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Istoriografia recentă a epocii brâncovenești s-a îmbogățit cu însemnate contribuții, 
care pun în valoare, cele mai diverse aspecte ale acestui timp istoric plin de împliniri 
politice, culturale și de civilizație, dar în egală măsură de trăiri dramatice care au mar-
cat sensibilitatea și mentalitățile colective ale timpului.

În ce ne privește, dorim să evidențiem modul cum se coagulează și la noi, formele 
unui nou tip de societate care a făcut tranziția de la evul mediu propriu-zis la lumea 
modernă, la scara întregului continent european, anume societatea de curte. Credem 
că în raport cu secolul care a precedat domnia Brâncoveanului, dar și cu cel care i-a ur-
mat, cel fanariot, epoca brâncovenească a reprezentat, reprezintă unul din momentele 
de consolidare a acestei forme politice sociale, culturale și mentale complexe, care a 
fost societatea de curte, teoretizată și reconstituită de Norbert Elias, și apoi în timpurile 
din urmă, de o pleiadă de istorici din marile tradiții istoriografice.1 

1 Norbert Elias, Uber den Prozzes der Zivilisation. Soziogenetsche und psychogenetische 
Untersuchungen, Bale, 1939; Bern und Munich, 1969; Die hofische Gesellschaft.Untersuchungen 
zur Soziologie der Koningstums und der hofische Aristokratie, Darmstadt-Neuwied, 1969. Vezi 
și ediția în limba română Procesul civilizării, I-II, Iași: Polirom, 2006; Arthur G. Dickens, The 
Court of Europe. Politics, Patronage and Royalty 1400-1800, London: Thames and Hudson, 
1977; Herbert Ch. Ehalt, Ausdruckformen absoluticher Herrchaft. Der Wiener Hof im 17. und 
18Jahrhundert, Munchen-Wien: R. Oldenburg, 1980; Jean Francois Solnon, La Cour de France, 
Paris: Fayard, 1987; Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrhundert, (Konrad-Ferdinand Wernwe 
edit.), Bonn: Rohrscheid, 1985; Daniel Gordon, Citizens withaut sovereignity. Eguality and soci-
ability in French Thought, 1670-1789, Princeton, 1994; Jeroen Duindam, Mith of Power, Norbert 
Elias and the Early Modern European Court, Amsterdam, 1994. Pentru întreaga discuție istorio-
grafică despre societatea de curte, vezi Pierpaolo Merlin, „Il tema della corte nella storiogra-
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Emergența unei societăți de curte, în spațiul românesc, constând în coagularea 
unor noi forme simbolice de reprezerntare ale puterii și autorității, și de reorganizare 
a relațiilor politice și sociale ale unei întregi societăți, a fost stimulată de fenomenul de 
erodare al autorității domnești datorită amestecului turcilor și a degradării statutului 
țărilor române în raport cu marele imperiu. Ca atare, pe măsură ce autoritatea prin-
țului este tot mai știrbită de amestecul turcilor, acesta apelează, mai ales în interior, 
față de proprii săi supuși, la forme simbolice de afirmare și reprezentare a puterii și la 
momente care au fost valorizate la maxim, tocmai pentru a da senzația de autoritate și 
putere, atunci când aceasta era tot mai fragilă și mai instabilă. 

Şi în spațiul românesc, ca peste tot în Europa, secolul al XVII-lea a fost epoca mari-
lor puneri în scenă simbolice, în care puterea și autoritatea se afirmau prin asemenea 
forme exterioare, prin pompe și alaiuri strălucitoare, care reprezentau în fața supușilor 
puterea și autoritatea princiară, ce îmbracă formele unui autoritarism de sorginte ab-
solutistă. Toate aceste forme simbolice circumscriu tot mai mult, aspectele sui-generis 
ale societății de curte, prezente deja peste tot în lumea europeană.

O atare situație a condus la valorizarea unor momente forte, prin exhibarea publică 
în cadrul unor ceremonii, a semnelor exterioare ale puterii și autorității domnești sau 
princiare: obținerea tronului și încoronarea, intrările triumfale în capitală, parade mi-
litare și celebrarea unor victorii, sărbători religioase sau civile, primirea solilor sau a 
unor oaspeți străini, nunți și ceremonii funerare chiar, alte momente festive etc., toate 
acestea oferind ocazii de afirmare prin pompă și ceremonial a unei puteri tot mai fra-
gile și uneori tot mai iluzorii, dar cu atât mai mult, mai afirmată cu grandilocvență și 
ostentație formală, prin manifestări extrerioare tot mai stridente.

Or, din acest punct de vedere, domnia lui Constantin Brâncoveanu este semnifica-
tivă pentru evoluția societății valahe spre societatea de curte, apropiindu-se cel mai 
mult de acest tip de societate, înainte de fanarioți. Pe de o parte, emergența societății 
de curte se manifestă și datorită faptului că deja la sfârșitul secolului al XVII-lea se 
acumulaseră deja experiențe multiple, prin precedentele care au marcat pe tot parcur-
sul secolului dezvoltări ale unui ceremonial ce capătă tot mai mult un caracter baroc, 
și se evidențiase o cristalizare a procesului de „domesticire” a boierimii, adică în alți 
termeni, de transformare a acesteia dintr-o castă cu rosturi militare, în una cu îndelet-
niciri mai degrabă politice și administrative. Este ceea ce exegeții europeni ai fenome-
nului desemnează prin sintagma curializarea elitelor.

Procesul de „domesticire” al boierimii, a cunoscut două aspecte esențiale. Pe de o 
parte, o manieră dură, violentă, de confruntări, care (după luptele partizane de la mij-

fia italiana ed europea”, în Studi Storici, 27, 1986, pp. 203-244; Robert Muchembled, La societé 
policée. Politique et politesse en France du XVIe au XXe siècles, Paris, 1988; L’invention de l’homme 
moderne, Paris, 1988; Emmanuel Le Roy Ladurie, Saint-Simin ou le systeme de la cour, Paris, 
1997. Bernard Hours, Louis XV et sa Cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan. Essai historique, Paris, 
PUF, 2002; etc. Pentru discuțiile purtate în istoriografia românească vezi Toader Nicoară, în 
Clio în orizontul mileniului trei, II, Cluj-Napoca, 2008, pp. 164-177.
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locul secolului, s-au soldat cu numeroase pierderi de capete prin morți violente), și o 
manieră mai soft, anume aceia de a domoli animozitățile și dușmăniile, prin cooptarea 
la exercitarea puterii și prin ajungerea la compromisuri și la forme non-violente de 
confruntare, mai degrabă simbolice. Cu siguranță, masivele decapitări de mari boieri 
făcute de predecesorii lui Brâncoveanu, mai ales Radu Mihnea și Şerban Cantacuzino, 
au constituit o lecție deosebit de instructivă pentru clasa boierescă munteană. Apoi 
fenomenul s-a putut dezvolta datorită duratei neobișnuit de lungi, în epocă, a acestei 
domnii, așa că noile forme de coagulare politică au apucat să se maturizeze și să se 
așeze mai temeinic, inițiativele și politica domnului mergând în acest sens. Boierimea 
mare (în principal reprezentanții Bălenilor, dar și boierimea de sorginte grecească), a 
devenit astfel tot mai dispusă să accepte regulile unui joc politic mai mult simbolic 
decât efectiv și să participe la împărțirea puterii și subsecvent a beneficiilor presupuse 
de exercitarea acesteia, sub oblăduirea și autoritatea domnului.

Probabil, nici un principe până la Bâncoveanu nu a căutat consensul intern și nu l-a 
găsit într-o asemenea măsură ca prințul aurului. Si aceasta se datora faptului că prin-
cipatele deveniseră un spațiu tampon între Habsburgi, ruși și turci, un spațiu în care 
plăcile tectonice sufereau o presiune tot mai puternică, iar fragilitatea vieții devenise 
monedă curentă. Or, de la Mihai Viteazul la fanarioți,2 unii dintre principii valahi cu 
inițiative de politică externă, au încercat să schimbe statutul principatului, dacă nu 
într-unul de independență față de Poarta Otomană, greu dacă nu imposibil de reali-
zat, cel puțin într-un condominium, la care să participe și Imperiul Habsburgilor, re-
alizând astfel un echilibru, precar, dar totuși echilibru, ce oferea o mai largă marjă 
de maniveră principilor valahi. Ca și înaintașii lui, Radu Serban, Matei Basarab sau 
Serban Cantacuzino, și Constantin Brâncoveanu a obținut titlul de conte și de principe 
al Imperiului Romano-German, așa cum se vede din acte, și mai ales din reprezentările 
heraldice, ca pe o poliță de asigurare în plus din partea creștinilor, tocmai în momen-
tul în care aceștia se apropiaseră periculos de granițele principatului valah.

Așadar, presiunea externă fără precedent a impus in interior o politică a consen-
sului, un adevărat dans pe sârmă și o echilibristică complicată, posibilă doar printr-o 
stabilitate internă de durată lungă. Dovada că lucrurile au stat așa este marea stabili-
tate în funcțiile administrative ale dregătorilor, recrutați în cea mai mare parte dintre 
neamurile sale cantacuzinești și dintre familiarii acestora, până la 1707, când are loc o 
primă ruptură a domnului cu Cantacuzinii. Maniera de a guverna cu ajutorul rudelor 
de sânge sau a rudelor prin alianță a fost aproape o regulă în cele două țări române, 
deoarece în mentalitatea vremii, legăturile de sânge pecetluite prin rudenie erau cele 
mai tari și mai stabile.3 Din acest punct de vedere, Brâncoveanu nu a fost excepția, ci 
dimpotrivă, el nu a făcut decât să întărească regula, domnul incluzând în sfatul său 

2 Vezi Florin Constantiniu, „De la Mihai Viteazul la fanarioți”, în SMIM, VIII, 1974, pp. 175-204.
3 Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc și marii dregători din Tara Românească și Moldova, sec. XIV-

XVII, București, 1968, pp. 95-101.
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cel mai mare număr de rude, în calitate de mari dregători. Astfel, nu mai puțin de 24 
de dregători au fost rudele sale de sânge (unchi, fii, veri, nepoți), sau rude prin alianță 
(gineri, cuscri, cumetri, cumnați etc). Este din nou, o formă sui-generis pe care o ia la 
noi, preocesul de curializare a elitelor de care vorbesc pentru spațiul european o seamă 
de exegeți, proces care se manifestă masiv sub Brâncoveanu, spre a se împlini apoi în 
lungul secol fanariot. 

În primul rând erau unchii săi Cantacuzinii, care au patronat o lungă perioa-
dă a domniei politica lui Brâncoveanu, Mihai Cantacuzino, spătarul (1690-1706), 
și Constantin stolnicul Cantacuzino. Veneau apoi verii domnului, Cantacuzini și ei 
(Stefan, logofăt al doilea, (1694-1703), mare paharnic (1703-1706), mare postelnic (1706-
1711), mare spătar (1711-1714), și Toma Cantacuzino, logofăt al doilea (1694-1699), 
mare sluger 1699-1704), mare postelnic (1704-1706), mare spătar (1706-1711), care în 
caliatate de comandant al cavaleriei trece de partea rușilor în bătălia de la Prut (1711). 
Un loc de cinste și mari dregătorii la curte au avut apoi ginerii domnului. Scarlat 
Mavrocordat, Serban Greceanu, mare stolnic (1703-1710), mare logofăt, (1710-1714), 
Iordache Crețulescu, mare cămăraș, (1700, 1703-1706, 1709), mare agă, (1707, 1709-
1710), mare paharnic (1711), mare postelnic (1711-1713, 1714), Manolache Lambrino, 
mare cupar, 1708, vel agă (1709 și 1711-1714).4

Urma apoi o întreagă rețea de cumetrii și încurscriri care reușeau să realizeze o 
puternică solidaritate a acestora cu domnul, asigurându-i un personal superior în ad-
ministrarea treburilor țării, dar și o garanție de fidelitate dată de legătura de sînge 
(reală sau imaginară) considerată cea mai puternică dintre toate. Astfel, Alexandru 
Alexianu, era cumnat cu Dumitru Corbeanu, unchiul lui Brâncoveanu, a fost mare 
logofăt și mare vornic (1689-1695); Mihalcea Cândescu, era ginerele lui Drăghici 
Cantacuzino, fost unchi a lui Brâncoveanu, a fost mare pitar și mare stolnic (1692-
1695); Vintilă Corbeanu era unchi după mamă a lui C. Brâncoveanu, a fost mare ban 
(1688-1692); Dumitrașcu Corbeanu, fratele precedentului, a fost mare paharnic (1679-
1680); Constrantin Corbeanu, fiul lui Vintilă Corbeanu, văr primar cu domnul, a fost 
mare pitar (1694-1709); Matei Filipescu, văr după mamă cu domnul, a fost mare stol-
nic (1689-1690); Ghinea Rustea, socrul lui Serban II Cantacuzino, vărul domnului, a 
fost mare vornic (1688-1692); Bunea Grădișteanu, văr cu Preda Pârșcoveanu, văr al 
domnului și nepot a lui Vâlcu Grădișteanu, socrul lui Pană Negoescu, cumnatul dom-
nului, a fost mare armaș, mare comis, mare vornic pe toată domnia lui Brâncovranu 
(1692-1714); Pană Negoescu, cumnatul domnului, a fost mare serdar (1699-1705), mare 
comis (1705-1710), mare stolnic (1710-1713); Radu Izvoranu, alt ginere a lui Drăghici 
Cantacuzino, unchiul lui Brâncoveanu, a fost mare pitar, mare stolnic (1695-1703); 
Diicu Rudeanu, a cărui soție era rudă cu doamna, iar fiul său era ginerele lui Mihai 
Cantacuzino, unchiul domnului, a fost mare stolnic, mare clucer, mare logofăt (1688-

4 Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc și alți mari dregători ai Tării Românești din secolul al XVIII-
lea. Liste cronologice și cursus honorum, București, 1972.
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1703); Stroe II Leurdeanu era fiul ucigașului lui Constantin Cantacuzino postelnicul, 
deci un inamic din partida Bălenilor, pe care domnul l-a cooptat în sfat pentru a stinge 
vechile animozități, a fost mare vornic (1696-1706); Preda Pârșcoveanu, văr cu dom-
nul, a fost mare clucer, clucer de arie, mare medelnicer (1699-1700); Constantin Stirbei, 
văr cu domnul, fiul surorii mamei domnului, a fost mare sluger, mare comis, mare 
clucer, mare ban (1689-1715); Ianache Văcărescu văr cu doamna, a fost mare agă (1700-
1706), mare paharnic (1706-1710), mare clucer (1695-1714).5 Este și acesta un alt aspect 
al „domesticirii” boierimii, prin cointeresarea sa în administrarea țării și în participa-
rea la beneficiile ce derivau din acestastă situație.

Nu în ultimul rând, curtea și societatea de curte sub C. Brâncoveanu reprezintă re-
zultatul unor evoluții și a unor inițiative duse de un lung șir de prinți valahi, de la 
Petru Cercel și Petru Schiopul la Matei Basarab, Gheorghe Ghica, Gheorghe Duca, prin 
Serban Cantacuzino până la Brâncoveanu. Inițiative și politici dure duse de unii dintre 
prinți, au avut darul să elimine (violent) și să domesticească o boierime, tot mai dispusă 
să recunoască autoritatea domnească, și să joace rolurile stabilite de puternica autoritate 
princiară, care odată domnia obținută, s-a bucurat de girul establishment-ului otoman.

Puterea și reprezentarea sa: urcarea pe tron și încoronarea

Cazul alegerii lui Brâncoveanu de către „țară”, în circumstanțele morții neaștep-
tate a lui Serban vodă Cantacuzino (1688), este o rarissimă excepție în cea de-a doua 
jumătate a secolului XVII, cu privire la obținerea domniei fără acordul prealabil al 
turcilor. Ceea ce ne spune cronica țării, boierii «cei mari și al doilea, cari se întâm-
plasă în București», în frunte cu Cantacuzinii «făcură socoteală că, Costantin logofăt 
Brâncoveanu este neam de-al lui Matei Basarab și are și alte bunătăți, blândețe și altele; 
să-l ridice pre dînsul domn, că și om este în vârstă de va putea chivernisi domnia cum 
se cade, în vreme ce țara este ocolită (înconjurată-n.n.) de oști și de primejdii..»6,- este o 
încercare temerară de a restaura o mai veche prerogativă a țării, anumea aceea a alege-
rii domnului de către stările țării. 

Ceremonia urcării pe tron a avut o puternică încărcătură simbolică. Conservarea și 
perpetuarea ceremonialului bizantin,7 în acest început de modernitate, nu face decât 
să reafirme puterea simbolică a unei tradiții, și să ofere odată în plus un supliment de 
legitimitate prințului ce urma să exercite autoritatea supremă asupra supușilor săi.8 

5 Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc și marii dregători, p. 98.
6 Istoria Tării Românești, de la octombrie 1688 până la martie 1717, București: Editura Ştiințifică, 

1959, ediție de C. Grecescu, p. 5. 
7 Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, „Coronatio. Tradiția liturgică în țările romîne Studii oferite 

prof. dr. Serban Paparostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani”, în Național și universal în istoria 
românilor. Studii oferite prof. dr. Serban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, București: 
Editura Enciclopedică, 1998, pp. 40-68.

8 Andrei Pippidi, Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI-XVIII, București: 
Editura Academiei, 1983, pp. 30-34. Corina Nicolescu, „Le couronement – ”Coronația” con-
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Dar, cum puterea nu mai venea în exclusi-
vitate de la Atotputernicul Dumnezeu, ci și 
din autoritatea mai pământeană și mai vi-
ziblă a „Preaputernicului Impărat” de la 
Constantinopol, această ambivalență a puterii 
și autorității era în egală măsură satisfăcută 
prin recursul, în cadrul ceremonilor simboli-
ce, la gesturi și momente care să le reafirme pe 
amândouă. O echilibristică politică riscantă, dar 
demnă de admirat și încununată de succes până 
la un moment dat.9

În cazul lui Brâncoveanu, avem a face cu o 
ceremonie în mai multe momente. Intr-un prim 
pas, ceremonia s-a petrecut la București, iar 
Cantacuzinii, ce exprimau împreună cu famili-
arii lor, autoritatea „țării”, s-au străduit repede 
să umple vidul de autoritate lăsat de moartea 
neașteptată (pare-se, totuși, provocată) a frate-
lui lor, domnul Serban Cantacuzino.10 

tribution à l’histoire de cérémonial roumain”, în Revue des Etudes Sud Est Europeennes, XIV, 
nr. 4, Bucharest, 1976, pp. 647-663. 

9 Corina Nicolescu, „Le couronement – ”Coronația” contribution à l’histoire de cérémonial 
roumain„”, în Revue des Etudes Sud Est Europeennes, XIV, nr. 4, Bucharest, 1976, pp. 647-663.

10 Dacă ar fi să-l credem pe Ion Neculce, cronicarul și omul politic moldovean, stolnicul C. 
Cantacuzino ar fi provocat moartea prin otrăvire a vajnicului domn, dispus la o alianță făți-
șă cu Habsburgii, și restauratorul, în caz de reușită a inițiativei anti-otomane a unui Bizanț 
creștin restaurant.

Fig. 1. Portretul lui Constantin Brâncoveanu, 
1696, Mănăstirea Sf. Ecaterina, Sinai (copie)

Fig. 2-3. 1 1/2 taleri, Alba Iulia, 1713, gravor Carl Joseph Hoffman (avers-revers)
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«Si aleseră pe Costantin logofătul Brânco-veanu să le fie domn și se ridicară cu to-
ții iarăși din curtea domnească și merseră la Mitropolie, unde este obiceiul a se pune 
domnii și îndată ce au sosit acolo, au strâns oștile și au trimis un boiariu de au chiemat 
pre Costantin log. de la curte. Si porunciseră să aducă comișeii al doilea, cal dom-
nesc.»11

În paralel se iau măsuri ca reprezentanții țării la Poartă să depună enorme eforturi 
diplomatice și multă persuasiune pentru obținerea confirmării și a steagul de domnie, 
adică tocmai a însemnelor simbolice ale puterii. Grijulii însă să nu eludeze total voința 
Porții, este adus la mitropolie un capugiu aflat cu treburi la curte, spre a-l îmbrăca cu 
caftan pe noul domn, și a obține astfel, cel puțin formal, validarea alegerii făcută de 
țară. Apoi ceremonia se desfășoară în toată splendoarea ei.

«Si acolo fiind un capegiu împărătesc pentru treburile împărătești, îl dusese și pă el 
la mitropolie și duseră și caftan la capegi-bașa împăratului, de l-au îmbrăcat cu caftan 
și intrară în biserică, de i-au citit moliftele de domnie și au mărs de i-au sărutat toți 
mâna zicându-i mnoga leata. 

Deaici ieșind afară, calul domnesc era gata; ci au încălicat și înainte mergând oastea 
și pe urmă boierii, toți pogorâră spre curtea domnească trăgând clopotile la Mitropolie. 
La curte au gătit trei tunuri să le dea când va șădea în scaun și surlari, trâmbițașii dom-
nești și turcești, le-au dat poruncă să se gătească să zică când va șădea în scaun dom-
nul; carele, după ce au intrat în curtea domnească cu gloatele, au descălicat denaintea 
bisericii domnești și au intrat în biserică cu boierii și sărutând icoanele au șăzut în 
scaun și iar au zis mnoga leata.» 12

Constatăm astfel că în această punere în scenă simbolică, sunt respectate formal 
toate gesturile care simbolizează cele două specii ale autorității. Oferirea caftanul de 
către un funcționar turc, (aflat la curte cu totul alte treburi decât validarea domniei), 
la intrarea în Mitropolie, adică în văzul lumii, a salvat aparențele și a încercat să me-
najeze și să înlăture susceptibilitățile Porții, iar slujba de încoronare de la Mitropolie 
(moliftele bisericii orientale pentru încoronarea bazileilor bizantini) a consacrat formal 
acordul autorității divine. Ambele autorități erau astfel, simbolic, satisfăcute. 

Drumul cortegiului simbolic, de pe dealul Mitropoliei, de pe malul drept al 
Dâmboviței, spre celălalt mal, la curtea domnească, domnul călare pe un cal de ce-
remonie, pregătit special, oastea domnească, boierimea țării, clopotele bătând la mi-
tropolie, „datul” tunurilor, cântecele muzicilor (muzica valahă și meterhaneaua tur-
cească) etc., erau gesturi menite să semnaleze orașului și țării, că s-au săvârșit toate 
gesturile simbolice de preluare a autorității. 

Ce urmează în biserică este de-acum o afacere domestică între boieri și prinț. In 
fapt, domnul negociază încă odată cu reprezentanții „țării”, pactul supunerii și colabo-
rării dintre cele două autorități. Cea simbolică a „țării”, reprezentată de cler, boierime, 

11 Istoria Tării Românești (1688-1717), p. 5.
12 Ibidem. 
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orăseni, bresle etc., și cea efectivă a prințului învestit de-acum cu putere și autoritate 
legitimă să guverneze. Intărirea prin jurământ a legămintelor de credință avea tocmai 
rolul să pecetluiasă înțelegerea și să o investească cu autoritatea divină, de necălcat.

În biserca domnească a curții, noul domn ține așadar un mic discurs, prin care cere 
boierilor un nou jurământ de credință, iar aceștia reînoiesc promisiunea supunerii 
printr-un nou jurământ. 

«... și ziseră toți să fie așa și merseră boierii cei mari întâi la icoană și începu logofă-
tul al doilea a zice jurământ pe o foaie de hârtie, scris precum îl socotise mai nainte și 
după ce au sfârșit zisa, ziseră amin toți și începură boierii a săruta icoana.»

În sfârșit, un ultim gest, se petrece în sala divanului, unde prințul ia în stăpânire 
efectiv autoritatea prin așezarea în jilțul domnesc. Din biserica domnească cortegiul 
urcă în sala divanului unde se încheie ceremonia prin așezarea domnului efectiv pe 
tron, prin „zicerea” muzicilor curții (cea valahă și cea turcească), și prin tragerea unor 
noi salve din tunurile special pregătite de ceremonie, spre a vesti orașului că țara are 
un nou domn. Ca un ultim gest de supunere, pe fundalul zgomotelor provocate de 
muzicile curții și de vuietul tunurilor și al muschetelor descărcate de gărzile curții, cei 
prezenți sărută mâne prințului pecetluind astfel validitatea întregii ceremonii și rapor-
turile de autoritate și supunere.

«După aceea ieșiră din biserică și s-au suit în divanul cel mare și șăzu domnul în 
scaun și făcură armașii semn la tunuri, la zicători și toți odată începără a zice, a slobozi 
tunurile; însă două tunuri s-au slobozit, însă unul nu s-a putut slobozi, de care zicea 
mulți că acesta va fi un semn rău, însă pe urmă s-au văzut că sunt băbești cuvinte. Si în 
zicăturile acelea mergea de săruta mâna domnului de la mare până la cel mic.»13 

Şi istoria oficială a domniei lui C. Brâncoveanu consemnează în aceiași termeni 
„alegerea” domnului de către țară, subliniind astfel legitimarea puterii noului domn 
în dreptul „țării„ de a-și alege prințul, dar consemnând și rolul de observator, cumva 
marginal, al capugiului împărătesc, care nu face decât să îndeplinească un gest simbo-
lic, ca reprezentant al Porții, anume, să valideze un fapt împlinit, ce se făcuse „după 
plăcerea a toată obștea.” 

„Fiind dar precum am zis, adunarea toată la Mitropolie, toată boierimea țării și 
slujitorii și Dionisie patriarhul Țarigradului care atuncia aicea se și afla și părintele 
Theodosie, mitropolitul țării, era și un capigi-bașa împărătesc, anume Ahmed aga, 
care mai nainte venise cu trebi la domn.... Deci văzând și ei alegerea și socoteala cea 
de obște, ce se făcuse pentru domnie, iar capigi-bașa numaidecât pre acest Costantin 
Brâncoveanu vel logofăt, cu caftan au îmbrăcat. Si așa boiarii împreună cu arhiereii 
luându-l, în biserică au mers, și ducându-l părintele patriarh în oltari, molitvele de 
domnie i-au cetit, sfântul pristol înconjurând, dupre cel ce domnii se încoronează de 
obicei. Decii ieșind din biserică, îndată și cal domnesc i-au adus cu toată podoaba și 
toții slujitorii și toată orânduiala domnească fiind, au încălecat și la curtea domnească 
cu cinste și cu pompă mare au mers și întâi în biserica domnească au intrat și cântând 

13 Istoria Tării Românești, pp. 7-8.



159

axion după obicei, sfintele icoane au sărutat și și jurâmânt acolea cu boierii încredin-
țându-se, în sfânta Evanghelie ca cu măria sa în dreptate să ție. După aceia în casele 
domnești, în divanul cel mare suindu-se, în scaunul domnesc au șejut și cu tunurile 
dând, mare veselie la toată politia s-au făcut de domnie noauă care după plăcerea a 
toată obștea se făcuse.”14

Într-o țară deplin suverană, lucrurile s-ar fi oprit aici. Din nefericire, în cazul țărilor 
române, mai era necesar un ultim gest simbolic, anume, acceptarea de către turci a aces-
tui fapt împlinit, cam peste voia lor, mai ales că, existau în cazul Valahiei precedente 
cu privire la obținerea tronului și împlinirea ceremoniilor direct la Poarta otomană și 
la biserica Patriarhiei din Constantinopol. In cazul lui Brâncoveanu urmează o febrilă 
activitate diplomatică, scrisori, delegații de boieri trimiși la Adrianopol, unde sejurna 
pe moment „Împărăția”, la hanul tătarilor, la serascherul de la Babadag, (și chiar la 
curtea de la Viena, spre a opri solia trimisă de defunctul domn Serban Cantacuzino), 
spre a valida alegerea făcută, oarecum intempestiv și fără voia Porții. 

„...făcut-au sfat și socoteală și au trimis boiari la Poartă, la împărăție, anume pe 
Ghincea vel vornic i Alexandru vel clucer i Pârvu logofăt Cantacuzino, i Preda 
Brătășanu și alți mulți boieri cu arzu-magzaruri de la toată țara, dând în știre pentru 
domnia mării sale, iar pre alți boieri, anume pre Dumitrașcu Caramanlâul vel postelnic, 
i Socol vel medelnicer, i Vergo vel portar, capichihaia lângă serascherul fiind, i-au tri-
mis la pașa serascheriul, anume Mustafa pașa care era cu oștile la Baba(dag). Așijderea 
pre alți boieri, anume Mihalcea șetrariul i Costandin cluceriul Ciorogârleanul au tri-
mis la hanul Selim Gherei..., în Bugeag.”15

Chiar dacă «lucrul a stat în cumpănă», Poarta validează «cam cu părere rea» noua 
domnie, și-i trimite, într-un final, insemnele recunoașterii (firmaul, cuca și caftanul).16 

„Impărăția... au lăsat după a țării pohtă, alegere și rugăciune. Si numaidecât și 
schimni aga au trimis, anume pe Izmail aga capigilar chehaiasî al vezirului, cu caftan 
de domnie; iar după aceia nu multe zile trecând, venit-au și boierii de la Poartă cu 
steagul domniei și cu tuiurile. Şi așa toată isprava și așezarea domniei făcându-se.”17 

Urmează apoi o nouă ceremonie, oarecum cu repetiție, care nu face decât s-o repe-
te pe prima, și abia după aceasta domnul își reia veselia, știindu-se de-acum, «domn 
adevărat». 

«Au voit și turcii și i-au dat domnia și i-au trimis și carte împărătească și a vizirului 
și caftan cu capegiu, înaintea căruia a ieșit domnul cu toată oastea și cu halai mare în 
deal la vii, în marginea tufelor. Si împreunându-se cu turcul au venit la București, pu-
indu-i și cuca în cap până au intrat în București, (s.n.), în divanul cel mare, și acolo citind 

14 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei lui Costantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-
1714), București, 1970, pp. 56-57.

15 Ibidem, p. 57.
16 Corina Nicolescu, „Les insignes du pouvoir. Contribution à l’histoire du cérémonial de cour 

roumain”, în Revue des Etudes Sud Est Europeennes, XV, nr. 2, Bucharest, 1977, pp. 233-250.
17 Radu Logofătul Greceanu, op.cit., p. 58.
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cartea, sta domnul și toți în picioare cu molcomire, care carte sfârșindu-se, o au sărutat 
domnul și l-au îmbrăcat cu caftan și l-au pus în scaun (s.n). Aceiași făcură semn tunurilor 
și muzicelor și toți începură deodată a da cu tunurile și a zice muzicele și boierii a să-
ruta mâna domnului cu alalte gloate. Sfârșind aceasta, turcul s-a dus la gazdă, unde-i 
gătise, domnul a intrat vesel înlăuntru și de atuncea înainte să știea domn adevărat (s.n.).»18

Iată așadar un întreg ceremonial, complex, complicat, ale cărui semnificații simbo-
lice scapă contemporanilor noștri, dar care avea menirea să elimine toate susceptibili-
tățile puterii suzerane, să ofere domnului garanția exercitării autorității în mod plenar, 
iar supușilor certitudinea că au un domn legitim, validat atât de autoritatea divină, 
cât și de autoritatea nu mai puțin prezentă a „împăratului” de la Adrianopol sau de 
la Stambul. Este interesant de constatat apoi, că sursele românești folosesc cumva eu-
femistic apelativul de „Împărat”, ce trimitea la vechii bazilei bizantini, și numai rar și 
fortuit cel de „sultan”.

Curţile brâncoveanești: arhitectură și reprezentare

Într-o societate care punea tot mai multă greutate pe aparențe și pe imagine, ambi-
anța arhitecturală a curții începe să fie tot mai puternic valorizată. Or, din acest punct 
de vedere, pe urmele lui Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre 
marii constructori ai Valahiei premoderne. Ca atare, cele două reședințe princiare ofi-
ciale (Târgoviștea și București) au costituit o prioritate pentru noul domn. 

Curtea de la Târgoviște, ce fusese abandonată după domnia strămoșului său, Matei 
Basarab, și arsă în timpul lui Radu Mihnea al III-lea, s-a bucurat de atenția domnito-
rului imediat după urcarea sa pe tron. Ca atare, curțile și reședința de la Târgoviște au 
fost refăcute de către C. Brâncoveanu, cu aprobarea turcilor, domnul supraveghind 
toată vara anului 1692, lucrările de refacere. Ispravnicul întregii lucrări a fost vel-spă-
tarul Mihai Cantacuzino, care în doi ani se achită glorios de sarcină. A fost refăcut 
acum, palatul lui Petru Cercel, care a fost supraetajat, a fost construită de asemenea 
o loggie, amenajată pe latura de est a palatului. Au fost construite alte case pentru fii 
domnului și pentru alți demnitari ai curții. Intreaga construcție este inaugurată de săr-
bătoarea Sf. Marii (15 august) a anului 1694, în prezența întregii curți. 

Spectacolul și punerea în scenă realizate cu această ocazie reprezintă o avanpremie-
ră a ceea ce urma să se întâmple vreme de un sfert de secol în domnia lui Brâncoveanu.

„Iar în ziua de sfânta Măriia Mare, la avgust 15 dni, au mers domnul la curtea 
domnească, de au fost la biserica la sfânta liturghie, și ieșind de la biserică și mergând 
sus în case, s-au dezbrăcat de cabanița sa cea domnească, cu care era îmbrăcat și au 
îmbrăcat pe Mihai Cantacuzino vel-spătar pentru că ispravnic asupra caselor fusese 
de-nceput până s-au isprăvit.”19

18 Istoria Tării Românești, p. 11.
19 Radu logofăt Greceanu, Istoria domniei lui Constatin Basarab Brâncoveanu Voevod (1688-1714), 

București, 1970, pp. 92 și 102-103.
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Urmează un ospăț domnesc la care participă toții boierii și demnitarii curții, croni-
carul oficial neuitând să consemneze că de pe vremea Mihnii (de 35 de ani), n-a mai 
rezidat nici un domn la această curte domnească. 

Pentru Brâncoveanu, curtea de la Târgoviște a devenit un soi de reședință de vară, o 
reședință sezonieră, deoarece oferea câteva avantaje deloc neglijabile. Vara îndeosebi, 
oferea răcoare și temperaturi suportabile față de căldura toridă și praful Bucureștiului, 
era aproape de Transilvania, și mai departe de turci, oferea un loc de odihnă și securi-
tate pentru domnul și curtea sa, hărțuiți continuu de cererile și amenințările turcilor. 
Toate aceste considerente le evidențiază Anton Maria del Chiaro, secretarul italian al 
domnului, care constată în Revoluțțile sale: 

„Cu toate acestea, domnul Constantin Brâncoveanu, obișnuia să stea în Târgoviște 
cel puțin șase luni până la șapte luni pe an, nu însă fără murmurul nobililor, negusto-
rilor și supușilor, care trebuiau să urmeze curtea – cu mare osteneală pentru ei – și nu 
fără bănuiala turcilor, care socoteau Târgoviștea mai aproape de munții Transilvaniei, 
decât de malul Dunării.”20 

Brâncoveanu a fost de altfel, ultimul voievod care a rezidat în vechea curte voivo-
dală, odată cu mazilirea lui și cu sfârșitul său dramatic, nici un prinț nu a mai folosit ca 
reședință curțile târgoviștene. 

Curțile de sub munte, din vechea capitală, Târgoviștea, se ridicau la cele mai înalte 
standarde de civilizație pe care le putea oferi ospitalitatea valahă a vremii. Mărturiile 
despre eleganța și confortul curților de la Târgoviște nu lipsesc de altfel, și pot fi consi-
derate de-a dreptul măgulitoare pentru constructorii valahi. 

„Palatul domnului, ca formă și ca fast, seamănă mult cu cel din București, dar îl 
întrece pe acesta printr-o grădină mult mai frumoasă și înlăuntrul grădinii, pintr-un 
frumos chioșc de piatră. Amândouă sunt armonioase și pot sta alături de cele ale creș-
tinătății mai luminate.”21 

Că în intenția lui Brâncoveanu, curtea de aici urma să fie o reședință pentru o în-
treagă societate de curte creștină, mai ferită de ochii turcilor, o demonstrează chiar 
mărturia oaspetelui britanic de la 1702, reverendul Edmund Chishull: 

„De cinci ani încoace domnul de acum a primit din nou voie să-l refacă cu condiția 
să nu ridice întărituri în locul acela; și prin urmare începe iar să se repopuleze foarte 
iute, în timp ce domnul își așează iar palatul, își înfrumusețează grădinile și îndeamnă 
pe boieri să-și ridice și ei casele lor, pentru ca să-l poată urma în desele sale șederi aici, 
precum îi este gândul în viitor.”22

20 Antonio Maria Del Chiaro, Historia della moderrne revoluzione, sau Revoluţiile Valahiei, (stu-
diu introductiv și note de arh. Mihail Stanciu și acad. Gabriel Strempel), București: Editura 
Basilica, 2012, p. 53. (în continuare, Del Chiaro, Revoluţiile Valahiei).

21 Edmund Chishull, Călătoria prin Tara Românească, în Călători străini despre ţările române, VIII, 
București: Editura Ştiințifică și Enciclopedică, 1983, p. 200.

22 Ibidem, p. 200.
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Atmosfera curții de la Târgoviște era una de prudentă apropiere de Habsburgi. O 
scrisoare a secretarului suedez van Hylten, trimisă la 1713, de la Târgoviște regelui 
său, Carol al XII-lea, aflat la Tighina, constată că domnul C. Brâncoveanu „este or-
golios din firea sa și se fălește cu titlul de principe al Imperiului roman, cu averea sa 
frumoasă și cu marea sa trecere la curtea otomană. Din cauza vechii sale prietenii și a 
negocierilor frecvente cu Austria, el însuși și curtea sa au fost obișnuiți, cu un stil de 
viață cu totul princiar...”23 

Iată ce oferea așadar Târgoviștea, „un stil de viață princiar”, cel puțin șase luni pe 
an, în somptuosa reședință de sub munte, mai ferită de ochii turcilor și mai aproape 
de Habsburgi.

Cât privește curtea de la București sub Brâncoveanu, aceasta cunoaște cu adevărat 
momente de strălucire. Pe parcursul lungii sale domnii, domnul a refăcut în diverse 
etape diferite elemente arhitecturale ale întregului ansamblu. Intr-o primă fază, con-
struiește o casă domnească, pe stâlpi de piatră, cu trei nivele, și casele „despre doam-
na”, iar în 1707, în grădina palatului construiește un foișor de piatră.24 

Tot Brâncoveanu reface din zid, odăile seimenilor, iar zidul vechi este înlocuit cu 
unul nou, din piatră și bolovani. Tot în epoca lui Brâncoveanu este refăcută și baia 
domnească. In această epocă, curtea cuprindea un ansamblu arhitectural complex: pa-
latul propriu-zis, care avea parter și etaj și care cuprindea spătăria mare și cea mică, 
unde se afla și tronul domnesc, divanul cel mare și divanul mic, vistieria. Tot în aceiași 
clădire se afla iatacul domnului, două camere ale doamnei, baia și un paraclis. Curtea 
avea două porți, una care dădea spre Dâmbovița peste care se trecea pe un pod de 
lemn și poarta de jos.25 In același complex existau apoi odăile seimenilor, clădiri admi-
nistrative și anexe gospodărești.

Intervenția lui Brâncoveanu la curtea domnească din București a continuat pe tot 
parcursul domniei sale. In 1694, se realizează cu meșteri din Tarigrad casele domnești, 
tot atunci se realizează baia domnească cu «marmorile ce s-au adus de la Tarigrad», 
și cu meșteri armeni aduși tot de acolo. Radu Greceanu ne spune în cronica domniei, 
despre intervențiile făcute de domn la curtea pe care o dorea o reședință monumentală 
și confortabilă în același timp, răspunzând unei duble funcționalități, aceleia de repre-
zentare politică, și de rezidență privată pentru ceasurile de tihnă și relaxare. 

«Au mai făcut măria sa și alte lucruri și zidiri, întâi turnul bisericii despre doamna 
den București, care mai-nainte de Grigorie-vodă (Ghica) făcută era numai așa boltită, 
iar măria sa i-au făcut turnul și tindă bisericii, înfrumusețând biserica și cu tâmple și 
cu altele toate împodobind-o. Mai făcut-au și casa cea domnească ce iaste pre stâlpi de 

23 Van Hylten, „Scrisori din Iaşi, Bucureşti, Târgovişte şi Transilvania”, în Călători străini.., VIII, 
p. 606.

24 Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Tara Românească în secolele XIV-XVIII, București: 
Vremea, 2000, pp. 491-493.

25 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliographic al monumentelor istorice…, București, 1961, pp. 
30-33.
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piiatră și iaste cu trei cafasuri și cu toate ce se văd într-însa, care iaste despre biserica 
cea mare. Si alte case au făcut despre doamna iar den temelie, însă două rânduri de 
case.»26 

Domnul reface turnul trăznit al bisericii lui Serban-vodă de la curte, «încă mai bună 
de cum au fost întâi, puind și cesnic (ceasornic) sus în clopotniță.» 

Toate aceste intervenții fac ca palatul domnesc din București, sub Brâncoveanu, 
(1702) să arate cu adevărat ca reședința unui prinț creștin ce dorea să trăiască în liniște 
și confort, dar în primul rând, să ofere imaginea unui principe bogat și puternic, cu 
bună trecere la turci, habsburgi și muscali. 

«Palatul domnului cu apartamentele și grădinile ce țin de el sunt într-adevăr mân-
dre și mărețe, și deși nu pot fi comparate cu cele ale unor alți prinți creștini, sunt însă 
cu mult mai presus decît acelea în care turcii neluminați se complac cu atâta ifos»,27 – 
notează britanicul Edmond Cishull, unul dintre oaspeții domnului. 

Cât privește atmosfera curții, același observator britanic ne oferă câteva detalii inte-
resante. Să intrăm alături de Edmund Cishull, englezul cu spirit pătrunzător, din suita 
lordului Paget, la curtea lui Brâncoveanu de la București, la 1702, spre a vedea ce se 
petrecea în interioarele greu accesibile supușilor sau călătorilor de rând. 

«25 aprilie (1702). Azi dimineață la orele nouă, excelența sa (lordul Paget) a întors 
vizita domnului care l-a primit în capul scării și l-a întreținut mai întâi vreo oră și ju-
mătate stând de vorbă cu el, după care excelența sa a fost condusă în sala de mâncare, 
unde era întinsă o masă lungă și bogat încărcată, la care s-a așezat la cină domnul și 
excelența sa la dreapta lui....Masa s-a prelungit mai bine de șapte ore, în care timp au 
urmat multe rînduri de bucate deosebite constând din mâncăruri alese și scumpe cu 
belșug de vinuri minunate și cu închinarea ceremonioasă a multor sănătăți, mai întâi 
pentru sultan, pentru împăratul Germaniei și pentru regina Angliei, toate pe rînd în-
soțite de salve de tun trase de soldățimea din curtea alăturată. Aici am fost martorii unor 
dovezi neobișnuite de curtenie, ospitalitate și purtare amabilă din partea boierimii românești, 
dar îndeosebi a domnului însuși care a băut în sănătatea și norocul fiecăruia dintre 
străinii de la masă.»28 

Anton Maria Del Chiaro, secretarul lui Brâncovanu și a urmașilor săi, (Stefan 
Cantacuzino și Nicolae Mavrocordat) care a locuit un număr însemnat de ani la acestă 
curte, o descrie pe larg, intuindu-i părțile moderne. 

«Curtea domnului are împrejmuire de zid: a fost terminată de principele 
Brâncoveanu, cu puține luni înainte de mazilirea sa... Palatul domnului, în întregi-
me din piatră și cu scara principală din marmură, este de mărime destul de însem-
nată. Are săli mari boltite, dintre care una are în mijloc un rând de coloane, destul 
de scunde, a doua sală slujește pentru a se ține în ea divanul (adică pentru împărți-

26 Radu logofăt Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu..., p. 105.
27 Edmond Cishull, „Călăroria în Tara Românească”, în Călători străini, VIII, p. 197.
28 Ibidem, pp. 197-198.
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rea dreptății), și în ea obișnuiesc să se dea mese la zile mari, altele sunt săli sau odăi 
de audiență, din care apoi se intră în apartamentele domnului și de acolo în odăile 
doamnei, care de fapt se reduc la două și la o odăiță... (In grădina curții)... Domnul 
Constantin Brâncoveanu a clădit o frumoasă loggia pentru a prânzi acolo și a se odihni 
după prânz în timpul verii, în parfumul florilor diferite, așezate împrejur în straturi.»29 

Acesta este așadar cadrul arhitectural și rezidențial în care se va fasona, într-un 
lung și greu perceptibil proces de transformări și metamorfozări, printr-o alchimie 
complexă, societatea de curte, ca o formă de coagulare (pre)modernă, ilustrare a unei 
noi sensibilități politice, sociale, mentale și comportamentale, într-un cuvânt, a unui 
nou „stil de viață”, ce nu mai era, în ciuda continuităților, în totalitate medieval, dar 
care încă nu ajunsese să asume toate calitățile, valențele și caracteristicile modernității 
propriu-zise. 

Pompa vestimentară a curţii brâncovenești

Raporturile dintre putere și reprezentare sunt developate cel mai bine de ținuta 
vestimentară a curții. Hainele, ținuta vestimentară, în principal vestimentația de apa-
rat, traduce cel mai bine pozițiile sociale și ierarhiile curții, rangul și poziția fiecăruia 
în acest agregat complex și complicat ce începuse să devină curtea principilor români, 
imitând cumva curtea sultanului din Țarigrad.30

În plus, secolul al XVII-lea a reprezentat peste tot în Europa, emergența unei noi 
sensibilități ce stă sub semnul barocului, reflectat în modă și vestimentație într-un stil 
bogat, colorat, flamboaiant, care traduce cel mai bine acest sentiment contradictoriu, 
împărțit între o profundă nevoie de securitate31 și nevoia de fast și de puternică repre-
zentare simbolică.32 Nu mai puțin adevărat este și faptul că în țările române, secolul 
XVII, stă sub semnul orientalizării moravurilor, iar acest lucru se observă cel mai bine 
în modă și evoluția veșmintelor. Dar, ținuta orientală vine să adauge, ca o notă specifi-
că, o bogăție vestimentară tulburătoare, de un colorit bogat, în care mătăsurile și stofele 
scumpe orientale și occidentale concură și se asortează cu o bogăție de nestemate, pie-
tre scumpe și bijuterii, ce vin să evidențieze un statut social și politic bine valorizat.33 

Culorile sunt deosebit de vii, uneori stridente chiar, iar griul, atât de prezent astăzi 
în vestimentația contemporană, lipsește cu desăvârșire. Motivul este foarte simplu. 
Lumea de altădată voia să pară, voia să fie văzută, remarcată, evidențiată și semantica 

29 Del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, p. 52. Vezi și Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tro-
nului, Iași: Polirom, 2004, pp. 46-48.

30 Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în țările române. Secolele XIV-XVIII, București, 
1970. 

31 Vezi T. Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începutul timpurilor mo-
derne (1600-1830), Cluj-Napoca: Accent, 2007.

32 Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în țările române. Secolele XIV-XVIII, București, 
1970.

33 Al. Alexianu, Mode și veșminte din trecut, I, București: Meridiane, 1987, pp. 271-436.
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unor culori stridente contribuia excelent la aceasta, pe când contemporanii noștri caută 
cu obstinație anonimatul societății de masă.

Cu deosebire, ținuta de ceremonial era menită să prezinte și să re-prezinte ierahia 
curții și rangul ocupat de fiecare în mecanismul curții domnești. Ca atare, mătăsurile 
scumpe, brocarturi, catifele, blănuri etc., asortate cu bijuterii și pietre scumpe, neste-
mate de tot felul, făceau parte din ținuta vestimentară obligatorie a curților domnești 
de la noi.

Un specialist de excepție a istoriei vestimentației din vechiul regim românesc, citită 
în cheie de istorie culturală (Al. Alexianu), a reconstituit cu mare acuratețe și sensi-
bilitate raporturile modei vestimentare cu centrele de autoritate politică și culturală. 
Anume, modul cum moda curților noastre gravitează spre centrele de putere și autori-
tate, în tot trecutul nostru. Dacă în secolele precedente, moda curților românești era in-
fluențată de Transilvania, Ungaria, Polonia sau Veneția și peninsula italiană, deja din 
secolul XVII, modele încep să vină dinspre Stambul, de unde vine în egală măsură pu-
terea și insemnele sale. Avem a face cu o puternică orientalizare a modei și veșmintele 
erau un ciudat amestec de olientalism și occidentalism, de un colorit aparte.34 Dar nu-i 
mai puțin adevărat că ele continuă să vină și dinspre peninsula italică, Veneția consti-
tuind încă un reper de neocolit, cum vin și dinspre Polonia vecină, unde marii boieri 
moldoveni aveau titluri de noblețe, indigenat și proprietăți funciare semnificative.

Moda de curte masculină

Dar, în epoca lui Brâncoveanu, și chiar de mai înainte, modele vestimentare vin 
mai ales de la Stambul, și imită în bună măsură vestimentația seraiului împărătesc. 
Moda vestimentară masculină, puternic orientalizată, explică foarte bine alunecarea și 
gravitarea politică a principatelor față de Poartă. Or, din acest punct de vedere, anume 
creșterea influenței Porții asupra principatelor, este developată cel mai bine de avan-
surile și evoluției modei, cu deosebire a modei masculine.35

Ca atare, la curțile brâncovenești sunt la mare preț și se poartă ca și în capitala 
imperiului, spinările de vulpe de Mosc, vulpi albe, argintii, blănuri de pântece de râs 
și de samur, dar mai ales, la cel mai mare preț erau blănurile de cacom (hermină), li-
miile sau blănurile albe, uneori cu pete roșii. Sunt materialele din care se confecționau 
veșmintele domnului, ale doamnei și ale întregii curți valahe, alături de care textile de 
mare preț și rafinament erau tabinurile, postavul șai, postavul felendreș (de Flandra), 
canavățul cu țesătura aurită, taftaua poloneză, atlazurile hataiale cu flori de fir, bela-
coasele (stofă scumpă cu fir de origine italiană), înflorate cu sârmă (adică cu fir aurit), 
brocarturi, mătăsuri etc.36 

34 Nicolae Iorga, Despre îmbrăcăminte și locuință, în Istoria românilor în chipuri și icoane, București: 
Humanitas, 2012, cu o introducere de Andrei Pippidi, pp. 102-103.

35 Dan Horea Mazilu, Voievodul, dincolo de sala tronului, Iași: Polirom, 2003, pp. 176-183. 
36 Al. Alexianu, op.cit., I, p. 413.



166

Bărbații purtau conteșuri de canavăț, cu nasturi de aur și cu găitane de fir aurit. 
Cojoacele erau făcute din piele de vulpe de Mosc (vulpe argintie) sau din piele de râs, 
și costau până la 500 de taleri bucata, ori din blană de samur, cea mai scumpă, a cărui 
preț ajungea până la 1400 de taleri bucata. Podoabele ocupau și ele un loc deosebit în 
ornarea hainelor din epocă, șiraguri de mărgăritare, diamante de smarald, sălbi din 
bani de aur ce valorau câte 400 de galbeni bucata, ii cusute cu fir și împodobite cu per-
le, dulamele de frenghie îmblănite cu pântece de râs, cu nasturi de diamante, feregele 
cu țesătura de sârmă, sucne (rochii de jupânese) încheiate cu sponci de aur.37

Costumele de aparat ale domnului și ale marilor boieri evidențiază bogăția și gran-
dilocvența vestimentară a curții. Elemente esențiale ale costumului de aparat domnesc 
erau în epoca brâncovenească caftanul și cuca, care traduc puternica influență orientală, 
de sorginte bizantino-otomană. Caftanul era o mantie de ceremonie, piesa principală 
a acestui costum, cu origini în lumea persană, și cu ipostaze bizantine, care a făcut 
însă sub turcii otomani o carieră spectaculară. La bizantini, și apoi la turci, caftanul a 
devenit o piesă esențială de ceremonie, și constituia semn de distincție pentru marii 
demnitari ai imperiului. 

În cazul domnilor români, gestul îmbrăcării cu caftan din partea turcilor semnifica 
acordarea domniei sau reconfirmarea acesteia, sau recompensarea unor servicii deo-
sebite. Cel mai prețios și cel mai scump era caftanul hilat, oferit de sultan vizirilor și 
pașalelor. Un asemenea caftan (hilat-fahire) i-a fost oferit lui Brâncoveanu la 1690, ca 
o recunoaștere a înfrângerii imperialilor în bătălia de la Zărnești din Transilvania,38 la 
fel cum mai târziu pe timpul domniei i-au mai fost acordate în câteva rânduri, pentru 
reconfirmarea domniei și pentru alte motive, caftane din cele mai alese și mai prețioa-
se materiale.

Caftanul domnilor români se caracterizează printr-o croială cu mâneci lungi, până la 
glezne, strâmte, ce cad pe spate. Veșmântul este larg în poale datorită unor clini triun-
ghiulari adăugați piepților și spatelui. Pe piept avea găitane de fir de aur, pe care erau 
monturi de nasturi de aur sau de argint aurit, ca și monturi de pietre prețioase și aur.39

Caftanul capătă în timp rolul simbolic, fiind unul dintre însemnele vestimentare ale 
investiturii de către Poartă, deci de legitimare și relegitimare a unei poziții simbolice. 
Uneori, mai ales sub Brâncoveanu caftanul era agrafat doar în față, fără să fie îmbrăcat, 
el devenind astfel un substitut al vechi mantii de ceremonial a bazileilor bizantini și 
a domnilor români din secolele XV-XVI. Domnul îl poartă în reprezentările păstrate 
ca pe o hlamidă prinsă în față cu o agrafă de aur, bătută cu mărgăritare și pietre pre-
țioase. Domnii îmbrăcau caftanul la marile ocazii și sărbători și alături de cucă, aceste 
piese vestimentare declinau poziția de autoritate a purtătorului lor. 

37 Ibidem, p. 415.
38 Vezi Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turcești, I, București, 1960, p. 45, documentul nr. 

98.
39 Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în țările române, secolele XIV-XVIII, București, 

1970, p. 130.
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Din reprezentările conservate și ajunse până la noi, cu privire la Brâncoveanu, 
domnul apare în câteva ținute vestimentare, care transmit fiecare, mesaje simbolice 
diferite, față de receptori și față de un anumit public. Astfel, într-o primă ipostază, de-
clinată în raporturile cu Poarta și cu lumea musulmană, domnul apare în costumul de 
aparat care-i declină calitatea de prinț vasal Porții, adică în caftan, piesa vestimentară 
oferită de turci la încoronare tocmai ca simbol al investirii cu autoritatea princiară, și 
cu celălalt element vestimentar distinctiv și puternic simbolic a puterii oferită de tur-
ci, anume cuca domnească. Aceastea au fost aduse de boieri de la Poartă, cu multiple 
și stăruitoare eforturi diplomatice și pungi, și a fost purtate de domn la intrarea în 
București, cu ocazia venirii capigiului turcesc cu confirmarea alegerii. 

Cuca este o căciulă rotundă făcută din blană scumpă, de regulă de samur, impăna-
tă cu o egretă prinsă cu o agrafă de aur și bătută cu pietre prețioase. Uneori cuca era 
făcută dintr-o calotă de catifea scumpă, mătase bordată cu samur sau astrahan și prin 
forma sa încerca oarecum o substituire a coroanei princiare de altădată. Cuca pe care 
o purta Brâncoveanu era din blană de samur cu surguci în dreapta, format dintr-un 
panaș cu pene de bâtlan și împodobit cu o rozetă de diamante care, după opinia spe-
cialiștilor, valora numai aceasta, circa 40 000 de galbeni. Cu această cucă, simbol a au-
torității venită de la Sultan, Brâncoveanu este reprezentat în portretele de pe medaliile 
bătute de el, în stampe și în portretul publicat de Del Chiaro în cartea sa Revoluțiile 
Valahiei.40 

Cea de-a doua ipostază în care este reprezentat domnul, este aceia de prinț creștin, 
iar între piesele costumului de aparat, domnul apare îmbrăcat cu caftan, dar în loc de 
cucă, el apare cu coroana, ce stă pe cap sau alături, fapt care semnifică pentru privitorii 
creștini, autohtoni sau occidentali, cărora prezența coroanei le transmite simbolic toc-
mai calitatea de prinț creștin, calitatea de domnitor de sine stătător. Una dintre sursele 
timpurii care ni-l prezintă pe domn în ținută de aparat, este portretul oferit mănăstirii 
Sinai, - datat de specialiști la 1696, (astăzi aflat în copie la Mogoșoaia), și probabil opera 
unui artist străin. Domnul este îmbrăcat într-un cojoc elegant și scump de urșinic verde, 
îmblănit cu limii, cu ceaprazuri, nasturi și chiotori de fir, încheiat la gât cu o agrafă cu 
rubine. Dulama este prinsă peste mijloc cu o cingătoare verde. Coroana, la fel ca în por-
tretele de aparat occidentale, este așezată simbolic pe o masă în dreapta prințului. La 
fel apare domnul în portretele votive de la mănăstirea Hurez, unde costumul de aparat 
este la fel de grandilocvent, și unde coroana aflată pe capul domnului și a doamnei, dar 
și a fiilor și ficele sale, băieți și fete, o putem citi în sensul unui program de dinastie ere-
ditară. Toți membrii familiei sunt îmbrăcați în brocarturi, cacom și samur. 

Încoronat cu aceiași coroană și transmițând același mesaj, apare Brâncoveanu în 
palatul de la Mogoșoaia alături de Constantin, întâiul născut, urmaș prezumtiv, ca 
și în pictura murală din biserica de la Popești, unde domnul reprezentat cu coroa-
nă pe cap este alături de doamna sa, Maria, ea însăși încoronată cu aceiași coroană, 

40 Ibidem, p. 151.
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dar și cu elemente de vestimentație apuseană.41 La fel cum, cu aceiași coroană apare 
prințul alături de doamna Maria pe o ferecătură de argint datând din 1707. Este sem-
nificativă pentru același mesaj ce se cuvenea 
receptat de creștini și occidentali, în fresca 
mare a familiei Brâncovenilor de la Hurezi, 
unde viitorul domn, copil fiind, este repre-
zentat singur dintre membrii familiei, cu ace-
iași coroană pe cap, anticipând (dar post-fes-
tum), viitoarea condiție princiară a coconului 
Constantin. Cu siguranță, pictura a fost refă-
cută mai târziu, după ce Brâncoveanu deve-
nise deja prinț, dar mesajul este cu deosebire 
semnificativ pentru ideologia politică brân-
covenească.

41 Al. Alexianu, op.cit., I, pp. 420-421.

Fig. 4. Gravură cu portretul voievodului Constantin 
Brâncoveanu din lucrarea secretarului florentin Anton 
Maria del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni della 
Valachia, Veneţia, 1718

Fig. 5. Epitrahil, 1696, Mănăstirea Hurezi, detaliu
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Moda de curte feminină

Femeile din epoca lui Brâncoveanu, doamna, domnițele și jupânesele din marile 
familii boierești etalau aceleași ținute scumpe și pline de eleganță care concurau chiar 
cu garderobele cadânelor din haremul imperial de la Stambul. Din reprezentările de 
epocă și din alte documente se constată că doamna lui vodă și domnițele, în număr de 
7, ale familiei princiare, erau îmbrăcate cu sucne de tafta scumpe, feregele și caftane 
de canavăț. Astfel jupâneasa Stanca Cantacuzino, mama lui Brâncoveanu poartă sucne 
de mătase albăstrie, mantie căptușită cu zebelină. Bijuteriile și podoabele sunt de o 
bogăție epatantă, șiraguri de mărgăritare, salbe de perle, șiraguri, siraguri, rubine și 
turcoaze împodobesc piesele vestimentare feminine.42 

Doamnele și domnițele purtau pe cap ișlic de sobol, privilegiu doamnelor și dom-
nițelor din familia domnească în Valahia, împodobit cu pene și prins în egrete de pie-
tre scumpe, sovon (văluri pentru mirese) de hilat cu flori cu fir, împodobite cu galbeni 
de aur sau cu șiraguri de mărgăritare.43

Doamna, domnițele și jupânesele marilor boieri purtau zăbunele (haine lungi fără 
mâneci de proveniență venețiană), făcute din atlaz, iar pe dedesupt dulame de măta-
se, taftă leșească, alte piese vestimentare erau din canavăț (țesătură de mătase cu fir 
și motive florale) și acestea de proveniență italiană, iar în picioare, doamnele purtau 
cizme nemțești din piele fină, de culoare galbenă sau roșie, pentru afară, ca și un fel 
de saboți de lemn înalți pentru interior. Doamnele de la curte purtau de regulă hai-
ne făcute din stofe venețiene din dantele, șahmarand (stofă scumpă din fir de aur și 
argint asemănătoare cu brocartul, de proveniență țarigrădeană), lastră, (stofă scum-
pă orientală din mătase și lână), tabin, (stofă orientală de mătase și aur, fabricată în 
Bagdad) etc.44 

La cea mai mare modă se afla serasîrul, un postav alb cu țesătură de fir de aur, 
un material elegant și foarte prețios deopotrivă. Gama cromatică a hainelor era și ea 
diversă, iar denumirile culorilor trădează intensitatea influenței turcești, toate culorile 
fiind redate în termenii turcești ai epocii.45 Astfel, veșmintele roz erau ghiulghiulii, iar 
cele portocalii, turungii, cele verzi, alage etc. Pentru acoperământul capului jupânesele 
foloseau șlicul, un soi de căciulițe de blană de sobol sau de catifea, împodobite la mar-
gini cu blană de samur, sau pălării de modă nemțească, cunoscutele „Pelz-Kappe”, 
alături de voaluri cu fir de aur și mărgăritare. Nu numai domnul, ci și doamna și dom-
nițele adăugau acestor podoabe de cap, panașuri scumpe, prinse cu egrete de aur, 
mărgăritare, diamante și pietre scumpe. 

După aceiași modă țărigrădeană, cele mai râvnite piese de vestimentație erau blă-
nurile. Unele erau excesiv de scumpe cum ar fi samurul, cu care erau îmblănite și bor-

42 Al Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, I, pp. 423-424.
43 Ibidem, I, p. 415.
44 Ibidem, II, p. 40.
45 Nicolae Iorga, Despre îmbrăcăminte și locuință, în Istoria românilor în chipuri și icoane, București: 

Humanitas, 2012, p. 103.
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date cabanițele domnești și conteșurile, făcute după moda stambuliotă, apoi hermina, 
râsul, vulpea, jderul. Cacomul era cu deosebire răspâdit, dar și pântecele de samur 
sau spinările de jder. Drept cingători, care se strângeau peste dulamă, erau folosite fie 
brâiele de mătase, asortate și ferecate cu pietre prețioase, sau alte cingători cu paftale 
aurite și ele împodobite cu pietre scumpe.46 In picioare se purtau călțunii, papucii, ciz-
mele din piele etc. 

Specific epocii brâncovenești sunt mantiile fără mâneci cu marginile împodobite 
cu o fîșie de hermină, care erau prinse la gât cu un sponci sau cu o egretă de pietre 
scumpe. Sunt mantiile în care este reprezentat Brâncoveanu, doamna Maria și întreaga 
sa familie în frescele de la Hurez, în biserica din Popești sau în reprezentările de la 
Mogoșoaia, Doicești etc. 

Ansamblul votiv de la biserica Mogoșoaia conserva până nu demult portretul 
doamnei Maria și a două dintre domnițele lui Brâncoveanu, înveșmântate în haine 
bogate, realizate din stofe țesute cu flori de fir, cu motive turcești și persane. Doamna 
poartă pe cap coroana princiară, iar domnițele cunoscutele pălăriile de proveniență 
nemțească, „Pelz-Kappe”.47 Tot doamna țării probabil, este reprezentată într-o gravură 
realizată de gravorul Rochefort, pentru o culegere de costume orientale a compatrio-

46 Al. Alexianu, op.cit., I, p. 41.
47 Ibidem, I, pp. 48-49.

Fig. 6. Doamna Maria Brâncoveanu şi fiicele sale, Biserica 
Sf. Gheorghe, Mogoşoaia, peretele vestic al pronaosului 
(detaliu tablou votiv)
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tului său, contele de Ferriol. Doamna valahă, din albumul lui Ferriol, (rămasă anonimă, 
dar care are toate șansele să o reprezinte pe doamna țării din această perioadă sau 
posibil pe succesoarea sa, doamna Păuna, soția lui Ştefan Cantacuzino), se remarcă 
printr-o eleganță vestimentară, este îmbrăcată în ghiordie, de culoare turcoise, cu flori 
de fir într-o țesătură de calitate, tivită cu blană de samur, cu mâneci largi răsucite și cu 
manșetele îmblănite. Ca podoabe poartă o salbă din mai multe șiraguri de mărgărita-
re, ce formează gulerul unei sucne de mătase cu motive florale. Pe cap doamna poartă 
o pălărie nemțească „Pelz-Kappe”, sau în limbajul locului, un șlic de samur.48 

Foaia de zestre a domniței Bălașa, una dintre domnițele lui Brâncoveanu, ctito-
rul cunoscutei biserici bucureștene care-i poartă numele, căsătorită cu Manolache 
Lambrino, reprezentantul unei importante familii din Fanar, la 26 octombrie 1708, ofe-
ră o ideie despre garderoba sau trusoul unei prințese valahe din familia Brâncoveanu. 
Zestrea Bălașei cuprinde: „cununi de aur presărate cu diamante, salbe cu zloți ungu-
rești, lefturi scumpe încrustate cu zafire și bălașe, cercei și inele împodobite cu dia-
mante și rubine, lanțuri de aur cu nasturi de zmalț, șiruri de mărgăritare, ișlice cu floa-
re de diamanturi, și mai mari și mai mici, și cu câte 18 flori de mărgăritare și cu căsuțe 
de smaragd și rubin, în valoare de 500 de taleri fiecare, ii de preț cusute cu mărgăritare 

48 Ibidem, I, p. 47.

Fig. 7. Doamnă din Ţara Românească, 
portret după gravura sculptorului P. Rochefort

Fig. 8. Tânără boieroaică 
din Ţara Românească
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și cu sârmă, cu șireturi de fir și cu mătăsuri, dulămile de serasîr greu, galben, cu nas-
turi de aur cu diamanturi și rubine sau mărgăritare, dulămile de lastră roșie sau albă 
sau galbenă sau turungie (portocalie), cu nasturi tot de mărgăritare și cu paceà de sa-
mur, dulămi de canavăț verde cu flori de fir, cu pântece de râs sau pacele de samur, cu 
nasturi, de mărgăritare, ghiordiile de serasîr, cu nasturi de mărgăritare și cu pacele de 
samur, ghiordile de belacoasă ghiulghiulie cu floricele de fir, cu nasturi de mărgăritar, 
cu pacea de samuri, sucnele de serasîr, greu, ghiulghiulii și ele, cu guri cu mărgăritare, 
cu sponci de diamanturi, sucnele de lastră roșie sau albă sau galbenă, cu sponci de aur 
cu rubine, sucne și rochii de atlaz cu fir greu sau de hataia, brîie cu fir, grele, o zăvastă 
de hataiacu flori de fir în 7 foi, coți 35 și căptușită cu tabinet vărgat,” etc. etc. 49

Dincolo de o lectură doloristă făcută de cele mai multe ori nedrept trecutului nos-
tru, nu se poate spune că lumea curții lui Brâncoveanu, ca și a predecesorilor și urma-
șilor săi, nu era în materie de vestimentație, în pas cu moda aulică a vremii, ba dimpo-
trivă, impunea standarde foarte înalte și uneori greu de egalat.

Imbrăcămintea boierilor Cantacuzini și Brâncoveni

„…îmbrăcămintea valahilor e aceiași ca și a turcilor, exceptând căciula în formă 
poloneză, adică având în jurul ei o bandă din blană de astrahan, de 4 degete lățime, ce 
se importă din Rusia, iar cele mai scumpe sunt purtate de boieri. Boierii de rangul întâi 
poartă în loc de astrahan, samur.” – iată cum descrie ținuta generală a valahilor Anton 
Maria del Chiaro.50

49 Apud Al Alexianu, Mode și veșminte din trecut, II, pp. 49-50. 
50 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 61.

Fig. 9. Tablou votiv, Biserica Filipeştii de Pădure, pronaos (detaliu)
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Boierii și jupânesele curții lui Brâncoveanu se îmbrăcau și ei în costume cu o tușă 
preponderent orientală, în care mai stăriuiau încă influențe europene, poloneze în 
principal și venețiene. Astfel boierii aceștia apar cu feregele din materiale scumpe cu 
spinare de samur (ce costau în epoca brâncovenească până la 1000 de taleri bucata), 
sau în conteșuri poloneze îmblănite și ele, foarte căutate de oamenii de la curte, așa 
cum ne lasă să înțelegem corespondența lui Radu Brâncoveanu, ce-și dorea unul la 
1703. Un alt fiu a lui Brâncoveanu, Stefan, cere și el surorilor sale să-i pregătească bas-
male cusute cu fir de aur, așa numite năfrămi cu sârmă, purtate în mână sau la brâu de 
ambele sexe, scumpe și costisitoare, dar se pare ingredient obligatoriu pentru un tânăr 
curtean, cu atât mai mult dorite de elita curții brâncovenești.51 

Numeroșii demnitari ai curții purtau și ei aceleași ținute somptuoase, ce traduceau 
rangul și poziția în ierarhia curții. Cea mai bună ilustrație sunt marile fresce de familie 
ale Cantacuzinilor, de la Hurezi, Brâncoveni, Filipești, Măgureni, în care neamurile 
domnului, cei mai înalți demnitari ai curții brâncovenești etalează veșminte scumpe și 
bijuterii de mare valoare. Deși aspectul general al portului evidențiază o notă orienta-
lă, anumite elemente din îmbrăcămintea marilor demnitari mai conservă elemente de 
sorginte europeană, conteșe poloneze, cizme de piele nemțești sau ungurești. Capul le 
este acoperit cu căciuli de blană scumpă sau mai ales de catifea, cu marginile îmblăni-
te, cu două coarne, un fel de replică la bicornul nemțesc. 

Atunci când sunt reprezentați cu capul descoperit, constatăm că dacă mai vechea 
generație a Cantacuzinilor (postelnicul Gh. Cantacuzino sau Danciul vornicul) purtau 
tradiționala barbă și părul în plete, noile generații de cantacuzini și brâncoveni poartă 
o frizură barocă, („capul pe jumătate ras” – după cum spune von Weismantell), de 
influență poloneză, maghiară sau austriacă, semn că această nouă generație din epoca 

51 Al. Alexianu, Mode și veșminte din trecut, II, p. 39.

Fig. 10. Familia Cantacuzino, biserica Mănăstirii Hurezi, 
peretele vestic al pronaosului (detaliu tablou votiv)
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lui Serban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu (care a participat la asediul Vienei), 
s-au aliniat repede în materie de frizură și nu numai, cu moda europeană a epocii.52 

Ceremoniile curţii

Așa cum o subliniază întreaga exegetică istoriografică, societatea de curte înseam-
nă înainte de toate, socializare, ba chiar ceremonial și teatralizare, într-un cuvânt, spec-
tacol. Ca atare, ceremoniile și o anume etichetă, chiar dacă nu conceptualizată în scris, 
(vezi mai târziu Condica de obiceiuri), ocupau un loc central în viața curții. Totul era 
teatralizat și pus în scenă pentru a oferi o „imagine”, o „poză”, o „reprezentare” a 
puterii și autorității princiare: încoronarea, împărțirea dreptății, primirea solilor stră-
ini, primirea oaspeților, intrările și ieșirile princiare, dar și acte de stare civilă, precum 
nunți, înmormântări, vânători, plimbări etc. etc. Toate erau menite să pună în valoare 
puterea, legitimitatea, autoritatea, magnificența prințului și a curții sale.

Sărbători religioase 

Așa cum se știe și cum s-a mai spus, sacrul a ocupat un loc central în viața societăți-
lor medievale și premoderne, pretutindeni în lumea europeană. Secolele vechiului re-
gim românesc sunt marcate de sacru, iar spiritual religios se manifestă în toate sferele 
vieții publice și private. Iar sacrul se traduce cel mai bine prin sărbătoare. Sărbătorile 
religioase erau tocmai ocazia manifestării sacrulul și a spiritului religios în raporturi 

52 Vezi frescele de la Hurez, Doicești, Brâncoveni, Mărgineni, Măgureni etc.

Fig. 11. Familia lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, 
tablou votiv din pronaosul bisericii mari a Mănăstirii Hurezi
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complexe, uneori complicate cu autoritatea politică, sacrul legitimând autoritatea prin-
ciară, prin puneri în scentă fastuoase, reglementate de bune secole de un canon religi-
os bizantin aproape înghețat. Sigur, sărbătorile religioase nu erau singurele momente 
în care dimensiunea sacrului investea politica, dar cum se poate cu ușurință constata, 
ele depășeau pe departe celelalte celebrări și ceremonii.

Sărbătorile calendarului religios marcau așadar viața curții domnești. Existau însă 
două momente esențiale ale anul liturgic, marcate de cele două momente forte ale 
creștinismului de sorginte bizantină: Nașterea Domnului, cu tot ciclul care urmează 
(Sf. Vasile –Anul Nou, și Botezul Domnului), și momentul pascal, marcat de crucifica-
rea, patimile și învierea Domnului.53

Sărbătorile care marcau Nașterea Domnului deschideau în fapt, un lung ciclu ce 
se încheia odată cu Botezul Domnului (Boboteaza), și erau marcate de bucuria și op-
timismul Nașterii, de venirea mântuitorului Mesia, și chiar dacă cu aceste ocazii se 
petreceau și evenimente laice și administrative (daruri făcute Domnului, reînoirea 
dregătoriilor, laice și ecleziastice, ospețe), dimensiunea religioasă domina de departe 
spiritul și ceremonialul acestor sărbători (slujba religioasă, sfințirea apei, stropirea cu 
agheazmă, stropirea cailor domnești, botezul copiilor orfani etc. etc.).

Seria momentelor simbolice creștine începeau cu slujba din ajunul Crăciunului, 
care se petrecea la curtea lui Brâncoveanu „după ritualul de la Constantinopol”, adică 
în maniera canonului bizantin. Slujba începea dimineața devreme și se încheia abia 
după prânz. Dar apogeul trăirii religioase a curții era atins în Ziua de Crăciun, când 
Domnul îmbrăcat în marea ținută de ceremonial simbolizând puterea și autoritatea 
supremă (cabanița împărătească, cuca, sabia împărătească și sceptrul) și însoțit de toți 
demnitarii și personalul curții, participa dis-de-dimineață (ora patru dimineața), la 
marea liturghie prilejuită de Nașterea Domnului, realizată în cea mai autentică tradiție 
bizantină, oficiată de mitropolitul țării și egumeni, iar deseori, de patriarhi ai răsări-
tului ortodox, aflați la curtea brâncovenească cu treburi sau invitați în mod special cu 
asemenea ocazii. 

Urma momentul anului nou, marcat mai degrabă de sărbătoarea Sf. Vasile, decât 
de începutul anului calendaristic, asupra căruia plutea încă o anume ambiguitate, de-
oarece după vechiul calendar, anul bisericesc începea la 1 septembrie, iar cel financiar 
la 1 august. Totuși, sub influență occidentală, sărbătoarea sf. Vasile începe să asume și 
semnificația începutului unui an nou, pe stil occidental.54 Cu toate acestea și ceremo-
niile legate de reînnoirea dregătoriilor, cu ospețe și jurăminte care reînoiau credința se 
desfășurau cu asistența oamenilor bisericii, cu slujbe și ceremonii religioase.

Sujba Bobotezei, cu sfințirea apei și sărbătoarea Iordanului încheia ciclul sărbăto-
rilor religioase de iarnă. La Bobotează, slujba se efectua în aer liber, în curtea dom-

53 Sorin Iftimi, Ceremoniile curții domnești la Crăciun, Anul Nou și Bobotează (secolele XVII-XIX), în 
Spectacolul public între tradiție și modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii, (co-
ord. C. Vintilă-Ghițulescu, Maria Pakucs Willcocks), București: ICR, 2007, pp. 43-46.

54 Sorin Iftimi, op.cit., p. 56.
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nească sau pe malul Dâmboviței, când se sfințeau apele și se celebra religios, Botezul 
Domnului. Slujba sfințirii apei cu ocazia Bobotezei se desfășura de regulă în curtea 
domnească, care da, la București spre malul Dâmboviței, sau uneori, chiar pe malul 
stâng al Dâmboviței, la locul numit Vadul Sacagiilor. Spectacolul slujbei sfințirii apei 
era unul grandios. Jupânesele marilor boieri cu roluri la curte au un loc special con-
struit, iar la ceremonie participau pe lângă domn și familia domnească, boierii și întreg 
personalul curții, ca și o mare mulțime de oameni, între care chiar și numeroși turci 
prezenți cu treburi la curtea valahă. 

„Aveai la ce să te uiți acolo – notează Ipolit Vâșinski, călugăr moscovit în drum 
spre locurile sfinte; era multă lume domnească adunată ca la război, și turcii de ase-
menea erau adunați. De-a lungul bisericii era pusă o masă lungă acoperită cu covoare 
scumpe; s-au adus două cruci și toate cele pentru sfințirea apei. Preasfințitul (Gerasim 
al Alexandriei) s-a îmbrăcat foarte bogat și ceilalți arhierei și tot soborul. Preasfințitul, 
sfințind apa s-a dus cu câtiva oameni la râu, fiindcă alăturea de curte curgea râul 
Dâmbovița; Patriarhul a cufundat crucea în râu și deodată toți purtătorii de arme au 
tras de câte trei ori și au dat și cu tunurile și tot felul de jocuri au fost, și focuri și clope-
tele au sunat. După aceea, preasființitul a botezat pe toți, și pe voievod și pe domniță 
(doamnă), și pe oameni. După botezul tuturor, al creștinilor și al turcilor s-a început 
slujba dumnezeiască; după slujba dumnezeiască a luat voievodul pe patriarh la sine și 
toată ziua a fost masă cu muzici...”55 

În alte dăți, ceremonia se desfășura în curtea domnească, chiar în fața bisericii 
domnești, în aer liber. Tronul principelui se afla la circa 20 de pași în fața altarului im-
provizat la intrarea în biserica curții. Era așezat pe o estradă în trei trepte, acoperită cu 
un material de postav roșu. In stânga principelui erau patru tronuri mai mici destinate 
beizadelelor brâncovenești, după care urma tronul mitropolitului, așezat cu o treaptă 
mai jos. La dreapta tronului pe o laviță lungă erau rânduiți marii dregători ai curții în 
ordinea poziției ocupate de fiecare. In fața domnului, pe o laviță similară erau rînduiți 
prelații țării și cei străini veniți din tot orientul ortodox. 

Şi cu această ocazie, erau exhibate la mare cinste și vedere de către toată adunarea, 
însemnele puterii domnești. Postelnicul mare îmbrăcat cu caftan de ceremonie ocupa 
loc lângă tronul domnului tinând în mână un baston lung de argint „în forma cârjei de 
pelerin”- ne spune del Chiaro, semn al poziției ocupate la curte, iar la dreapta, marele 
spătar ținea pe umăr la vedere, sabia domnească (simbolul de mare judecător, împărți-
tor al dreptății și deținător al puterii supreme), și pe mâna dreaptă o năframă brodată 
cu fir pe care principele punea cuca, (alt insemn al autorității), atunci când o lua de pe 
cap. 

Urma slujba mare de sfințire a apei, iar mitropolitul se deplasează la râu, însoțit de 
întreaga curte, unde se cânta slujba Iordanului. Intreaga adunare era apoi stropită cu 

55 Ieromonahul Ipolit Vâșinski, Călătoria prin Moldova și Tara Românească, în Călători străini, 
VIII, București, 1983, p. 250.
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aghiasmă, domnul săruta crucea, moment în care se slobozeau salve de tun, de puști și 
muschete, tobele, trâmbițele sunau, iar meterhaneaua domnească cânta și ea. Rând pe 
rând, doamna, beizadelele, arhiereii, dregătorii și toată adunarea urmau gestul dom-
nului, sărutând crucea, icoanele, și fiind stropiți cu agheasmă. 

Urma un alt moment deosebit, botezul cailor domnești, și o adevărată cavalcadă în 
frunte cu calul de investitură al domnului împodobit cu harnașament bătut în aur și 
pietre scumpe. Cavalcada este condusă de marele comis și era formată din fiii marilor 
boieri, călare pe caii domnești, alt prilej de etalare a grandorii vestimentare și a măies-
triei cavalerești. Odată încheiate toate aceste momente simbolice ale uneia dintre cele 
mai grandioase ceremonii, domnul și curtea se retrăgeau în spătărie pentru ospățul 
domnesc, care de regulă, urma ceremoniei religioase.56

Alte ceremonii religioase 

Sfințirea unor biserici și ctitorii era de asemenea prilej de a arăta public mărini-
mia domnului, darurile bogate făcute bisericilor din țară și locurilor sfinte din orient. 
Astfel sfințirea noii biserici a mănăstirii sf. Gheorghe din București s-a făcut în prezen-
ța patriarhului Alexandriei, Gherasim și al patriarhului Hrisant al Ierusalimului, ca și 
a unui mare număr de fețe bisericești din țară și din întreg orientul ortodox. 

„Insă măria sa vodă pentru ca să să facă mai mare parisie (fast) au socotit măria sa 
și așa i-au pohtit pre amândoi prea fericiții patriarși de au mers la frumoasa și minu-
nata mănăstire a lui Sfeti Gheorghe din București și au slujit sfânta liturghie amândoi 
patriarșii cu 4 arhierei, anume Clumis Udianul, Afxentie Sofianul, Axim Ierapoleos, 
Mitrofan Nisis și cu mulțime de popi și diaconi. Acolo era și domnul cu toată boieri-
mea și alt norod mult și adunare. Care frumusețe și parisie condeiul nu o poate arăta. 
Sfârșind sfânta liturghie, părintele patriarhul al Alexandrii au făcut cazanie foarte fru-
mosă. După aceia… domnul împreună cu patriarșii și cu arhiereii s-au suit în casele 
patrierșești unde s-au și ospătat, veselindu-se atât de minunata și frumoasa parisie ce 
au făcut…”57

Un oaspete străin, ieromonahul rus Ipolit Vâșinski, călător la Constantinopol și 
Ierusalim, prezent la ceremonie constată că domnul și întreaga curte participau la sluj-
ba sfințirii sfântului lăcaș într-o ținută vestimentară de un lux exorbitant. „Boierimea e 
îmbrăcată toată în aur, iar voievodul în samure aurii. Pe preasfinții (părinți) îmbrăcă-
mintea era din aur cu pietre scumpe și mărgăritar.”58 

Exista o veche obișnuință, la toate popoarele orientale și occidentale, anume acela 
de a face daruri cu orice ocazie, ca și la orice întâlnire sau contact, politic, social și chiar 
individual. (vezi Mauss, Eseu despre dar). Darurile facilitau socializarea și comunicarea 

56 Anton Maria Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, București: Basilica, 2012, pp. 91-93. Vezi și Sorin 
Iftimi, op.cit., pp. 66-69.

57 Rasul logofătul Greceanu, Istoria domniei..., pp. 166-167.
58 George Bezviconi, Călători ruși în Moldova și Muntenia, București, 1947, p. 84.



178

cu străinii, dar în cazul capetelor încoronate, a principilor, regilor și împăraților arătau 
munificența, bogăția și generozitatea, calități bine valorizate, deoarece aduceau nume 
bun și ofereau o mostră despre resursele țării și a principilor. Cu deosebire la popoa-
rele orientale, darurile aveau o puternică semnificație simbolică. Or, din acest punct 
de vedere, Brâncoveanu, a cărui bogăție și faimă au depășit hotarele țării ilustrează 
foarte bine o asemenea trăsătură de caracter. „Altân- bey” sau prințul aurului știa să-și 
cinstească oaspeții dar și pe cei care-l slujeau cu fidelitate și devotement. Iar sărbătorile 
religioase, erau tocmai bune prilejuri pentru ca această generozitate să se reverse asu-
pra oamenilor curții.

„Trebuie pomenit și despre darurile ce revarsă Principele cu ocazia Paștelui. Boierul 
capătă o blană de sobol, patru jumătate coți de postav și 10 coți de atlas. Străinii însăr-
cinați cu instrucția fiilor Domnitorului, sau secretarii acestuia, în loc de blană capătă 
postav, atlas și o sumă de bani: 25, 30, 40, până la 60 galbeni… Principesa dăruia in-
structorului copiilor săi o cămașă lungă până la pământ, după moda turcească, cusută 
cu flori de matasă albă, o pereche de indispensabili cu brâu colorat, și o basma de 
asemeni cu flori de matasă. Principesa Maria Brâncoveanu, soția fostului Domnitor 
Constantin Brâncoveanu decapitat acum trei ani la Constantinopol, obicinuia să în-
fășure în batistă un număr de galbeni ungurești de aur.... În special sunt foarte atenți 
valahii cu străinii, pe care nu-i uită când e vorba de daruri, și mai ales față de acei ce 
sunt în serviciul boierilor... străinii capătă de Paști de la boieri, un miel sau un ied viu, 
la toamnă un vas cu vin, și de Crăciun un porc viu, găini și vânat, așa că. străinul își 
strânge ușor un mic depozit, din care să trăiască fără mare cheltuială.”59

Ospeţele domnești

Chiar dacă religiosul prevala, aspectul ludic nu lipsea din ceremonial sărbători-
lor curții domnești. Ospețele la curte reprezentau cel mai bun prilej de socializare, de 
reafirmare a generozității teatralizate a domnului, și în egală măsură de afirmare sau 
reînoire a loialităților, dar și de comunicare și contacte diplomatice și culturale. Din 
acest punct de vedere ospețele curților domnești din țările române reprezintă momen-
te forte din viața prințului și a curții. 

Calendarul festiv al curții era marcat așa cum am văzut, de marile sărbători religi-
oase ale bisericii ortodoxe. De regulă, la curțile moldave și valahe în secolul al XVII-lea, 
domnul oferea curtenilor trei mari ospețe în cursul unui an: de Crăciun, de Bobotează 
și de Paști,60 la care se adaugă, bineînțeles, ospețe oferite cu diverse ocazii; primirea 
solilor sau a unor oaspeți deosebiți, botezuri, cununii etc. Del Chiaro, secretarul ita-
lian al domnului, ne introduce în mediul intim al societății de curte brancovenești cu 
ocazia unor asemenea sărbători. Constatăm că deja la sfârșitul secolului al XVII-lea și 
la începutul celui următor, ospețele erau puternic teatralizate, felurile de mâncare care 

59 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, pp. 71-72.
60 De la Croix, Relație despre Moldova și Valahia, în Călători străini, VII, p. 263.
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erau deosebit de numeroase – (Del Chiaro ne spune undeva că se serveau până la 60-
70 de feluri).61 Atrage atenția o noutate în materie de servitul mesei, anume că aceasta 
începuse în epoca lui Brâncoveanu a se servi europenește, (feluri de mâncare pe rând, 
după o asezonare specifică), iar cafeaua, dulcețurile și tutunul (delicatese recente în 
alimentația europenilor), erau déjà de un bun număr de ani, feluri nelipsite de la masa 
domnului. 

Mai mult chiar, sursele atestă faptul că în epoca lui Brâncoveanu se trece în servi-
tul mesei după un mai vechi obicei, ce îngrămădea pe masă toate felurile de mânca-
re, ajungându-se la munți de talgere și farfurii, la o manieră déjà modernă de a servi 
masa, adică la servirea fiecărui fel în parte, într-o ordine care a devenit specifică lumii 
moderne.

„Este un foarte vechi obicei ca la banchetele solemne de la Curte, ca și la nunțile 
boierești, să nu se ridice farfuriile de pe masă, când se schimbau felurile de mâncare, 
ci se puneau una peste alta, cât era masa de lungă, încât se făcea un edificiu de farfurii 
foarte înalt, că boierii comeseni, chiar stând în picioare nu se puteau vedea. Dar acest 
obicei a fost părăsit în vremea mea, pentru a înlătura orice neplăceri. Am observat cu mare 
înălțare a sufletului, că nu era zi în care domnul să nu trimită de la masa sa vreun fel 
de mâncare celor cărora le voia binele și mai ales străinilor care, pe lângă aceasta, mai 
primeau și altele de la alți boieri, precum și câteva sticle de vin bun.»62 

Un ospăţ de Bobotează la curtea lui C. Brâncoveanu …

Dar mesele bogate și ospețele lungi, excesiv de lungi pentru sensibilitatea noastră 
modernă, nu erau ocazionate doar de prezența unor oaspeți străini. Dimpotrivă, anul 
liturgic și cel festiv românesc, era marcat de asemenea momente în calendarul creștin 
ortodox. Boboteaza, spre exemplu, plasată chiar la începutul anului calendaristic (în-
tr-o epocă în care revelionul – sărbătoare laică prin excelență, nu intrase încă în obicei, 
și când anul nou creștin pe stil vechi se marca în septembrie), semnifica pentru o socie-
tate eminamente creștină, ca cea de la noi, botezul Domnului, dar era în egală măsură, 
momentul reînnoirii slujbelor și demnităților politice și administrative. Or, din acest 
punct de vedere, sărbătoarea Bobotezii avea o încărcătură aparte pentru toți oamenii 
curții, de la cei mici la cei mai mari, fiecare sperând să avanseze în rang sau să-și păs-
treze cel puțin poziția câștigată în sistemului politic și simbolic și în ierarhia curții. 

Ospețele festive, prilejite de botezul Domnului erau în egală măsură ocazii de a re-
afirma, uneori ambiguu și simbolic, fidelități față de împăratul creștin (Habsburg), dar 
lăsând să plutească o ambiguitate și cu privire la realațiile cu împăratul de la Stambul. 
«... domnul Constantin Brâncoveanu obișnuia să bea în cinstea maiestății sale împăra-
tul, fără a rosti acest lucru deschis, dar se dădeau obișnuitele salve de tunuri și mus-
chete...”. 

61 Vezi Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, București: Editura Eminescu, 1981, p. 319.
62 Del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, p. 75.



180

Loisirul, distracția, voia bună, ocupa și ea un loc semnificativ în viața curții cu oca-
zia acestor sărbători. „In aceiași zi (la ospățul bobotezii) se mai obișnuiește a se face și 
o altă ceremonie foarte curioasă, care aduce multă veselie nu numai domnului, ci și 
comesenilor lui. Pentru închiderea ospățului este adusă o plăcintă mare în care au fost 
băgați cu meșteșug, în diferite locuri 50 de ughi (monede de aur) sau țechini și încă și 
diferite bilete, asemănătoare cu cele de la loto, având scrise pe ele câteva cuvinte ară-
tând semn bun sau semn rău în acea zi de început de an. Si astfel când domnul împarte 
plăcinta, unuia îi cade vreun ban de aur, altuia vreun bilet al cărui cuprins trebuie să 
fie citit cu glas tare de boierul căruia i-a căzut din întâmplare, ca de pildă: beție, îngâm-
fare, prefăcătorie sau fățărnicie, pretenții la tron etc., si aceasta îi înveselește nespus pe toți, 
cu atât mai mult cu cât domnul se folosește de acest prilej pentru a spune vreo vorbă 
de duh ca să sporească veselia. După ce s-au sfârșit închinările solemne și salvele de 
tun și muschete, soldații pleacă...».63 

Marile ospeți festive erau obligatoriu însoțite de o ambianță muzicală. La ocazia în-
chinărilor, a toasturilor și a sănătăților, se da cu tunurile de ceremonie, făcându-se un 
zgomot asurzitor, slujitorii și seimenii curții descărcau muschetele, iar în interior, un 
taraf de țigani cânta muzică românească, iar tubulhanaua (muzica turcească compusă 
de tobe, țimbale și alte instrumente ce scoteau sunete stridente) intrețineau un fond 
musical deosebit de animat.

… Și un ospăţ de Paști 

Sub un domn ca și Constantin Brâncoveanu, ospețele erau numeroae, iar mesele 
îmbelșugate și lungi, deoarece simbolic acestea arătau opulența și puterea domnului. 
La curțile brâncovenești, marile sărbători religioase erau celebrate cu cea mai mare 
pompă. 

Așa cum se cunoaște, sărbătoarea Paștilor reprezintă cea mai importantă și plină de 
semnificații pentru creștini. Patimile, moartea și învierea domnului Isus Hristos au re-
prezentat pentru principii creștini, cu deosebire pentru C. Brâncoveanu, momente de 
adâncă pioșenie creștină, dar și ocazie de afirmare a magnificenței unui prinț, a cărui 
faimă depășise hotarele țării sale. 

Cu deosebire, ceremonia religioasă a Paștelui era urmată “de un mare ospăț pe 
care domnul îl dă pentru căpeteniile clerului și ale boierimii. Se servește pește pentru 
clerul alcătuit din călugări, iar celorlalți, carne de tot felul. Sunt trei mese: una mică, pe 
o estradă, sub un baldachin, pentru domn – care mânâncă singur, și două foarte lungi 
așezate la dreapta și la stânga acesteia, una pentru mitropolit și cler, iar cealaltă pen-
tru dregători și pentru boieri. Mitropolitul binecuvântează masa. In timpul prânzului, 
domnul trimite farfurii încărcate cu cele mai bune mâncăruri acelora pe care vrea să-i 
cinstească și golește în sănătatea doamnei un pahar de vin stând în picioare, și cu ca-
pul descoperit. La sfârșitul prânzului, după ce se ridică mesele, toți boierii merg doi 

63 Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 75.
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câte doi la picioarele domnului ca să golească un pahar de vin roșu, stând în genunchi 
și cu capul descoperit... prânzul de Paști este însoțit de daruri de caftane, de satin și 
de stofă – mitropolitului și celor opt boieri de frunte, și două – de satin și de stofă – la 
fiecare dintre ceilalți, cu care ei se retrag, copleșiți de dărnicia domnului lor, care apoi 
intră în palatul său pentru a petrece cu doamna, cu familia sa și cu dregătorii de frun-
te, cărora le dă caftane de brocart de aur.”64 

Așa cum se poate constata cu ușurință, ospățul nu-i deloc gratuit, gesturile și întrea-
ga scenografie având darul de a reînoii relațiile de fidelitate și legătura dintre domn și 
supușii săi. Urările și închinările făcute de boieri, reîntăresc credința față de principe, 
iar darurile bogate au darul de a pecetlui această legătură. Deși sursele interne nu sunt 
foarte generoase cu privire la marile ospețe domnești, prețiosul martor care a fost itali-
anul Del Chiaro, oferă amănunte esențiale pentru un asemenea ospăț oferit curtenilor 
cu ocazia Pastelui. Masa se desfășoară după o scenografie care are și ea rolul de a sta-
bili clar iararhiile și locul fiecăruia în cadrul curții. Aperitivele sub formă de „vutcă” și 
dulceața sunt o combinație sui-generis între obiceiuri poloneze și rusești (votca) și cele 
turcești (dulceața). Sunt de remarcat și regulile de igienă observate la masă.

„Găsesc util să descriu masa oferită boierilor, de Paști, de către domni, după care 
cetitorul va putea deduce despre cheltuelile celorlalte festivități de la Curte. După 
slujba religioasă, la ora mesei, trâmbițașii dau semnalul, și se aduc în sala cea mare 
mâncărurile. Boierii de primul rang, împreună cu Domnitorul, sunt serviți într-o odaie 
vecină cu vutcă și dulceață, după care își spală, în ordine, mânile, își dezbracă haine-
le care rămân prinse la gît numai în copcă, cu mânicile atârnate la spate, după care, 
prânzul este anunțat. În frunte cu Principele se îndreaptă toți spre sala de mâncare, 
își ocupă locurile, după demnitatea fiecăruia, afară de cei ce stau în picioare la spatele 
Principelui pentru a-l servi. De se întâmplă un Patriarh la masă (cum a fost cazul pe 
timpul meu, cu cel din Ierusalim. sau Alexandria), acesta ocupă capul mesei, la dreap-
ta Principelui. În lipsa Patriarhului, Mitropolitului Valahiei ocupă un fotoliu cu spătar, 
lângă Domnitor, în capul, mesei. Urmează apoi marii dregători, după rang, unul în fața 
altuia, în ordinea următoare: Banul, care e prima demnitate după Domnitor și guver-
nează aproape jumătate din țară, făcînd și judecățile. Vornicul, adică primul judecător. 
Logofătul, primul ministru. Spătarul, comandant al cavaleriei. La banchete Spătarul 
stă în picioare, ținând sabia și cuca domnească. În atare ocaziune, el ca și ceilalți boieri 
cari servesc în astfel de zile, poartă caftane. Demnitatea spătăriei se oferă fratelui dom-
nitorului sau, în lipsa acestuia, celei mai apropiate rude. Vistiernicul, Ministrul de fi-
nanțe. Clucerul, comisarul proviziilor. Postelnicul, Mareșalul curții stă și el în picioare, 
gata a da ordine în curte. Paharnicul, care toarnă vin domnitorului. Stolnicul, care ser-
vește bucate domnitorului. Comisul, supraveghetorul grajdurilor domnești. Slugerul, 
însărcinat cu aprovizionarea armatei și a Curții cu carne. Medelnicerul, servește prin-
cipelui ligheanul pentru spălat mâinile. Serdarul, comandant de cavalerie. Pitarul, care 

64 De la Croix, „Relație despre Moldova și Valahia”, în Călători străini, VII, pp. 267-268.
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are grija rădvanelor Curții. Camarașul de ocne, inspector general peste minele de sare. 
Aga, general de infanterie, stă-n picioare gata a da ordine miliției și Armașul, coman-
dantul dorobanților și a zbirilor. 

Boierii însărcinați a servi pe domnitor, după un ceas de serviciu la masă care du-
rează 5-6 ore, se retrag în altă odaie, unde la rândul lor sunt serviți cu aceleași onoruri 
și cu aceleași bucate, și se reîntorc la masa domnitorului, când încep toasturile însoțite 
mereu de sloboziri de tunuri.

În apartamentul doamnei are loc aceiași masă, cu aceiași orânduială, cu jupănesele 
care ocupă locurile, sau servesc ca și respectivii lor bărbați, îndată ce domnitorul își 
ocupă locul la masă, orchestra compusă din trâmbițe și tobe, cântă în curte, până ce 
principele rădică primul toast, ascultat în picioare de toți; afară de mitropolit, care de 
obicei închină înaintea domnitorului, în sănătatea, acestuia. 

Închinările și sănătățile ocupă un loc semnificativ, deoarece prin aceste urări însoți-
te de golitul paharelor de vin, se reafirmă loialitățile.

Principele bea în sănătatea fiecărui boier în parte, și toasturile continuă trei ore în 
șir. Paharnicul toarnă din nou câte un pahar domnitorului și mitropolitului, care ros-
tește următoarea rugăciune, ascultată în picioare: În onoarea și slava lui Dumnezeu, 
care prin mila sa am ajuns sănătoși această sfântă zi, ne rugam să ajungem la anul, 
aceiași zi sfântâ, cu sănătate și pace.”

Şi pentru a da o și mai puternică semnificație acestor gesturi, ambianța sonoră a 
curții este una specifică. Se dă cu tunurile, flintele și muschetele fac un zgomot asurzi-
tor, după idea că zgomotele și pocniturile puternice alungă spiritele rele, iar cele mai 
felurile instrumente, locale sau orientale contribuie și ele la zgomotul asurzitor ce sem-
nalează întregii așezări că principele și curtea petrece.

„Se slobod cele 12 tunuri întovărășite de salve de puști, care în timpul lui Constantin 
Brâncoveann, erau în număr de 2000 și mai bine. După salve, se pornesc muzicele, adi-
că trâmbițile, tobele, țimbalele, flautele etc. iar înăuntru cântă muzica bisericească. Se 
dă poruncă și celei țigănești cu vioară și cobză, și se cântă și din gură, după dorința 
principelui.”

Nu sunt uitați, după cercumstanțe nici suveranii, (Impăratul), termen plin de ambi-
guități, deoarece fiecare înțelege ce vrea, dar aparențele sunt astfel salvate.

„Al doilea toast e pentru Împărat, (termin echivoc, cu care turcii înțeleg pe Sultan, 
iar domnitorul pe împăratul creștin) e urmat iarăși de tunuri, salve și muzici. Al treilea 
toast, e cel ridicat de patriarh pentru domnitor, apoi pentru boierii țării etc.”

Este scenografia tipică a unui mare ospăț oferit de prinț oaspeților și curții, cu ma-
rile ocazii. Evident pentru marele public și pentru gură-cască nu lipsesc distracțiile 
populare, cu saltimbanci și pelhivani.

„Acest banchet se repetă la zile mari, cu mica deosebire că la 1 Ianuarie, de Sf. 
Vasile, dacă strănută un boier, i se oferă repede un pahar cu vin, iar domnitorul îi 
dăruiește postav și atlas pentru haine, iar dacă domnitorul strănută, visteria îi oferă 
brocard aurit pentru haină. Ca desert, se servește plăcintă, în care sunt băgați băni și 
bilete cu conținut amuzant. Fiecare boier e dator să cetească tare conținutul foii sale 
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de plăcintă și se nimeresc cuvintele: beție, îngâmfare, fățărnicie, râvnitor de domnie, 
la care domnitorul adăogă câte un cuvânt de duh care stârnia entuziasmul comeseni-
lor. Aceiaș masă cu aceleași amuzamente e în, apartamentul doamnei, cu jupânesele 
pomenite.” 

Odată terminate toasturile și salvele, armata pleacă spre căzărmi, fiecare companie 
cu steagul ei. 

Durata unui asemenea ospăț era uneori și de 10-12 ore, fapt surprinzător pentru 
noi modernii, dar obișnuit pentru o societate, care avea o altă reprezentare a timpului. 
Se cuvine remarcat odată în plus, perfecta sincronizare a gustului, care combina rețete 
și feluri orientale cu altele occidentale, ca și cantitățile imense de mâncăruri și băuturi 
consumate cu asemenea ocazii.

„Masa însă urmează tot mai aprinsă de vinurile cele mai bune, și licherurile, care, 
la mesele lui Constantin Brîncoveanu erau din cele mai alese din Europa. Mâncărurile 
erau gustoase și preparate după bucătăria franceză, nemțească și italiană.”65

Prezenţa femeilor la curtea brâncovenească

Ceea ce deosebea societatea românească a vremii de cea occidentală era separația 
sexelor. Deși unele doamne au jucat roluri importante în viața țărilor noastre în evul 
mediu și la începutul timpurilor moderne (doamna Chiajna, Elisabeta Movilă etc), 
în societatea românească premodernă se constată o puternică segregare a sexelor.66 
Faptul se datorează moștenirii tradiției bizantine, unde condiția feminină este altfel 
valorizată decât în cea occidentală, și unde ea era caracterizată de moravurile fruste. 
Pe de altă parte proximitatea turcilor și a islamului, (unde condiția feminină avea un 
statut subordonat), femeile de orice rang, rămânând claustrate în spațiul privat, și ra-
porturile tot mai strânse cu aceștia, n-au făcut decât să consolideze vechile convingeri, 
fapt care a condus la o întârziere a emancipării condiției feminine în acest spațiu. Ca 
atare, chiar și la curtea domnească, această segregare sexuală era cu sfințenie respec-
tată sub ultimii domni pământeni de dinaintea fanarioților. Ce se poate constata la o 
privire mai atentă este faptul că doamnele și prezențele feminine în general, participau 
la viața curții doar atunci când aveam de-a face cu activități domestice (slujbe și săr-
bători religioase, evenimente de stare civilă – nunți botezuri, logodne, înmormântări 
etc.), dar nu sunt prezente în nici un caz în situațiile în care se face politica țării și se 
iau decizii în materie de politică internă sau externă. Cu atât mai puțin sunt prezente 

65 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, pp. 71-74. Pentru varietatea felurilor de mâncare 
oferite mesenilor în epoca lui Brâncoveanu ne o feră o bună idee rețetele cuprinsă în cea 
mai veche carte de bucare c unoscută până astăzi în cultura culinară românească. O lume 
într-o carte de bucate, ediție de Ioana Constantinescu, cu un cuvânt înainte de Matei Cazacu, 
București: ICR, 2003.

66 Nicolae Iorga, Doamnele române, în Istoria românilor în chipuri și icoane, București: Humanitas, 
2012, pp. 66-87; Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, Iași: Polirom, 2003, pp. 
407-426.
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femeiile în viața curții atunci când avem a face cu prezența unor oaspeți străini, cu de-
osebire turci aflați în exercițiul funcțiunii lor politice și administrative.67 

Aceasta nu înseamnă că doamnele trăiau într-o claustrare perpetuă la curte sau în 
familiile marilor boieri. Dimpotrivă, aveau și ele o viață socială, și uneori jucau chiar și 
roluri publice.68

Semnificativ din acest punct de vedere este atmosfera care domnea la masa doam-
nei Maria Brâncoveanu. La masa doamnei bucătăria autohtonă era la concurență cu 
cele mai renumite bucătării europene. Bucătari francezi, nemți, italieni se întreceau la 
curțile de la București și Iași și în cele mai înalte case boierești. Doamnele au fost, pro-
babil prin chiar condiția și statutul lor, cele care s-au aflat, datorită cochetăriei femi-
nine, în avangarda europenizării și occidentalizării modelor și moravurilor. In sensul 
în care ele nu erau obligate să intre în contact direct cu mediul curții otomane sau cu 
trimișii acesteia, puteau purta fără pericol, elemente vestimentare, haine, rochii, pălă-
rii, bijuterii și alte ingrediente de modă, aduse mai întâi din Polonia și Italia, apoi din 
Franța și Austria etc. «Aceleași ceremonii se petrec și la masa doamnei, unde cum am 
mai spus, se află soțiile boierilor comeseni ai domnului. Masa urmează cu tot mai mare 
veselie, sporită mereu de belșugul vinurilor celor mai bune, între care, în timpul dom-
nului C. Brâncoveanu se serveau din belșug cele mai alese băuturi pe care le produce 
întreaga Europă. Mâncărurile sunt foarte multe și bine gătite după moda nemțească, 
franțuzească sau italienească”.69 

În afara marilor momente festive, în ce privește regulile vieții de curte, Dimitrie 
Cantemir ne spune următoarele despre masa domnului. Prânzul se face cu oarecare 
ceremonie și este deschis unor membrii ai curții domneși, mari sfentici sau căpetenii 
ale armatei. «In zilele în care nu are loc vreo solemnitate, domnitorului i se așterne 
prânzul mai mult în odaia cea mică, dar nu rareori totuși în sala cea mare sau în odaia 
femeilor. La masă stau totdeauna împreună cu el doi mari boieri, tot atâția de rang 
mai mic, mai mari ai oștenilor, căpitani, ba câteodată oșteni bătrâni, în măsura în care 
rămâne loc.»70

Cina, dimpotrivă, este o reuniune de familie, în cadrul intim, iar curtenii sunt in-
vitați doar prin excepție. «La cină nu poate lua nimeni parte decât dacă e înrudit cu 
domnul sau dacă se bucură de o anumită favoare în fața lui, având trecere fie prin 
lingușeli de curte, fie prin conversație plăcută.»71 

Doamna ia prânzul uneori împreună cu domnul, alteori singură în compania pro-
priei sale curți. «Soția domnului uneori prânzește alături de soțul ei, alteori poruncește 

67 Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, Iași: Polirom, 2003, pp. 397-404; 407-426; 
471-487.

68 Vezi, Nicolae Iorga, Doamnele române, în Istoria românilor în chipuri și icoane, București: 
Humanitas, 2012, pp. 66-87; Femeile în viața neamului nostru, Vălenii de Munte, 1911.

69 Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 75.
70 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 231.
71 Ibidem.



185

să i se pregătească o masă anume în odaia femeilor, și acolo are ca slujitori pe cămă-
rași, medelniceri și pe cupar, și fete alese dintre ficele nobililor și boierilor».72

Prezenţa străinilor

Așa cum o subliniază toți exegeții problemei, un ingredient indispensabil al socie-
tății de curte îl constitue prezența „stăinilor”. Atestarea prezenței acestora ni-i prezintă 
în tot felul de ipostaze, de la cei cu rezidență de durată, și cu rosturi clare la curte (vezi 
cazul italianului Anton Maria del Chiaro Fiorentino), ce a locuit la curtea Valahiei în 
a doua jumătate a domniei lui C. Brâncoveanu, sau a contelui Bartolomeo Ferratti, 
medic domnesc), apoi la cei cu roluri de ambasadori, trimiși speciali, medici, uneori 
spioni chiar, militari sau aventurieri, sau și una și alta etc., la alții cu treceri ocazionale 
etc. Del Chiaro ne spune că alături de el se aflau la curtea lui Brâncoveanu patru-cinci 
secretari străini, cu roluri clar stabilite (secretari sau profesori domnești), care își păs-
traseră ținuta occidentală, deosebindu-se și evidențiindu-se astfel în peisajul cumva 
oriental al curții. 

„Cu toate acestea, patru sau cinci dintre noi, străini care aveam atunci slujbă la 
Curtea domnului, măcar că ne îmbrăcam după portul românesc, purtam perucă și pă-
lărie, cravată și baston de bambus”.73 Dar la curtea lui Brâncoveanu a sejurnat pentru o 
perioadă destul de lungă, contele napolitan Bartolomeo Ferrati, care apoi s-a căsătorit 
în Transilvania, cu o contesă din familia Kalnoki, Agnes Kolnaki. Acesta a avut un rol 
de medic dar și de diplomat, făcând numeroase servicii imperialilor din Transilvania.74 

Italienii peninsulari sau balcanici italienizați dau cel mai consistent pluton la noi ca 
și aiurea în Europa. Prezența lor poate fi considerată foarte bine un marker al unei so-
cietăți de curte, deoarece, ei sunt cei care au răspândit la toate curțile europene, mode-
le și moravurile micilor, dar avangardistelor curți italiene.75 Prezențele europene apoi, 
devin tot mai numeroase datorită dinamicii fără precedent a zonei, legată de instalarea 
imperialilor în Transilvania, de prezența suedezilor la Tighina, de campania rușilor de 
la Prut. Soli, spioni, militari, diplomați, misionari vin și pleacă, marcând cu prezența 
lor dinamica și relațiile curții brâncovenești.

Se cuvine remarcat faptul că în această epocă acoperită de domnia lui C. 
Brâncoveanu, datorită unei dinamici speciale a sud-estului european, avem a face cu 
prezențe stăine orientale și occidentale, semnificative. Oaspeții orientali erau mereu 
prezenți la curtea Valahiei. Au existat sub Brâncoveanu ierarhi orientali în căutare 

72 Ibidem, pp. 231-232.
73 Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 61. 
74 Vezi Călători străini, VIII, pp. 398-400; vezi mai nou Susana Andea, Medicul domnesc 

Bartolomeo Ferrati și epoca sa, Cluj-Napoca, 2005.
75 Vezi și cartea profesorului italian despre italieni în Europa, Mario Ruffini, „L’influsso itali-

ano in Valachia nell’epoca di Costantino vodă Brâncoveanu (1688-1714)”, în Acta Historica, 
Munchen, XI, (1974), pp. 203-214.
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de milostenie și sprijin, (Hrisant Notara, Gherasim, patriarhul Alexandriei), unii în 
scaun, alții depuși, care animau viața curții și dezbaterile teologice și politice, legate 
de confruntările de pe eșicherul politicii Europei centrale și de sud est (contarefor-
mă catolică, ortodoxie pravoslavnică etc). La fel de consistentă este prezența grecilor 
din Fanar, unii deja împământeniți sau pe cale de a deveni pământeni, alții de pro-
veniență recentă, veniți cu negustorii sau cu afaceri politice. Ca să nu mai vorbim de 
profesorii Academiei domnești, Ion Avramie, ce era și predicatorul curții domnești, 
Teofil Coridaleu, Ieremia Cacavela, profesori la Academia domnească, dar și sfetnici 
în diverse materii, de la politică la descifrarera semnelor vremii etc etc. Avem apoi, 
prezența unor italieni peninsulari, veniți aici ca militari în corpurile de gardă ale dom-
nului, ca medici (vezi doctorul Iacob Pylarino), sau ca secretari și scriitori (Antonio del 
Chiaro), ca să nu mai vorbim de misionari, aventurieri sau spioni (Nicola da Porta),76 
diplomați sau simpli bucătari și grădinari, pe care sursele de epocă ni-i atestă ca pre-
zenți la București și Târgoviște. Sunt însă și prezențe cu adevătat notabile, care au lăsat 
urme adânci, ale trecerii lor pe la curțile Valahiei sub C. Brâncoveanu.

Un lord englez la curtea lui Brâncoveanu (1702)

Lordul englez William Paget, ce deținea calitatea de ambasador al Angliei la Înalta 
Poartă, și care a avut un important rol în tratativele și în încheierea cu bune rezultate 
a păcii de la Carloviț (1699), a fost una din aceste prezențe de excepție la curtea lui 
Brâncoveanu. In cordiale relații cu principii români ai vremii, în mod special cu vodă 
Brâncoveanu, – cu care a întreținut de altfel o corespondență, lordul Paget i-a făcut 
domnului onoarea de a-l vizita, cu ocazia drumului de întoarcere din misiunea diplo-
matică la Poartă, care s-a derulat pe parcurul unui întreg deceniu.77 

Așadar, ambasadorul regelui Angliei la Înalta Poartă, a trecut prin Tara 
Românească, însoțit de o importantă suită, la 1702. Lordul este primit de principele 
Brâncoveanu la curtea sa din București cu toate onorurile unui ambasador de un ase-
menea rang. 

Radu Greceanu, cronicarul oficial al domniei ne oferă o serie de date interesan-
te despre desfășurarea evenimentelor. La intrarea în țară după ce trecuse Dunărea la 
Turtucaia, suita ambasadorului este întâmpinată de către doi dintre cei mai impor-
tanți boieri ai țării, Toma Cantacuzino, mare slujer, nepotul domnului, și Pătrașcu 
Brezoianu, mare șătrar.78 Primul conac îl petrece solia la Popeștii, moșia lui Hrizea 
vistiernicul, unde ambasadorul este întâmpinat de cei doi fii mai mari ai domnului, ca 

76 Călători străini, VIII, pp. 139-141.
77 Andrei Pippidi, „Un episod al relaţiilor româno-engleze. Corespondenţs dintre C. 

Brâncoveanu şi lordul Paget”, în Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, (coord.), 
Constantin Brâncoveanu, București: Editura Academiei, 1989, pp. 139-155.

78 Radu logofărul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voevod (1688-
1714), București, 1970, p. 137.
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și de alți trei mari boieri valahi, Mihai Cantacuzino, mare spătar, Serban Cantacuzino, 
mare paharnic, și Radu Izvoranu, mare stolnic «cu toată călărimea și cu carâta măriei 
sale.»79 La 24 aprilie 1702, mărturisește reverendul Edmund Chishull, aflat în suita lor-
dului «cam pe la orele 7 dimineața, excelența sa a pornit și s-a pregătit pentru intrarea 
sa în București, care este la o depărtare de vreo oră și jumătate de Popești. Nu departe 
de conac i-a ieșit înainte o caretă bogată, trimisă din partea domnului Tării Românești; 
a fost salutat de cei doi fii mai mari ai acestuia și escortat de o gardă de vreo 500 de 
oameni.»80 

Astfel însoțit, ambasadorul și suita intră în jurul orelor 9, în capitală «cu mult și 
frumos și mare alai până la casele măriei sale.»81 Este condus la reședința domnului, 
un palat nou construit de vodă ca reședință privată, pe malul drept al Dâmboviței, 
neocupat de nimeni în acel moment, unde solul primește o primă vizită a domnului, 
acesta venind călare prin grădină, spre a spune bun venit înaltului oaspete. 

A doua zi, ambasadorul este primit la curte, în audiență oficială. «A doua zi, sâm-
bătă, poruncind măriia sa vodă de s-au împodobit toți, trimis-au pe ginerele său, 
Radul beizade, feciorul lui Iliaș vodă, cu carâta cea mai frumoasă, împreună și cu alte 
trei carâte pentru boiarii lui să fie, și cu mulțime de pedestrime la sol, de l-au adus la 
curte.» In drum spre reședința domnului, ambasadorul și suita sa trec prin anticame-
rele palatului domnesc, salutând «curtea» măreață a domnului. 

«Care după ce au sosit la scară, iară acolo era iarăși amândoi coconii mării sale de 
l-au primiit și până sus în foișor, aducându-l pre scara cea mare. Intrând deci în divan, 
era în foarte bună tocmeală orânduiți, toată căpitănimea, ceaușii, i stegarii slujitorești. 
După aceea, mai înlăuntru intrând în spătărie, era toată boierimea țării, pusă în orân-
duiala lor. Si așa, deci și în spătăria cu stele unde zic, intrând, îndată au dat patru 
tunuri care mai înainte era gătite.»82 Așadar curtea se înșira în ordinea precăderii în 
anticamerele palatului (căpitănimea, ceușii i stegarii slujitorești), apoi în spătărie, ma-
rea boierime a țării, fiecare după ranguul său.

Cât despre domn, acesta «l-a primit în capul scărilor și l-a întreținut mai întâi vreo 
oră și jumătate stând de vorbă cu el, după care excelența sa a fost condusă în sala de 
mâncare, unde era întinsă o masă lungă și bogat încărcată, la care s-a așezat la cină 
domnul și excelența sa, la dreapta lui. De partea cealaltă a excelenței sale cei doi fii mai 
mari ai domnului, ginerele său împreună cu ceilalți boieri ai curții. De cealaltă parte 
a domnului ședeau în ordinea cuvenită membrii suitei ambasadorului împreună cu 
mehmendarul nostru, contele Toma (Cantacuzino) și alții. Masa s-a prelungit mai bine 
de șapte ore, în care timp au urmat multe rânduri de bucate deosebite constând din 
mâncăruri alese și scumpe, cu belșug de vinuri minunate și cu închinarea ceremoni-

79 Ibidem, p. 138.
80 Edmund Chishull, în Călători străini, VIII, p. 197.
81 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 138.
82 Ibidem, p. 138.
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oasă a multor sănătăți, mai întâi pentru sultan, împăratul Germaniei și regina Angliei, 
toate pe rând însoțite de salve trase de soldățimea din curtea alăturată.»83 

Oaspeții englezi sunt obligați să recunoască că se aflau la masa unui prinț creștin, 
cu moravuri civilizate, cu gusturi europene, cu nimic mai prejos decât alți principi din 
Europa. «Aici am fost martorii unor dovezi neobișnuite de curtenie, ospitalitate și pur-
tare amabilă din partea boierimii românești, dar îndeosebi din partea domnului însuși, 
care a băut în sănătatea și norocul fiecăruia dintre străinii de la masă. La încheierea 
recepției a îmbrăcat excelența sa un contăș lung de mătase făcut după moda din Tara 
Românească și căptușit cu o blană de samur foarte frumoasă, după care excelența sa și 
toată suita s-au întors la locul lor de găzduire.»84

Se pare că în ciuda multor pahare care au fost închinate, bucatele alese și vinul bun 
a plăcut oaspeților englezi, deoarece, ne spune Radu Greceanu «pentru sănătăți închi-
nând și de veselie mare s-au și îmbătat atâta el, cât și boiarii lui (măcar că de nime n-au 
fost siliți).»85 Apoi, a doua zi, solia este petrecută cu mare alai, până la ieșirea din oraș, 
iar o escortă îi conduce până la Rucăr, de unde suita trece la Brașov, în Transilvania.

Nunţile brâncovenești: politică, fast și spectacol

Cu o familie deosebit de numeroasă, 4 băieți și 7 fete, Constantin vodă Brâncoveanu, 
a avut în vedere și o politică de alianțe matrimoniale, care să-i consolideze statutul în-
tr-un climat politic complex, în care marile plăci tectonice începeau să se miște într-un 
ritm greu de prevăzut. Politica matrimonială a domnului a urmărit consolidarea sta-
tutului în întreg spațiul românesc, de aceia au fost privilegiate alianțele matrimoniale 
cu Moldova, Brâncoveanu exercitând un adevărat patronaj politic asupra principatu-
lui vecin, inclusiv prin politica matrimonială pe care a dus-o. Nu era lipsit de interes 
controlul și relații puternice cu mediul fanariot de la Constantinopol, unde se făceau și 
desfăceau ițele politicii românești, și unde relații de rudenie puternice asigurau cumva 
stabilitatea politică și funcționau ca o poliță de asigurare în plus dinspre partea puterii 
otomane.

Același Anton Maria del Chiaro, martor ocular și participant la unele dintre nunțile 
brâncovenești se dovedește a fi un izvor de primă mână, cu privire la ceremonia nun-
ților princiare brâncovenești, izvor, din păcate, deseori neglijat de istorici, în orce caz, 
prea puțin folosit. El ne introduce în mecanismul ceremoniei matrimoniale la nivelul 
aulic, cu o serie de observații deosebit de intersante. Astfel, ca peste tot în Europa vre-
mii, până la o epocă târzie, căsătoria tinerilor și tinerelor din familii princiare sau aris-
tocratice era o chestiune de stategie a familiei și nicidecum o alegere a tinerilor. Prin 
căsătorie, se urmărea sporirea prestigiului simbolic și în egală măsură a patrimoniului 
material, astfel că odată cu persoana mirelui și miresei, conta prestigiul și statutul nu-

83 Edmund Chishull, în Călători străini, VIII, p. 197.
84 Ibidem, VIII, pp. 197-198.
85 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 139.
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melui precum și valoarea dotei. Cu atât mai mult, cu cât, principele Brâncoveanu a 
urmat o politică matrimonială ce urmărea creșterea prestigiului. 

Este interesant de constatat că mariajele fetelor și băieților din familia Brâncoveanu 
au avut în vedere căsătorii cu parteneri din familii princiare sau boierești cu statut si-
milar cu condiția lor de beizadele și domnițe. Ca atare, nunțile brâncovenești sunt alte 
momente ale societății festive, pline de puternice încărcături simbolice, în care con-
curează politica, fastul și grandoarea gesturilor, strălucirea ținutelor, grandilocvența 
alaiurilor, și dărnicia familiilor.86

Că era o afacere de familie în care contau puțin sau deloc sentimentele viitorilor 
miri, ne spune faptul că pețitul este realizat de rude, sau chiar de părinți. Pentru bei-
zadele și domnițe, nunțile durau în epoca de care vorbim cel puțin o săptămână iar 
sezonul lor era, conform caledarului creștin ortodox, la sfârșitul iernii și începutul pri-
măverii, înainte de postul Paștilor, și toamna înainte de postul Crăciunului. 

Ceremonia religioasă cădea obligatoriu duminica, dar preparativele începeau din 
joia precedentă, cu mese, vizite, petreceri și alte ceremonii, la casele celor doi viitori 
miri. Vizite și contravizite la casele celor doi parteneri erau însoțite cu daruri și cu tot 
felul de gesturi care să ateste bucuria și bunăvoința reciprocă, urmate de ospețe îm-
belșugate stropite din belșug cu băuturi și cu urări. Viitorul ginere face mereu daruri 
socrilor și miresei, ca un fel de răscumpărare simbolică a miresei și a dotei viitoare.

„Trei ceasuri țin mesele de Joi și Vineri (aceasta din urmă e servită cu mîncare de 
pește), dar ospățul de Sâmbătă, se prelungește, din cauza unei frumoase ceremonii, 
a cărei descriere, sper că nu va fi displăcută. Cam pe la sfârșitul celui de al doilea 
banchet în casa logodnicului, o rudă sau prieten de al acestuia, însoțit de amici și de 
slugi, cu lăutari în frunte, se pornesc spre casa logodnicei, ducându-i după datina ță-
rii, în numele viitorului soț, o frumoasă broboadă de cap, ornată cu pietre scumpe și 
broderii, deosebit un inel de preț, o centură bătută în monede de câte 5 și 10 galbeni 
ungurești, precum și o pereche de pantofi de atlas alb, ornați cu perle și cu flori broda-
te; acești pantofi sunt deschiși la mijloc, cu cătărămi și butonași fini, în stil turcesc, și 
încalță piciorul până la talpă.”

Informația oferită de Del Chiaro, răstoarnă o prejudecată după care lumea rurală 
a influențat curțile domnești și boierești, când de fapt modelele, ceremoniile și riturile 
vin dinspre aulic și se rostogolesc spre lumea rurală, fiind imitate și preluate de aces-
tea, deoarece cei mari sunt luați mereu ca model. Ceremonia continua cu gesturi de 
bunăvoință făcute de mire față de socru și de familia acestuia.

„Mireasa șade pe ceva mai ridicat, în formă de pat de nuntă, având de ambele părți 
șase fetițe în haine vaporoase, în chip de îngerași, cu cunune în cap. În timpul mesei, 
în mijlocul veseliei, își face apariția călțunarul, primit cu aclamații de boierii veseli, pe 
cari îi amuză cu câte un compliment potrivit; în schimb, i se răspunde cu câte un toast, 
iar el e dator să golească de fiecare dată, un pahar mare cu vin. Înainte de sfârșitul me-
sei de Sâmbătă, din casa mirelui, având în cap căciula cu panaș și întovărășit de amici, 

86 Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala Tronului, Iași: Polirom, 2003, pp. 473-475.
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mirele în frunte cu lăutari, se pornește spre casa cuscrului, unde e primit în salon. El îi 
sărută mâna, închinându-se și îi prezintă în dar, două piei de lup și un covor, pe care 
se așează cu toții și se cinstește câte un pahar cu vin, trecut din mână în mână, după 
care se întorc acasă, în felul cum au venit.”87 

Apogeul ceremoniei este atins duminica, când totul ia un aer sărbătoresc. La casa 
mirelui și a miresei se adună tineri și tinere, iar atmosfera este una de veselie. Unul sau 
mai multe corpuri de seimeni călări în uniformă roșie dau cortegiului nupțial un aer 
sărbătoresc. 

„Duminica, ziua nunții, de dimineață, drumul de la casa mirelui spre cea a miresei 
și apoi spre biserică, e gătit cu ramuri de brad... În frunte cu seimenii și toți boierii, 
mirele cu căciulă de preț și dulamă pe umeri, călări pe cai superbi și scumpi, merg 
de ridică pe cuscru, căruia mirele îi sărută mâna și în mijlocul alaiului, cu cuscrul în 
dreapta și alt boier în stânga, cortegiul ajunge la casa miresei, unde așteaptă în trăsura 
cu șase cai, mama mirelui. Toți afară de mire, care stă călare în curte, intră în casă, 
unde așteaptă mireasa cu un voal de mătasă brodată; soacra o conduce de mână, jos în 
curte, către mire, și atunci se varsă o cofă cu apă înaintea lui. Mirele descalică și ambii 
se întorc în casă, ținuți de mână de părinți și, în genunchi, ascultă o rugăciune și pri-
mesc binecuvântarea preotului, care își primește, în dar, năframa de preț. Mireasa se 
ridică apoi, își ia rămas bun de la părinți, vărsând lacrimi, care înduioșează pe asistenți 
și alaiul, în aceiași ordine, cu seimenii în frunte, ținând fiecare o ramură de brad în 
mână, se îndreaptă spre biserică.” 

Cortegiul ajunge apoi la biserică, unde urmează ceremonia religioasă a căsătoriei 
după ritul bizantin. 

„În biserică, socrii țin lumânări aprinse în mână, iar preotul, după rugăciunile con-
form ritului ortodox, împreunează mânele mirilor în formă de cruce și le pune câte 
o cunună pe cap. Se aruncă apoi bani prin biserică, iar dacă mirii sunt de condiție 
mai modestă se aruncă nuci, alune, castane etc. Odată terminată cununia în biserică, 
mireasa e condusă în casa soțului, unde lumea ia loc la o masă bogat gătită, afară de 
însurăței, cari se retrag fiecare în altă odaie, întovărășiți de rude.”

După servirea a numeroase feluri de mâncare (același Del Chiaro ne spune că la 
nunțile domnești acestea ajung la 60-70 de feluri de mâncare), nuntașii oferă daruri 
sub forma unei sume de bani. După adunarea acestor daruri cuscrul „îi strânge apoi 
într-o basma legată și o încredințează miresei, care e adusă în sala de masă, cu fața 
acoperită și unde sărută mâna cuscrului. Se înapoiază apoi în odaia ei, fiind tot timpul 
nelipsită de soacră... înspre seară, când cheful continuă încă, se aduce zestrea miresei, 
așternutul de pat, hainele, lingeria, bijuteriile și altele. Masa cea din urmă terminată, 
invitații se întorc acasă, iar mireasa doarme pentru prima oară în casa mirelui.”

Lucrurile nu se încheie însă aici. Urmează în lunea de după nuntă o vizită făcută 
nașilor, care se lasă și ea cu daruri și cu petreceri. Alte petreceri și momente simbolice 
au loc în zilele următoare, când mireasa este întrodusă în rândul femeilor măritate, și 

87 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, pp. 77-82.
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când întreaga sa zestre este adusă la casa mirelui sau la noua reședință a tinerei familii. 
Totul este însoțit de muzici, mese și daruri, până în ziua de joi când ciclul se închide 
așa cum a început. 

„Luni, înaintea prânzului, tot cu alai, însurățelul face vizită nașului, unde e primit 
cu toți ai lui și cinstit cu licher, cozonac și dulceață, după care se întoarce acasă unde e 
așteptat cu masa întinsă, la care iau parte numai însurățeii și părinții lor. Soția are fața 
descoperită și pentru întâia oară testemel pe cap, semnul femeiei măritate în Valahia. 
În timpul acestui prânz intim, sosesc servitori cu alai de lăutari din partea socrului și 
încărcați cu restul zestrei, cu argintărie, sticlărie, servicii de masă, vase de aramă în 
toate mărimile, pline cu bucate, sticle cu vin și vutcă și altele. Joia ce urmează, soțul cu 
nevasta iau dejunul în casa socrului său care-i dăruește un cal de preț de care se ser-
vește pentru întâia oară, la întoarcerea spre casă, iar soția sa, capătă caretă cu șase cai, 
care rămâne pentru uzul ei personal.”88

Este interesant de constatat ce politică matrimonială de mare suplețe a practicat 
Brâncoveanu.89 Din cele șapte fete două sunt căsătorite după beizadele (prinți - fii de 
domni) cu șanse de a ajunge doamne; este cazul Stancăi, căsătorită cu Radu, fiul lui Iliaș 
vodă, și a Mariei, căsătorită cu Constantin, fiul lui Gheorghe Duca. Aceasta din urmă 
a și avut ocazia să domnească în două rânduri pe scaunul domnesc al Moldovei. Alte 
două fete sunt căsătorite cu doi importanți reprezentanți ai grecilor din Fanar (Ilinca 
cu Scarlat Mavrocordat, fiul Exaporitului și fratele lui Nicolae și Ioan Mavrocordat, 
și abia la a doua căsătorie cu Serban Greceanu, Bălașa cu Manolache Lambrino, din-
tr-o prestigioasă și influentă familie grecească), următoarele două cu mari boieri pă-
mânteni (Safta cu Iordache Crețulescu și Smaranda cu Constantin Băleanu), iar o alta, 
Ancuța, cu un mare boier moldovean (postelnicul Nicolae Ruset). 

Primul dintre mariajele fetelor o privește pe Maria Brâncoveanu, iar ginerele dom-
nesc nu-i altul decât beizadeaua Constantin, fiul lui Gheorghe Duca, ce tocmai obți-
nuse domnia Moldovei, nu fără implicarea și cheltuielile, nu puține a viitorului socru.

«Trimis-au Brâncoveanul pe Mihai Spătar și cu alți boieri ce se întâmplasă să fie 
acolo pribegi, de s-au dus la Poartă di au așăzat logodna cu fiica Brâncoveanului, anu-
me Maria, cu Constantin, ficiorul Ducăi vodă. Si strângându-să atâta boierime acolo 
atunce la Poartă, au făcut mare cheltuială țării cu multe podoabe, cam și fără treabă, 
precum era țara atuncea, slabă; cai, rafturi, corturi, 200 de săimeni cu haine și cu leafă 
și alte multe cheltuele fără treabă și fără ispravă. S-au zăbovit acolo atunce, atâta boie-
rime și om de la mart până la iuni. Dece au făcut multă cheltuilă.»90 

88 Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, p. 81.
89 Despre politica matrimonială a lui C. Brâncoveanu studiul lui Dan Berindei, „Urmaşii lui 

Constantin Brâncoveanu şi locul lor în societatea românească. Genealogie şi istorie”, în 
Constantin Brâncoveanu, coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, București: Editura 
Academiei R.S. România, București, 1989, pp. 275-285. Vezi în anexă și tabelele genealogice.

90 Ion Neculce, Letopisețul Ţării Moldovei, ediție de Gabriel Strempel, București: Editura 
Minerva, 1982, p. 349.
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Logodna odată pertractată și domnia Moldovei asigurată pentru tânărul Constantin 
Duca (Duculeț), și după ce se instalează domnia la Iași, și mai prinde puțin cheag, prin 
noi dări și orânduieli, tânărul Duca își organizează propria nuntă, la curtea domnească 
din Iași. 

«Iar când fu în toamnă, într-acel an al domniei lui s-apucă de făcut nuntă sieși. Si 
trimise Brâncoveanu pe fiica sa Maria, cu unchiu-său stolnicul Constantin Cantacuzino 
și maică-sa, doamna Stanca, și cu mulți alți boieri și giupânese, rudenii din Tara 
Muntenească, de vinit-au în târg în Iași. Si le dete tuturor gazde pen curți boierești și 
neguțietorești, grijă de toate, să nu li lipsacă nimic. Iar pe mireasă îi dete gazdă în casele 
lui Vasilache vornicului Gavriliță. Si acolo făcea nunta mireasa, iar domnie în curțile 
domnești. Si boierimea a două țări nuntiră trei săptămâni cu mari pofăli și podoabe și 
cu feliuri de feliuri de muzici și de pelhivănii, de mirare în târgu, în Iași. Că era să facă 
nunta la Focșani, ce fiind toamna, vreme de iarnă, au făcut-o la Iași. Si-ncălecă singur 
domnul ca un mire, împodobit și cu surguci în cap și cu mare alai, de-au mărs la gazda 
miresei de o au luat-o. Si după ce au luat-o de la gazdă, au mărs la mănăstire la Golăe. 
Si acolo fiind un patriarhu de Tarigrad mazâl, anume Iacov, îi cunună acolo, în Golîe. Si 
de acolo au purces cu mare alai și pen mijlocul târgului de sus și pen târgul de gios pân 
la curțile domnești. Pe aceia vreme și eu, Ion Neculce vel-vornic, eram tânăr postelnic 
și mergeam cu alți postelnici împreună, cu toegele a mână, pe gios, înaintea domnului.

Şi după istovul nunții, petrecu domniea pe boierii muntenești până în Valea 
Adâncă, cu mare cinste. Si-ș luară dzua bună de-acolo.»91

Numai că se pare că Maria fiind «dezmierdată» ca o domniță, fiică de domn mare, 
nu putea accepta nici un soi de concurență din partea «jupânițelor» moldave, în pas 
cu moda și ele, nevoie mare. Doamna provoacă chiar un incident, cu ocazia sărbătorii 
Paștelui, când aruncă în foc șlicul unei jupânițe moldave. «Fiind doamna Maria mân-
dră și semeață, având pre tatăl său domn mare Tării Românești, a început a necinsti 
jupânesele boierilor, cu multe cuvinte rele și mai vârtos aceasta că într-o zi de Paști, 
viind o jupâneasă cu ișlic, precum le iaste obiceiul de poartă ișlice în toară vremea, i-au 
luat ișlicul din cap și l-au băgat în foc, zicând că numai doamnelor se cade să poarte 
ișlic, iar nu și jupâneselor.»92

Ilinca, cea dea treia fică a lui Brâncoveanu a fost căsătorită cu Scarlat Mavrocordat, 
unul din fiii Exaporitului. Scarlatache «coconul lui Alexandru dragomanul cel mare 
împărătesc», pe care Brâncoveanu și-l dorea ginere, a fost «cinstit mai întâi cu dregă-
torie, făcându-l păharnic mare». «După aceea și nunta s-au făcut la fevruarie, veselie 
foarte mare și cu cinste domnească făcându-se și despre o parte și despre alta. Că nici 
coconul acesta nu cu proastă gătire de la tată-său venise, om mare lângă împărăție 
fiind, știut și învățat foarte.»93 

91 Ibidem, p. 355.
92 Radu Popescu, „Istoria domnilor Tării Româneşti”, în Cronicari munteni, II, București: 

Minerva, 1984, p. 234.
93 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 122.
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Pregătirile de nuntă sunt grandioase, domnul cumpărând numai pahare de la un 
meșter sticlar din Boemia, în valoare de 200 de taleri. Același meșter sticlar Georg 
Franz Kreybich spune despre atmosfera nunții. «A fost o veselie și aveai ce vedea, tot 
lucruri vrednice a fi văzute, căci după terminarea ospățului, în aceiași sală în care se 
prânzise, a fost ridicată o cetate, împresurată de turci, iar în cetate erau nemți. Turcii 
băteau cetatea cu tunuri și bombarde și-i sileau să se predea și să ceară pace. Si s-au 
făcut și alte multe jocuri și tot felul de dansuri, turcești, arăbești, chinezești, tătărești, 
franțuzești, spaniole, leșești și au ținut toată noaptea până la ziuă; nu le pot descrie pe 
toate câte au fost.»94 

Din nefericire, tânărul Mavrocordat se va îmbolnăvi după numai un an și jumătate, 
murind și lăsând-o văduvă pe tânăra prințesă. O vom regăsi însă recăsătorită, de astă 
dată după un mare boier de țară, Serban Greceanu. 

Celei de-a patra din cele șapte prințese Brâncoveanu, Ancuța, îi este hărăzit drept 
soț un fiu de mare boier moldovean, din familia lui Iordache Ruset, anume Nicolae 
Ruset, postelnicul. Nunta se face la București, iar marele comis Dumitrașcu Racoviță, 
face figură de naș, din partea domnului Moldovei, Mihai Racoviță, fratele său. 

«Adicăte viind vremea căsătoriei cocoanei mării sale, a patra, anume Ancuța, după 
orânduiala dumnezeiască, vrând să o căsătorească, așa bine au socotit măriia sa dă 
au făcut ginere pre coconul cel mai mare ce avea Iordache Ruset, vel vornec al Tării 
Moldovei, anume Nicolae Postelnicul». Nunta se ține la București, cu fastul unei nunți 
princiare. «I-au adus pre toți câți de la Moldova venea boieri până aici în București. Si 
cu mare cinste aducându-i la curte de s-au împreunat cu măriia sa vodă, au început 
nunta, care la 8 iulie s-au săvârșit foarte frumos și cu mare pompă. După aceea socrii 
și cu ceilalți, zăbovindu-se aici puțină vreme, s-au înturnat iar la Moldova, pre care iar 
până la Focșani cu cinste și cu conace petrecându-i.»95

Bălașa Brâncoveanu, cea de-a șasea fică a domnului ia de soție tot un grec țarigă-
dean, Manolache Lambrino. Acesta «fiind cupariu mării sale și de mică vârstă crescut 
în casă, pre carele socotindu-l a fi vrednic, fiind chivernisit la minte și cu toate po-
doabele cele firești, atât cu cele denlăuntru, cât și cu cele dinafară împodobit, a-l face 
ginere și fiu l-au învrednicit».96 

Şi această nuntă princiară întrece standardele epocii. Tatăl ginerelui, Andronache 
Chiriță «om foarte învățat și înțelept, hatofilax la biserica cea mare a Tarigradului» este 
adus cu suită și rădvan domnesc. «După ce deci aici l-au adus, atuncea și logodna au 
săvârșit, dând inelele după obicei. Si așa gătindu-se măriia sa de nuntă, grijind cele ce 
trebuia ale nunții mai nainte vreme, au început nunta la octomvrie 26 și la octomvrie 
31 s-au săvârșit”. Nași sunt Constantin Cantacuzino vel postelnic și Hrisant Notara, 

94 Georg Franz Kreybich, „Descrierea călătoriilor în Transilvania şi Tara Românească”, în 
Călători străini, VIII, pp. 127-128.

95 Radu Logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 152.
96 Ibidem, p. 170.
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iar slujba cununiei a fost oficiată de Gherasim, patriarhul Alexandriei. «Si așa cu mare 
cinste și pompă i-au cununat fiind multă adunare la această nuntă, atât dă boierii țării 
cât și de altă prostime și cliros bisericesc, arhierei, i proci... După aceea șezând la masă 
cu mare parisie și ospătându-se cu multă cinste, s-au săvârșit nunta cu multă cinste și 
mare veselie, urându-le toți tinerilor multă norocire și fericire de la Dumnezeu.»97 

Ultima fică a lui Brâncoveanu, Smaragda, se va căsători spre sfârșitul domniei lui 
Brâncoveanu, cu Constantin Băleanu postelnicul. Este semnificativ că domnul ur-
mează aceiași politică ca și înaintașul său, Serban vodă Cantacuzino, anume de a în-
chide dosarul adversităților dintre Cantacuzini și Băleni, integrându-i pe aceștia nu 
numai în structurile puterii (vezi Radu Popescu cronicarul, ce ocupă demnități sub 
Brâncoveanu), dar chiar și în familia sa. Este o nouă dovadă a tendinței de domestici-
re a boierimii și de estompare a adversităților, spre curializare, specifică societății de 
curte.98

În ce-i privește pe băieți, aceștia s-au căsătorit ori logodit cu fetele unor mari și in-
fluenți boieri moldavi. Fiul cel mai mare, Constantin, cu Anița Balș, Stefan cu Bălașa, 
fica marelui vistiernic Ilie Cantacuzino, iar Radu era logodit cu Maria, fiica lui Antioh 
Cantemir, și ar fi urmat să facă nunta dacă nu ar fi survenit dramaticul deznodământ 
din 15 august 1714.

La 1706, are loc căsătoria fiului lui Brâncoveanu, Constantin (Dinul) cu fata lui Ion 
Balș vornicul din Moldova. Nunta are loc la București, cu participarea unei impre-
sionante suite din partea miresei, vlăstarul uneia dintre cele mai prestigioase familii 
moldovene. «Viind vremea cea orânduită dă sus a căsătorii coconului mării sale a lui 
Costantin Brâncoveanu, zic, dentâiul fiu al mării sale, și așa hotărâtă fiind, s-au săvârșit 
la ghenarie 20, cununându-l prea cinstitul, înălțatul și blagorodnicul boiariu Constantin 
Cantacuzino stolnicul, moșul coconului mai sus pomenit...» Așadar stolnicul, care era 
consilierul intim al domnului, devenea chiar la o vîrstă înaintată, nașul unui posibil 
viitor domn. Aleasa este «cocoana stolnecului Balș de la Moldova, anume Ana». Din 
partea domnului Moldovei, Antioh Cantemir, participă la această nuntă domnească, 
«Ioniță marele spătar, feciorul Mutei, den vița și sămânța Cantacuzineștilor».99 Avem 
așadar o afacere în întregime cantacuzinească. 

Același Neculce, om de casa Cantemireștilor, care participă la ceremonie în suita 
marelui spătar, o considera pe departe, deasupra standardelor obișnuite, chiar și la 
casele domnești, cronicarul taxând-o drept o nuntă «crăiască». 

«Iar la veletul 7214 (1706), au făcut nuntă Brâncovanul c-un ficior a lui, anume 
Dinul, în târgu în București, de au luat o fată de aicea din țară de la noi din Moldova, a 
lui Ion Balșe vornicul, de o au dus acolo la București, de au făcut nuntă, cu mulți boieri 
rudenii de a ei. Au mărs cu voea și porunca lui Antiohi vodă. Atuncea m-au trimis și 

97 Ibidem, p. 170.
98 Ibidem, p. 196.
99 Radu logofptul Greceanu, Istoria domniei, p. 156.
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pe mini, cu solie despre partea domnii, de m-am tâmplat la acea nuntă, care nu era 
nuntă domnească, ci vom zice că era crăiască.»100

Şi cel de-al doilea fiu, Stefan își alege drept soață tot o moldoveancă, din fami-
lia Cantacuzinilor moldoveni, anume Bălașa Cantacuzino, fata marelui vistiernic Ilie 
Cantacuzino. Dar nunta nu este lipsită de peripeții. Se pare că logodna este pertractată 
cu câteva luni înainte, Ilie Cantacuzino, fiind pribeag la curtea Brâncoveanului.

«Si așa, măcar că logodna se făcuse cu câteva luni mai înainte, când de neprietenii 
lui pribeag aicea în țară fusese, iar după aceea, când ziua se apropiase, măriia sa vodă 
au gătit pre cinstitul dregătoriul mării sale, pe Toma Cantacuzino, marele spătar, sol la 
domnul Moldovei, la Mihai vodă (Racoviță), dă l-au trimis, poftindu-l și rugându-l ca 
să dea voe pomenitului mai sus Ilie vistiiariul, împreună cu alte rudenii dă ale lui, ca 
să vie la nuntă; pre care lăsându-i și voe dându-le, au venit.»101 

Şi Neculce remarcă evenimentul, constatând «mersul» vistiiarului Ilie Cantacuzino 
la București. «Atuncia Brâncoveanul s-apucă să facă nuntă și cu al doilea fecior a lui, 
Stefăniță, să ia pe fata lui Ilie Cantacuzino. S-au sculat (Cantacuzino vistiernicul), cu 
toată ruda lui de au mărs în Tara Muntenească de au făcut nuntă cu fiică-sa.»102 

Așa cum se cerea unor oaspeți de vază, primirea făcută de Brâncoveau a fost una 
plină de pompă și fast, pe măsura pretențiilor de reprezentare a casei Brâncovenești. 
«Si așa când în târg era să intre, le-au trimis măriia sa vodă înainte sumă bună de sluji-
torime cu căpitanii cei mari și 2 sănii domnești. Intr-una să șază jupânesele și într-alta 
numitul cuscrul mării sale, vistiiariul, trimitând cu acele sănii pă Sărban Bujoreanul, 
marele vistiiar și pă Sărban Grecianu, marele stolnic, carele și ginerele mării sale era. 
Pre care cuscru cu mare cinste în oraș l-au adus și la gazdă orânduită l-au așezat. 
Așijderea și pe alți boieri nuntași, iar pe la gazdele lor orânduite.»103 

Preparativele nunții durează din 31 ianuarie până pe 17 februarie. «Iar după aceia, 
la februarie 17, nunta începându-se, cu mare veselie și pompă la februarie 20 s-au săvâr-
șit.» Nașii nu sunt alții decât unchiul și mătușa lui vodă, Constantin Cantacuzino stol-
nicul, și soția sa Safta, care erau și nașii de botez ai mirelui, iar căsătoria religioasă este 
oficiată de chir Gherasim, patriarhul Alexandriei. Din partea domnului Moldovei, pe 
lângă multele rudenii ale miresei, participă ca sol, marele comis Constantin Gavriliță. 
«Si cununându-l prea cinstitul și înțeleptul bătrân boier Costantin Cantacuzino biv vel 
stolnic, care și den botez coconului naș fusese. Si așa cununia au săvârșit prea sființitul 
patriarh al Alexandrii, chir Gherasim au cinstit cununiia. Fost-au și mitropolitul țării 
și alți arhierei la masă. Si frumoasă adunare, atâta boierimea țării cât și de boierimea 
Moldovei câți veniseră nuntași. Pre care și cu măhrămi pre toți dăspre partea ginerelui 
i-au cinstit. Fost-au și solul moldovenescu, carele dă Mihai vodă să trimisese, anume 
Costantin Gavriliță marele comis. Si așa cum am mai zis, cu mare și prea frumoasă 

100 Ion Neculce, Letopiseţul Tării Moldovei, București, 1982, p. 467.
101 Radu logofătul Greceanu, op.cit., p. 172.
102 Ion Neculce, op.cit., p. 477.
103 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 172.
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pompă s-au săvârșit cinstita și slăvita această nuntă, într-al 21 de ani al domnii mării 
sale lui Ion Costantin Băsărabă voevod.»104 

Dincolo de un fapt cotidian de viață, rit de trecere obligatoriu, căsătoriile domnițelor 
și coconilor domești constituiau pentru Brâncoveanu un alt bun prilej de demonstrație 
simbolică a puterii și grandorii prin care se afima statutul princiar fără egal în epocă.

Plimbările brâncovenești: între luna lui mai și culesul viilor

Timpurile moderne, modernitatea propriu-zisă nu este cea care a descoperit ludicul, 
jocul, dimensiunea ludică a existenței. Ce a descoperit modernitatea este altceva, este 
predispoziția spre loisir, predispoziția spre a ocupa într-o manieră sistematică timpul 
de-acum liber, pentru joc, gratuități, odihnă, desfătare etc. Curtea lui Brâncoveanu, în 
timpul cărei lungi domnii ajunge și la noi să se stabilizeze și să se cristalizeze o «socie-
tate de curte», ca și vodă Constantin personal, care în lunga lui domnie a fost un mare 
amator al «plimbărilor», a privilegiat această formă de desfătare și de comuniune cu 
natura, în pofida altor distracții precum vânătoarea, preferată de înaintașul său Serban 
Cantacuzino și de contemporanul său mai tânăr, din Moldova, Antioh Cantemir.

Fie că erau făcute între cele două reședințe domnești, București și Târgoviște, fie la 
reședințele particulare de la moșiile domnului, ale fiilor săi sau ale unor mari demni-
tari, fie că era vorba de ieșirile «la culesul viilor», sau la cercetarea mănăstirilor, acestea 
au ajuns să intre în ceremonialul și ritmul vieții de curte brâncovenești pe toată durata 
lungii sale domnii.105 

Radu Popescu, un contemporan al domnului, surprinde cel mai bine această pre-
dispoziție spre loisir și viață tihnită a principelui. «Trecând și aceste întristări ce veniră 
la Costantin vodă, văzând că și-au dres lucrurile despre Poartă, să nu mai aibă grijă 
de mazilie, să bucura, să veselia, se lățea în domnie, și avuțiile ce strângea de la țară, 
care alt domn n-au strâns, nici s-au îmbogățit ca el de cându iaste începutu țării, și altă 
grijă nu mai avea, numai să se plimbe pă la sate, pă la vânători, pă la vii, pă vremea 
culesului viilor.»106 

Ca orice deplasare domnească, aceste plimbări presupuneau «un mare alai» al în-
tregii curți, implicând în primul rând «casa» voivodului, adică familiarii, ca și «curtea» 
sa, adică toți demnitarii și slujitorii acesteia. Aceasta presupunea o companie nume-
roasă ce pleca de la cel puțin două-trei sute de oameni, ajungând uneori la câteva mii, 
formată din boieri, curteni și slujitori. Ne putem imagina destul de greu, ce reprezenta 
o asemenea deplasare, o masă mare de oameni, cu cai, carâte, corturi, echipaje, cu toate 
cele necesare unui trai de curte.107

Plimbările presupuneau deplasări, presupuneau un întreg instrumentar de vilegi-
atură, corturi, echipaje, alimente, provizii, bucătării ambulante etc. Deși sursele sunt 

104 Ibidem.
105 Vezi Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, Iași: Polirom, 2003, pp. 240-244.
106 Radu Popescu, Istoria domnilor Tării Româneşti, II, p. 237.
107 Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, p. 240.
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parcimonioase sub acest aspect, ne putem imagina din pasajul următor, imaginea în 
mers a curții brâncovenești, în toată splendoarea și coloritul său aparte. «Domnul 
pune să i se întindă de obicei cinci corturi foarte mari de mătase strălucind de fir de 
aur, și să fie înconjurate de perdele de mătase, asemenea unor ziduri în lung și în lat. 
In jurul corturilor domnului, fiecare dintre marii dregători își așează corturile sale în-
tr-o ordine bine rânduită ca să formeze un fel de uliță într-un oraș. Astfel obișnuiesc ei 
să-și petreacă sub cort o bună parte din primăvară sau din vară.»108 

Deși domnia lui Brâncoveanu a fost plină de griji și spaime chiar, domnul a fost 
un mare amator de plimbări. Radu Greceanu, istoriograful oficial al curții notează cu 
exactitate, dar și cu o oarecare parcimonie aceste momente de relaxare și desfătare în 
cadrul natural al provinciei muntene. «Unde nu odată, ci de mai multe ori zicea măriia 
sa: că estimp numai a plimbărilor grijă vom avea din Obilești în București, deacii în 
Mogoșoaia, deacii în Potlogi, deacii în Târgoviște...»

Analizând sursele vremii putem constata că avem a face cu două sezoane pentru 
plimbări: primăvara, în luna lui mai, în aerul curat și natura primăvăratecă, și toamna, 
în anotimpul culesului, când în septembrie-octombrie, plimbările aveau o țintă pre-
cisă: «culesul viilor» pe dealurile submontane ale Piteștilor, Târgoviștei și Obileștilor 
unde vodă deținea un număr semnificativ de sate și de podgorii. Este interesant de 
constatat faptul că din cele peste 200 de sate și posesiuni de care dispunea, cel puțin 
41 de sate dispuneau de vii și de podgorii, înșirate pe dealurile de sub munte, din 
Mehedinți până la Buzău.109

Dincolo de vizitarea propriilor domenii, plimbările vizau mănăstirile ctitorite de 
domn, unde exista obligatoriu o «casă domnească», vizau apoi reședințele și domenii-
le marilor săi demnitari, care știau să respecte legile ospeției și care se simțeau onorați 
de o asemenea vizită domnească. Au fost vizitați cu predilecție boieri dintre rudele 
sale Cantacuzinești și «casele» lor din zona piemontană a Prahovei, ale căror dealuri 
ofereau în tot timpul anului peisaje și priveliști încântătoare, plăcute ochiului dornic 
de odihnă și desfătare. 

«Cunoscând că iaste vremea preumblării, răcorindu-se și vremea, așa bine au soco-
tit și în ospețe pre la casele boiarilor spre Sărata au mers, pre la Mărginenii mănăstirii 
întâi, apoi la Mărginenii lui vel-spătar (Toma Cantacuzino, nepotul său), Filipeștii de 
Pădure (Matei Cantacuzino), Măgurenii (Stolnicul Constantin Cantacuzino), Filipeștii 
de Prahova (Radu Filipescu), umblând spre Scăieni au mers și de la Scăiani la Schei și 
de acolo la Sărata.»110

Din acest punct de vedere, Obileștii, satul domnului de pe apa Colentinei, din Ilfov, 
cu moșia de acolo și cu «casele» și «palatul» domnului, a reprezentat destinația prefe-
rată a plimbărilor. Probabil pentru că era aproape de capitală și se ajungea destul de 
repede. Astfel la 1697, primăvara, ne spune Radu Greceanu: «Aflând domnul puțin 

108 Călători străini, V, p. 341. 
109 Iolanda Țighiliu, „Domeniul lui Constantin Brâncoveanu”, în Constantin Brâncoveanu, (co-

ord. P. Cernovodeanu, F. Constantiniu), București, 1989, p. 80. 
110 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 107.
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răsuflu, fiind și primăvară, vreme frumoasă de plimbare și nemergând de câțiva ani la 
satul mării sale Obileștii, după cum (făcea) în toți timpii când avea vreme, primăvara 
pentru o trezvire mai mult să obicinuise a merge... Deci având domnia răsuflare, după 
ce toate poruncile împlinise, după obiceiul ce avea primăvara, la luna lui mai a ieși în 
preumblare, mers-au cum și în alte dăți, la satul mării-sale Obileștii, cu toată casa mă-
riei sale și cu boierimea.»111

La 1702, după ce trece solia ambasadorului englez (lordul Paget), domnul se retra-
ge pentru un scurt respiro la aceiași Obilești. «După ce deci solul s-au dus, măriia-sa 
vodă, ca să se mai trezvească și să se preumble au socotit de au mers la Obilești, la sa-
tul mării-sale, unde cu toată boierimea câteva zile făcând și bine preumblându-se, iar 
s-au învârtejit și au venit la scaunul mării-sale, la București.»112

Luna lui mai era una din lunile preferate pentru plimbările domnești, deoarece era 
luna în care natura era total refăcută și înverzită, iar aerul primăverii se dovedea sănă-
tos și îmbietor. «Au mărs măriia sa în preumblare, precum și într-alți timpi la Obilești, 
purcegând din București la mai 13 dni; mergând de prânzu de s-au ospătat la satul 
Radului căpitanul, la Dudești, (...). Si de acolo, după prânz au mers spre Obilești, însă 
singur, fără doamna mării sale, și acolo au șăzut până la mai 23 dni...»113

Destinații preferate erau de asemenea Potlogii și Mogoșoaia, apoi și capitala de sub 
munte, Târgoviștea, care devenise o adevărată reședință de vară, și care avea un aer 
mai plăcut și era preferabilă Bucureștiului, supus arșiței toride a lunilor de vară. Unde, 
pe lângă desfătare, veghia și la construcția palatelor începute pentru fiii săi. Uneori, nu 
numai arșița verii îl alunga pe domn din București, ci și alte pericole, precum epidemi-
ile de ciumă sau chiar frica de turci. «Sezând deci puțină vreme domnia în București 
și întâmplându-se a se începe boala năpraznică a ciumii, măcar că și într-alți timpi 
mergea la Târgoviște, iar pentru frica aceea a boalei mai de timpuriu din București 
s-au ridicat și întâi la Mogoșoaia, satul mării-sale mergând, și zăbovindu-se câteva 
zile, după aceea purcegând din Mogoșoaia au mărsu la Târgoviște, intrând în scaun cu 
halaiu frumos la iulie 25.»114

La 1703, după tensionata, înfrigurata și lunga călătorie la Adrianopol, «să sărute 
poala împărăției», domnul cu familiarii și cu curtea se retrage din nou în sat la Obilești. 
«Apoi mergând toții coconii și toată cealaltă boierime au sărutat mâna măriei sale, și 
de acolo luând în jos spre Obilești cu toții, s-au primblat câteva zile, trezvindu-se de 
valurile ce avuse.»

La 1709, «șezând deci măria sa vodă în București, și fiind vreme bună de primăvară 
și neavând nici o supărare de cătră Poartă, s-au îndemnat măria sa de au mărs către 
satul mării-sale la Obilești în preumblare, purcegând den București la mai 12. Şi acolo 
câteva zile preumblându-se, la mai 24, iar au venit măria sa în scaun la București, unde 

111 Ibidem, p. 117.
112 Ibidem, p. 139.
113 Ibidem, p. 158.
114 Ibidem. 
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nu mult zăbovindu-se, s-au gătit de Târgoviște și la iunie 8, purcegând din București și 
mergând pă la satele mării sale Mogoșoaia i Potlogi de s-au preumblat, la iunie 18 au 
intrat după obicei la scaunul Târgoviștii, cu alai frumos la iulie 25...»115

Între împlinirea unei porunci turcești și organizarea unei nunți, pentru ficele sau fiii 
săi, domnul prefera o ieșire în mijlocul naturii. «...având domnul puțin răsuflu, fiind și 
primăvara, vreme frumoasă dă plimbare și nemergând dă câțiva ani la satul mării-sale 
Obileștii, după cum în toți timpii când avea vreme, primăvara, pentru o trezvire mai 
mult, să obicinuise a merge, fiind și loc foarte frumos și desfătat, s-au îndemnat atunci 
de au mărs vreo săptămână dă zile și iarăși s-au învârtejit. După aceiia... începutu-s-au 
nunta, (Smarandei, mezina familiei Brâncoveanu), care cu mare cinste, multă veselie și 
cu toată podoaba și domneasca parisie, ducându-se în ziua de sfânta troiță cu fericire 
s-au săvârșit și sfintele cununii.»116

*
Celălalt sezon al primbărilor era toamna, între mijlocul lui septembrie și luna lui 

octombrie. Dintre toate distracțiile toamnei, «culesul viilor» reprezenta unul dintre 
momentele forte ale anului, poate cel mai important, înainte de începerea postului. 

Este știut că până la un timp foarte aproape de noi, în vechea România rurală și 
patriarhală, «culesul viilor», era un prilej de mare veselie, de dansuri, cântece, voioșie 
și de socializare. La fel cum, se cunoaște foarte bine, cultura viței de vie și comerciali-
zarea vinului aduceau venituri frumoase în epoca de care vorbim, ca să nu mai spu-
nem, că vinul reprezenta în aceiași epocă un «aliment» sau un ingredient nelipsit de la 
mesele curții, a marilor boieri și chiar de la masa săracului. In plus, se consuma în can-
tități, pe care astăzi le-am considera de-a dreptul «pantagruelice» sau «industriale».117

Domnul era proprietar al unor însemnate podgorii, în jurul Târgoviștei, a Piteștilor, 
la Scăieni, Schei, (lângă Mizil, unde domnul a avut un conac ce a supraviețuit până 
târziu), la Sărata (în județul Buzău, unde existau case din piatră cu beciuri de mari di-
mensiuni) sau la Săteni, unde a pus să i se construiască beciuri încăpătoare și «foișor» 
(la Valea Mare) pentru privire și desfătare.118 

Sezonul culesului viilor era cuprins între 14 septembrie și 26 octombrie, perioadă 
caracterizată în genere cu timp frumos și temperaturi blânde. Ca atare, sezonul cule-
sului era unul în care domnia și curtea îmbina utilul cu plăcutul, domnul vizitând mă-
năstiri și ctitorii religioase, dar și viile în care asista la culesul strugurilor. Radu logofăt 
Grecianu notează ca într-un jurnal toamnă de toamnă participarea domnului și a curții 
la culesul viilor.

«Deci, după aceea, mers-au măriia-sa iarăși la mănăstirea Bistrița de o au văzut, și 
la piscupiia de la Râmnic, și la Mănăstirea de-un lemn, și viind pre la Pitești, mers-au 
de s-au preumblat cu maica măriii-sale și cu doamna mării-sale și cu toată alaltă casă 

115 Ibidem, p. 174.
116 Ibidem, p. 197.
117 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 109.
118 Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, pp. 243-244.



200

a mării-sale. Si de la mănăstire purcegându au venit la vii la Pitești, de au făcut acolo 
culesul viilor.» «Apoi viind vremea culesului viilor au mers măriia-sa la Pitești, de au 
fost la culesul viilor.» Beneficiind de răgaz și liniște din partea Porții, ca și de vremea 
bună a toamnei, domnul participa regulat la acest adevărat rit agrar, care celebra bogă-
ția și rodul pământului. 

«Viind vremea culesului dă vii și fiind vremea de sus bună și dăspre Poartă liniște, 
măriia-sa vodă împreună cu toți ai casei mării-sale s-au îndemnat de au mers la Pitești, 
și au fost acolo la cules, purcegând din Târgoviște la septembrie 20 dni.»

«După aceea viindu și apropiindu-să toamna și culesul viilor, măriia-sa Costantin 
vodă la septembrie 9 dni, purcegându-se din București și pă la satul măriei-sale 
Mogoșoaia, Potlogi mergându, la Târgoviște, la scaunul mării-sale, în 17 dni ale lui 
septembrie au sosit.»

«Şi așa la octombrie 2 dni, au mers măriia-sa la viile de la Săteni și au șăzut acolo 
câteva zile, împreună cu toată casa măriiei-sale și alți boieri, unde și culesul au făcut, 
iar mai mult pentru preumblare, după cum și într-alți timpi au făcut.»119

Așadar, clipele de tihnă și loisir se desfășurau între plimbările lunii mai și culesul 
viilor din septembrie și octombrie, și ofereau domnului și curții sale, mai numeroasă 
sau mai intimă, momente de respiro, într-o viață plină de tumult și agitație între mer-
sul treburilor politice și administrarea afacerilor politice și domestice.

Ultima „plimbare” avea să-l conducă pe vajnicul domn pe drumul fără întoarcere 
spre malurile Bosforului. Nu a fost una de plăcere, ci dimpotrivă a fost o plimbare de 
nevoie, un exercițiu impus, plata compensatorie a glorioasei domnii și a faimei și glori-
ei imense de care aproape că nu se bucurase nici un prinț valah până la el. 

În chip de concluzii, provizorii firește, pentru momentul de față al cercetărilor, pu-
tem susține că și pe meridianul nostru, avem a face în epoca lui C. Brâncoveanu, cu 
cristalizarea tot mai fermă a unei „societăți de curte”, asemănătoare și totuși diferită 
atât de curțile principilor europeni, ca și de seraiul marelui sultan de la Constantinopol. 
Un amestec fascinant între orient și occident, cu atât mai interesant și demn de restituit 
în toată splendoarea și cu toate nuanțele sale.

În orice caz, curțile brâncovenești, viața de curte a acestui prinț creștin de o bogăție 
și grandilocvență greu de închipuit, de la fruntariile orientale ale Europei, se prezenta 
ca un amestec complex de obiceiuri europene dar și de culori marcat orientale, și evi-
dențiază sui-generis, coagularea și pe meridianul nostru a unui stil de viață curteneas-
că perfect sincronă cu Europa vremii.

Ca ipoteză, putem susține că, probabil, dacă nu ar fi intervenit incidentul drama-
tic care i-a pus capăt, am fi asistat la instaurarea unei forme sui-generis de monar-
hie românească proto-națională, prin instituirea unei dinastii brâncovenești pe tronul 
Valahiei, dacă nu cumva, cine știe, poate pentru ambele principate românești. Istoria și 
oamenii au condus însă lucrurile într-o altă direcție.

119 Radu Greceanu, Istoria domniei, p. 207.




