.
Vegi Cacom, care e întâia. Nu figur6ză sângeapul
în Armo-

rialul Românesc.

Se represintă prin

colârea alb (argint) şi

albastru (azur), impestriţate în formă de clopote
puse, unele
întârse către cele-l-alţe. Blana acâsta de sânge
ap provine
de la veverița de nord. Vedi «Exemple pentr
u....» la fig.

25, Tab. A, pag. 183. |

|

Sborul. Se gice despre aripile pastrilor eraldi
ce pentru a
li se descrie situaţiunea ce ai, fie deschise în
sus (vol 6ploy$,

&tendu) spre capul (chef) Scutului sati în jos spre
basa lui
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(vol abaiss6), cum
posiţiune

pare

este Acvila din Scutul României, a cărei

a voi să se înalțe.

Scartelat (ecartel6)

îns6mnă

împreunare,

întrunire

———

între state, între soți, etc; se desparte Scutul printr'o perpendiculară prin mijlocul s&ă şi se spintecă de o orizontală iarăşi prin mijloc, adică se încrucişâză, şi atunci se
dice despărţit în 4 ciosvirţi sai patrate egale și se numesce un scartelai. Vedi fig. 9, Tabela A, pag. 183. Exemple
pentru...». Se înţelege că şi despărțit-spintecat se numesce a-

cestă figură. Scartelat-în-săltiitor (6cartel6 en sautoir) PI
———

însemn6ză despărţire în 4 ciosvirţi sai bucăţi încrucişate
spre colţurile Scutului, iar nu spre mijlocul laturilor lui.
Vedi

fig.

10,

Tabela

A, pag.

183.

zExemple

pentru..... ». Se

înţelege că şi înfeliat-tăiat se numesce acâstă figură. Scartelat-eu-scutic-peste-tot (6cartel6 charge d'un 6cusson brochant
sur le tout). Vegi fig. 14, Tabela A, pag. 183. «Exdmple peni

tru....». Ac6stă posiţiune Hy

se mai numesce

în centru,

în

ol

inimă sau în abis (en coeur, en abime). Vegi şi scutie sai.
scut-mic. Scartelat-salturat (parti-coupă, tranchă, taille /€„cartele en sauloir). PkSI

Are

8 bucăţi, se

înţelege

că ea

VI,
este figura compusă: despărţit, spintecat, înfeliat, tăiat, dar

pentru scurtare are numirea gironat. Vedi tabela A, figura
11, pag. 183. «Exemple pentru....>.
Sceptru este acelaşi cuvint în Eraldica Română ca buzduganul. Insimniea puterei sati suveranităţei d'impreună
cu sabia.
Scutul (6cu, pavois, bouclier), pavăză, platoşă, herb, calpan.
Scutul vechiă al Ţărilor Române, are aceiaşi formă istorică

ca şi cel noii admis de lege; pătratul lung rotunjit la ambele
unghiuri

din jos şi terminat la mijlocul bazei (pointe) prin-
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tr'un sfârc (nu vîrf), iar la mijlocul laturilor (flancurilor) înălțimei Scutul se ascute și apoi cresce iarăși spre unghiurile de
sus. În centrul (eceur, abîme), inimă, abis, (vegi aceste cuvinte),

Scutului României figureză Scutul mic (6cusson)al Armelor
Dinastiei Domnitâre de Hohenzollern, covîrşind-peste-totul
(brochant sur le tout). Forma acestui mic Scut este în tocmai
aceeaşi ca a Scutului vechii românesc. În Armoarii Scutul
este piesa cea mai importantă, este arma defensivă ce servea în vechimela Francezi, a acoperi (pavecher), era destinat să apere pe răsboinie, cavaler, de loviturile inamicului, fie în

fie în întrecerile

răsboiuă,

la

jocurile

cu

sulița,

sau serbările aşa dise tournois (tournoiements), unde se
luptaii doi câte doi întrun loc închis sai ţare (lice). În urmă
de care posesorul săi se
Scutul servi a învedera vitejiile
putea făli şi care se puteai reproduce pe Scut prin sculptură saă prin pictură, sai cusătură (broderie). Scutul deveni o pagină a istoriei, un brevet de onâre, ce titularul

purta.

Emblemele

de

pe

Scut

sunt

limbagiul ce caracte-

riză faptele şi le povestesce în termenii expresivi

nului.

Ceea-ce

se scrie pe

Scut

s'a mai

ai Blazo-

scris apoi

şi pe

cota de arme și pe baniera cavalerului. Vegi cota de arme
şi baniera.
Scut-mic, scutic, scuticel (6cusson) (1), se pune în centrul

altuia mai mare, cum se vede pe Armele Statului Român pus .
Scutul mie de Hohenzollern. Mărimea lui reglementară e să
fie de :/, din cel-l-alt. Acâstă posiţiune se numesce în centru
saii în inimă, sai în abis, care este aceiaşi cu: covârșind-pestetotul |brochant sur le tout).
Secţiune a Scutului (quartier), se dice de patratele din
scartelatul Scutului Armelor României. Priya, secţiune, drâpta
sus, albastru cu Acvila Română coronată ţinând sabia şi tojagul cu sborul deschis în jos şi Crucea în gură, privind în
dextra; S6rele răsărind (mișcând spre capul Scutului), tote
(1) Acâsta nu se obicinuesce isolat, ci se pune
(inima) lui ca mobilă sati piesă onorabilă.

peste

alt

Scut în abisul
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de aur. Secţiunea a doua
Stea

cu

6 raze

între

câmp roşu cu Bourul

cOrne,

învecinat

sai

Moldovei

acostat

şi

în sene-

stra cu Luna mişcând (apunând), t6te de aur. Secţiu
nea a
treia, câmp roşu cu Leul Olteniei, eșind din Cor6n
a Bănâscă,
privind în dextra Stâua de aur cu 6 raze, tote
de aur. Sec-

țiunea a patra, câmp albastru încărcat cu doi Delfini
aj Bu-

câgului,

unul

spre

altul,

de

aur.

Senestra, termen special pentru a zice: stânga,
în oposiţie
cu dezira, drepta. Vedi drâpta.
.
"
Sf.-Dimitrie Basarabov, Patronul Capitalei Bucuresci,
ale căruia sfinte mâște într'un
are sicriă de argint se păstrâză
în Sf. Biserică a Mitropoliei din acest oraş. Serbarea
anu-

ală a acestuia este la 27 Octombre, nu la 3. Vedi pag. 142

de mai sus, vegi şi Codul B. Boerescu, supliment, Lege
din
1 Decembre 1864, promulgată la 11 Decembre 1864.
Pentru
istorie, figură și blazonare, vedi pag. 141 și figura A.
«Stema

Capitalei Bucuresci».

Sf.-Împăraţi-Constantin-și Elena (Ilfov), Emblema
Judeţului
Ilfov, şi hramul sf. Biserici Metropolitane Primat
iale din Capitală. Vegi blazonarea No. 17 şi fig. 17. Tabela
B. «Judeţele»

la pag. 148.

.

Sfârcul (Pointe), sfârşitul sau partea de jos, sait
treimea
unui Scut, zisă baza. Acest punct a fost cu greșâl
ă numit
vîrt al bazei, prin legea definitivă a Armelor Român
iei ce

s'a propus de Guvernul

din anul 1866.

Simbol, semn, imagine, reprodus de pictură, de desemn
,
de sculptură, de broderie, cari conţine idei, suvenire, alegori
i.
Slove (vegi kirilice), literile vechi de cari s'a servit, până
la 1861, Ţările Române în scriere şi în tipar. Acest alfabe
t
vechiă al Limbei Române, avea vre-o 40 de slove, şi erai
întrebuințate unele dintre ele şi ca cifre, mai cu osebire pentru
dată saii veleat. Iată alfabetul pe planșele ce urmâză aci.
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Minusculele şi Majusculele de mână,

Cifrele

d

2
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€
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De la aceste slove vechi, de mână şi de tipar, ne vom împrumuta aci acum la trebuinţa practică ce avem.. Despre ele
se pote dice că nu ai fost fixate nici odată la noi în manuscrisele vechi ce posedăm în archivele nostre, căci a variat câte puţin. alfabetul acesta din vreme în vreme, până
la începutul tipografiei la noi (1640), însă nu este locul aci
de a ne ocupa de acel studii interesant.
Smalt (6mail), termen uzitat pentru următorele figuri armoriale: metal, colori, blăni, întrebuințate în Armoarii şi numerotate fie-care pe rând în aceiaşi “Tabela A p.:183. Metatele sunt dou: aurul, aurii (or), figura 16 şi argintul, argintiu (argent), figura 17. Colorile sunt patru principale:. roșul
(gueules) figura 18, albastrul (azur), figura 19, negrul, nisip
(sable), figura 20, verdele, prăzuliă, prasin (sinople), figura 21;
mai sunt de al doilea ordin, coldrea purpurie (violet), îigura 22 şi portocalie |orang6), figura 23. Blănile sunt două:
cacom (hermine), figura 24 şi sângeapul (vair), figura 25.
Acestea prin combinaţiune. între ele se pot îmulți. Nu voii
insista prea mult asupra acestui punet, căci cadrul acestui

vocabular este limitat la cele ce ating Armorialul Oficial al

României, iar nu mai departe. Tâte acestea cu un singur cuvînt se numesc smalte. Cuvîntul smalt s'a introdus în limba
eraldică, căci odiniră cu smalt se făceau picturile peste
Scuturi şi chiar pe vase de aur, sai pe mobile preţi6se. Eraldii de arme purtau plăcile smaltate cu colorile stăpânului,
cavalerului lor.
|

Snop, Emblema judeţului Romanați. Vedi pag. 149 pentru
blazonare la No. 27 şi Tabela C, «judeţele» fig. 27. Snop,
Emblema judeţului Ialomiţa. Vedi pag. 148 la No. 15 şi Tabela B. «Judeţele», figura 15.
Şoimul-vinător, are la un picior belciugul lanţului cu care
vînătorul Buzoian îl reţine. Vedi fig.6 din Tabela A. «Judeţele» şi pentru blazonare pag. 147 la No. 6.
Srele, se represintă printrun cere perfect cu doi ochi la

mijloc, un nas și o gură; totul înconjurat de 16 raze:

opt
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drepte şi strălucitâre, şi opt umbrâse între ele. Se dice S6re
resărind (levant), când el se mișcă sai se suie din unghiul dextru spre şeful (cap) Scutului, sati apunând (couchant), când se suie, se mișcă [il meut) din unghiul senestru
spre capul Scutului. S6rele, se figurâză de ordinar de aurii, iar nu de alt smalt.
Soroca, cetate veche a Moldaviei până la anul 1812, astă-qi

incorporată cu provincia Basarabia, la Imperiul Rus. Avea

Emblemă 2 pesci înnotând în sens invers între ei. Vegi pag.

150, paragrafui

«Pentru Basarabia»

la No. 3.

Spada, vegi Sabia.
Spice-de-grâii —trei, Emblema judeţului Roman. Vedi pentru blazonare pag. 149 la No. 26 şi figura 26 din Tabela C.

«Judeţeie.»

Spintecat (coup6)

însemnă

în d6uă părţi egale.

despărţit orizontal

prin mijloc,

Vegi fig. 2 Tabela A. pag.

183.

Stabilit, adică zborul înjosit, Emblema Descălicărei Românilor în Ţ6ra lor de jos. Este situaţiunea unei pasări cu aripile pornite în jos cum stă Vulturul, Emblema Mușcelului,
fig. 20. Tabela B «Judeţele». Vegi şi pag. 148 pentru blazonare la No. 20.
Steua.

Puţine

sunt

mobilele,

piesele

în

Armoarii

atât

de

muit întrebuințate ca stelele. Stcua are în tot-d'a-una 5 raze;
când

nu

are

acest

număr,

trebue

în

tot-d'a-una

specificat.

Stelele sunt simbolul bunei sai relei sârte. Lumina și conducăt6rea omului, veche alusiune la stâua conducătâre a
magilor. Armele României ai Stea pe pătratul 2 şi 3, aur
pe roşii. Vegi rade.
Stejari-trei, Emblema Judeţului Vlaşca este /rei- stejari

alăturaţi. Vedi pentru blazonare pag. 149 la No. 36 şi fig. 36
din Tabela C. «Judeţele».
Stema, vegi Armerii, Marcă, Blazon.
Stiharul, veşmîntul ce se pârtă de Preot
se află în slujba bisericească.

4
sub

felon, când
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Stânga (senestra), vedi drâpta.
Strugurii, vegi Ciorchin, la Săcuieni.
dat

la

Scutul

de

Prahova,

la

care

Emblema

judeţ,

s'a

acâsta

s'a

alăturat.

pe

la 1845 şi Bucovul, capitala fostului Judeţ Săcuienii. Vegi
Săcuieni No. 28 şi Tecuci No. 30 pentru blazonare, şi Tabela C. la figurile 28 şi 30, pag. 149.
Stup-de-albine, Emblema Judeţului Vaslui. Vedi fig. 34
din Tabela C. «Judeţele», şi pag. 149 la No. 34 pentru blazonare,
Suceva, Judeţ. Vedi pentru blazonare la pag. 149 No. 29
şi Tabela C. «Judeţele», figura 29. Acest judeţ a fost în
parte dat cu Bucovina la Imperiul Austriei, câci făcea parte
integrantă până la 1777 din Moldova.
Suliţa, se ţine în senestra o suliță de Sf. Dumitrie, Patronui Bucurescilor. Vedi Stema Bucurescilor, pag. 111. Ea este
dW'auriă pe câmpul de lăzuriă. Vegi pentru blazonare pag.
141—143.

Suporţi (supports). Principalele ornamente exteridre ale
unui Scut, se numesc așa, fiind-că par a susţine Scutul, şi
„nu se aplică de cât la animalele aşedate pe marginile Scutului în posiţie ridicată, adică stând în picidre, iar nu jos,
ceea ce însemnă apărare a Scutului. Aceste animale pot fi
nu numai Lei ci şi altele. Scutul României are suporţi doi
Lei de col6re naturală (1), privind Scutul şi cu câdele trecând
între picidre (2), simbolul Daciei.

(1) Col6rea acestor Lei trebue să fie cea naturală, căci Eraldica nu se
opune în asemenea cas, când ea are o rațiune scuzabilă ca pentru figurile
antice, ale Leilor noștri, ce sunt mai vechi chiar de cât arta Blazonului.
(2) Nu este aci o alusiune înjositre, un semn de vasalitate, de slăbire, mai
ales când atinge pe eroii Daciei, cari ai dictat odinidră pacea Romei.
Nu
se pote explica acâstă- Emblemă ca nisce rebusuri moderne pe cari
adevărata
artă eraldică deși une-ori le tolerâză, dar nu le cinstesce. Nu
aci este locul,
pentru noi, să ne sfiim, sai să ne arătăm sperioși de întorsătura
acestor

code.

Aci

este

a respecta

și a observa

strict o Emblemă

antică, nealterată şi

coborâtă nouă, de la foștii stăpâni ai pămîntului nostru, moștenire
nobilă
strămoșsscă, tradiţională, de pe la începutul Erei Creştine. Nu
pâte deci de-
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Susţinători (tenants), figuri umane care susțin un Scut
în
aceeași posițiune. Istoria Blazonului spune că obiceiu
l de a
împodobi pe din afară Scutul Armelor cavalerilor cu suporţi
sail cu susţinători, este spre amintirea anticului obicei
la înîreceri (tournois) de a-şi aduce în ţare (ice) Scuturile
(Armeriile) şi a le plimba la vederea privitorilor, prin ajutoru
l a
doi servitori (valets, pages) deghisaţi ca sălbatecii, ca
soldaţii îmbrăcaţi în fier și alte figuri umane, saii călări
sai
pedeștri îmbrăcaţi în piei de dobitâce. Alte-ori şi între
doi
arbori se expuneaă Scuturile cavalerilor la vederea
publicului din întrecerile de sulițe (fournois). De aceea u-

nele Scuturi ati asemenea

suporţi.

Alte-ori chiar însuşi ca-

valerii combatanți, prinții şi chiar suveranii se puneau pe
sine însuşi să represinte suporţii Armorialului lor. De
aci a venit numele de Scut (6cu) care s'a dat unora din
monede (6cu de France). Aceste ornamente exteridre sunt
de mică importanţă şi neobligătore pentru moștenitorii unei
familii, căci nu sunt de obiceiă obţinute prin vre-o conce'siune chiar de la vre un suveran, adică de la vre un
cap
al statului, precum a fost şi trebuia în veci se fie t6te
piesele din năuntru Scutului.

De la 1867 pină în 1872 a figurat ca susținător în Armele
veni acâstă cestiune pură de vechimea unei Embleme, o cestiuue
de cochetărie sai de vanitate actuală din motive de toaletă sau de gust.
Nu pentru
că s'a luat prin noi Plevna în 1878, sai pentru niscai alte asemeni
raţiuni,
„S'ar. cuveni, ca să venim

noi astă-gi să schimbăm

c6dele

Leilor, pe cari ne-am

obicinuit să-i onorăm ca o amintire de 19 secoli. Să nu uităm că şi urmașii
noștri, pote la rindul lor, vor săvirşi încă şi mai strălucite fapte, dar
acâsta
nu-i va îndreptăţi să atingă suvenirile indiscutabile de Ia Poporul
Dac.
De a avea noi suporţi frumoși, nu este lucru mare, nici lucru dificil, Acăsta

„chiar măreilor de fabrici şi mărcilor de comercii le-ar fi posibil de a o face
astă-di, dar este lucru mare numai de a avea suporţi corecţi, şi de a putea
da proba nediscutabilă de adevărata, nobleță a nâstră din antichitate, Ne
- vom putea mândri, dacă-i vom fi poseiat și conservat neschimbaţi, dar nu
ne vom putea mândri dacă-i vom atinge sai îi vom metamorfoza.
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României și pe moneda nâztră de aramă o
femeie la dextra,
care însă pentru motive eraldice s'a înlocu
it cu cel de al
doilea Leii Dacic ce s'a fixat acolo prin
lege.

T.
Tăiat (taill6), se gice de un Scut când din
unghiul stâng
de sus transversal în unghiul drept de jos
îl despărţim în

dont |
Vedi fig. 4 din
_—
îru. ...». Vedi şi despărţiri,
tăiat (taill€ nu coup6) când
unghiul senestru al şefului,
Țapul-trecând, Emblema

Tabela A, pag. 183. «Exemple pen|
pag. 190, sati: Scutul se dice că e
linia e diagonală mergând de la
la unghiul dextru al bazei (pointe).
judeţului Dâmboviţa. Vedi pentru

blazonare, pag. 147 la No. 11 şi fig. 11 din Tabele A, «judeţel
e».
Tecuciul,

Judeţ.

Vegi pentru

blazonare

și la Tabela C, «judeţele», fig. 30.

la pag. 149, No. 30

|

Teleormanul, Judeţ. Vegi pentre blazonare la pag. 149,
No.
31 și la Tabela C, «judeţele», fig. 31.
|
Țelina (vedi Celina), plantă întrebuințată în Eraldică
pentru
frumuseţea frunzei (fGiei) sale. Vegi apium (ache).
Tenanţi (susţinători). In Eraldica României avem la
cele 8
Steme din Armorialul Bisericesc tenanţii noştri. Ei
nu sunt.
figuri de vieţuitâre, ci sunt cheile Bisericei Creştin
e Române,
care represintă Darul Sfânt, lăsat de Is. Hrs., la Sfinţii
Apostoli şi de la ei la Sfinţii Părinţi Archierei, pentru
a lega
şi a deslega prin puterea Sfântului Duh. Vegi şi susfină
tor..
Timbru, se numesce ornamentul

sai vîrtul aşedat

de-asupra

capului, frontului, (chef) unui Scut ca principală
figură exteriâră, fie corână, fie coif sai cască, fie ori-ce
alt. Timbru
este o Marcă de importanţă înaltă şi distinct
ivă a Nobleţei.
Puteau şi nobilii cei noui să obțină Armoarii
în timpul ca-

valerismului,
panum).

Vedi

dar nu puteai
vîrf (cimier).

purta pe dinsele
-

timbre (tim-
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Toiag, vegi buzdugan,

mâna

sceptru,

Emblema

suveranităţii în

sai pe Scutul Voevozilor României.

Trecând (passant), se dice despre animalele figurate pe
Scut care se pare că merg. Ori-ce animale ast-fel figurate,
urm6ză a avea posiţiunea ce o aii când merg, la caz contrariu trebue specificată acâsta. Face escepţiune la acâstă
regulă:

leul,

veverița,

epurii.

Treptele-Sfintei-Cruci, sunt
Is. Hrs.,

cari

amintirea Patimilor ce a suferit:

aii mers din ce în ce crescând mai

mari, pentru

mântuirea sufletelor omenirei.
Tulcea, judeţ. Vedi blazonarea pag. 149, No. 32 şi la Tabela C, «judeţele», fig. 32.
Turnul-cu-frei-ferestre, Emblema judeţului Oltul. Vegi pag.
148 la No. 22. pentru blazonare şi fig. 22 din Tabela B, <judeţele».

Tutova, Judeţ. Vegi pentru blazonare la pag. 149, No. 33,
şi la Tabela

C, «judeţele», fig. 33.

V.
Vălul, este acoperămîntul de pe camilafea sai de pe potcapii. El e de lână, negru, une-ori are şi bordură albă ascmenea de lână. El se pârtă peste cap sai pe ambii umeri.

Este Emblema

călugăriei.

Vase-trei cu câte o pânză fie-care, este Emblema judeţului
Constanţa. Vegi pag. 147 la No. 8 pentru blazonare şi fig. 8
din Tabela A. «Judeţele».

Vasluii, Judeţ. Vedi pentru blazonare
şi la Tabela C. «Judeţele», fig. 34.
Vasul (cu catarturile plutind). Un

la pag. 149, No. 34

as este Emblema

judc-

țului Brăila, vegi pag. 147 la No. 5 pentru blazonare şi fig.
5, Tabela A. «Judeţele».
Verde (sinople),
Eraldică; a patra
prin haşuri de la
care se represintă

prăzulii, prasin (zg%o»yovy), col6re rară în
colbre armorială. Se represintă în gravuri
stânga la drâpta, contrariii de purpurii,
prin asemenea haşuri dela drâpta la stânga

Vedi fig. 21. Tab. A, pag. 183. «Exemple

pentru.. ..»
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Vâlcea, Judeţ. Vegi pentru blazonar
e la pag. 149, No. 35 şi
la Tabela C. «Judeţele», fig. 35.
Vârful, este mijlocul șefului (frontul
) unui Scut. Vedi la desPărţiri desluşirea acestui punct,
vedi și fig. 15 Tabela A,
pag. 183. «Exemple pentru. ...».
Creştet, timbru (cimier). S'a
dis cu greşâlă vârt în legea Arme
lor României, vorbind de
sfârcul de jos (stârşitul) din centrul
bazei, Ac&stă confusiune
este evidentă, căci partea de jos
a Scutului mai corect s'ar
numi sfâre de cât vârt. Vârf mai
esteşi ori-ce ornament exterior, precum : cască, corGnă, pena
j, ete, care sar pune la
centrul şefului sus peste Scut. Se
mai pune vârful ca ornament şi peste un case sai coif.
Acest ornament era mai
usitat în Germania ca în Franţa.
(Vegi timbru:)
Vlașca, Judeţ. Vegi pentru blazonar
e la pag. 149, No. 36
şi la Tabela C. «Judeţele»> fig. 36.
Vultur, vegi Acvilă.

Z.
Zborul-înjosit, adică statornicit stabi
lit. Vedi Muscelul. Vulturul (Acvila), Emblema acestui judeţ
, e cu zborul strâns în-

his,

sai

pele

întinse.

înjosit,
rul-deschis, vedi

Vegi

ca semn de stabilitate pe o
cracă. ZboArgeșul. Vulturul, Acvila, de
aci are ari-

şi

Buzăul,

pentru

Şoimul

de acolo,

la
147, şi No. 6 al blazonărei şi al fig.
Tabela A. «Județele>. Vedi sborul.

pag.

Zmait, vedi small.
Znopul-de-grâii, vegi
şi Ialomiţa.

„Eraldica.

—

Şt. D.

Grecianu.

shop,

Emblema:

judeţelor

Romanați

15
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Pag.

4

Proectul Guvernului Ion Ghica, 26 Nov.
1866. Fig. 1.

2

4

2

39

4

46»

Contra-proectul Deputatului A. Holban,
30 Martie
1867. Fig. 2 respins.
Proectul modificat Comit. Deleg. Camerei
30 Martie
1867. Fig. 3 respins.

modit. Comit. Deleg. Senatului No.1 (4), */

Aprile

5.

47

6

47

7

48

8

48

9

49

10

54

11

55

12 135
13

135

>

16 141

modif. Comit. Deleg. Senatului No. 1 (B) */,

lig. 5 respins.
>»
modif. Comit. Deleg. Senatului No. 2 (4),
Aprilie 1867. Fig. 6 respins.
»
Modif. Comit. Deleg. Senatului No. 2 (B),
Aprilie 1867. Fig. 7 respins.
»
modif. Comit. Deleg. Senatului No. 3, 10/-.
Aprilie 1867. Fig. 8 respins.
»
modif. Comit. Deleg. Senatului No. 4 lu

Aprilie 1867. Fig. 9 amânat şi 1872 admis.

Emblema Dacică. Fig. la Academie,
No. 13.

vedi

Tab.

A,

Drapelele proectului din 1866 Nov. 36. Vedi Legea

1872. Fig. 10. admise.
Armorial Biser. Mitrop. Ungro-Vlahiei. Tab. 1 Fie.
1.

14 136

15 141

1867 Fig. 4 respins.

>

»

»

Moldovei

>

>»

»

»

Episcopiele

>

4, 5,6,7,8.

Stema Capitalei Bucuresci, Fig. A.
>

Oraşului

Iaşi, Fig. B.

»

I1

3,

»3,
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„No.

Pag.

17 147 Judeţ.
>

>

>

>

>

Tab. A. Fig.

1
3
5
7

>

>

>
>»

>

Argeşul,
Bolgradul,
Brăila,
Cahulul,

Fig.
>»
»
»

2
4
6
8

Bacăul,
Botoşanii,
Buzăul,
Constanţa,

9 Covurluiul,

»

>»

18

11 Dâmboviţa,

10 Doljul,

>

12 Dorohoiul,

>

13 Fâlciul,

»

15
11
19
21
23
25
271
29

»

Ialomiţa,
Ilfovul,
Mehedinţii,
Neamţul,
Prahova,
Riîmnicul,
Romanaţii,
Suceava,

3l Teleormanul,
33 Tutova,
35 Vâlcea,

>

>

>
>

>

B
>
>

Slovele

14 Gorjul,

>»
>
>»

»
»

16
18
20
22
24
26
28
30

Iaşii,
Ismailul,
Muscelul,
Oltul,
Putna.
Romanul,
Săcuieni,
TPecueiul,

>»
>
>

32
8%
30

Tulcea,
Vasluiul,
Vlaşca,

y

>

m

1—12 şi 14, Despărţirile Scutului ;
15 Punctele Scutului;
16—25 Smaltele Scutului;
13 Emblema Dacică (de la Acad.),
1-—4

pentru

a blazona;

Armură;
>
5
G—1l
>»
Cor6ne;
kirilice şi cifrele în slove vechi.
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copertă.

Scartelatul Regatului României cu scutul Dinastiei domnitre în centru înconjurat de 32 scuturi judeţene.
La pag.
XII

Vederea dealului Breaza cu ruinele castelului luă
Radu Negru Voevod Basarab, de lângă Făgăraşii.

XV

Vederea

ruinei

Argeş
NăIV

XNăĂXI
XXXIII
NXXV

Tabloit

litera

|

A,

Epoca

Tabloi

litera

C,

Tabloi

litera

Epoca

la Mihail
D,

Epoca

niei până la ultimi
tâscă,

XXXIX
XLI
XLVII
LV

Ia

din

a Radului

tîrgul

Voevod.

Voevodilor Munteniei

III

a Voevodilor

Voevod
IV

Munte.

Vitâzu.

a Voevodilor

Munte-

Basarabi în linie bărbă-

Tabloi litera E, Epoca Va Voevodilor Munteniei
de la 1659 până la 1716.
Tabloi litera F, Epoca Desnaţionalisării de la
1716—1821.
Tabloi litera G, Epoca Renascerii de la 1822 —1866.
Exemple. Figura
1.

>

>

>

II.

>

>

III.

>

LVI

|

Sân-Nicdră

Marga

până la Mircea Cozianu.
Tabloul ctitorilor de la mănăstirea Bistriţa ot sud
Vilcea
Tabloii litera B, Epoca Il a Voevodilor Munteniei până la Mihnea cel R&ă.
nici până

XĂXVII

Bisericei

a Dâmnei

>

»

IV.

LVIII

>

»

YV,

>

>

LAIII

>

VI.

>

LXIV

»

Scutul conferit de Mihai Vitâzu fraţilor

Chioconiesthy.
Scutul conferit în Transilvania de
Gheor-

ghe Racoți al II-lea lui Drăghici Cantacuzino,
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>

3
» jos
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>
16
17 și 18 » Sus
21
>
>
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» sus (la text)
>

»

>»

Calimach
delegaţi
Dr. 4. Fălu

Calimeh
deleguți
D. Fătu

germană

germaui

Camerii
lemnul
proiectului
Domnilor
fixarea
Satu-Mari
peste
Secretar
României
proiectul

Sat Mari
pssle
Secretar
Româmiel
proiecul

ni

ms

Cameră
Europei
am manifestat
Comitetului
prin
areptă,
Lună mișcând
sub-âmpărțire
decorațiunile

j

>

»

>

»

>

>

Sus

»

Camcrii
lemnni

proiectulnă
Domnitor
fizareu

Camer
Enropei
manifestat
Comitetulului
prie
dretpă
Lunămiș cânl
su-bîmpărțire
decorațiuniloy
artisani

>

3

» jos

>

>

>»
>

J2
12
13
15

>

Lă

>

105
106
107
108
111
112
124
133
135
„137
137
137
137

>

în loc dez

f/itropoliți

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Episcopiei
Evanghelia

nn
ocsiune
ccea
d'argintiii
Pavilionul
Miltopoliţi
Episeopiei
Fvenghelia

231
La pag.

Rîndul

141
147
147
151
151
151
152
158
161
171
173
173
174
14
177
183
183
181
188
191
198
200
201
205
216
216
218
218
222

anexă Figura A să fie literile
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>

>

9

>

>

>
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Lă

>
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c). Starea ferilor locuite de Români în sec. al AVIlILiea.
Contele Nicolae Rossetti, Bucuresci, 1903 . .
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