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În dezbaterile privind istoria culturii ruse în secolul al XVIII-lea, Yuri Lotman, 
profesor la Universitatea din Tartu, afirma că epoca reformelor lui Petru I (1682-1725) 
a produs schimbări esențiale în structura curții imperiale, reconfigurând statutul și 
funcțiile noii dvorenimi care, în următoarele două secole, a jucat un rol proeminent în 
cultura rusă, marcând traiectoria imperiului în interacțiune cu marile puteri europe-
ne.1 De-a lungul unui veac, de la Petru I „împărat și autocrat al întregii Rusii” (1682-
1725) până la Ecaterina II cea Mare (1762-1796), viața la curtea țarului rus căpătase 
accente teatralizate, inspirate de modelele Versailles-ului, adesea, prin intermediare 
olandeze, austriece, prusace.2 Domeniile rezervate până atunci inconștientului, com-
portamentului „firesc”, au devenit pentru dvoreni tărâmul instruirii și erudiției, iar 
ordinea tradițională a fost respinsă și înlocuită cu una „corectă” – europeană, care le 
impunea roluri noi sau le păstra pe cele vechi, dar jucate în stil nou.3

* Studiul a fost realizat cu susţinerea Proiectului de Cercetare „Possibilities and Limits, 
Challenges and Obstacles of Transferring CEE EU Pre-accession Best Practices and 
Experience to Moldova’s and Georgia’s Pre-accession Process” (EU-PREACC, 2013-2017).

1 Ю.М. Лотман, История и типология русской культуры, Санкт-Петербург, Изд. 
Искусство-СПб, 2002, стр. 77. Până la începutul secolului al XVIII-lea, majoritatea dvorenilor 
moscoviți sunt slujitori de carieră (služilyj klass – rus.), militari răsplătiți cu domenii funciare, 
fără dreptul de a le moșteni. Unii, totuși, prin merite deosebite, au obținut privilegii funciare 
ereditare, devenind votčinik, și chiar dreptul de a moșteni dregătorii la curtea țarului.

2 Ibidem, стр. 234.
3 Ю.М. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- 

начало XIX века), Санкт-Петербург, Изд. Искусство-СПб, 1994, стр. 22-22.
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De la finele secolului al XVII-lea, „expansiunea franceză”, așa cum a numit-o însăși 
Petru I, a punctat o evoluție semnificativă, începând cu primele călătorii ale țarului rus 
în Europa4, atunci când țarul a invitat la Sankt Petersburg un grup mare de arhitecți 
și meșteri în frunte cu Jean-Baptiste Alexandre pentru care pe insula Vasil’evsky se 
ridică un cartier francez5. A urmat o pleiadă de savanți conduși de astronomul Joseph-
Nicolas Delisle, invitați la nou fondata Academie Rusă de Ştiințe, apoi și trupe franceze 
de teatru dramatic, de balet și opera comique, 
toate fiind indiciile unui vast și ambițios 
proiect de europenizare6a Rusiei, desfășurat 
de Petru I (Fig. 1) și urmașii săi, în atmosfera 
căruia curtea imperială rusă devenise o sce-
nă a processus de civilization (Norbert Elias) 
adusă la desăvârșire în timpurile domniei 
Ecaterinei II (1762-1796). 

Episodul „tăierii bărbilor”, invocat ade-
sea în descrierile epocii lui Petru I și proiec-
tului său de europenizare a Rusiei, a ajuns 
metafora manierei în care s-a acționat pen-

4 Vezi: Г.М. Карпов, Великое посольство и первое заграничное путешествие Петра 
I, 1697-1698, Калининград, Изд.Янтарный сказ, 1998; A.A. Преображенский,Великое 
посольство 1698-1697 гг.: старое и новое в русской дипломатии, In „Вопросы истории”, 
2  № ,1999. стр. 122-114; А.Г. Гуськов, Великое посольство Петра I. Источниковедческое 
исследование, Москва, Институт российской истории РАН, 2005; la fel, vezi: cap. 
Пребывание Петра I во Франции, in С.А. Мезин, Взгляд из Европы: французские 
авторы XVIII века о Петре I, Саратов, Государственный Саратовский Университет, 2003, 
стр. 39-12. 

5 Cunoscut ca Francuzskaja sloboda – rus.
6 Noțiune mai frecvent folosită în studiile epocii lui Petru I, care presupune „asimilarea sau în-

sușirea [...] apracticilor și normelor culturale europene”. (Paul Keenan, St. Petersburg and the 
Russian Court, 1703-1761, London, Palgrave Macmillan, 2013, p. 6; la fel vezi: James Cracraft, 
The Revolution of Peter the Great, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2003). Mai rar 
se aplică noțiunile modernizare și westernizare (vezi: Greta Bucher, Daily life in Imperial Russia, 
London, Greenwood Press, 2008.)

Fig. 1. Petru I, gravură de Adriaan Schoonebeek, cca 
1703-05 (apud: Д.А. Ровинский, Материалы для 
русской иконографии, в 12 выпусках, Санкт Петербург, 
Экспедиция заготовления государственных бумаг, 
1884-1891, илл. 186).
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tru a-l pune în practică la finele secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVII-
lea.7 Potrivit mărturiilor vremii, în august 1698, imediat după sosirea țarului de peste 
hotare, la recepția de la palatul din Preobražensk8, înarmându-se cu foarfece, Petru 
I a retezat bărbile marilor dregători. Procedura „modernizatoare” i-a ocolit doar pe 
câțiva din cei veniți cu plocoane, dar a fost reluată câteva zile mai târziu, la serbări-
le de Anul Nou9, fiind executată de această dată de măscăriciul țarului, Jan Lakosta. 
Secretarul Ambasadei lui Leopold I în Rusia, Johann Georg Korb consemna în notițele 
sale de călătorie: „Astfel, între glume și pahare, ascultând nebunul și chefliul, mulți au 
fost nevoiți să renunțe la obiceiul vechi”10. Deriziunea măscăriciului, evident, nu era 
dispusă să voaleze rușinea și supărarea boierilor. Scena doar amplifica tensiunea, în-
dreptându-și resorturile spre codurile culturale de referință11, iar efectul urmărit – cel 
de carnavalizare12 – îngloba contextului note de spontaneitate și dezechilibru, pentru a-l 
smulge din nișele culturale consacrate. 

În aceiași manieră, țarul Petru I, în 1692, parodiind procesiunea bisericească din 
Duminica Floriilor, a inaugurat un nou obicei al banchetelor burlești petrecute cu 
mult alcool, muzică și actori, numindu-le în derâdere „Sobor”13, iar membrii aces-
tor reuniuni, investiți în funcții persiflante, numiți „slujitori ai lui Bachus”, prin-
tre care se numărau marii curteni ca Fedor Romodanovschij, Alecsandr Men’šikov, 
Matvej Naryškin, Nichita Zotov, Petr Buturlin, Boris Golicin, François Le Fort, Patrick 
Leopold Gordon.14 Așa-numitele „soboare” au rămas a fi, pe parcursul multor ani, una 

7 Basil Dmytryshyn (ed.), Modernization of Russia under Peter I and Catherine II, Portland State 
University, New-York, Sydney, Toronto, Ed. John Wiley & Sons, 1974.

8 În alte surse menționat ca Preobraženkoe – rus.
9 Până în 1700, ceremonia „începutului anului nou” (O načatii novogo leta – rus.) era desfășura-

tă la 1 septembrie.
10 И.Г. Корб, Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора 

Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю Петру 
Алексеевичу в 1698 г., веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом, in 
Рождение империи, Москва, Фонд Сергея Дубова, 1997, стр. 88.

11 Articolul 40 din Stoglav (Соборное Уложение Собора Русской Православной Церкви 
– rus.) adoptat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse (1551), în timpul domniei lui Ivan IV 
cel Groaznic, interzicea raderea bărbilor și mustețelor (Стоглавъ, Казань, Типография 
Губернского Правления, 1862, стр. 160-164.)

12 Vezi: Mihail Bahtin, François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi în Renaştere. Trad. 
de S. Recevschi, Bucureşti, Ed. Univers, 1974. (în original: М.М. Бахтин, Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, 2 изд., Москва, Изд. 
Художественная литература, 1990).

13 Vsešutejšij, Vsepjanejšij i Sumabrodnejšij Sobor (Всешутейший, Всепьянейший и 
Сумасброднейший Собор – rus.)

14 În opinia cercetătorului rus Serghej Iurkov, Petru I edifică o lume a comportamentului inn-
versat, antiteză tradiţionalului, exprimat în primul rând în atitudinea faţă de râs şi loisir. În 
opoziție cu reprezentările medievale care dezaprobau „stările ilariante”, considerate „coz-
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din distracțiile favorite ale lui Petru I, continuând să scandalizeze și să epateze opinia 
publică15. Monarhul, la fel, nu ezita să-și familiarizeze supușii cu variate monstruozi-
tăți și anomalii ale naturii, desigur, oferite și explicate într-o manieră tocmai conve-
nabilă proiectelor sale (Fig. 2). În viziunea suveranului, tot ce părea straniu, grotesc 
și provoca oroare, cu timpul, trebuia să devină banal și să cultive în cele din urmă 
publicului, interesul pentru științe și instruire.16 În acest scop, revenind din călătoria sa 
în Europa, țarul instituie în 1699 la Moscova un teatru anatomic, obligându-i pe boieri 
să participe la demonstrațiile acestuia, deși Johann Georg Korb constată că acest lucru 
le producea mult dezgust.17 În 1714, la Palatul de Vară, țarul inaugura un Cabinet de 

pleşite de rău”, monarhul le încuraja, de obicei fiind protagonistul acestor manifestări. (С.Е. 
Юрков, Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI-начало ХХ 
вв.), Санкт-Перербург, Летний сад, 2003, стр. 84, 95.)

15 Vezi: В.М. Живов, Культурные реформы в системе преобразований Петра I, inИз истои-
рии русской культуры, Т. III (XVII – начало XVIII века), Москва, Изд. Языки русской 
культуры, 1996, стр. 551-574; Е.А. Zitser, The Transfigured Kingdom: Sacred Parody and 
Charismatic Authority at the Court of Peter the Great, Ithaca-London, Cornell University Press, 
2004.

16 С.Е. Юрков, Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI-начало 
ХХ вв.), стр. 86.

17 И.Г. Корб, Дневник путешествия в Московское государство, стр. 121.

Fig. 2. Este cunoscută intenţia monarhului de a cultiva un soi de oameni pitici. Nunta 
piticilor, 14 noiembrie 1710. Gravură de la începutul secolului al XVIII-lea (apud: Лев 
Бердников, Русский Галантный век в лицах и сюжетах, Kнига вторая, Montreal, Ed. 
Accent Graphics Communications, 2013.)
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Obiecte Rare -Kunstkamera18, indicând prin ucazuri să se adune „curiozități și pocitanii 
din lumea oamenilor, vitelor, animalelor sălbatice și păsărilor”, toate fiind prezentate 
drept „creaturile lui Dumnezeu”.19

Modernizările curții imperiale ruse, așa cum au fost concepute de Petru I, s-au spri-
jinit și pe convicțiunea monarhului că modelele etichetei europene se vor înrădăcina 
mai lesne prin metode coercitive, iar formele teatralizate impuse în acest fel cotidia-
nului vor detașa societatea de curte de modul de viață patriarhal. După instituirea re-
stricțiilor și impozitului pentru purtarea bărbii20, țarul emite în 1700-1701 ucazuri prin 
care prescrie portul în locuri publice conform modelelor ungare, saxone sau franceze.21 
Noile dispoziții interzic croitorilor, de acum înainte, să coase haine de model moscovit, 
iar negustorilor să le vândă, amenințându-i cu confiscări de avere,surghiuniri și pe-
depse corporale. La 1 decembrie 1704, la inspecția Curții Generale din Preobrazhensk, 
țarul a ordonat să fie „bătut fără jale” Ivan Danilov pentru încălcarea ordinului menți-
onat; spre învățătura celorlalți pedeapsa fiind executată „exemplar” și imediat.22

Pentru a cultiva în rândul dvorenilor formele de agrement și manierele europe-
ne, ucazul țarului emis la 26 noiembrie 1718 prescria desfășurarea în perioada dintre 
Crăciun și Postul Mare a întrunirilor numite asamblée23, la care se cuvenea să participe 
cei din cercul apropiat țarului, inclusiv oberofițerii24, marii negustori, conducătorii pri-
cazurilor, breslelor și atelierelor de stat. În acord cu ordinea stabilită de ucaz, asam-
blé-urile se organizau cel mult de trei ori pe săptămână, în reședințele dvorenilor in-

18 Actual, Muzeul de Antropologie și Etnografie „Petru I cel Mare” al Academiei de Ştiințe 
Ruse.

19 De menționat, că amenda cuvenită pentru tăinuirea obiectelor găsite era de zece ori mai mare 
decât valoarea recompensei pentru predarea lor (О приносе родившихся уродов, также 
найденных необыкновенных вещей во всех городах к Губернаторам и Комендантам, 
о даче за принос оных награждения и о штрафе за утайку, [Указ] № 3159, 13 февраля 
1718 г., in Российская империя. Полное собрание законов Российской Империи c 1649 
года. Том 5, 1713-1719, Санкт Петербург, Типография II-го Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1830, стр. 541-542).

20 600 ruble pentru dvoreni și 100 ruble pentru negustori. Preoții și călugării erau eliberați de 
acest impozit, iar țăranii plăteau impozitul de o copeică la intrarea în oraș. Impozit desfiin-
țat în anul 1772.

21 „[…]ukazal nosit’ mužeskomu polu ver’hnee saksonskoe i francuzskoe, a kamzoly i nižnee 
plat’e nemeckoe, i ženskomu - nemeckoe.” (apud: А.М. Панченко, О русской истории и 
культуре, Санкт-Перербург, Изд. Азбука, 2000, стр. 157.)

22 „I posle smotru im, voevodam, byla skazka, čtob u nih vpred’ borod i usov ne bylo, a u 
kogo budet, i tem budet gnev” (И.А. Желябужский, Дневные записи 1682-1709 гг., in 
Рождение империи. Москва, Изд. Фонд Сергея Дубова, 1997, стр. 348.)

23 Derivată din assemble – franc. În unele memorii se menționează că Petru I organiza asamblei 
înainte de apariția ucazului. 

24 derivată dinOberoffizier – germ. Categorie de ofițeri circumscrisă mai târziu claselor IX-XIV a 
Tablei de Ranguri.
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dicate de țar, gazda fiind obligată să ofere câteva spații destinate ocupațiilor prescrise: 
o încăpere pentru dansuri; a doua, destinată jocurilor de dame și șah; în a treia erau 
plasate mesele cu lulele, tutun și ustensile la îndemâna fumătorilor.25

Pe la amiaza zilei stabilite, începeau să se adune invitații, iar la orele trei –Anton 
Manuilovich Devier,26 general-polițmeisterul Sankt-Petersburgului27 întocmea lista ce-
lor prezenți. Către ora șase, sosea țarul cu familia sa, fiind mare amator de dansuri și 
petreceri de modă europeană. Dineul nu era prevăzut de regulamentul asambléelor, 
deși uneori se practica. În acest caz, damele și cavalerii erau așezați laolaltă pentru a 
se cultiva maniere de comunicare. Totodată, la insistența țarului, asambléele se des-
fășurau conform scenariilor strict reglementate, antrenându-i pe cei prezenți în exer-
sarea normelorde conduită europeană.28 Din aceleași rațiuni, dulciurile și băuturile se 
ofereau doar în pauzele dintre dansuri, fiind tratate ca accesorii secundare. Partea de 
dansuri începea cu un Polonaise urmat de Menuet, apoi atmosfera se înviora dansân-
du-se Contredanse, Allemande și altele, astfel la Sankt Petersburg inhalându-se aerele 
curților europene. De altfel, la 14 ianuarie 1722, Petru I organiza prima asamblée și la 
Moscova, în reședința lui Fedor Romodanovschij, fiind întâmpinat aici cu puțin entu-
ziasm de dvorenimea locală. În pofida acestor dispoziții, monarhul reformator a emis, 
în decembrie 1723, ucazul prin care poruncea extinderea asambléelor, inclusiv în mă-
năstirile moscovite, indicând prima în listă-mănăstirea Donskoj.29

Tenacitatea cu care țarul își realiza planurile a înrădăcinat asambléele și balurile 
în deprinderile nobilimii ruse, fiind în primii ani apreciate de dvoreni drept presta-
ții obligatorii și periculos de neglijat. Cu referință la acestea, în jurnalul lui Friedrich 
Wilhelm von Bergholz găsim mențiunile unor metode de „disciplinare”.30 Astfel, în 
noiembrie 1721, Petru I a ordonat celor absenți la asamblée să se prezinte în edificiul 
senatului „pentru a executa cele neexecutate”, mai precis, să bea cantitatea de alcool 
egală cu cea care a fost consumată de cei prezenți. Cei vizați, printre care se numărau 
și 30 de femei, știind calitatea îndoielnică a vinului, după obiceiul local amestecat cu 
votcă, dar și cantitatea mare care urma a fi consumată, au rugat pe toate căile posibile 

25 Окcана Захарова, Светские церемониалы в России XVII – начала XX в., Москва, Изд. 
Центрполиграф, 2003, стр. 116.

26 N. Antonio Manuel de Vierra (vezi: Дмитрий Серов, Администрация Петра I, Москва, 
Изд. ОГИ, 2008, стр. 38).

27 Funcție instituită prin ucazul lui Petru I din 25 mai 1718, corespundea clasei a V-a a Tablei de 
Ranguri (derivat din Polizeimeister – germ.)

28 Pentru cei tineri, în anul 1717, Petru I editează primul manual de etichetă (vezi: Юности 
честное зерцало или показание к житейскому обхождению).

29 С.С. Комиссаренко, Ассамблеи петровского времени, inКультурные традиции рус -
ского общества,Санкт-Перербург, СПбГУП, 2003, стр. 124-140.

30 Дневникъ камер-юнкера Бергхольца, веденный имъ в России в царствование Петра 
Великого c -1721го по -1725й годъ, перевод И. Аммон, часть I: 1721-й год, Москва, 
Типография Каткова и Ко, 1858, стр. 212-213. 
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să fie izbăviți de această încercare. Pedeapsa, însă, a fost executată fără nici o excepție, 
producând multă confuzie și neplăceri în rândul curtenilor. Soția șefului cancelariei de 
curte Vasilij Dmitriveč Olsuf’ev, Eva Ivanovna, suedeză de origine, din cauza tulbu-
rărilor emoționale provocate în ajun, a născut prematur, trupul copilului fiind imediat 
transmis la Kunstkameră. La fel, memoriile acestor timpuri, conțin și mențiunile unei 
„Cupe a Acvilei Mari”31 care depășea volumul de un litru, destinată celor care încălcau 
rânduiala asambléelor sau pierdeau în cadrul competițiilor de dansuri, după secarea că-
reia rar cine se mai putea ține pe picioare. Penalizării „cu acvila” a fost supus și ducele 
Karl Frederic de Holstein-Gottorp, viitorul ginere a lui Petru I, nevoit după această 
încercare, după cum mărturisesc unele izvoare, să zacă la pat câteva zile. 

De altfel, istoricii ruși, inițial copleșiți de carisma și perseverența monarhului refor-
mator, pe parcursul următoarelor secole și-au nuanțat demersurile prin restituiri mi-
nuțioase și abordări critice.32 Cei interesați de dimensiunea politică a epocii au susținut 
că reformele lui Petru I s-au îmbinat, în cele din urmă, într-o strategie generală de con-
solidare și concentrare a puterii de stat în mâinile monarhului, departajată până atunci 
între țar, Duma boierească și patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.33 Implementarea re-
formelor, în mod evident și inevitabil, a afectat uzanțe legitimate anterior de tradiții, 
producând discrepanțe între elitele vertiginos europenizate și restul societății dispuse 
să-și urmeze în continuare cadențele culturale seculare. Înnoirile, adesea, reprezen-
tau pentru restul societății o sfidare vădită a obiceiurilor, alimentând și multiplicând 
rumorile despre „substituirea țarului în timpul călătoriei în Europa”, „păgânirea”34 
și „țarul-antihrist”. Răscoala în regiunea Astrahan, izbucnită în 1705, pe valul acestor 
atitudini, era trecută prin foc și sabie de generalul-feldmareșalul Boris Šeremet’ev. În 
finalul acestei drame, unul din căpeteniile celor răzvrătiți, Jakov Nosov, înainte de a fi 
decapitat, pentru a i se pune în evidență repudierea publică, a fost bărbierit.

În anul 1702, pe potriva proiectului său modernizator, Petru I înființează primul 
teatru public pe Piața Roșie, în preajma turnului Nikolskij al Kremlinului. Numit 
Komidial’naja hramina, teatrul era dotat cu o sală de 400 de locuri și o trupa de actori in-
vitați din străinătate care, în zilele de luni și de joi, oferea publicului spectacole acom-
paniate cu muzică și efecte vizuale. În aceiași manieră, în decembrie 1699, țarul institu-
ie noul calendar calculat de la 1 ianuarie, iar cursul anilor în Rusia de acum înainte se 

31 Kubok Bol’šogoOrla – rus.
32 А.Б. Каменский, От Петра I до Павла I:Реформы в России XVIII века. Опыт целостного 

анализа, Москва, Изд. Российский государственный Гуманитарный Университет, 2001. 
33 „Există o opinie larg răspândită, că în timpul domniei lui Petru I a avut loc trecerea la noua 

formă de stat, de obicei, numită monarhie absolută sau absolutism.” (Ханс Баггер, Реформы 
Петра Великого. Обзор исследований, Москва, Изд. Прогресс. 1985, стр. 46). Momentul 
culminant al acestor procese poate fi considerat 22 octombrie 1721, când a fost proclamat 
Imperiu Rus, iar Petru I a „acceptat”, la propunerea Senatului și Sinodului, titlurile de împăS-
rat și Otecotečestva (Pater Patriae – lat.).

34 Obasurmanilsja – rus.
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cuvenea a fi socotit de la Nașterea lui Iisus Cristos35. La 2 ianuarie 1703, sub patronajul 
țarului a început editarea primului ziar public Vedomosti36, iar din 1710, Petru I pune 
în circulație oficială noua grafie latinizată a limbii ruse, actuală până în zilele noastre.

În 1703 au întrat în vigoare noile reguli de planificare și dezvoltare urbană în de-
plină conformitate cu care la gurile râului Neva a fost pusă temelia orașului Sankt 
Petersburg, menit în planurile lui Petru I să reprezinte și să protejeze conexiunile 
Rusiei cu Europa37. Noul oraș, declarat în 1712 capitală, pe parcursul primului deceniu 
de la înființare s-a extins prin edificii, cazărmi, ateliere, șantiere navale și cartiere rezi-
dențiale în perimetrul regiunii numite Gorodskoj ostrov38. Apoi, s-au proiectat zidiri și 
pe malul stâng al râului, toate, în mod cert, fiind expresia transformărilor produse în-
moravurile și sensibilitatea elitei ruse. Astfel, începutul reședințelor de curte la Sankt 
Petersburg a fost pus în mai 1703,în câteva zile ridicându-se din lemn Pervonačal’nyj 
dvorec (sau Krasnye horomy)39,devenită relicva noii capitale chiar în timpul vieții lui 
Petru I. Un element distinct pentru palatele imperiale ruse ridicate în această epocă a 
fost calitatea lor „de sezon”, unele din ele fiind populate în perioada caldă a anului, al-
tele în perioada rece. Prima reședință de iarnă cu șase încăperi, menționată in izvoare 
era „căsuța mică în stil olandez” construită între anii 1708-1712. Mai târziu, aceasta a 
fost înlocuită cu alte așezăminte, în Sankt Petersburg construindu-se consecutiv șapte 
„palate de iarnă” și cinci „palate de vară”, iar la Moscova – două palate „de vară” 
și trei „de iarnă”. Altă categorie sunt rezidențele ridicate dincolo de hotarele urbei: 
Ecateringof, Annengof, Elizavetgof, mai târziu, incorporate prin extinderea orașului, 
dar și altele mai îndepărtate de capitală – Petergof și Tzarskoe Selo. În general, de-a 
lungul unui veac, la Sankt Petersburg și Moscova și în suburbii s-a constituit un întreg 
sistem de palate, majoritatea lor fiind noi, iar altele mai vechi – vândute, donate, pre-
cum și transferate curții pentru diverse activități gospodărești. S-au ridicat palate în 
orașele Kronštadt, Šliserburg, Revel, Riga, Kiev, stabilindu-se, în cele din urmă, o ier-
arhie a rezidențelor imperiale în frunte cu Palatul de Iarnă și Palatul de Vară, Palatul 
Tavričeskij și Petergof în Sankt Petersburg și apropierea lui, iar în Moscova – palatele 
Lefortovskij și Golovinskij cu multiplele rezidențe adiacente de iarnă și de vară. 

Ceremonialul de curte reclădit din temelii a destrămat unitatea titulaturilor de țari 
și imperatori, de acum înainte marcând o pleiadă nouă a imperatorilor de la Sankt 
Petersburg. Începând cu perioada lui Petru I și urmașii săi, s-au produs schimbări 

35 Prima versiune de tipar a calendarului a fost editată în decembrie 1708. (vezi: Календарь 
или месяцеслов христианский, по старому штилю или исчислению, на лето от 
воплощения Бога слова 1709, напечатан в Типографии Московской).

36 Vedomosti – rus.
37 Inițial, a fost ridicată fortăreața Petrоpavlovsk pe insula Zajačij, proiectul fiind elaborat de 

țarul rus și inginerul francez Joseph-Gaspard Lambert de Guerin.
38 În traducere „insula orășenească”, menționată în unele documentele ca Fomin ostrov. Actual, 

insula Petrogradskij.
39 În traducere: Curtea inițială (sau Conacul roșu).
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esențiale în ritualul de încoronare, formând carcasa semantică a noului ceremonial al 
curții imperiale. Din vechile însemne ale puterii au fost păstrate doar sceptrul cu ac-
vila bicefală și globul crucifer (deržava – rus.), iar în locul Cușmei de aur a lui Vladimir 
Monomahul și odăjdiilor ceremoniale ale țarilor moscoviți (barmy, platno – rus.) s-au 
instituit mantia și coroana imperială. Ceremoniile durau de la trei zile până la 44 de 
zile, festivitățile de încoronare fiind demarate prin emiterea unui manifest oficial și 
desemnarea comisiei de încoronare. Locul încoronărilor au rămas a fi catedralele și 
palatul Kremlinului, acestea fiind însă împărțite în două cicluri ceremoniale distincte: 
bisericească și laică.

Tonul vieții publice dat de modelele europene prin intermediul curții imperiale s-a 
dovedit a fi elementul distinct al noii capitale. (Fig. 3) Noua capitală, construită ca anti-
teză a Moscovei, se înfiripa ca un teatru sub cerul liber, cu suprafețe imense de fațade, 
piețe și faleze, „în ambianța căruia se juca spectacolul imperial”40. Petrecerile și cere-
moniile, adesea, se încununau cu focuri de artificii41 cu ocazia datelor marcante din ca-
lendarul festiv al curții42, în deosebi, celebrări ale marilor victorii, invadând întregul oraș 

40 А.В. Шипилов, Россия первой половины XVIII века: государство, общество, культура, 
Том II, Воронеж, Воронежский государственный Педагогический Университет, 2010, 
стр. 33.

41 În Sankt-Petersburg pentru artificii a ajuns să se cheltuie anual peste o mie de puduri de praf 
de puşcă, anual executându-se peste trei mii de salve. Pentru aceasta, în 1709 a fost creat un 
laborator specializat în prepararea focurilor de artificii.

42 În anul 1725, în calendarul editat de la Sankt-Petersburg şi Moscova, este publicată rubrica 
Zilele festive, de sărbătoare şi de celebrare a victoriilor (Toržestvennye, prazdničnye i viktorial’nye dni, 

Fig. 3. Nunta ţarului Petru I cu Ecaterina în Palatul de Iarnă, 19 februarie 1712, gravură 
de Alexey Zubov, 1712, (Muzeul Ermitaj, St. Petersburg).



62

cu procesiuni, parade, mascarade în partea terestră și pe apele Nevei. Pe valul acestei 
conversiuni spre modele europene a societății de curte, Petru I indica dvorenilor să lo-
cuiască doar la Sankt-Petersburg în reședințe construite „cu temeinicie și anvergură”. 
Ridicarea și întreținerea palatelor, în scurt timp, a ajuns a fi o sarcină obligatorie a dvo-
renilor, totodată, devenind un atribut al statului lor social cuantificat prin proporțiile 
edificiilor și amploarea fastului, dar, adesea, și de numărul oaspeților.43 (Fig. 4)

Stilul arhitectural al palatelor imperiale ruse, inaugurat în această perioadă prin 
adoptarea limbajului estetic european, a însumat elemente ale barocului și clasicismu-

 kotorye povsegodno prazdnuemy byvajut – rus.). În opinia cercetătorilor, lista sărbătorilor oficia-
le s-a constituit pe parcursul câtorva decenii. Doar la începutul anului 1724, Petru I a decis să 
publice lista definitivă a sărbătorilor, poruncind acest lucru Sinodului. (А. В.Гаврилов,Очерк 
истории С. Петербургской Синодальной типографии, Санкт Петербург, 1911, Вып. 1, 
1711-1839, стр. 38.) Ciclul anual se deschidea cu sărbătoarea Anului Nou şi se încheia cu 
Celebrarea Cavalerilor Ruşi, prezentând pe parcursul anului o înşiruire de celebrări ale victo-
riilor şi date marcante, care puneau accente pe componenţa şi ierarhia familiei imperiale. În 
studiul său privind calendarul imperial rus, Jelena Pogosjan consemnează că, în anul 1725, 
„calendarul de curte a ajuns a fi un ciclu anual de festivităţi secularizate” (Елена Погосян, 
Годовой круг официальных торжеств при дворе Петра I, in Петр I - архитектор 
российской истории, Санкт Петербург, Изд. Искусство - СПБ, 2001. стр. 124-168; la fel, 
vezi: Lindsey Hughes, The Petrine Year: Anniversaries and Festivals in the Reign of Peter I (1682-
1725), in Karin Friedrich (ed.), Festive Culture in Germany and Europe from the Sixteenth to the 
Twentieth Century, Lampeter, Edwin Mellon Press, 2000, pp. 149-168.).

43 Лариса Никифорова, Дворец в истории русской культуры. Опыт типологии, Изд. 
Астерион, Санкт Петербург, 2006.

Fig. 4. Palatul de vară şi Parcul de vară în Sankt-Petersburg. Gravură 
de Alexey Zubov, 1716 (Muzeul Ermitaj, St. Petersburg).
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lui european al secolului la XVII-lea, modele ale Régence-lui francez de la intersecția 
secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. Pe timpul țarinei Elizaveta Petrovna (1741-1761), 
în arhitectura palatelor s-au profilat și elemente adaptate din arta tradițională rusă, iar 
Ecaterina II a promovat edificii în stilurile Rococo, Clasicismului timpuriu, Pseudo-
gotic (Gotic Rusesc), uneori cu elemente decorative orientale, revenindu-se, în fine, 
la modelele Clasicismului european.44 Extinderea și sporirea numărului palatelor pe 
parcursul secolului al XVIII-lea a avut și alte efecte civilizatoare. În apropierea lor, cu 
timpul, s-au constituit așezări care au evoluat în orașe/târguri de curte: Oranienbaum, 
Petergof, Pavlovsk, Gatčina, Tzarskoe Selo. Politicile protecționiste ale statului au fo-
calizat domenii și resurse trebuincioase activităților de construcție și întreținere a pa-
latelor, întemeindu-se ateliere și manufacturi specializate în prelucrarea și producerea 
marmorei la Petergof, tapiseriei și porțelanului la Sankt-Petersburg, sticlei la Moscova, 
sticlei și smalțurilor la manufactura de lângă Oranienbaum, hârtiei la manufactura din 
Ropša.

Capitală, la rândul său, prin dislocarea instituțiilor de stat, dezvoltarea servicii-
lor urbane și organizarea spațiului public45, și-a modelat mediile, rețelele și formele 
de interacțiune socială în concordanță cu viziunile țarului privind „statul regular”46.
Nucleul proceselor, evident, l-a constituit societatea de curte care, de la câteva zeci de 
dvoreni și familiile lor la începutul secolului al XVIII-lea, s-a extins dinamic numărând 
în anul 1756 conform registrelor statelor peste 1390 de persoane, iar în anul 1784 listele 
proiectului de reorganizare a curții promovat de Ecaterina II treceau în revistă 2952 de 
persoane. 

Modelele societății cultivate și politeții europene deveniseră condiția de acces la 
noile spații și evenimente publice, constituind treptat arsenalul de atribute distinctive 
ale „înaltei societăți de curte”47 și perfecționând continuu mecanismele de disciplinare 
socială. Astfel, instruirea și manierele europene, în epoca lui Petru I, au facilitat calea 
multora spre o carieră reconfirmată sau binemeritată.48 Țarul, înainte de a întreprinde 
prima sa călătorie în Europa (1697-1698), trimite la studii peste hotare 61 de odrasle ale 

44 Михаил Алленов, История русского искусства, Кн. 2: Русское искусство XVIII- начала 
ХХ века, Москва, Изд. Трилистник,2000. стр. 7-40.

45 Vezi: Paul Keenan, St. Petersburg and the Russian Court, 1703-1761, London, Palgrave 
Macmillan, 2013.

46 În ucazuri, țarul frecvent recurge la noțiunile obščee blago, obščaja pol’za, prin care încearcă să 
justifice punerea sub controlul sau reglementarea din partea statului a unor laturi de viață 
socială, comparând conceptul „statului regular” (reguljarnoe gosudarstvo – rus.) cu o cora-
bie, în care monarhul este prezentat drept căpitan, iar supușii săi – ofițeri și matrozi. (Vezi: 
Ричард С. Уортман, Сценарии власти, Мифы и церемонии русской монархии, Том I, 
От Петра до смерти Николая I, Москва, Изд. ОГИ, 2002, стр. 93-94.)

47 Vysšeeprodvornoesoobščestvo – rus.
48 Виктор Наумов, Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников, Москва, 

Изд. Молодая гвардия, 2010; М. Богословский, Бытъ и нравы русскаго дворянства въ 
первой половине XVIII века, Москва, Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906.
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marilor dregători și 61 de oșteni de rangul slujitorilor inferiori. De aici, călătoriile dvo-
renilor pentru studii devin o practică tot mai frecventă, domeniile solicitate fiind știin-
țele navigației, jurisprudența, medicina, artele. La Königsberg, țarul delegă un întreg 
grup de tineri să studieze științele administrației, la întoarcere, plenar antrenându-i în 
activitățile așezămintelor de stat.49

De altfel, la începutul domniei sale, țarul Petru I moștenise un sistem de organizare 
administrativă a curții de la Moscova, cu branșe și servicii ce interacționau, la rândul 
lor, cu alte departamente, fără să existe o instituție responsabilă de gestionarea tutu-
ror subdiviziunilor. Printre cele mai importante se numărau Pricazul marelui palat50, 
specializat în asigurarea materială a curții, construcția și renovarea edificiilor ei (a fost 
lichidat în 1728), la fel, Pricazul de stat51 abilitat să gestioneze resursele financiare, li-
chidat în 1700. În anul 1705, au fost instituite Cancelaria afacerilor curții52, responsabilă 
de colectarea impozitelor în volostelede stat, și Cancelaria de curte53 care, inițial, asigura 
masa țarului în timpul călătoriilor și campaniilor militare. Cea din urmă, treptat, și-a 
extins funcțiile, în mod special, odată cu apariția celei de a doua capitale. Conform da-
telor tabelei cheltuielilor de stat din anul 1710, Cancelaria de curte dispunea de un buget 
anual de aproximativ 61 mii ruble. În 1733, noua structură de gestionare a curții Oficiul 
de curte54 avea un buget anual asigurat în volum de 260 mii de ruble păstrat mai multe 
decenii, iar la finele domniei Ecaterinei II se ridica până la 1.200 de mii. Suma tuturor 
cheltuielilor legate de întreținerea curții imperiale, totuși, depășea cadrele acestei insti-
tuții; în 1796, după unele calcule, aceasta număra 3,6 milioane de ruble. 

De rând cu alte reforme administrative ale curții, în 1704 a fost instituit Cabinetul 
Imperatorului55, responsabil de gestionarea finanțelor provenite din minele aflate în 
proprietatea de stat, asigurarea modului de viață european al curții, monitorizarea 
activității manufacturilor antrenate în construcția și renovarea palatelor, gestionarea 
parcurilor și Kuntskamerei, organizarea achiziției mărfurilor europene, angajarea la 
curte a străinilor. La începutul domniei țarinei Anna Ioannovna (1730-1740), proba-
bil, pentru a se evita concentrarea întregii puteri administrative, atribuțiile de gestio-
nare a curții imperiale a fost împărțită între Oficiul de curte și nou formata Cancelaria 
Centrală de Curte56, cea din urmă fiind preocupată, exclusiv, de aspectele gospodărești 
ale curții și care, conform registrelor,dispunea în timpul țarinei Ecaterina I de un buget 
mediu al curții imperiale de 66 mii de ruble, în timpul domniei lui Petru II – 90 mii de 

49 М. Богословский, Бытъ и нравы русскаго дворянства въ первой половине XVIII века, 
стр. 9-16.

50 Prikaz bol’šogo dvorca – rus.
51 Kazennyj prikaz – rus.
52 Kanceljarija dvorcovyh del – rus.
53 Dvorcovaja kanceljarija – rus.
54 Pridvornaja kontora – rus.
55 Kabinet Ego Imperatorskogo Veličestva – rus.
56 Glavnaja Dvorcovaja Kanceljarija – rus.
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ruble, țarinei Anna Ioannovna – 160 mii de ruble, și țarinei Elizaveta Petrovna – 257 
mii ruble. La fel, în anii 1720-1730 a fost modificată structura de funcții (činy – rus.) a 
curții moscovite, antrenând modele de origine germană. În mod special, segmentul de 
funcții superioare și medii a fost înzestrat cu o serie de titluri străine, corespunzătoare 
trebuințelor curții substituind vechile dregătorii: postelnicul (postelničij- rus.) a devenit 
gofmaršal, stolnicul (scatertnik – rus.)a fost redenumit în tafel’deker; bucătarul – mun-
doch; clucerul kamer-calmejster. Au apărut și alte titluri inedite pentru acele timpuri, 
importate de peste hotare, împreună cu personalul invitat la curtea țarului (bratmajster, 
šlachter). Conform statelor instituite în aprilie 1731 de țarina Anna Ioannovna, în total 
747 de persoane în serviciul curții, curtea avea o structură formată din curteni de prim-
rang: ober-gofmejster, ober-gofmaršal, ober-kamerger, ober-štalmejster, grupuri (komandy 
– rus.) specializate pe anumite domenii de servicii: bucătărie, argintărie condusă de 
zilbervartar și zilberdiner, beciurile în frunte cu kellermejster, servirea meselor condu-
să de tafel’deker, două grupuri de menagere, gof-muzică, preoți și slujitori la bisericile 
curții imperiale, slujitori la Oficiul de curte și alte așezăminte. În state erau menționați 
camardineri, slujitori responsabili de întreținerea hainelor și încălțămintei – lejbšnajder, 
instructori de dansuri – tancmejster, arhitecți, frizeri, meșteri de cele mai diverse mese-
rii. La începutului domniei Ecaterinei II, în anii ’70, țarina fiind pasionată de articula-
rea modelelor indigene la curtea imperială, de rând cu implementarea elementelor de 
vestimentație și pieselor de teatru din istoria și cultura rușilor, a pornit o campanie de 
revenire la titlurile de funcții în limba rusă corespondente celor occidentale (zilberdiner 
a devenit nadzilatel’, veghemejster a fost numit oboznyj, zilbertvarterși gardemebel au de-
venit pristav).57

Pentru consolidarea stărilor și rangurile nobiliare, țarul Petru I pune în vigoare, în 
1722, Tabla de ranguri, ulterior modificată în 1728 și 1784 și care a funcționat ulterior cca 
200 de ani. Pentru prima dată, Tabla structura funcțiile de la curte, de rând cu cele de 
stat și militare într-o scară ierarhică formată din 14 clase cu titluri nobiliare (činy – rus.) 
și formule de adresare. Astfel, așezămintele curții imperiale dispuneau de funcții cir-
cumscrise claselor II-XIV (în versiunea Tablei din 1722), în capul listei fiind ober-maršal 
(clasa II-a) corespunzătoare rangului militar de general, apoi, ober-štalmejster (clasa a 
III-a), ober-kamerger și ober-gofmejster (clasa a IV-a), iar în finele listei – kuhenmejster și 
mundšenk.58 La fel, în premieră Tabla de ranguri stabilea principiul de avansări, exclu-
siv, prin meritul personal, deși în realitate viața curții imperiale ruse din secolul al 
XVIII-lea era impregnată de cazuri de favoritism, fenomenul luând amploare pe timpul 
„domniilor feminine”59. Primele cinci clase formau compartimentul superior, aflat în 

57 Vezi: О.Г. Агеева, ИмператорскийдворРоссии, 1700-1796 годы, Москва, Изд.Наука, 
2008.

58 Pentru detalii vezi Tabla de Ranguri (1722) în fondul electronic al Bibliotecii de Stat din 
Federația Rusă (http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341475#?page=1)

59 Ю.М. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- 
начало XIX века), стр. 59.
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competența exclusivă a monarhului, iar titlul nobiliar ereditar era conferit curtenilor și 
funcționarilor odată cu avansarea în funcțiile clasei a VIII-a ale Tablei de ranguri.

În interacțiune cu ierarhia rangurilor s-a inaugurat și dezvoltat noul sistem al de-
corațiilor. În schimbul obiceiurilor vechi, Petru I a instituit sistemul distincțiilor de stat 
cu valoare simbolică, primele două fiind Ordinul Sfântului Andrei60 (1698) și Ordinul 
Sfintei Ecaterina61 (1714), acordate persoanelor cu „merite distincte de stat” și, de regu-

60 Orden Svjatogo apostola Andreja Pervozvannogo.
61 Orden Svjatoj Velikomučenicy Ecaderiny – rus. Conform ucazului, ordinul a fost inaugurat în 

memoria campaniei de la Prut din 1711, când țarina Ecaterina „prin prezența sa, a însuflețit 
țarul și armata” (uneori este menționat ca Orden Osvobozhdenija – rus.). Textele letopisețelor 
de la începutul secolului al XVIII-lea păstrează observații și impresii produse de campa-
nia țarului Petru I în ţinuturile răsăritene ale Țării Moldovei, în special, în rândul boierilor 
moldoveni, atenți la fastul etalat și manierele străinilor. Astfel, după cum relatează Nicolae 
Neculce, martor ocular al evenimentelor, la o zi de la întoarcerea țarului rus în cartierul 
său de pe malul stâng al Prutului, acesta a ținut să-l invite pe voievodul Moldovei, pentru 
a petrece împreună la o masă festivă. În ziua de 28 iunie 1711, „au poftit și pe Dumitrașco 
vodă să fie cu dânsul și să-ș ia cu dânsul cincisprăzece boieri pre carii vor plăcea lui, să-i 
cinstească acolo, și să margă și mitropolitul să slujască acolo liturghie în biserica de cort. 
Şi au pus de au cumpărat și câteva vase de vin, să fie de cinstit oștenii, că atuncea era mai 
înainte cu doao zile de sărbătoare, de dzioa sfinților apostoli Petru și Pavel, în post, să facă 
în locu de praznicu, cum se dzice la noi, și fiindu și numeli lui Petr, avea obicei împăratul de 
făcea oștenilor și tuturoru slujitorilor săi masă benchet la dzioa sfințolor apostoli, fiindu și 
nașterea împăratului întru acea sfântă zi”. Vodă Cantemir, împreună cu 15 boieri și cu mi-
tropolitul Ghedeon „s-au dus la obuz unde era împăratul și au slujit mitropolitul liturghie în 
biserica de cort”, iar afară „oastea era strânsă ca cum ar fi fost un ocol mare, mai mare decât 
cuprindea curtea domnească din Iași”. După slujbă, s-a dat onorul militar prin salve de tun 
și focuri de arme: „Decii dacă au slujit liturghie mitropolitul, au început a slobozi pușcile 
cele mari pre rându, toate câte una, până în șasezăci și doao, că atâte avea împăratul luate cu 
dânsul. Apoi au început a slobozi drăgănimea flintele, însă nu tot odată, ce începusă a slo-
bozi de o parte mergând focul slobozindu din om în om împregiur, ca cum ar merge fulge-
rul, așe merge focul împregiur. Şi era cinci rânduri, tot draguni de draguni”. După aceea is-
pravă, țarul rus și prințul moldovean, însoțiți de suitele lor „au mărsu la conacu (fortificație 
de campanie – n.n.) și acolo au întinsu vreo cinci-șese corturi unul lângă altul de să ținea tot 
unul. Şi au pus masă suptu acel cortu, gios pre pământu, și au săpat de slobozit picioareli în 
gios. Şi au șezut împăratul și cu Dumitrașco vodă și cu toți gheneralii, câți era, și bregadirii 
și polcovnicii și căpitanii. Şi pre de o parte, de la al cincelea boieri moschicești mai gios șidea 
și cei cinsprăzece boieri moldovenești, tot de-a rândul cineș după cinstea și boieria sa. Şi 
era întru o zi miercuri, în postul sfinților și au mâncat toți carne pentru libovul împăratului 
creștinescu și i-au cinstit împăratul prea bine și frumos. Şi mai pre urmă au închinat sângur 
împăratul cu niște vin a lui de la franțozi”. Astfel, boierii moldoveni neavând deprinderea 
de a bea șampanie „carii îndată cine cum au băut cum au mărmurit toți de beți și n-au mai 
știut cum au dormit întru acea noapte, și domnul și boierii” (Ion Neculce, Cronica copiată de 
Ioasaf Luca, ediție îngrijită, studiu introductiv de Zamfira și Paul Mihail, Chișinău, Editura 
Ştiința, 1993, pp. 180-181). Iar Nicolae Costin continuă: „iară peste noaptea aceea n-au scăpat 
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lă, pe criteriu de gen. După plecarea în neființă a lui Petru I, pe parcursul secolului al 
XVIII-lea s-a constituit o ierarhie a distincțiilor în corespundere cu starea socială, ran-
gul și funcția de stat, dar și atitudinea particulară a suveranilor. Astfel, ordinul Sfântul 
Andrei a rămas a fi distincția supremă a Imperiului Rus, succedat de Ordinul Alexandr 
Nevskij62 (1925) inaugurat de Ecaterina I, Ordinul Sf. Gheorghe63 (1769), cu 4 clase, fiind 
distincția supremă a Imperiului Rus acordat pentru merite militare, Ordinul Sfântului 
Vladimir64 (1782) cu 4 clase, instituit de Ecaterina a II și destinat militarilor de la rangul 
de locotenent-colonel și funcționari de stat de rang mediu, și Ordinul Sfintei Anna65 
inclus anul 1797 în sistemul de decorații al Imperiului Rusși acordat unui cerc larg de 
funcționari, curteni și militari.66

Ucazurile lui Petru III, din 20 februarie 1762, întitulat Manifestul privind libertățile 
dvorenimii67, și cel emis de Ecaterina II la 21 aprilie 1785, cu titlul Gramota drepturilor, 
libertăților și privilegiilor dvorenimii nobile ruse68, au detașat definitiv privilegiile dvore-
nilor de obligația lor de a exercita serviciul de stat, promulgând dreptul dvorenilor la 
proprietate asupra pământului și țăranilor șerbi. La fel, ucazurile stipulau interdicția 
aplicării pedepselor corporale în cazul dvorenilor, dreptul lor de a călători în alte țări 
și a se angaja în serviciul „statelor aliate”, iar punctele 9-11 ale Gramotei garantau in-
tangibilitatea „onoarei, vieții și posesiunilor” dvorenilor, în unison cu teoriile ilumi-
niștilor europeni răspândite secolul al XVIII-lea privind contractul social, consimțind 
definitiv statutul socio-cultural al dvorenimii ruse.

În aceste împrejurări, curtea țarului în secolul al XVIII-lea a fost împărțită în două 
domenii distincte: (1) cercul apropiat monarhului format din dvoreni de ranguri su-
perioare, care constituia înalta societate de curte; și (2) curtea „exterioară” formată din 
curteni de toate nivelele și specializările, fiind organizată după principiul „gospodări-
ei”, în acest sens, apropiată tradiției curților europene, dar păstrând unele elemente ale 

fără pagubă mai nice un boieriu și nefurat de moscali: cui pistoale, cui rafturi (harnașamente 
– n.n.), cui epângele (haină bărbătească din postav – n.n.), nice boieriu, nice slugă”. (Nicolae 
Costin, Scrieri, în două volume. Vol. I., Ediție îngrijită de Svetlana Korolevschi. Chișinău, Ed. 
Hyperion, 1990, p. 385. Mai multe detalii despre acest episod istoric, vezi în articolul semnat 
de Sergiu Tabuncic, Anul 1711 în relațiile moldo-ruse. Monumentul de la Semeni, in Basarabia - 
1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale. Materialele Conferinţei Știinţifice Internaţionale 
14-16 mai 2012, Chişinău-Iaşi. Coord: Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2014, pp. 55-65.) 

62 Orden Svjatogo Aleksandra Nevskogo – rus.
63 Imperatorskij Voennyj orden Svâtogo Velikomučenika i Pobedonosca Georgija – rus.
64 Imperatorskij orden Svâtogo Ravnoapostol’nogo Knjazja Vladimira – rus.
65 ImperatorskijordenSvjatojAnny – rus.
66 Леонид Шепелев, Титулы, мундиры и ордена Российской империи, Москва, Санкт-

Петербург, Изд. Центрполиграф, 2005.
67 Manifest o vol`nosti dvorjanstva – rus.
68 Gramota na prava, vol`nosti i preimuščestva blagorodnogo rosijskogo dvorjanstva – rus.
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curților țarilor moscoviți din secolul al XVII-lea. Suveranul și familia în acest context 
consimțeau postura de stăpâni ai casei, fapt determinat preponderent de caracterul 
patrimonial al relațiilor din interiorul societății de curte.69 De altfel, distincția dintre 
viață privată de viața publică a curții era intenționat atenuată, deșteptarea și plecarea 
la culcare, plimbările, recepțiile, mesele, conversațiile, îmbolnăvirile, ca și remedierile 
decurgeau în public constituind ritmurile de viață a curții, totodată actualizând conti-
nuu ierarhiile și rețelele curții imperiale.

69 Societatea de curte rusă în secolul al XVIII-lea era, de fapt, o „mare familie”, majoritatea 
membrilor săi fiind în legături de rudenie (vezi: Лариса Никифорова, Дворец в истории 
русской культуры. Опыт типологии, Изд. Астерион, Санкт Петербург, 2006.)




