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„Fericită domniia lui Vasile vodă, în care de au fost cândva această țară în tot 
binele și bivșug, și plină de avuție cu mare fericire și tărăgănată, până la nouăspre-
zece ani, în zilele ceștii domnii au fost”.1 Așa își începe cronicarul, contemporan al 
acelor vremuri, istoria unei domnii, care a însemnat un episod din istoria Moldovei, 
în tulburatul veac al XVII-lea. Grație unei conjuncturi politice specifi ce, și mai ales, 
grație unui personaj, cu totul ieșit din comun, Lupu Coci, născut din tată albanez în 
Țara Românească, și devenit domn în Țara Moldovei, a dominat cu personalitatea 
sa deceniile patru și cinci ale acestui secol din istoria principatului dintre Carpați și 
Nistru. Preluând domnia Moldovei, în urma unei conjuncturi politice bulversate, în 
care domniile erau scurte, iar viața oamenilor primejduită de numeroase pericole 
și amenințări, Vasile vodă a inaugurat o epocă de liniște și prosperitate. Toți con-
temporanii lui Vasile vodă sunt de acord că fi ul agăi Lupu Coci avea o maiestate 
împărătească și o ținută pe măsura acestei ambiții. Portretul cel mai expresiv, care 
aparține misionarului catolic Marco Bandini, atestă majestatea imperială a familiei 
domnitoare pe scaunul Moldovei, și readuce în memoria privitorilor portrete ale 
unor împărați bizantini: „domnul care nu este prea înalt, ci de statură potrivită, cu 
fața oacheșă cu refl exe rumene și aurii, cu sprâncene negre, fruntea înaltă, nasul 
spre acvilin, buzele puțin întredeschise, mustața și barba neagră, cu o expresie se-
veră și o căutătură încă și mai severă a ochilor, se înățișa cu o maiestate împără-
tească. Doamna, cu fața rumenă mergând spre auriu, era asemenea unei împărătese 

1 Miron Costin, Letopisețul țării Moldovei de la Aron vodă încoace, ediție critică de P. P. Panaitescu, 
București: Editura Tineretului, 1958, p. 108.
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însufl ețită de îndurare și bunătate, de o statură potrivită, era vrednică de domn și cu 
o milostivire la care nu a apelat niciodată în zadar”.2

Bun chivernisitor, domnul a inaugurat, chiar de la începutul domniei sale, un 
regim auster, în care cheltuia puțin și în care a luat o seamă de măsuri, pentru po-
pularea țării și pentru stimularea producției de bunuri și schimburilor, iertându-și 
supușii de dări și de obligații. „Contăș (veșmânt luxos, purtat de domni la ceremonii 
– n.n.) cu soboli n-au îmbrăcat trei ani, ce numai cu hulpi, și pe zi numai o merță de 
pâine se mânca și doi berbeci și o ialoviță la curtea domnească, cheltuială puțin, mai 
mult de doi galbeni pe zi nu ieșea (…) Și au ăcut cărți de slobozenie în toată țara și 
nemica den țară nu au luat, până nu s-au plinit trei ani”.3Rezultatul unei asemenea 
politici a fost o prosperitate generală, care a permis un trai bun. Domnul adună, în 
scurt timp, resurse imense, care-i permit o politică suplă față de Poarta otomană, 
dar, mai ales, un trai pe măsură. Rezultatul acestei bune chivernisiri, nouăspre-
zece ani la rând au adus domnului imense resurse materiale, pentru întreținerea 
unei Curți fastuoase, pentru inițiative culturale și politice în Moldova, dar și în tot 
Orientul ortodox. Domnul și țara devin posesorii unor averi imense, care-i permit 
să se manifeste cu grandoare și magnifi cență. Sursele atestă că la sfârșitul domniei, 
atunci când părăsește Moldova, în 1653, vistieria personală a domnului a fost încăr-
cată într-o „sută de care mari, trase, fi ecare din ele, de câte opt, până la doisprezece 
cai, pline cu aur, argint și obiecte de lux”, în valoare de circa două milioane de 
galbeni, bani și pietre prețioase. La care se adaugă o altă parte a bunurilor dom-
nești, care cad în mâinile urmașului său Gheorghiță Ștefan, „grămezi uriașe de aur 
și argint, de o valoare incalculabilă, armuri de preț, garderobă, giuvaieruri, blănuri 
de zibelină, mărgăritare și altele (…) mai mult decât ar putea să aibă un împărat sau 
un rege”.4

În lunga și relativ stabila domnie a lui Vasile Lupu vodă Curtea moldovenească 
de la Iași a căpătat, cu adevărat, caracteristicile unei societăți de curte, prin mă-
rimea, grandoarea și înaltele standarde de reprezentare impuse de principele cu 
fi re, mai degrabă împărătească, decât domnească. Curtea reprezintă înainte de toa-
te, imaginea domnului și a țării. O Curte bogată și strălucitoare, refl ecta imaginea 
domnului, prestigiul, faima și imaginea glorioasă a acestuia. Curtea domnească aco-
perea, în epoca de care vorbim, aceleași două realități, suprapuse, identice și diferite 
în același timp. O realitate arhitecturală, desemnând incinta și spațiile de rezidență 
ale prințului, familiei și administrației sale, dar, în egală măsură, dimensiunea sa 
animată, dregători și curteni (personal numeros cu sarcini complexe), care gravi-
tau în jurul domnului, cu roluri complexe, politice, militare, administrative și de 

2 Marco Bandini, „Însemnări despre lucrurile din Moldova”, în M. Holban (coord.), Călători stră-
ini despre Țările Române, V, București: Editura Științifi că, 1973, p. 338; vezi și analiza lui Adrian 
Anghelescu, Vedere dinspre Eyub, București: Editura Cartea Românească, 1986, pp. 68-71.

3 Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, și o samă de cuvinte, București: Editura Minerva, 1982, 
p.178. 

4 Vezi, Alexandru Alexianu, Mode și veșminte din trecut, I, București: Editura Meridiane, 1987, p. 348.
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reprezentare. La luarea domniei, Palatul domnului din Iași nu se prezenta grozav 
din punct de vedere arhitectural. Dimpotrivă, aceasta era o construcție aproape 
dărăpănată. La începutul secolului al XVII-lea Movileștii preferaseră Iașului, Curtea 
de la Suceava, mai sigură și mai aproape de rudele lor poloneze. Abia în deceniile 
doi și trei ale secolului al XVII-lea „palatul” domnesc de la Iași a fost reăcut din 
piatră și „înconjurat de jur împrejur cu o împrejmuire de pari groși”.5 În anul 1622, 
Curtea domnească din Iași a fost arsă și pustiită de un puternic incendiu și a fost 
reăcută, abia un deceniu mai târziu, parțial, de către Miron Barnovschi, și apoi ma-
siv și durabil de către Vasile Lupu. Curtea de la Iași așa cum a fost reăcută de către 
Vasile Lupu, avea forma unui poligon neregulat și se întindea pe o suprafață imen-
să. „Castelul era înainte vreme destul de sărăcăcios, dar domnul de acum (Vasile 
vodă), pentru a avea o locuință comodă, l-a restaurat foarte bine și l-a îndreptat, și 
a ăcut întărituri bune de jur împrejur”.6

Despre destoinicia lui Vasile Lupu, Miron Costin ne spune: „Acest domn au ăcut 
de iznoavă și curțile cele domnești în Iași, casele cele cu cinii (țiglă smălțuită adusă 
din Turcia – n.n.), grădini, grajduri de piatră, tot de dânsul sunt ăcute. Și multe 
locuri au așăzat, care au stătut multe vremuri stătătoare”.7 În incinta de formă poli-
gonală se intra pe sub un turn, afl at pe latura de nord, în care se afl a un paraclis, o 
biserică zidită de Ștefan Tomșa, la 1613, turn care a găzduit vistieria și o închisoare. 
Prin această poartă se intra într-o primă incintă, unde erau convocate trupele de slu-
jitori și seimeni (garda domnului). Din aceasta se trecea într-o curte interioară, pe a 
cărei laturi se afl au din nou, odăile pentru soldați. Tot în această curte existau două 
corpuri de clădiri care constituiau palatul domnesc.8 În această a doua curte exista o 
grădină, reamenajată de Vasile Lupu, care dădea un aer liniștit și sporea ideea de tih-
nă și confort al unei incinte, inițial preponderent militare. Spațiul relativ întins, con-
stituit de perimetrul întregii reședințe dădea un aer de monumentalitate edifi ciului. 
Din această grădină porneau două rânduri de scări monumentale, care conduceau la 
o terasă, mărginită de un portic pe stâlpi de piatră cioplită. Domnul, când venea din 
afară, descăleca la scara aceasta, asistat de suita sa în picioare. Tot aici, în foișorul de 
la capătul scării, el întâmpina, personal sau prin demnitarii săi, pe oaspeții aleși, care 
erau conduși spre sala divanului. Porticul lega și cele două aripi ale apartamentelor 
domnești, care trebuiau străbătute, pentru a se ajunge în sufragerie.9 

Întregul ansamblu a câștigat în grandoare și majestuozitate datorită lacului arti-
fi cial, creat de Vasile Vodă. Iată, ce spun sursele istorice: „în fața acestui palat se afl ă 
un lac, care nu exista mai înainte. Lupu bei a obținut învoire de la sultanul Murad 

5 Maria Holban (coord.), Călători străini despre Țările Române, III, București: Editura Științifi că, 1971, 
p. 182; Idem, Călători străini despre Țările Române, IV, București: Editura Științifi că, 1972, pp. 351, 
361. 

6 „Descrierea anonimă a sliei lui Jerzy Krasinski (1636)”, în Călători străini…  , V, p. 116.
7 Miron Costin, Opere, București: Editura Academiei, 1958, p. 119.
8 Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, Iași: Editura Polirom, 2006, p. 41.
9 Corina Nicolescu, Case, conace și palate vechi românești, București: Editura Meridiane, 1979, p. 73.
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han al IV-lea să înalțe un zid între două dealuri. În felul acesta din apele râului 
Scânteia s-a format un lac mare, iar în el a pus mii de feluri de pești (…  ) Pe malul 
acestui lac, Lupul bei clădise o astfel de baie încât în toată Europa nu exista o baie 
atât de strălucitoare ca aceasta. Când sultanul Murat han a auzit despre splendoarea 
sa a zis: „Nu cumva acest afurisit va pretinde, cu timpul, să devină crai ?”.10

Interiorul Palatului domnesc ieșean era somptuos, după cum o arată relatările 
vizitatorilor ocazionali. Exista un apartament domnesc, separat de cel al doamnei 
și al fi ilor. Apartamentele comunicau prin coridoare, prevăzute cu ferestre largi. 
Apartamentul domnului era împărțit în două părți egale, legate printr-o terasă cu 
colonadă de stâlpi ciopliți din piatră, care dădeau spre cea de-a doua curte interi-
oară, unde se afl au încăperi mari și fastuoase. De pe o terasă, afl ată la capătul scării 
de onoare se intra în Sala divanului, care era foarte spațioasă după spusele unor 
martori oculari. La fațadă existau două elemente, care ordonau dispoziția interioară 
a reședinței domnești: foișorul, care conducea la scara principală, pe care se ajungea 
la marea sală a divanului, pe de o parte, iar pe de alta, la cea de-a doua aripă im-
portantă a palatului, formată din spătărie și diferitele saloane de recepție. Această 
a doua parte era împărțită de o terasă centrală, cu o colonadă de piatră, care se des-
chidea spre grădină. Apartamentul doamnei era situat în spatele celui al domnului 
și era destul de spațios. Pentru înalții demnitari ai Curții exista o clădire aparte. La 
parterul Curții, se afl au corpul de gardă, bucătării, cămări și alte spații gospodărești. 
Băile ocupau un loc important în spațiul domnesc. Paul din Alep descrie îndeamă-
nunt băile construite de Vasile Lupu, care aveau cupole și pardoseli de marmură: 
„la Iași este o baie ridicată de Vasile vodă după modelul băilor turcești, cu cupole, 
marmoră din belșug și cu camere frumoase. Ne-am îmbăiat de multe ori acolo – (no-
tează Paul din Alep – n.n.). El (Vasile Lupu – n.n.) a mai zidit în palatul său, lângă 
casa doamnei, încă o baie cu plăci de faianță și o altă baie foarte bine îngrijită pentru 
folosința ei și a lui, cu marmură din belșug și cu bazine. Apa se aducea din lac cu 
harabalele (căruțele – n.n.)”.11 Deșilor călători care vizitau Palatul domnesc, aceste 
construcții li se păreau, unora mari și frumoase, altora doar „un amestec de clădiri 
care par foarte vechi”. De pildă, englezul Robert Bargrave spunea despre Curtea 
de la Iași următoarele: „prin osebită favoare, am putut arunca o privire asupra pa-
latului său (a lui Vasile Lupu – n.n.), o clădire de piatră, mai degrabă mare, decât 
frumoasă, neavând nici măreție, nici unitate, nici podoabe demne de palatul unui 
domn. Numai grajdurile sunt într-adevăr vrednice de luare aminte, pentru măreția 
și buna lor întemeiere, dar mai ales pentru numărul și calitatea cailor, întrecând cu 
mult pe cei ai ducelui de Florența sau ai regelui Angliei”.12 Impresia modestă a en-

10 Maria Holban (coord.), Călători străini…  , IV, p. 477.
11 Paul din Alep, „Călătoria în Moldova”, în Călători străini despre Țările Române, VI, partea I, îngrijit 

de M. M. Alexandreescu-Dersca Bulgaru, București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1976, pp. 
53, 489-490; Corina Nicolescu, op. cit., pp. 73-74.

12 Robert Bargrave, „Povestea unei călătorii pe uscat de la Constantinopol la Dunkirke”, în Călători 
străini…  , V, pp. 489-490.
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glezului era legată, probabil, de o comparație cu alte Curți domnești sau princiare, 
pe care le văzuse. Sau poate din motivații politice sau personale!

Dar, nu toți vizitatorii acestei Curți domnești ieșene îi găsesc cusururi, din punct 
de vedere estetic și practic. Interiorul Palatului domnesc producea surprize plăcute 
unora dintre cei mai pretențioși vizitatori. Marco Bandini, misionarul catolic, care a 
vizitat și a sta o vreme în Țara Moldovei, în vremea domniei lui vodă Lupu, a lăsat 
aprecieri de-a dreptul măgulitoare:„umbră a curții împăraților turci dar nu rivală, 
putând sta alături de aceasta, căci are totul orânduit în același fel, dar nu cu aceiași 
măreție, alaiul de ieșire și de intrare a domnului este plin de atâta strălucire, încât 
cel care îl vede pe acest domn nu se poate mira îndeajuns, când ia seama la starea 
Moldovei, la orașele și satele nu prea dese și la faptul că nu se sapă în această țară 
mine de aur și de argint. Domnul dă în fi ecare an turcilor o sumă mare de bani; și 
totuși el ține o curte, atât de măreață încât, pentru a o descrie mai exact, ar trebui 
să zăbovesc mai mult. Voi arăta mai întâi dregătoriile marilor boieri numiți în sluj-
be, apoi voi indica în puține cuvinte pompa cu care obișnuiește să iasă și să vină, 
să celebreze sărbătorile și să împlinească solemnitățile cele mai însemnate. Acest 
voievod, de cum a obținut domnia și-a pus dregători după datina predecesorilor 
săi”.13 Pentru Marco Bandini austeritatea din afara Curții contrastează cumva cu 
splendoarea și maiestatea regească dinlăuntrul Palatului. „În ceea ce privește apa-
rența sa exterioară, palatul nu arată așa strălucit, însă pereții dinlăuntru, îmbrăcați 
în covoare, tapiserii de mătase strălucind de aur și de argint, înățișează o maiesta-
te oarecum regească (s.n.) a acestui principe. Scaunele acoperite cu o pânză foarte 
fi nă de in sunt împodobite cu ținte de aur și argint”.14 Și alți călători cu pretenții 
sunt surprinși pozitiv de interioarele elegante și somptuoase ale apartamentelor 
domnești: „am fost foarte mirați să vedem într-o clădire atât de veche mai multe 
apartamente de o mare frumusețe. Erau toate îmbrăcate cu lemn, zugrăvite și aurite 
ca un mozaic, ce încânta privirile” – consta francezul Philippe Le Masson du Pont, 
cu privire la interioarele Platului domnesc ale lui Vasile vodă.15 Iată, cum îi apare, 
curtea de la Iași, unui călător oriental, Evlia Celebi, pe la 1660, pe vremea când era 
principe Șteăniță Lupu, fi ul marelui Vasile voevod: „Palatul curții este un palat mă-
reț. Beii care au domnit au ridicat fi ecare, câte o construcție, încât s-au format mai 
multe rânduri. Cel care și-a dat mai multă osteneală, pentru a-i desăvârși înfl orirea 
a fost tatăl lui Ștefan-bei, Lupu-bei, care este acum închis la Edicule. Fiind stăpân pe 
o avere ca cea a lui Karun, el a pus să se ridice palate cu două caturi și cu un cat, băi, 
bazine cu apă și săli de divanuri de nedescris. Ferestrele și balcoanele sunt îndrep-
tate spre lac. De jur împrejur palatul este înconjurat de un zid frumos, de piatră, în 
formă de cerc, în felul unei cetăți cu ziduri (…  ) De jur împrejur se afl ă și un șanț, iar 
spre nord are o poartă de fi er. În fața porții sunt cinci-șase uși. Are și o sală mare de 

13 Marco Bandini, „Însemnări despre lucrurile din Moldova”, în Călători străini…  , V, p. 333.
14 Ibidem.
15 Philippe Le Masson du Pont, „Relația expediției polone (1673)”, în M. Holban (coord.), Călători 

străini despre Țările Române, VII, București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1980, p. 298.
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divan în care încap cinci mii de persoane. Ferestrele sale privesc unele spre altele. 
Palatul cuprinde mai mult de o sută de încăperi pentru icioglani (gărzi-militari) și 
este acoperit cu țigle smălțuite, puse unele peste altele. Apoi are o pivniță, o șelărie 
și o vistierie, adică locul unde stă vistierul. Este un palat asemenea unei cetăți. Piața 
seraiului formează și ea una din podoabele sale”.16 

Oricum, față de ce fusese înainte, Curtea de la Iași a devenit, sub Vasile vodă, 
domnul „cu fi re mai mult împărătească, decât domnească” o reședință elegantă și 
un decor somptuos, dotată cu elemente arhitectonice, care reprezentau premiere, 
chiar și pentru principi mai cu pretenții, decât voievodul Vasile. Dacă, din punct 
de vedere arhitectural, Curtea voievodului avea o oarecare maiestate, personalul 
Curții nu era nici el mai prejos! Chiar dacă modelul Curții de la Iași nu-i neapărat 
unul european, ci mai degrabă unul de inspirație imperial-stambuliotă, cu infl uența 
poloneze, el refl ectă aspirațiile și fi rea principelui, cu nume de basileu bizantin. 

Ca și vecinul său din Valahia, Vasile Lupu a ăcut aceeași politică bazată pe 
solidaritatea de clan, domnul guvernând cu rudele sale de sânge și cu cele prin ali-
anță, de-a lungul întregii sale domnii.17 Astfel, Gheorghe Coci, fratele domnului, a 
fost mare paharnic și mare hatman (1634-1652), iar celalalt frate, Gavril Coci, a fost 
mare hatman (1634-1651). Nepotul de frate Alexandru Coci a fost mare paharnic 
(1651-1653), iar un anume Iorga a fost mare vistier și mare postelnic (1643-1649). 
Un văr al domnului, Dumitru Iarli a fost mare jitnicer și mare clucer (1634-1644), 
iar cumnatul domnului, Iordache Cantacuzino a fost mare vistier și mare spătar, 
(1635-1654). De asemenea, un alt cumnat al domnului, Toma Cantacuzino a fost 
mare stolnic și mare sluger (1634-1644) etc. Nu mai puțin de douăzeci și trei din-
tre marii dregători ai Moldovei, în lunga domnie a lui Vasile Lupu, erau rudele 
domnului: gineri, cuscri, cumnați etc.18 Deși Vasile vodă luase domnia pe fundalul 
unei revolte împotriva grecilor, în cea de-a doua parte a domniei, se va sprijini pe 
o serie de demnitari greci. Așa se face că domnia lui a fost identifi cată, de cei care 
l-au răsturnat (boierimea de țară, grupată în jurul lui Gheorghiță Ștefan), ca una a 
… „grecilor”.19

Urmărind relatarea lui Marco Bandini, constatăm ordinea rangurilor și numă-
rul demnitarilor, care compun un prim eșalon al Curții voivodului moldovean. 
Demnitarii ajung la un efectiv de peste 50 de persoane, ără a-i pune la socoteală 
pe cei de rang doi și trei, subordonați mai marilor în ierarhie. Acestora li se adaugă 
cel puțin 200 de aprozi (paji, copii de casă), afl ați mereu la dispoziția Curții, pentru 

16 Evlia Celeby, „Cartea de călătorii”, în Călători străini…  , VI, pp. 476-477.
17 Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc și marii dregătiri, București: Editura Academiei, 1968, p. 100; 

vezi și Ștefan S. Gorovei, „Clanuri, familii, autorități, puteri (Moldova sec. XV-XVII)”, Arhiva 
Genealogică, I (IV), nr. 1-2, 1994, pp. 87-103.

18 N. Stoicescu, op. cit., p. 100, nota 59.
19 Ibidem, nota 59; N. Stoicescu, „Legăturile de rudenie între domnii români și marea boierime și 

importanța lor pentru istoria politică a Țării Românești și Moldovei (sec. XV-începutul sec. al 
XVIII-lea”, Danubius, 1971, pp. 132-133.
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orice expediție sau misiune. O primă remarcă, cu privire la imaginea acestora are 
în vedere ținuta și pompa acestor personaje, care participă la mișcarea brauniană, 
cotidiană a Curții: „toți acești boieri și nobili de rang înalt, splendid îmbrăcați și cu 
o suită aleasă sunt prezenți la curtea domnului, pentru ca de câte ori ar fi  nevoie de 
concursul unuia sau altuia, să se înățișeze la poruncă. Și, îndeobște, fi ecare din ei 
veghează cu atâta sârguință și zel în slujba sa, încât să nu poată fi  afl ată nici o lipsă 
sau greșeală în vreo privință. La vremea prânzului când domnul se așează la masă, 
pune să fi e chemați pe nume aceia pe care binevoiește să-i rețină la masă cu el”.20

Un eșantion important la curțile vremii, îl ocupa un personal numeros. Acesta 
avea rosturi în asigurarea securității Curții, a persoanei domnului sau ai celorlalți 
membrii ai familiei princiare. Sunt prezenți aici, autohtoni, dar și căpitani de mer-
cenari, nemți, italieni, cazaci, greci, unguri, tătari etc. O lume compozită și colorată 
la propriu și la fi gurat. Marco Bandini a numărat cel puțin 500 de soldați, organi-
zați în diverse corpuri, de diferite etnii și națiuni: ieniceri turci, pedestrași nemți, 
halebardieri, seimeni ș.a.: „pe căpitani, pe comandantul gărzii, pe centurioni și pe 
ceilalți ofi țeri ai pedestrimii sau călărimii, nu am vrut să-i înșirăm în lista boierilor 
de la curte, pentru că sunt de altfel și de altă seamă. În afară de centurioni, sunt 
totdeauna gata la poruncă zece căpitani, care împreună cu trupa lor fac strajă în 
apropierea palatului domnesc. Iar palatul este întărit de forța, vigilența și cumpă-
tarea soldaților și bine păzit de prudența deosebită a domnului. Poarta exterioară 
este păzită de 50 de pușcași pedeștri: dincoace de această poartă, curtea exterioară a 
palatului este străjuită de 100 de ieniceri: poarta a doua de 100 de pedestrași precum 
și de pușcași: curtea interioară de 200 de pușcași pedeștri și 50 de purtători de scu-
turi, iar la porțile palatului sunt rânduiți alți paznici: pe lângă aceștia fac de strajă 
la porțile domnului boieri și nobili, curteni, împreună cu oamenii din suita lor și cu 
slugile lor. Palatul exterior este lung de 80 de pași și lat de 30 de pași. În aceasta se 
adună împreună ca într-un fel de hală comună soldații, nobilii, orășenii, preoții, tot 
așa ca și atriul extern al acestuia. Al doilea palat este lung de 40 de pași și lat de 30. 
Aici șed episcopii, căpitanii și marii dregători, și acolo își ține domnul, din când în 
când ospețele. În partea dinlăuntru încep diferitele camere ale domnului îmbrăcate 
în tapiserii de fi r”.21

Nici o mișcare a domnului nu se realizează decât în comun cu o largă și compli-
cată mișcare a Curții și a curtenilor, care funcționează după un mecanism complex, 
dar efi cient și funcțional, după cum apare din spusele observatorilor, ca Bandini: 
„când vine domnul aici (la capelă) ca să se închine, halebardierii ocupă atriul, iar 
boierii și nobilii, încăperile palatului prin care trece. Trei postelnici cu vergele de 
argint ușor aurite îl preced pe domn: unul dintre spătari poartă sceptrul de o parte 
a domnului, celălalt sabia de partea cealaltă, al treilea urmează apoi cu iataganul. 
Postelnicii sunt precedați de ușieri sau portari. Când trece domnul, toți plecând 

20 Marco Bandini, „Însemnări despre lucrurile din Moldova”, în Călători străini…  , V, pp. 333-334.
21 Ibidem.
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foarte adânc capul și ducându-și mâinile la piept, se închină. Mai este o altă bise-
rică vecină cu palatul, și când domnul merge acolo, 600 de pedestrași se rânduiesc 
în linie și prin mijlocul acelora trece el cu 50 de halebardieri și cu toată nobilimea, 
ieșindu-i clerul înainte. Așa purcede când merge și la alte biserici sau mănăstiri prin 
oraș. Când iese afară din oraș, duce cu sine o escortă mult mai numeroasă”.22 Același 
Bandini, remarca în notele sale despre Curtea domnului că era compusă din „baroni 
și suita acestora și din nobilime”.23 Aceștia, împreună cu soldații care primesc leaă 
de la principe, numărau circa 20.000 de persoane. Este de fapt numărul trupelor pe 
care domnul le avea pregătite, în caz de orice primejdie. 

Tot despre Curtea lui Vasile Lupu, cam în aceiași perioadă, ne oferă informații 
iezuitul ungur Pall Beke, care avea importante rosturi la Iași, și în politica domnu-
lui. Beke a lăsat, pe la 1644, o imagine a interesantă a Curții lui Vasile Lupu: „despre 
prea strălucita curte a domnului nu sunt multe de zis. Un lucru este absolut sigur: 
foarte puțin principi creștini i se pot potrivi, fi e în privința numărului nobililor stră-
luciți din diferite neamuri de la curtea sa, ără să privim luxul veșmintelor și mă-
reția pompei. Are drept curteni prea străluciți turci, tătari, poloni, unguri, italieni, 
pe lângă moldoveni, greci, armeni, ruși, bulgari. Numărul lor trece de 10.000. Dar 
aceasta este deșertăciunea deșertăciunilor”.24 Că este vorba de o societate cosmo-
polită nu este nici o îndoială! Același autor, Pall Beke, ne spune că mereu se afl au 
la curte personaje importante, venite de aiurea, cu scopuri neașteptate: „iar, acum 
ocrotește la curtea sa pe un tânăr italian ilustru căruia se spune că i-ar fi  ăgăduit 
să-i dea în căsătorie pe fi ica sa cea mică”.25 Era vorba de Ambrosio Grillo dintr-o fa-
milie de genovezi, tatăl acestuia fi ind mare dragoman al bailului venețian la Poartă. 
În privința acestuia Vasile vodă nutrea planuri de logodnă, pentru una din fi icele 
domnului, probabil domnița Ruxanda. Și, tot acest angrenaj complex și complicat, 
avea drept scop suprem să slujească domnului, să-l ajute la guvernarea țării. 

Un alt călător, Petru Bogdan Baksic, oferă o imagine a Curții în rutina guvernării 
de fi ecare zi. Domnul „are o curte frumoasă față de condițiile țării. Domnul ține 
divan aproape în fi ecare zi, dă serbări mari, dând cu acest prilej audiențe publice și 
când dă asemenea audiențe, toți boierii și ceilalți dregători sunt datori să fi e de față. 
Boierii vin călare, iar slujitorii lor pe jos. De asemenea, mitropolitul este dator să 
vină în fi ecare zi la curte”.26 În ciuda faptului că țara este scăpătată, datorită reduce-
rii locuitorilor contribuabili și sumelor mari de bani datorate turcilor, domnul ține 
o Curte strălucită și numeroasă. După ce prezintă numele marilor demnitari și atri-
buțiile lor, misionarul Petru Bogdan Baksic constată că toți boierii de rang mai înalt 
erau splendid îmbrăcați și aveau o suită aleasă. Ei erau prezenți la Curtea domnului, 
pentru ca de câte ori va fi  nevoie de concursul unuia sau altuia, să se înățișeze în-

22 Marco Bandini, „Însemnări despre lucrurile din Moldova”, în Călători străini…  , V, p. 334.
23 Ibidem, p. 328.
24 Paul Beke, „Relație despre Moldova (1644)”, în Călători străini…  , V, p. 277. 
25 Ibidem, p. 280.
26 Petru Bogdan Baksic, „Dare de seamă despre Moldova 1641”, în Călători străini…  , V, p. 233.
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dată la porunca domnească. Astfel, în timpul unei zile obișnuite, Curtea era plină 
de oameni veniți cu diverse treburi : soldați, nobili, orășeni, preoți, care așteptau în 
marea sală de audiențe. În Palatul propriu-zis, „al doilea palat” – după zicerea lui 
Marco Bandini – „era lung de 40 de pași și lat de 30, șed episcopii, căpitanii și marii 
dregători, și acolo își ține domnul din cînd în când ospețele”. Acestea erau spațiile 
domnești accesibile unui public mai larg. Dincolo de această sală începeau „diferite-
le camere ale domnului îmbrăcate în tapiserii de fi r”.27

Împărțirea dreptății 

Împărțirea dreptății a fost un atribut al prințului suveran, atribut conservat și de 
principii valahi și moldavi, chiar și în cele mai nefericite situații în raporturile cu îm-
părăția otomană. În calitate de judecător suprem, domnul se arăta „de sine stătător”, 
nu depindea de nici o putere lumească și împlinea voia Judecătorului ceresc. Se cu-
noaște, din multiple mărturii de epocă, despre judecățile lui Vasile vodă, că erau as-
pre, dar drepte. În materie de justiție, domnul a lăsat imaginea unui principe justițiar, 
care împărțea dreptatea ără „voie veghiată”, adică ără părtinire și ără a previlegia 
pe cei puternici, împotrivă celor umili. Între alte inițiative Vasile vodă a inovat și în 
materie juridică. Astfel, „Cartea Românească de învățătură” (1643) a reprezentat pri-
mul monument de drept scris, din istoria Moldovei. „Cartea” a eliminat arbitrariul și 
cutuma, înlocuindu-le cu texte juridice scrise, semn al modernizării juridice.28

Calitatea de dominus implica tocmai pe cea de judecător suprem, simbolizată 
de „sabia dreptății”, expusă mereu de spătar, cu ocazia ceremoniilor publice și a 
divanurilor de judecată. Deja în epoca lui Vasile Lupu, scaunul de judecată a căpătat 
denumirea luată de la turci de „divan”. Judecata se realiza în sala numită spătărie, în 
ținută de majestas, iar sceptrul, semnifi cat de sabie sau buzdugan, era expus la loc 
vizibil, alături de purtătorii săi, spătarii. Întreaga activitate de judecată era desășu-
rată în prezența întregii Curți și într-un decor solemn. „Domnul când face judecată, 
șade pe un tron înalt, cu mitropolitul stând și el de față. Sceptrul este culcat pe o 
masă în văzul tuturor, spătarii sunt prezenți. Cu domnul se afl ă și marii dregători”. 
Mai jos de această estradă, pe care este plasat tronul stă marii demnitari ai Sfatului 
„zece sau mai mulți baroni, iar în spatele acestora între 20 și 30 de purtători de 
scuturi, cu scuturi aurite și îmbrăcați în haine scumpe de culoare roșie, ei toți fi ind 
de statură înaltă. În spatele acestora stă mulțimea cealaltă de ostași și de oameni ai 
curții ără arme, mai bine de 2000”.29 

Împricinații stăteau separat de acest aparat complex de curteni. Aceștia „sunt 
înconjurați în chip de cunună de 200 de pedestrași aleși, frumos îmbrăcați, înarmați 

27 Ibidem, p. 334. 
28 Cartea Românească de învățătură, ediție critică, coord. Andrei Rădulescu, București: Editura 

Academiei R.P.R. s.a.
29 Marco Bandini, op. cit., pp. 341-342. 
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cu bombarde bune de aruncat și iatagane de tăiat de va fi  cumva nevoie”.30 Dacă, 
până la Vasile vodă cei împricinați stăteau în genunchi, pledându-și cauza și răs-
punzând la întrebările domnului, cu Vasile vodă obiceiul acesta a fost părăsit, incul-
pații pledându-și cauzele stând în picioare. Avem aici încă un gest, care deși poate 
părea banal și nesemnifi cativ, este un însemnat pas înainte în materie de demni-
tatea suspectului, încă nedovedit vinovat. Vasile vodă era animat de un puternic 
spirit justițiar. Nu ierta pe nimeni și urmărea înăptuirea dreptății cu orice preț. 
Mărturiile spun că și-a întemnițat „pe doi frați ai săi din partea mamei și i-a ținut 
trei zile împreună cu vinovații întemnițați, și a declarat deschis că nu-i pasă de frați, 
fi i sau fi ice, ci numai și doar de dreptate”. Sub domnia lui săracii nu erau deloc ne-
dreptățiți, dimpotrivă, dacă se judecau cu boierii și aceștia erau asupritorii, săracilor 
li se ăcea dreptate. În orice caz, crimele capitale și condamnările la moarte erau 
pronunțate de domn personal, după judecăți cumpănite. Domnul ținea judecățile 
în toate zilele, cu excepția duminicilor și sărbătorilor. Unele mărturii susțin faptul 
că, pe parcursul domniei sale, Vasile vodă ar fi  ordonat circa 20 000 de condamnări 
la moarte, a unor răuăcători (după altele numărul condamnărilor ar fi  fost chiar 
dublu). La rugămintea dregătorilor că ar trebui să fi e mai îngăduitor, altfel țara ar 
duce lipsă de oameni, domnul ar fi  replicat: „Eu nu consider persoana, ci dreptatea, 
nu lucrul, ci legea, dacă voi toți veți săvârși o faptă vrednică de moarte, desigur că 
va trebui să muriți. Chiar dacă jumătate din țara Moldovei ar fi  rea, piară partea cea 
rea, ca să fi e păstrată cea bună. Cu cei buni voi trăi în siguranță, cu cei răi mă voi 
afl a întotdeauna în primejdie”.31 Același martor ne spune că în Țara Moldovei, în 
epoca lui Vasile vodă „călătorul poate să se ducă, să se întoarcă, să umble în cea mai 
mare siguranță îmbrăcat în aur și cu pietre scumpe, și chiar să doarmă pe drum”.32

Domnul se dovedește ără cruțare în cazul criminalilor și altor răuăcători do-
vediți de crime odioase. Justiția se aplica în mod gradual, dar ără nici o excepție. 
„Se știe că măria sa domnul Vasile ținea divan în fi ecare zi, dar cel de sâmbăta era 
pentru judecarea tâlharilor; el osîndea pe unii la moarte și slobozenie pe alții, căci 
Dumnezeu cel prea înalt n-a creat pe suprafața pământului un popor mai rău ca 
acela din Moldova; căci toți locuitorii sunt hoți și ucigași. Se socotește că în timpul 
lui Vasile aproape douăzeci și trei de ani (19 de fapt) el a osândit la moarte peste 
patruzeci de mii de hoți, după condicele de judecată. El nu osândea la moarte pe un 
vinovat de la prima sa crimă; mai întâi punea să-l bată și să-l însemne cu fi erul roșu, 
ăcea cunoscut în mod public crima lui, apoi îl slobozia. Pentru o a doua faptă pu-
nea să i se taie o ureche; a treia, cealaltă ureche, a patra oară punea să-l execute”.33 
Dar, alături de pedepse și iertarea era o calitate domnească. „În sâmbăta din săp-
tămâna lăsatului de sec al brânzei este obiceiul ca să fi e sloboziți toți cei ce se afl ă 

30 Marco Bandini, op. cit., pp. 341-342. 
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Paul din Alep, op. cit., pp. 55-56. 
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în temnițe, după cum în prima săptămână a postului ei închid divanele de judecată 
și se amână judecățile, iar domnul nu se mai arată nimănui, ci numai în biserică, 
credincios postului, el și cu toți boierii lui și copiii lui de casă”.34 Imaginea unui 
prinț justițiar, aspru în judecățile sale, dar drept cu supușii a contribuit la sporirea 
faimei și a bunului nume al acestui cârmuitor, asociindu-i imaginea cu cea a marilor 
împărați din Bizanț.

Pompa vestimentară

Dacă toți principii manifestă interes pentru ținute elegante și pentru o pom-
pă princiară deosebită, în acest secol în care gustul pentru haine bogate și pietre 
scumpe este nemaiîntâlnit,35 cu Vasile Lupu și cu membrii familiei sale s-a atins o 
adevărată culme în ceea ce privește vestimentația fastuoasă în Țările Române, la 
mijlocul veacului al XVII-lea.36 Toate sursele epocii se întrec în a descrie pompa 
vestimentară a Curții vasiliene, iar imaginile păstrate vorbesc de la sine. Lupu bei 
și membrii familiei sale dispuneau de o garderobă bogată, în care se numărau cel 
puțin 35 de blănuri de samur, între care doar una, împodobită cu pietre prețioase și 
perle, valora circa 35.000 de galbeni.37 Marco Bandini constată valoarea veșmintelor 
și a podoabelor cu care apăreau la audiențe și ceremoniile Curții, domnul și doamna 
sa. Cu ocazia unei ceremonii de ziua Bobotezei, vestimentația domnului, a doamnei 
și a Curții arăta o bogăție de neimaginat, pentru acea vreme. Domnul „avea la haină 
bumbi în valoare de 100.000 de aurei. Doamna purta brățări, inele, colane strălucind 
de mărgăritare mari și rubine, valorând mai bine de 400.000 de aurei”.38 Cronicarii 
și martorii oculari ai splendorii și bogăției Curții moldave se întrec în a descrie 
culorile și opulența vestimentară a lui Vasile vodă. Astfel, la 1643, solul polonez 
Bieganowski,, afl at în drum spre Poartă, în trecere prin Moldova constată ambianța 
cosmopolită și plină de viață a Curții de la Iași: „Sosind la palat, am găsit atât afară, 
cât și înăuntru foarte mulți oșteni: boieri moldoveni, ieniceri turci, călărași, pedestrași 
îmbrăcați în roșu asemenea pedestrimei noastre și mulți alți oameni. În fața pragului 
la care s-a oprit careta aștepta mareșalul (marele postelnic), cu un toiag în mână 
și îndată ce s-a coborât solul, l-a condus împreună cu cei cu care venise cu el în 
caretă, într-o cameră mare pe care o numeau divan, adică sala de sfat sau judecată. 
După aceea i-a dus într-o cameră mai mică în care stăteau jur împrejur de o parte 
turci cu turbane foarte deosebite pe cap, de alta, alți dregători ai țării. În sfârșit, am 

34 Ibidem.
35 Vezi, pentru încadrarea epocii în universul sensibilității baroce, Gheorghe Macarie, Barocul, artă și 

mentalitate în Moldova epocii lui Vasile Lupu, I, Iași: Editura Cronica, 2005, pp.23-70.
36 Nicolae Iorga, „Moda bizantină în vremea lui Matei Basarab și Vasile Lupu”, Revista Lamura, 

București, 2, 1921, pp. 808-810. Vezi, pe larg, Al. Alexianu, Mode și veșminte din trecut, I, București, 
Editura Meridiane, pp. 344-371.

37 Paul din Alep, op. cit., pp. 71-72.
38 M. Bandini, op. cit., p. 338.
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ajuns într-o a treia cameră, unde stătea domnul, ca un monarh pe tron și în fața lui 
erau câțiva senatori (…  ) Măreția domnului era un lucru în adevăr vrednic de privit, 
întru toate vrednic de admirație. Între altele, avea pe dânsul o haină împodobită, atât 
de măreață, încât n-ai putea vedea una ca aceia nici la sultanul turc și nici la vreun 
alt monarh. Materia din care era croită, mi se pare că era altembas (stoă turcească 
țesută cu aur în relie), pe care erau brodate cu aur fl ori înalte de un deget; avea două 
perechi de nasturi (pa ale), de diamante splendide, se înțelege că erau de foarte mare 
preț. Haina era căptușită cu blană de samur, care desigur, trebuia să fi e potrivită cu 
restul.” (subl.n.).39

János Kémeny, nobil ardelean și viitor principe, constată, ca martor ocular, pre-
zent la Curtea din Iași, bogăția exuberantă a domnului și a familiei sale, cu ocazia 
nunții domniței Maria cu principele lituanian Janusz Radziwiłł (1645). Numai calul 
încălecat de domn avea un frâu bătut cu pietre scumpe și fi r de aur, iar cușma cu 
surguci fi xat în 5 diamante mari, prețuia circa 40.000 de taleri.40 Pentru a eterniza 
cumva această imagine, pe care dorea să o lase posterității, domnul a pus să fi e 
reprezentat cu tot fastul și culoarea epocii, la cele două ctitorii ieșene, Trei Ierarhi 
și Golia; în prima alături de prima sa soție, doamna Tudosca, iar la Golia, alături 
de Ecaterina doamna și marea sa familie. În această cronică în imagini apare una 
dintre piesele esențiale, pentru a marca poziția prințului, anume tronul princiar, 
jilțul domnesc. Între alte piese de mobilier, jilțul domnului ocupă un loc deosebit 
și este ornat cu o bogăție de elemente arhitecturale, traducând fastul baroc al tim-
pului. Nu numai în sala tronului, ci chiar și în Biserica Mănăstirii Trei Ierarhilor, 
jilțul domnului este unul grandilocvent și impunător. Culorile imperiale, purpuriul 
și auriul, sunt peste tot spre a marca alura imperială a prințului: „Jilțul domnului se 
afl ă în spatele unei coloane, cu fața către răsărit, ca de obicei cu trepte înalte și cu 
baldachin. E acoperit cu frunze aurite, de o lucrătură prea frumoasă; pe dinăuntru 
este de catifea roșie; treptele și podeaua sunt acoperite cu postav roșu. În vârful 
baldachinului este o cruce, deasupra doi vulturi minunați, care ar putea fi  socotiți 
ca o lucrare de giuvaergiu”.41

Vestimentația, de un lux ără egal, este descrisă de Paul din Alep, la scurtă vre-
me după pierderea scaunului, așa cum apărea la acea vreme în frescele domnești. 
La Mănăstirea Trei Ierarhi domnul este zugrăvit în ținută de majestate alături de 
doamna Tudosca, prima sa soție și de fi i săi „îmbrăcați în veșminte bogate, iar pe cap 
purtând calpacuri de samur cu surguciuri”,42 în timp ce la Mănăstirea Golia, Vasile 
vodă era pictat împreună cu noua sa soție, Ecaterina Cercheza, cu fi ii și fi icele sale. 
„În spatele jilțului domnului, într-un colț este chipul lui Vasile voievod în picioare. 
El poartă o haină cu blană de samur și ține în mâna sa chivotul acestei biserici (…  ) 

39 Wladislav Oswiecin, „Trecerea solului polon Bieganowski prin Moldova și Țara Românească”, în 
Călători străini…  , V, pp. 192-193.

40 Ioan Kemeny, Memorii, 1607-1662, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2002, p. 260.
41 Paul din Alep, op. cit., p. 49.
42 Ibidem, p. 48.
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În spatele domnului este soția sa, care e Cercheza doamna, îmbrăcată cu o haină de 
brocart de aur și samur, cu giuvaierurile ei de aur și cu calpac de samur. În spatele 
ei sunt fi icele sale, una care este în Polonia și cealaltă care a fost măritată de puțină 
vreme cu fi ul lui Hmielniski cazacul. Mai jos de ele se afl ă voievodul Ștefan cu cei 
trei frați ai lui, care au murit în Rusia, toți bogat îmbrăcați; s-ar crede că chipurile 
lor sunt aievea.”43 Așadar, o vestimentație bogată, realizată din cele mai scumpe și 
rare materiale ale epocii, ornate excesiv cu giuvaeruri și pietre prețioase, care vor-
besc, prin ele însele, despre imaginea cu care prințul se prezenta contemporanilor 
săi, dar în egală măsură, imaginea pe care dorea să o lase posterității. 

Specialiștii în istoria costumului remarcă rafi namentul materialelor și calitatea 
croielilor ținutelor domnești. Domnul a preferat, se pare, costumul de aparat, pur-
tând în mărturiile păstrate haine scumpe de samur. Astfel, într-o gravură de aramă 
lucrată se pare de meșterii din Gdansk, domnul este reprezentat într-o lungă șar-
vana din postav de aur cu fl orile țesute în fi r, „înalte de un deget” (adică în relie), 
agrafată la piept, sub o misadă de zibelină (vulpe argintie), prinsă cu un șir de paf-
tale bătute cu diamante, care înlocuiesc obișnuitele găitane de aur din costumul 
domnesc. Pe dedesubt domnul purta o dulamă aurită de adamască, încheiată cu no-
duri de aur, încrustate cu nestemate, de o valoare inestimabilă. (Bandini le prețuia 
la circa 100.000 de galbeni). Capul principelui era acoperit cu o cușmă de samur, al 
cărui surguci împodobit cu pene de cocor, era bătut cu diamante.44

Un alt portret al domnului păstrat pe o tapiserie, – o copie de fapt după o perdea 
de mormânt, asemănătoare cu broderiile sepulcrale ale primei sale soții, Tudosca 
Bocioc – îl înățișează pe domn într-un cojoc de camocat, blănit cu zibelină și „tăiat 
pe corp”. Marginile erau împodobite cu blană și ceaprazării de fi r, țesătura conți-
nând fl ori de aur, ăcute din același material ca al dulamei cu mânecile strâmte, 
terminate prin manșete ascuțite la vârf. Portretul era întregit de o cușmă cu panaș 
prins într-o fulie cu pietre scumpe, iar de brâul înnodat în față atârnă un hanger 
de aur cu mânerul și garda bătute în nestemate.45 La fel de somptuos reprezentat 
apărea și tânărul Ion vodă, nefericitul urmaș al lui Vasile vodă, dispărut timpuriu 
în exilul de la Brussa (1640). Tânărul prinț era reprezentat într-o poziție teatrală, cu 
mâinile înfi pte în șold și cu hangerul atârnând la coapsă, înveșmântat într-o șubă 
albăstrie, țesută cu fl ori de aur și căptușită cu zibelină, cu gulerul rotund și îmblănit 
și cu marginile brodate cu blană de samuri de Siberia, închisă la piept cu trei rânduri 
de ceaprazuri, cu noduri și chiotori de aur.46 La fel apare reprezentat și celălalt fi u 
al voievodului, mai tânărul Șteăniță Lupu, care, spre deosebire de fratele său mai 
mare, a avut șansa de a-i urma tatălui său pe tronul Moldovei. La fel de elegante și 
somptuoase se prezentau și ținutele doamnei (lor) lui Vasile vodă. Astfel, imaginea 
doamnei Tudosca Bucioc, așa cum a conservat-o celebra tapiserie, evidențiază în 

43 Ibidem, p. 42.
44 Al. Alexianu, op. cit., p. 350.
45 Ibidem, p. 351.
46 Ibidem, p. 353.
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materie de vestimentație, gusturi sofi sticate de o bogăție luxuriantă. Haina exte-
rioară, în care apare doamna are mânecile retezate mai sus de cot și se distinge 
prin frumusețea și valoarea postavului de sorginte orientală. Haina avea o croială 
elegantă și rafi nată. Stofa era lucrată din fi r de aur cu fl ori dese, iar deschiderea din 
față lăsa să se vadă căptușeala din blană de samur, ca și talia înaltă a rochiei cu un 
jabou de aur pe piept, presărată cu frunze de fi r și mânecile strâmte ale dulamei 
aurite. În mână doamna țării ținea o năframă brodată cu fi r, o piesă vestimentară 
de aparat, la modă pentru lumea bună, caracteristică deja de la începutul secolului, 
atât la vestimentația feminină, cât și la cea masculină. Pieptul și gâtul doamnei 
era împodobit cu șiruri de mărgăritare, iar două lanțuri lungi de aur se întindeau 
pe umeri, în diagonală peste linia dreaptă a hainei. Pe cap doamna purta o pălărie 
elegantă cu calota vișinie de urșinic, plină cu fl ori de perle, cu un bogat surguci cu 
pene de struț, și cu boruri de blană. În dreptul urechilor atârnă doi trandafi ri de aur, 
ca și o pereche de cercei lungi, bătuți cu pietre prețioase.47 Și în alte reprezentări 
iconografi ce ținuta doamnei Tudosca evidențiază aceleași haine la modă, realizate 
din materialele cele mai scumpe și cu lucrături de mare fi nețe, la care se adăugau 
nelipitele și abundentele pietre prețioase.

Cât despre cealaltă doamnă a lui Vasile vodă, Ecaterina Cercheza, o adevărată 
frumusețe („di preivileggiata bellezza”), și imaginile păstrate despre ea evidențiază 
aceeași vestimentație elegantă, compusă din haine de samur, pe cap șlic de cati-
fea roșie, bordat cu zebelină. Într-o frescă păstrată la Mănăstirea Golia, Ecaterina 
doamna apare purtând o feregea de samur, deschisă în față, cu mânecile scurte mai 
sus de cot și cu marginile de blană. Dedesubtul acesteia se vedea o dulamă de stoă 
scumpă înfl orată, cu fi r. La gât poartă și ea lanțuri lungi de aur, încrucișate în față. 
Pe cap apare o pălărie cu calota rotundă și cu borurile de blană. La fel apar în fres-
cele de la Trei Ierarhi și de la Golia și cele două prințese Maria și Ruxandra, fi icele 
voivodului, cu haine din cele mai fi ne și scumpe stofe ale epocii, și garnisite de 
pa ale aurite și pietre prețioase.48 Nici marii demnitari ai Curții și boieroaicele lor 
nu se prezintă mai prejos din punct de vedere al vestimentației și modei. Rangurile 
deținute la Curte, de la cei mai mari dregători până la personalul de serviciu al cur-
ții, paji, paici, copii de casă, la ostașii din numeroasele gărzi domnești, toți poartă 
ținute scumpe, strălucitoare și frumos colorate. Astfel, marii demnitari poartă șube 
sau cabanițe, dulame și conteșuri încheiate cu ceprage de fi r și cu noduri de aur și 
numeroase pietre scumpe. Unele piese vestimentare sau de aparat traduceau rolul și 
rangul fi ecăruia în acest mecanism complex și complicat, care nu era altceva decât 
un alfabet simbolic al poziției și rolului fi ecăruia în ierarhia și angrenajul Curții. 
Logofeții purtau toiag împletit cu aur și încrustat cu oscioare vopsite galben-auriu, 
marii vornici purtau toiege albastre împletite cu aur, hatmani ipurtători de buzdu-
gane și toiege roșii împletite cu aur, marii spătari sabia și buzduganul domnesc. 

47 Al. Alexianu, op. cit., p. 356.
48 Ibidem, pp. 357-364.
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Toți erau îmbrăcați în haine de brocart, pe cap purtau căciulă, cucă sau coif, funcție 
de împrejurări, toate bătute în pietre scumpe și diamante. Armele erau și ele împo-
dobite cu diamante, iar harnașamentul cailor, caretele și trăsurile erau îmbrăcate 
în catifea sau în postavuri de calitate. Jupânesele boierilor cucoane și cuconițe po-
sedau o vestimentație bogată, haine cusute cu sârmă, împodobite cu mărgăritare 
și alte pietre prețioase. La gât purtau șiraguri de perle, și lanțuri de diamante. La 
ceremoniile Curții sau în zile de sărbătoare jupânesele și coconițele poartă straie 
de lână și de mătase, blănuri de samur, șiraguri de mărgele și mărgăritare, șaluri de 
mătase neagră sau albastră, calpace de catifea cu boruri de șoboli (șlice de urșinic), 
sau șlice de jder sau zibelină. Degetele mâinilor sunt pline de inele cu diamanturi, 
safi re, rubine, turcoaze etc. În picioare poartă ciubote cu tocuri înalte etc. Avem, din 
punct de vedere al vestimentației de curte, o lume îmbrăcată elegant, în culori vii, 
o costumație plină de aur și pietre prețioase, care contrazice, odată în plus, lectura 
doloristă, practicată până târziu, de mulți dintre istoricii români. Pe când, dimpo-
trivă, avem o lume îmbrăcată galant, în pas cu moda poloneză, ungurească, cu cea 
stambuliotă, și chiar cu moda europeană din provincia italiană. Semn că și lumea 
noastă trăia în pas cu timpurile, că era perfect sincronă cu moda timpului.

Primiri la Curtea lui Vasile Lupu. Primirea solilor

Un domn cu atâta notorietate precum Vasile vodă era vizitat de nenumărate solii 
și delegații. Cu deosebire patriarhii bisericilor orientale au găsit în Vasile vodă un 
darnic sprijinitor. Primirea la Curtea Moldovei a patriarhului de Antiohia, descrisă 
de Paul din Alep, oferă o bună mărturie despre mecanismul acestor primiri trium-
fale. „Marți dimineața, la 8 februarie, măria sa domnul a trimis vorbă domnului 
patriarh să se pregătească spre a veni să-l vadă”. Fiind iarnă și zăpada deja căzută, 
sulgerul Ioan, îl ia pe patriarh de la reședința sa cu o sanie. Suita cu care patriarhul 
este întâmpinat este numeroasă și strălucitoare. „Dărăbanii mergeau înaintea noas-
tră. Am ajuns la curte și am intrat la domn, care era singur în odăile sale”. Domnul 
i-a primit în jilțul domnesc și a ascultat citirea scrisorilor de recomandare din partea 
patriarhilor de Constantinopol și Ierusalim. „După ce marele logoăt isprăvea citirea 
unei scrisori, domnul se ridica din julțul său și își scotea calpacul”. Patriarhul îi ofe-
ră domnului un însemnat număr de moaște, relicve sfi nte foarte prețuite la vremea 
respectivă. Soliile poloneze dădeau întotdeauna de furcă celor care se ocupau cu 
ceremoniile și eticheta Curții moldovenești. Deoarece solii poloni cereau un trata-
ment exclusivist în virtutea mai vechilor relații ale „republicii” poloneze cu princi-
patul moldav, relații puse în desuetudine de dinamica realităților politice ale timpu-
lui. Astfel, față de anumite solii, Vasile vodă, își manifestă direct reținerea și refuză 
condițiile puse de soli cu un orgoliu sarmatic excesiv, dar în alte situații diplomația 
sa îl ajută să-și modereze atitudinea, dar să păstreze în egală măsură orgoliul neștir-
bit de exorbitantele pretenții ale unora din șleajticii polonezi. Deoarece constatăm 
că alte solii poloneze, la fel de orgolioase, se bucură totuși de mai multă atenție și 
considerație, chiar dacă nu lipsesc gesturi și atitudini care trădează orgoliu și mă-
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reție. Este cazul soliei conduse de Bieganowski, ce trece prin Iași la 1643, despre 
care relatează Stanislaw Oswiecim, nobil polonez din suită. Descrierea primirii la 
curte oferă o imagine despre ce reprezenta curtea unui domn atât de puternic și de 
bogat precum Vasile Lupu. Este remarcată „careta foarte frumoasă – se vede că era 
lucrată în Polonia”, notează nu ără orgoliul autorul – trasă de șase cai turcești fru-
mos împodobiți. „Pe lângă caretă mergeau ca la vreo sută cincezeci de oameni de-ai 
domnului, unii pedestrași în haine roșii și ceilalți moldoveni de tot felul. Sosind la 
palat am găsit în afară și înăuntru foarte mulți oșteni; boieri moldoveni, ieniceri tur-
ci, călărași, pedestrași îmbrăcați în roșu, asemenea pedestrimii noastre și mulți alți 
oameni”. Solul este primit de postelnic „mareșal” este condus prin divan spre sala 
de audiență domnească, care era și sala tronului. Aici, de asemenea, solul remarcă 
animația și vestimentația unei curți numeroase. „Această cameră (divanul) este pli-
nă de diferite persoane, boieri de curte ai domnului”. Solul este primit de domn în 
poziție de majestate pe tron, în picioare, cu o amabilitate rece și calculată. Din nou, 
din relatare se poate constata înfruntarea simbolică în gesturi și atitudini dintre or-
goliul republicii nobiliare și orgoliul bizantin al unui voievod care se imagina și era 
într-o oarecare măsură un autocrat. „Când a intrat solul în acest divan sau cameră, 
îndată s-a ridicat domnul în picioare, dar nu s-a clintit, așteptând ca acesta să vină 
către dânsul. Solul însă, socotind că lucrul nu ar fi  spre cinstea lui și a însărcinării ce 
avea, văzând că domnul stătea pe loc, s-a oprit și el în mijlocul camerei. Observând 
aceasta, domnul s-a coborât de pe tronul său și i-a dat mâna. După ce domnul i-a 
urat bun sosit, l-a întrebat solul dacă audiența trebuie să aibă loc în picioare și răs-
punzând domnul că în picioare, îndată l-a salutat din partea regelui și i-a dat scri-
sorile. Deoarece (domnul) și-a acoperit capul și n-a spus solului să facă la fel, acesta 
ără să stea pe gânduri și să mai aștepte po eală și-a pus și el cușma în cap”. Dar, 
în ciuda acestor dueluri simbolice de orgoliu, membrii soliei nu pot să nu constate, 
aceeași măreție, eleganță, bogăție și strălucire ce caracteriza, pe domn și curtea sa. 
„Măreția domnului era un lucru în adevăr vrednic de privit, întru toate era vrednic 
de admirație. Între altele, avea pe dânsul o haină împodobită, atât de măreață, încât 
n-ai putea vedea una ca aceea nici la sultanul turc și nici la vreun monarh. Materia 
din care era croită, mi se pare că era altembas (stoă turcească țesută cu aur în reli-
e), pe care erau brodate în aur fl ori înalte cât un deget; avea două perechi de pa ale 
de diamante splendide, se înțelege că erau de foarte mare preț. Haina era căptușită 
cu blană de samur, care desigur trebuie să fi e potrivită cu restul”.49

Măreția și faima lui Vasile Lupu

Măreția și faima sunt două dintre marile calități, alături de altele, pe care timpul 
le valoriza în exces, mai ales atunci când era vorba de capete încoronate. Cât priveș-
te pe Vasile vodă, el a căutat, în mod special, faima și numele bun, nu numai pentru 

49 Stanislaw Oswiecin, op. cit., p.193.
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supușii săi moldavi, dar mai ales pentru vecinii și contemporanii săi. Și trebuie să 
o subliniem, că voievodul moldav s-a bucurat nespus la vremea sa de recunoaște-
rea personalității sale. Chiar dacă cuvintele lui Paul din Alep pot suna ca un soi de 
măgulire, ele ne evidențiază în chip sugestiv calități despre care domnului moldav 
i-a mers vestea în toate țările din jur: „Cât despre modestia domnului, cunoștințele 
sale, desăvârșirea sa, agerimea minții sale, învățătura sa culeasă din cărți vechi și 
noi și turcești, iscusința sa în discuție nu ar putea fi  întrunite de nici o minte ome-
nească (…  ) el ar putea fi  asemuit cu primii regi ai Greciei și chiar îi întrecea, căci 
cuvântul lui era cu greutate în lumea întreagă din cauza mărinimiei și binefacerilor 
sale, nu numai față de patriarhi, mitropoliți, preoți, călugări, mireni, biserici, mă-
năstiri, astfel că agalele, negustorii și ceilalți turci, dervișii și neguțătorii nu rosteau 
jurămintele lor decât pe numele lui”.50 Prestigiul domnului era de mare, nu numai 
la turci, care-i prețuiau fi delitatea și-i invidiau grandoarea și mărinimia, dar și în 
lumea creștină, în care faima și numele bun, nenumăratele sale gesturi de generozi-
tate, i-au purtat faima în afara granițelor principatului său. „El era cunoscut în toată 
lumea. Împărații și boierii de la Moscova primeau cu respect scrisorile lui și tratau cu 
toată cinstea pe cel ce la aducea; regele și nobilii din Polonia ăceau la fel, Hmelnițki 
și cazacii lui i-au luat fi ica, hanul tătarilor îl cinstea încă și mai mult, ca și împăratul 
german, craiul Ungariei și venețienii”. (subl.n.)51

Alaiurile Curții lui Vasile vodă Lupu 

Lungimea domniei și bogăția domnului a permis organizarea unei adevărate so-
cietăți de curte, unde funcționa o etichetă strictă și unde Curtea a luat dimensiunile 
nemaiîntâlnite până atunci. Imaginea în mișcare acestei Curți traduce cel mai bine 
„poza” prin care domnul se prezenta supușilor săi și, în egală măsură, prietenilor și 
dușmanilor săi. „Alaiul de intrare și de ieșire al domnului este plin de atâta strălu-
cire, încât cel care îl vede pe domn nu se poate mira îndeajuns”,52 – constată același 
Marco Bandini. Chiar și în situația în care domnul merge la capela din interiorul 
curții, gărzile și suita sunt numeroase și impresionante. „Când vine aici domnul ca 
să se închine, halebardierii ocupă atriul, iar boierii și nobilii, încăperile palatului 
prin care trece. Trei postelnici cu vergele de argint ușor aurite (semnul demnității 
lor), îl preced pe domn; unul din spătari poartă sceptrul, pe de o parte, celălalt sabia 
de cealaltă parte, al treilea urmează apoi cu iataganul. Postelnicii sunt precedați de 
ușieri sau portari. Când trece domnul, toți plecând foarte adânc capul și ducându-și 
mâinile la piept se închină”.53 Când merge la vreo mănăstire sau biserică din oraș 
„600 de pedestrași se rânduiesc în linie și prin mijlocul acestora trece el cu 50 de 

50 Paul din Alep, op. cit., p. 46.
51 Ibidem.
52 Marco Bandini, op. cit., p. 332.
53 Ibidem, p. 333.
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halebardieri și cu toată nobilimea, ieșindu-i clerul înainte”, iar în afara orașului, ala-
iurile domnești sunt chiar și mai pompoase și foarte numeroase, oferind imaginea 
unei adevărate armate în marș.54

Italianul Nicollo Barsi, care a stat în Moldova un important număr de ani (1633-
1639), ne oferă interesante imagini despre Curtea în mișcare a lui Vasile vodă. Iese 
în evidență numărul mare al curtenilor și al gărzilor ce asigurau securitatea dom-
nului, bogăția veșmintelor, grandoarea echipajelor (cai, carete), ca și risipa de pietre 
scumpe, nestemate, argintării și aurării specifi ce echipajelor sofi sticate ale dom-
nului și ale Curții sale. „Atunci când domnul se duce la vreo serbare oarecare sau 
la plimbare, obișnuiește să meargă cu alai mare. Patru companii de archebuzieri îl 
însoțesc, și fi ecare din ele este alcătuită de 150 de oameni. După aceștia vin tot atâ-
ția, purtând numai arcuri și săgeți și cu spada la șold. Înaintea domnului merg copiii 
și steagurile cu surle și trâmbițe, iar după aceștia urmează o gardă de 150 de turci, 
vin apoi toți boierii, după boieri merge marele logoăt putând în mână un buzdugan 
de aur curat ; după el sunt duși de căpăstru 12 cai turcești cu șeile și cu tot harnașa-
mentul lucrat după moda turcească, și toți împodobiți cu mărgăritare, cu aur și cu 
tot felul de nestemate. După aceștia urmează domnul, singur, îmbrăcat după moda 
turcească, numai în mătase ără broderii de aur și putând pe cap un calpac după 
moda turcilor, cu un surguci de nestemate la mijloc peste un mănunchi de pene 
nespus de frumoase. El călărește pe un cal turcesc, cu harnașamentul împodobit cu 
aur și pietre scumpe. Frâul este bătut aproape tot cu peruzele, diamante și rubine, 
de asemenea fruntarul poartă o tuă de pene prinse cu un giuvaier tot de mare preț. 
După domn vine careta lui, aurită toată, cu tapițeria brodată peste tot cu aur, în 
afară de acoperământul de sus care este dintr-un postav foarte ales roșu și turchez 
și trasă de șase cai turcești. După ea urmează garda de tătari în număr de 150. Si în 
toate orașele pe unde trece domnul se trag clopotele.”55

Când merge spre părțile tătărăști, domnul face adevărate demonstrații de for-
ță, spre a-i impresiona pe tătarii mereu hrăpăreți și jufuitori. Alaiul ia forma unei 
adevărate armate în marș. Domnul „este precedat de trei mii de călăreți, după care 
urmează în linie obișnuită două mii de pedestrași. El însuși, lăsând un interval po-
trivit, călărește falnic la mijloc, între 50 de halebardieri și 100 de ieniceri (…  ) aripa 
dreaptă și cea stângă a ienicerilor sunt întărite strălucit și efectiv de nobilimea mol-
doveană, pe cai cu valtrapuri bogate și printre ei sunt amestecați și turci și greci. 
Alți baroni în haine splendide îi preced cam cu o jumătate de stadiu. Alții de aceiași 
stare înveșmântați în mătase urmează, ba în număr de 300, ba de 400, pe cai frumos 
împodobiți. Restul armatei ajungând în număr de 10-12 mii, înconjoară de aproape 
pe domn desășurându-se în semilună. Doi peici (copii de casă, paji), nu se despart 
de domnul, unul ținând mâna dreaptă, celălalt mâna stângă pe valtrapul calului, alți 

54 Marco Bandini, op. cit., p. 335.
55 Nicollo Barsi, „Noua și adevărata povestirea călătoriei ăcute de Nicollo Barsi din Lucca din anul 
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20 îl înconjoară de amândouă laturile, cu toții îmbrăcați în purpură și purtând scufe 
prelungi împodobite cu stele dese sau semilune de argint aurit.”56 

Alaiurile lui Vasile vodă apar mereu observatorilor străini în trecere pe la noi, 
somptuoase și pline de fală. „Am văzut pe domnul însuși (Vasile Lupu), ducându-se 
afară din oraș ca să se învioreze. Înaintea lui mergeau trei steaguri de cazaci, apoi 
câteva zeci de ieniceri pe jos cu muschete și după aceștia, urmau doi cai împodobiți, 
apoi domnul însuși pe un cal moldovenesc sur. Era îmbrăcat într-o șubă de samur 
și de brocart cu broderii în partea de sus. Lângă el, doi ieniceri în șalvari de cati-
fea roșie fugeau prin noroi purtând fi ecare câte o lance. In urma domnului era un 
slujitor al lui cu buzduganul și cu sabia și alții purtau trei lăncii. După aceea, urma 
logoătul, fratele domnului și alți boieri mai mici. Pe când trecea, sunau clopotele 
pretutindeni în Iași, căci ei au avut și au acest obicei ca oamenii să se adune în ase-
menea împrejurare spre a admira alaiul, dar nu era nici unul din escorta noastră, 
căci fi ecare văzuse în patrie lucruri mai de seamă.”57 Ce se poate constata este buna 
organizare a alaiului domnesc care-și asigură toate cele necesare hranei după nu-
mărul participanților. Convoiul este însoțit apoi de negustori cu căruțe (vreo mie de 
căruțe, spune Bandinus), care oferă spre vânzare produse necesare. „Este o așa de 
mare disciplină între ei încât nici chiar pentru bucătăria domnului însuși, nu îndrăz-
nesc să ia ceva ără a-l plăti la dreptul preț.”58 În timpurile de pace și liniște, domnul 
obișnuiește să-și viziteze satele, mănăstirile sau chiar pe boierii săi. „Vizitele” ăcu-
te părților tătărești sunt adevărate expediții, „este precedat de trei mii de călăreți, 
dispuși în escadroane și urmează apoi în șinie rânduită două mii de pedestrași. El 
însuși, luând un interval potrivit, călătorește falnic la mijloc între 50 de halebardieri 
și 100 de ieniceri. Aripa dreaptă și cea stângă a ienicerilor sunt întărite strălucit și 
efectiv de nobilimea moldoveană pe cai cu valtrapuri bogate și printre ei sunt ames-
tecați și turci și greci. Alți baroni în haine splendide îl preced cam cu o jumătate 
de stadiu. Alții de aceiași condiție înveșmântați în mătase urmează, ba în număr de 
300, ba de 400, pe cai frumos împodobiți. Iar restul armatei ajunge la numărul de 
10.000-12.000, înconjoară de aproape pe domn desășurându-se în formă de semi-
lună”.Domnul este anturat îndeaproape de un număr variabil dar semnifi cativ de 
paji, care „nu se despart de domn, unul ținând mâna dreaptă, celălalt mâna stângă 
pe valtrapul calului, alți 20 îl înconjoară din amândouă laturile, cu toții îmbrăcați în 
purpură și purtând scufe prelungi împodobite cu stele dese sau semilune de argint 
aurit”.59 Alaiul unui domn este nelipsit de corturi. Acestea ofereau și ele un spec-
tacol deosebit, deoarece erau confecționate din pânzeturi și mătăsuri de calitate, 
oferind confort și sporind strălucirea curții în deplasare. „Domnul pune de obicei 
să i se întindă cinci corturi foarte mari de mătase strălucind de fi r de aur și să fi e 
înconjurate de perdele de mătase, asemenea unor ziduri ce se întind în lung și lat. In 

56 Marco Bandini, „Însemnări despre lucrurile din Moldova”, în Călători străini…  , V, pp. 340-341.
57 Achacy, Taszycki, „Relația secretarului 1640 februarie 25”, în Călători străini…  , V, pp. 169-170.
58 Ibidem.
59 Marco Bandini, op. cit., pp. 341-342.
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jurul corturilor domnului, fi ecare 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 petreacă sub cort o bună parte din primăvară și din vară”.60 Adevărate orașe de 
corturi se întind pe văile Moldovei în lunile călduroase de vară, sau chiar în situații 
în care la Iași bântuie ciuma sau alte fl ageluri.

Sărbătoarea Bobotezei la curtea lui Vasile vodă (1647)

Sărbătorile creștine erau puternic valorizate la curțile moldave și valahe. Dintre 
acestea, Boboteaza, avea o puternică încărcătură simbolică. Iată, cum o descrie 
cu lux de amănunte, Marco Bandini, martor ocular, la curtea din Iași al domnului 
cu fi re imperială care a fost Vasile Lupu.61 „Potrivit cu datina și obiceiul îndeobș-
te urmată, în ajunul Bobotezei toții vlădicii sau episcopii ortodocși ai acestei țări 
care sunt în număr de patru cu mitropolitul, se adună cu voevodul la Iași în sediul 
Mitropoliei ăcând slujbă pentru el cu tămâie, aghiazmă, sărutatul crucii și alte ce-
remonii, și urându-i prin cântări o cârmuire fericită, ani fericiți și un mers norocos 
al lucrurilor. Iar în sărbătoarea Bobotezei s-a celebrat solemnitatea constând în bi-
necuvântarea apei în prezența aproape a tuturor nobililor țării. La această priveliște 
și la ceremoniile îndeobște obișnuite, a venit însuși domnul cu soția sa, cu fi ii și cu 
toată curtea de boieri. „El însuși ședea pe un tron întors cu fața spre răsărit, cei doi 
fi i micuți, unul de 7 și altul de 5 ani, ședeau la stânga pe alt tron la zece pași depărta-
re. Soția ședea pe un al treilea tron la 20 de pași de al domnului și 10 de a fi ilor, ca să 
poată fi  văzuți fi ii așezați la mijloc”. Pentru domn, celebrarea importantei sărbători 
era un bun prilej de a se arăta în fața mulțimii supușilor în majestatea sa princiară, 
despre care sursele consună în a sublinia alura imperială a personajului, dincolo de 
realitatea de prinț moldav, supus sultanilor. 

Costumul de ceremonie arăta grandilocvență și majestate, cu trimitere la marii 
împărați ai Bizanțului. Numai bumbii de la haina domnului valorau circa 100.000 
de aurei. Întreaga scenografi e a ceremoniei evidenția solemnitatea momentului și 
standardul ridicat al curții moldave sub Vasile vodă Lupu. „Aria rezervată acestei 
ceremonii era în fața porții palatului într-un loc deschis și larg cuprinzând un spațiu 
de formă ovală cu o lungime de 80 de pași și închis spre miazănoapte și răsărit de 
mulțimea fețelor bisericești a călugărilor și a cântăreților din dreptul domnului. La 
dreapta domnului spre răsărit stătea cel mai aproape de domn postelnicul cu cei 
doi tovarăși (postelnicul al doilea și al treilea), bucurându-se de același titlu, dar de 
o autoritate mai mică. Chiar în spatele tronului, trei spătari țineau, unul sceptrul 
strălucind de mărgăritare, al doilea iataganul, al treilea sabia mare cu două tăișuri. 
După spătari erau zece sulițași (halebardieri) și în spatele acestora 100 de pedestrași 
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pușcași. La 5 pași de tron, tot la dreapta, stăteau logoătul sau marele cancelar, hat-
manul, judele țării și alți mari dregători, în ordinea cuvenită după slujbe și dregăto-
rii, cu capul descoperit. In spatele acestora ăceau zid 40 de sulițași și 200 de pușcași 
pedeștri. Către apus, între tronul domnului și al doamnei apărea fața semilunei, 
reprezentată prin 100 de ieniceri.”62 

Cum societatea moldavă și valahă din acest timp era una care segraga drastic 
sexele, femeile, având mereu un loc separat stabilit atât în interiorul curții, ca și în 
afara sa. Dar cu toate acestea doamna Moldovei se bucura de o deosebită conside-
rație, și avea propria sa curte, compusă din câțiva demnitari cu atribuții speciale și 
din soțiile boierilor cu demnități din jurul domnului. Apariția publică era un bun 
prilej de etalare a unei vestimentații extravagante. „Doamna purta brățări, inele și 
colane strălucind de mărgăritare mari și rubine, valorând mai bine de 400.000 de 
aurei”. Și spre deosebire de domn, care arăta o fi gură severă și majestate imperială, 
doamna îl seconda cu același succes, dar cu o oarecare bunătate și milostenie creș-
tină. „Doamna cu fața rumenă mergând spre auriu, era asemenea unei împărătese 
însufl ețită de îndurare și bunătate, de o statură potrivită, era vrednică de domn și cu 
o milostivire la care nu a apelat nimeni vreodată în zadar”.63 O adevărată curte ăcea 
același ofi ciu ca și în cazul domnului, compusă din soțiile boierilor cu dregătorii. 
„În jurul doamnei stăteau soțiile marilor boieri îmbrăcate în mătase și strălucind de 
colane și brățări. După ele erau rânduiți 30 de sulițași pe care îi înconjurau dintr-o 
parte 200 de pușcași pedeștri. In spatele tuturor acestora, glorifi când tronul atât al 
domnului cât și al doamnei stătea mulțimea ostașilor rămași care ajungea la 10.000 
de călăreți, afl ându-se atunci descălecați. Călare erau doar 150 de dragoni, stând 
în spatele boierilor. In părțile laterale spre răsărit și miază zi, locul era împodobit 
cu icoanele a diferiți sfi nți. Printre acestea care erau ca niște perdele, se ridicau 
dominând restul lumii de la umăr în sus, trâmbițașii, toboșarii, diferiți cântăreți din 
nai și muzicanți cântând din alte instrumente. Pe toți aceștia îi încingeau 1.000 de 
pușcași pedeștri. Iar, gloata rămasă întrecea numărul de 20.000 de oameni. Încotro 
își plimba domnul privirile din locul său de la centru, primea închinarea oamenilor 
de orice seamă și rang, care-și plecau capul în fața lui”.64 Alte sărbători importante 
din calendarul religios ofereau prilejul unor ceremonii și ospețe de aceiași talie. 
Sărbătoarea Rusaliilor la curtea de la Iași oferă același spectacol sărbătoresc, ca și la 
Bobotează. „Ziua acestui sfânt (Ioan cel nou de la Suceava) se sărbătorește la Rusalii, 
când – pe lângă deschiderea unui iarmaroc foarte bogat, care ține opt zile în șir, la 
care vine lume din toată țara și la care tinerii ca să câștige bani, fac fel de fel de lupte 
cu spada – mai merge și domnul cu întreaga sa curte, de cel puțin 2.000 de oameni, 
toți călări, și mulți alții în carete. După el vine doamna, cu însoțitoarele sale și cu 
alte boieroaice care o întovărășesc în mare număr”.65
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Un ospăț domnesc la Curtea lui Vasile Lupu vodă 

Unul dintre oaspeții țărilor noastre, atent observator al detaliilor, diaconul Paul 
din Alep, ne oferă o imagine colorată despre cum se petrecea la masa principilor 
de la mijlocul secolului al XVII-lea. Vasile Lupu, domnul Moldovei îl primește pe 
patriarhul Macarie în audiență personală, la 8 februarie, de sărbătoarea Sf. Teodor 
Stratilat. După schimbul amabilităților și prezentarea darurilor pe care oaspetele le 
aduce domnului, doamnei și membrilor familiei domnești, oaspeții sunt conduși la 
masă. Observatorul oriental constată, mai întâi, calitatea veselei de aur și argint ca 
și prezența instrumentelor moderne, furculițe și lingurițe din aceleași metale, care 
însoțeau masa. „Apoi au ieșit împreună pentru a se duce în sala unde era întinsă o 
masă domnească cu talere de argint și aur, cu lingurițe și cu furculițe. El (domnul) 
s-a așezat în locul de cinste pe un jilț de catifea roșie cu cuie (ținte) de argint. La 
dreapta lui, a fost așezat un alt jilț pentru domnul nostru patriarh.”66 La masă iau 
loc de asemenea cei din suita patriarhului și o seamă din boierii curții. Patriarhul, 
binecuvintează masa, după obiceiul creștin. Bucatele erau aduse de către șeful bu-
cătar, în talere acoperite, care-i erau oferite domnului spre degustare. Domnul era 
de asemenea înconjurat de asistenți bucătari care mutau felurile de mâncare, după 
ce erau gustate. „După ce șeful bucătar, sau marele clucer însoțit de ajutoarele sale, 
aducea un fel de bucate, îl înățișa domnului și îi scotea capacul. Dacă felul plăcea 
domnului, îl așeza în fața lui în tăcere; apoi domnul lua o furculiță și amesteca 
conținutul pe taler, mânca din el; apoi bucătarul îi înățișa un altul (…  ) La stânga 
sa stătea un băiat sufragiu în picioare, bine îmbrăcat, care lua talerele și le punea 
înaintea măriei sale; un alt băiat lua talerele de argint, apoi punea un altul în fața 
lui, îl ștergea și-l punea din nou înainte.”67 Spătarul asista în picioare în dreapta 
domnului, cu însemnele puterii, coroana, sabia și sceptrul domnesc. Pentru servirea 
băuturilor, paharnicul asistat de păhărnicei era plasat tot în picioare, lângă domn. 
Pentru păstratul băuturilor alcoolice sau nealcoolice, domnul dispunea de recipien-
te și pahare de cristal, cești de argint și de porțelan. „În fața paharnicului se afl a un 
vas de lemn cu trei picioare, înalt, în care era apă. Acolo se puneau sticlele de cleștar 
cu diferite feluri de vin, țuică și bere. Lângă el era o masă acoperită cu o față de 
masă albă pe care se afl au pahare de cleștar, cești de argint și de porțelan.”68 Se bea 
de obicei vin, autohton sau străin, dar și bere sau țuică, după anotimp și preferințe. 
„Se turna de băut domnului într-un pahar, iar domnului nostru patriarh în altul. De 
fi ecare dată când aceștia beau un pahar, toți cei de față se ridicau. Insă ceilalți beau 
din alte pahară și din alt vin. Când paharnicul îi întindea un pahar, îl gusta mai întâi 
și apoi îl întindea domnului (…) de fi ecare dată după ce se golise mai multe pahare 
de vin, domnul mai bea un pocal de bere, căci aceasta era rece; iar după ce îl deșerta, 

66 Paul din Alep, op. cit., p. 44.
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68 Ibidem.
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se punea paharul în apă sau i se dădea un altul”.69 Masa continua apoi, ore în șir, cu 
alte și alte feluri de mâncare. „Se aduceau mereu alte talere pentru a înlocui pe cele 
ce fuseră puse pe masă; și aceasta a ținut până seara.” Masa se sfârșește, din nou, cu 
o rugăciune, după care oaspeții au fost conduși la gazda lor, la mănăstirea Golia.70

Nunți domnești și princiare la Curtea lui Vasile vodă Lupu.
A doua nuntă a lui Vasile vodă (1639)

Lunga și prospera domnie a lui Vasile vodă Lupu a cunoscut evenimente faste și 
dramatice, între care nunțile și petrecerile oferite de ele, care au avut un răsunet ne-
maiîntâlnit în „cronica mondenă” a Europei central-orientale. Așa cum se cunoaște, 
Lupu Coci se căsătorise înainte de domnie cu Tudosca Bucioc, reprezentanta uneia 
dintre cele mai bogate și cu prestanță familie din boierimea Moldovei, naș fi ind 
însuși domnul țării, Gaspar Grazziani (1618-1620). Astfel, Lupu se naturalizează, de-
venind unul dintre marii boieri cu demnități importante în stat. Cu Tudosca, Vasile 
Lupu are pe cele două fi ice, Maria și Ruxandra și un fi u, Ioan vodă, cu o sănătate 
șubredă, mort timpuriu, precum și o a treia fi ică, despre care sursele nu oferă prea 
multe știri. Tudosca Bucioc moare în scaun, ca doamnă a Moldovei, în anul 1637-8, 
lăsându-l văduv pe vajnicul domn. După legiuitul an de doliu, Vasile vodă se hotă-
răște să-și găsească o nouă soție, iar sorții cad pe o frumoasă circaziană, Ecaterina 
Cercheza pe numele ei creștin.

Poate chiar mai frecvent decât în timpurile noastre, în epocă avem relativ nu-
meroase cazuri de recăsătorie, chiar a persoanelor din înalta societate. Principala 
cauză nu era nicidecum divorțul, ci îndeosebi, decesul unuia din cei doi parteneri. 
Prin deces, se considera că legătura sfântă a căsătoriei era astfel dizolvată, iar bi-
serica, cea ortodoxă în speță, accepta și chiar binecuvânta o a doua căsătorie. Cu 
atât mai mult, cu cât era vorba de capetele încoronate și de boieri sau nobili cu 
prestigiu.71 Într-o asemenea situație s-a văzut și Vasile vodă, odată cu moartea 
primei sale soții, doamna Tudosca Bucioc. Domnul pune să i se aducă drept soață 
o tânără și frumoasă circaziană, care ca doamnă a Moldovei a rămas cunoscută ca 
Ecaterina Cercheza, și care-i va dărui lui vodă în această a doua jumătate a vieții 
sale, alături de fi ul său Ion și de cele două (trei?) prințese, Maria și Ruxandra, un 
al doilea fi u, Steăniță, care ajunge chiar să se urce pe tronul domnesc al părintelui 
său, precum și încă doi fi i, Ioan și Alexandru și care din nefericire, au murit la o 
vârstă relativ tânără. Dar, găsirea și mai ales aducerea în Moldova a frumoasei cir-
caziene a reprezentat o adevărată aventură, și-l va costa pe voievod nu numai mari 
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sume de bani dar și puternice emoții și eforturi diplomatice. Pentru identifi carea 
și aducerea în țară tocmai din Circazia, Vasile vodă trimite o delegație importantă 
condusă de marele postelnic Apostol Catargiu. Această adevărată ambasadă este 
formată din 150 de tătari și 60 de moldoveni, cu misiunea de a-i căuta și a-i adu-
ce domnului o frumoasă soție circaziană, deoarece frumusețea acestor femei era 
proverbială în epocă. După căutări, frumoasa este găsită și răscumpărată familiei 
sale. Domnul oferă o mie de ducați tatălui, cinci sute mamei și o mie hanului tăta-
rilor, prin teritoriile căruia trebuia să treacă suita la întoarcere. Lucrurile păreau că 
avansează normal, doar că frumoasa circaziană zdrobește inima pașei de Silistra, 
afl at cu o trupă de peste 8.000 de oameni la cetatea Oz, amenințată de polonezi. 
Văzând-o pe Ecaterina, pașa s-a îndrăgostit subit de ea, încercând s-o convertească 
la mahomedanism, în ciuda protestelor suitei și a îndărătniciei viitoarei doam-
ne a Moldovei.72 Cortegiul este oprit din drum iar pașa de Silistra, încearcă să 
obțină grațiile Ecaterinei, cerând-o pentru sine pe frumoasa principesă. Au loc 
lungi conciliabule, se trimit solii, către hanul tătarilor, către domnul Moldovei, iar 
acesta chiar către sultanul de la Stambul, reclamând purtarea pașei. În acest timp 
delegația de moldoveni este sechestrată în tabăra pașei, care încearcă prin toate 
mijloacele s-o înduplece pe principesă să rămână cu el. „Pașa se îndrăgostise de lo-
godnica lui Vasile Lupu spunând că este un om mort dacă ea nu-l ajută. Frumoasa 
Ecaterina părea că grațiile își ăcuseră sălaș în ăptura ei”. Pașa vrea să obțină de la 
frumoasa sa prizonieră o mărturisire de credință mahomedană, dar aceasta rezistă, 
refuzând toate propunerile și presiunile pașei, și-l sfi dează chiar, mâncând în mod 
demonstrativ carne de porc în fața acestuia. În ciuda faptului că Vasile vodă trimite 
pașei trei mii de ducați, și a scrisorilor venite de la han și de la sultan, pașa refuză 
s-o pună în libertate și mai cere în fi nal, încă 200 de ducați spre a o elibera. Într-un 
fi nal, pașa este obligat să cedeze, iar suita prințesei își reia drumul spre Moldova, 
ajungând după această aventură, la domnescul său soț de la Iași.73 Nu s-au păstrat 
date despre Ecaterina ca doamnă a Moldovei, dar cu siguranță ea o fost o bună so-
ață princiarului său consort, dăruindu-i acestuia nu mai puțin de trei moștenitori, 
Stefan, care a urcat pe tronul tatălui său, precum și Alexandru și Ion, morți relativ 
tineri, ără a lăsa o posteritate. Ea i-a supraviețuit princiarului său soț, și precum 
spune cronica, i-a rezistat celui care l-a răsturnat din domnie, Gheorghiță Stefan, 
care voia să atenteze la pudoarea doamnei, drept răzbunare pentru că Vasile vodă 
i-ar fi  ăcut același lucru soției sale, jupâneasa Sa a.74 

72 Nicollo Barssi, op. cit., pp. 86-89.
73 Vezi, pentru relatarea lui N. Barssi și Alexandrina Istrătescu, Starea nouă și adevărată a Valahiei, a 

călătoriei ăcută în anul 1632 până la 1639 în Tartaria, Circazia, Abassa și Mengrelia, unde se poves-
teșc multe întâmplări stranii și curioase, tradus din italiană, Chișinău, 1933.

74 Constantin Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe, I, București: Editura Orizonturi, 2003, pp. 
234-261.
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Nunta domniței Maria (1645)

Dintre evenimentele matrimoniale despre care cronicile veacului vorbesc pe în-
trecute, nunțile domnițelor lui Vasile Lupu, domnul Moldovei cel „cu fi re mai mult 
împărătească decât domnească”, organizate pe măsura opulenței și ambițiilor politi-
ce ale prințului au reprezentat repere greu de egalat în epocă. Sursele sunt destul de 
confuze în ce privește o posibilă a treia fi că, al cărui nume nu ne este cunoscut, aces-
tea n-au păstrat prea multe informații, nici măcar numele, și care ar fi  fost căsăto-
rită sau cel puțin promisă fi ului bail-ului venețian la Poartă, Grillo. Maria, cea de-a 
doua fi ică, este destinată principelui lituanian Janus Radzivill, iar mezina, Ruxanda, 
lui Timus Hmielnischi, fi ul hatmanului cazacilor, personaj ciudat, cu o fi re difi cilă, 
ieșit din comun, care va provoca cele mai neașteptate necazuri viitorului său socru, 
Vasile vodă. Despre nunta Mariei (petrecută la 1645), cu Janus Radzivill, palati-
nul Lituaniei, sursele sunt mai generoase. Ele atestă prezența a numeroase solii, 
venite de peste tot, de la regele Poloniei, principele Brandemburgului, principele 
Transilvaniei și domnului Valahiei, ducele Curlandei, patriarhul Constantinopolului 
etc. Despre mireasă se spunea că „era o domniță cu relații puternice și întinse, cu în-
sușiri atrăgătoare, și într-un cuvânt cu toate acele daruri prin care asemenea înalte 
fețe se pricep să atragă și să farmece spre a câștiga prietenia semenilor lor”.75 Auzind 
de frumusețea și înțelepciune fi icei lui Vasile vodă, principele lituanian caută mij-
locitor pe cel al Transilvaniei, dar datorită relațiilor difi cile dintre cei doi vecini, 
își trimite pețitorii direct la domnul Moldovei, cu daruri multe și prețioase. „Apoi 
principele a trimis pe domnul Mirky și pe domnul Mierzinsky care au dus și au dat 
inelul de logodnă împreună cu multe alte daruri scumpe. Iar domnului i s-a înățișat 
o sabie sau iatagan de aur, niște fl inte sau puști nespus de meșteșugit lucrate și dife-
rite capodopere de ceasornicărie”. Domnița „a primit tot felul de giuvaeruri scumpe, 
de asemenea felurite obiecte de agată, cum ar fi  casete, fel de fel de vase și oglinzi; 
apoi a fost cinstită cu daruri bogate precum și doamna și tânărul cocon, fi ecare după 
rangul și nașterea sa.” Pețitorii au avut succes, logodna se realizează prin procură 
„cu ceremonialul domnesc”, iar cei doi soli se întorc cu „chipul sau portretul tinerei 
mirese”.76 La scurt timp, solia este întoarsă de către domnul Moldovei, care trimite 
doi dintre cei mai importanți demnitari ai curții sale, pe vistiernicul Nicolae Catargi 
și pe spătarul Ioanovici, cu inelul de logodnă, „și cu multe rarități scumpe și daruri”.
Nunta a fost ocazia prezentării opulenței principelui, orgoliului și grandorii echipa-
jelor venite din toate țările din jur. Mirele ajunge la Camenița la 21 ianuarie 1645, cu 
o importantă suită, compusă din 60 de nobili de curte cu câte 10 slujitori fi ecare, 200 
de călăreți, 400 de muschetari și husari, și încă alți 500 de ostași, circa 2.000 de înso-
țitori. De cealaltă parte a hotarului, ginerele este întâmpinat de o importantă suită 
moldovenească în frunte cu Toma Cantacuzino, mare vornic, Iordache Catargiu, 

75 Eberhard Werner Happel, „Căsătoria principelui Radzivill cu o domniță din Moldova, 1645”, în 
Călători străini…  , V, p. 643.

76 Ibidem, p. 645.
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mare șetrar cu patru companii de pedestrași și șase companii de călăreți. La o milă 
de Iași, însuși Vasile vodă își întâmpină ginerele, însoțit de solii Ardealului, și o 
adevărată oaste de 12 mii de oameni „de felurite neamuri”. Un adevărat spectacol 
de fantezie, măiestrie și îndemânare războinică se desășoară sub ochii cortegiului, 
cu ocazia întrării în capitala Moldovei, unde alături de curte îi aștepta o mulțime de 
gură cască, obișnuită la asemenea ocazii. Mai ales călăreții turci, afl ați în garda lui 
Vasile vodă își demonstrează dibăcia în mânuirea armelor și într-ale călăriei, dez-
voltând adevărate probe de virtuozitate, în sunetele muzicilor și ale bubuiturilor de 
fl inte și tunuri slobozite cu această ocazie. „La intrarea lui solemnă, se îngrămădea 
norodul cu mare veselie. Indeosebi turcii călări și-au arătat agerimea la fugă. Unii 
dintre ei fugăreau unul pe altul și trăgeau totodată cu arcul după obiceiul turcesc. 
Alții știau să-și arunce tot trupul înainte atât de iute încât nu-i putea nimeri nici o 
săgeată, ba chiar unii prindeau din zbor cu mâinile săgețile trase împotriva lor sau 
le aruncau în lături departe de ei. Pe alții îi vedeai sărind pe cai în goana mare, ără 
să se ajute cu mâinile. Alții ridicau de la pământ săgețile trase, plecându-și uimitor 
trupurile din goana calului. Si alții se năpusteau călări cu atâta iuțeală și repeziciune 
unii asupra altora, încât oamenii, caii și șeile se rostogoleau grămadă pe pământ; 
dar se ridicau totuși în picioare, ără vătămarea nici unuia singur dintre ei”.77 

Cu aceiași ocazie, au loc de asemenea, puneri în scenă ale unor lupte și bătălii 
închipuite. „De asemenea ienicerii turci și străjerii pedeștri ai domnului înățișau 
diferite lupte și hărțuieli care nu puteau fi  privite ără mare desătare pe când puș-
tile și fl intele prea încărcate trânteau la pământ pe omul care le descărca lăsându-l 
pe jumătate mort”. Urmau apoi tot felul de scamatorii și de giumbușlucuri și pehli-
vănii, într-o atmosferă de petrecere și entuziasm. „Nu lipseau nici scamatori și alții 
de felul lor, care ăceau tot felul de giumbușlucuri și știau să cânte bine din tot felul 
de instrumente muzicale”.78 

Nunta are loc la 5 februarie 1645, slujba religioasă în stil ortodox fi ind ofi ciată de 
însuși Petru Movilă, mitropolitul Kievului, personalitate spirituală de mare anver-
gură a timpului său. „Și așia s-au ăcut nunta aceia la Iași, la care câțiva domni din 
Țara Leșească, singuri cu chipurile sale au fost, cu curțile lor, și Pătrașcu Moghilă, 
feciorul lui Simion vodă, mitropolitul de Chievu. Iară soli trimiși era de la Racoți 
cneazul Ardialului, Chimini Janăș, cu daruri, și de la Matei vodă domnul muntenesc, 
singur Ștefan mitropolitul și Radul logoătul și Diicul spătarul, că se împăcase acu-
ma domnii întru sine”.79 Nunta s-a ridicat la cele mai înalte exigențe, vorbindu-se de 
pompa și bogăția ei în epocă. „N-au lipsit nemica din toate podoabele, câte trebuia 
la o veselie ca aceea, cu atâția domni și oameni mari den țări străine. Meșteri de 
bucate, aduși dintr-alte țări, dzicături, giocuri și de țară și străine. Curtea podobită 
toată și strânși boierii și căpeteniile țării, feciori de boieri, oameni tineri la alaiuri 
pe cai turcești cu podoabe și pețiene la șlice. Și așa cu petrecănii trăgându-se vese-

77 Eberhard Werner Happel, op. cit., p. 646.
78 Ibidem.
79 Miron Costin, op. cit., p. 121.
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lia câteva săptămâni, au purces cneazul Ragivil cu doamna sa în Țara Leșească, cu 
dzestre foarte bogate”.80

Masa oferită de domn cu această ocazie atrage toate superlativele, ridicându-se 
pe măsura fi rii împărătești a principelui. „Ospățul de nuntă fusese pregătit cu o 
strălucire mai mult decât regească, încât nici cel mai mare suveran nu s-ar fi  putut 
rușina de el. Apoi în afară de masa ofi cială, domnească – unde se găseau de toate 
din plin și din belșug și unde era îndestulat fi ecare după starea și rangul său – se 
mai dădeau mese oaspeților în casele boierești cu tot ce dorea fi ecare. Chiar și pen-
tru slugile mărunte și până la cele mai de jos se plătea o anumită sumă de bani.”81 
Chiar și aristocrații ardeleni, în genere orgolioși și infatuați, sunt nevoiți să recu-
noască „clasa” voievodului moldav, eleganța și opulența curții de la Iași. „M-am 
dus în Moldova, fi ind principalul reprezentant al principelui la nunta principelui 
lituanian Janusius Radziwill, – notează Janos Kemeny, în memoriile sale – secundat 
de Acațiu Barcsai, iar tânărul Gheorghe Rakoczy fu reprezentat de Ștefan Mariassi. 
Am adus cu mine în acest drum, niște oameni foarte distinși (…) aveam oastea mea 
de peste o sută de călăreți, toți cu piele de lup. Nunta a avut loc cu mare solemnitate, 
din Polonia veniră mulți nobili, trimișii regelui și ai altora, cu veșminte frumoase 
și harnașamente, călăreți buni, oameni unul și unul, în jur de câteva mii de călăreți 
împreună cu pedestrașii, dar de-adevăratelea, ei nu întrecuseră ca vestimentație 
pe cei de la curtea voevodului; erau multe veșminte ornamentate cu blană de ne-
văstuică, de râs, veșminte cu mătase; mese mari și îmbelșugate, la mesele tuturor 
participanților de vază mâncarea proaspătă în gen polonez, prăjituri, marțipan cât 
voiai, pe toate mesele lungi tăvi și farfurii de argint, muzică multă de tot felul, jocuri 
de carnaval, acrobații pe funii, minunați dansatori și oameni de altă artă; in summa, 
un fast măreț, lume multă de amândouă părțile, „nu cu barbarie de țărani valahi, ci 
cu aranjamente creștinești ca la regi”. La masă ședea la loc de frunte trimisul rege-
lui polonez, pe rândul acela primul era voievodul, după el polonezii, lângă trimisul 
regelui, mirele Radziwill, după el mitropolitul Kievului, neam de voivod din familia 
Movileștilor, frate cu voievozii Gavrilaș, Ioan și Moise, bun știutor de latinească, la 
fel și preoții cu știință de latinească împreună cu el, până atunci nici nu crezusem că 
printre aceștia se afl ă oameni cu atâta știință”.82 Ospețele erau organizate în spații 
diferite, pentru domni deoparte, iar pentru doamnă și soțiile demnitarilor moldo-
veni, în altă parte, deoarece, în spațiul românesc segregarea sexelor părea a fi  o re-
gulă încă respectată cu strictețe. Dansurile s-au desășurat în piața curții domnești, 
în văzul tuturor. „În casa aceea, la masa aceea nu se afl a nici o femeie, nici o fată, nici 
măcar vreo mireasă sau altele; acolo nu era nici dans, dansul se desășura în piața 
cetății. Inainte de a ne așeza la masă, s-a încins un dans valah, cincizeci sau șaizeci 
de doamne nobile, de fete, prinzându-se de mână, când în cerc, când în lung; aveau 
niște veșminte foarte nouțe; la ele se uitau numai bărbații, dar printre ele nu era 

80 Ibidem.
81 Ibidem, p. 647.
82 Ioan Kemeny, Memorii…  , p. 259.
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nici un bărbat; totuși în fața lor era un bătrân maestru de ceremonii, care și-a scos 
pălăria și cu bastonul său, se încingea la dans cum putea de bine. Oaspeții stăteau și 
ei într-o casă separată. La mesele principale nunta nu fu prea presărată de bețivănie, 
dar s-a băut pe îndelete; după aceea, trimisul regelui, mirele și polonezii s-au ridicat 
de la masă și plecară, copii au pus repede mâna pe multele preparate frumoase ce 
erau pe masă; voievodul îi însoți, dar ne rugă să-l așteptăm, reveni repede și stătu la 
băutură cu noi, mie arătându-mi în mod deosebit dragoste și apreciere.”83 

Totul este organizat la superlativ, bucatele, vesela, atitudinea și comporta-
mentul gazdelor moldave, care se ridică peste așteptările oaspeților. Același János 
Kémeny, sol al lui Gheorghe Rákóczy II, la Vasile Lupu este obligat din nou să 
constate: „la Iași am fost întâmpinat de vistiernicul principal cu caleașcă și care, 
mă conduse așa la sălaș, unde am fost dus în case fastuos împodobite și oamenii săi 
mă înconjurau la bucătărie, la masă cu vesela sa, bufetul său, cu tăvile, farfuriile, 
ceștile sale și alte piese de argint. Am fost dus în audiență de câteva ori și ospețit 
foarte cu pompă.”84 Darurile aduse de solii și de participanți atestă bogăția și gran-
dilocvența reprezentării. Numai pentru înățișarea acestor daruri au trebuit trei 
zile. „În prima au dat daruri solii regelui (polon) și ai stăpânitorilor străini precum 
și cel al senatului polon. În ziua următoare domnul sau principele Moldovei, cleri-
cii acelui neam și alți boieri moldoveni de seamă. Și apoi în ziua a treia și ultima, 
delegații orașelor atât din Transilvania cât și din Moldova.”85 Cum se întâmpla 
cu asemenea ocazii, pentru bunul augur al intreprinderii, cu ocazia nunților, se 
dădeau pentru marele public spectacole și distracții cu participarea unor saltim-
banci și jongleuri, oameni iscusiți în stare să minuneze pe toată lumea. Și la acest 
capitol, Vasile vodă se întrecu pe sine. „Această desătare a ținut 12 zile întruna, 
cu toate veseliile și petrecerile ce se pot închipui; în care timp muzicanții turci care 
fuseseră trimiși chiar de la curtea sultanului în acest scop, au distrat pe domnii 
oaspeți. Au mai venit aici comedianți, scamatori și panglicari, acrobați, luptători 
cu pumnii și cu spada, dănțuitori pe săbii și puzderie de alții de teapa lor, care știau 
să înățișeze fel de fel de născociri înveselitoare. Se mai puteau vedea și tot felul 
de sărituri ciudate și jocuri minunate de bărbați turci și de femei care erau în parte 
și din Circazia.”86 Distracțiile se succed într-o diversitate uimitoare, unele propun 
puneri în scenă de bătălii terestre și navale, asedii, de cetăți sau lupte cu animale 
sălbatice ca în vechile circuri romane. „Fuseseră construite anume diferite imitații 
de castele, palate și corăbii care erau luate cu asalt și cucerite. Si s-au arătat atunci 
multe feluri de dihănii și arătări ciudate de tot soiul de animale. Niște oameni cu 
chipuri de uriași se luptau cu lei și elefanți, iar alții purtau pietre mari și peste 
măsură de grele pe care alții la rândul lor le ărâmau pe trupul acestora în bucăți 

83 Ioan Kemeny, Memorii…  , p. 260.
84 Ibidem, p. 287.
85 Eberhard Werner Happel, op. cit., p. 647.
86 Ibidem, p. 648.
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mărunte cu ciocane mari de fi er.”87 Circari, săritori, dansatori se întreceau în cele 
mai surprinzătoare ghidușii spre a impresiona asistența și a spori fala marelui 
domn. „Nu mai puține isprăvi ăceau și săritorii și dansatorii pe funii câmd săreau 
de pe înălțimile cele mari până jos pe pământ, trecând ca o săgeată sau ca un ful-
ger și greu s-ar fi  putut găsi cineva în lumea largă care să poată face ca ei, ca să 
nici nu fi e vorba de a-i putea întrece”. Tuturor acestora domnul le răsplătea efortul 
cu larghețea unui împărat.88 Iată, așadar, spectacolul unei nunți domnești, care se 
voia regească și împărătească, și pentru care Vasile vodă n-a precupețit eforturile 
și banii, spectacolul unei nunți despre care se va vorbi în cronica mondenă a acelor 
vremuri doar în superlative.

Nunta domniței Ruxandra cu Timuș Hmielnițki (august-septembrie 1652) 

Urmează câțiva ani mai târziu, nunta celeilalte fete a lui Vasile vodă, Ruxandra, 
de astă dată, (ne)fericitul ginere era nimeni altul decât Timuș Smielnischi, fi ul 
hatmanului cazacilor. În ce o privește pe cea mai mică fi ică a voevodului moldav, 
Ruxandra, domnescul său tată nutrea planuri matrimoniale de mare anvergură di-
plomatică. Ea a fost promisă chiar înaintea împlinirii vârstei canonice de căsătorie, 
lui Ambroisio Grillo, deja la 1641, fi ul bailului venețian la Poartă. Viitorul ginere 
este adus chiar la Curtea de la Iași, unde chiar dacă nu se realizează logodna, el 
trecea drept viitor ginere al domnului. În 1645, domnița este trimisă la Poartă, în 
calitate de gaj, în locul decedatului său frate, Ioan, unde va rămâne aproape 4 ani. În 
1648, tânărul ginere italian cade în dizgrație, deoarece domnul negociase în secret 
căsătoria Ruxandrei cu Sigismund Rákókzi, al doilea fi u al principelui Transilvaniei. 
Același János Kémeny, este trimis de principe ca pețitor, în timp ce din partea dom-
nului Moldovei, Gheorghiță Ștefan logoătul, este cel care poartă negocierile. Din 
nefericire, tânărul principe ardelean moare în mod neașteptat, așa că planul cade de 
la sine. Între timp, Ruxandra, revine din captivitatea aurită de la Stambul, în 1649, și 
în numele ei se caută alte proiecte matrimoniale, spre exemplu, cu principele polo-
nez Dimitrie Wisnovieski, cu Petru Potocki, sau cu alți pretendenți etc.89 

Soarta însă îi va rezerva un alt destin, și o va conduce spre un alt drum, iar ursitul 
domniței Ruxandra nu va fi  altul decât Timuș Hmielnițki, fi ul hatmanului cazacilor, 
Bogdan Hmielnițki. Domnul a fost într-un fel obligat de cazaci să le-o dea pe dom-
niță drept noră. Supărați că și-a căsătorit prima fi ică, pe domnița Maria, cu Ianusz 
Radzivil, principe lituanian, cu care cazacii se afl au într-n grav confl ict, care-i va 
apropia de Rusia, cazacii îi cer imperativ lui Lupu vodă să le-o dea pe domniță, iar 
pentru că acesta refuză, invadează și jefuiesc în alianță cu tătarii, Țara Moldovei, 
arzând și pârjolind totul, inclusiv orașul Iași, și luând o mare cantitate de robi și de 

87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Vezi, Robert Bargrave, op. cit., pp. 491-492, nota 69.
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bunuri. In fața unui asemenea „argument”, și după noi amenințări, domnul acceptă 
de voie de nevoie această nedorită alianță matrimonială.90 Se pare că aceasta a fost 
una din marile greșeli diplomatice ale voievodului, de unde urma să i se tragă și că-
derea. „Mare netocmală în deopotriva caselor și a hirelor ! – constată Miron Costin 
logoătul. Această parte (cea moldovenească) era o domnie de 18 ani și împărăției 
cu bișug și cu cinste asemănătoare, iară cealaltă parte (cazacii), de doi ani ieșită den 
țărănie. Drușcile, cu Lado-Lado, pen toate unghiurile, ginirile singur fața numai de 
om, iară toată hirea de hiară. Însă câte trebuia la o nuntă domnească, nemica n-au 
lipsit. Si după câteva săptămâni ce au săzut Timuș aicea la Iași cu assaulii, polcov-
nicii și atamanii săi și nepoții lui Vasile vodă, și den feciori, den boieri de țară.”91 
Evenimentele relatate de un martor ocular, evidențiază enorma nepotrivire dintre 
cele două case domnitoare, ca și nepotrivirea caracterului dintre un mire primitiv 
și barbar, și o domniți suavă, educată și plină de sensibilitate. Alegerea ginerelui 
constitue una din gravele inabilități diplomatice ale lui Vasile Lupu. Fiind obligat să 
onoreze o mai veche promisiune ăcută cazacilor, domnul este obligat să accepte, 
cumva cam peste mână, dar se străduie să-și țină rangul și să păstreze aparențele. 
Deși între cele două case se schimbă un important număr de solii și delegații, Vasile 
vodă este obligat să trimită pe unul dintre fi ii fratelui săi, ostatic la Cehrin, ca o ga-
ranție a bunelor intenții ale domnului Moldovei. Dar în ciuda dovezilor de bunăvo-
ință a lui Vasile vodă, neîncrederea viitorului său ginere persistă. Este luat ostatec 
Toma Cantacuzino, trimis de Vasile să-l întâmpine, cu cele necesare drumului până 
în capitală, apoi Timuș cere tot ca ostatec, nici mai mult nici mai puțin, decât pe 
fratele domnului, marele Hatman al Moldovei, Gavril Coci.92

Toate aceste cereri absurde și excesive sunt îndeplinite de princiarul socru, care 
nu precupețește nici un efort și cheltuială spre a-și întâmpina cum se cuvine ginere-
le. Toate sursele atestă măreția și eleganța echipajelor și atelajelor din suita trimisă 
de domnul moldav în întâmpinarea ginerelui său. „Pentru a întâmpina și a primi pe 
acest ginere, domnul i-a ieșit în întâmpinare, călare, cu boierii și cu opt mii de oa-
meni din oastea sa și înaintea lui au pus să călărească opt falnici călăreți îmbrăcați 
turcește, având cai tot unul și unul și minunat împodobiți cu tot tacâmul lor bogat, 
căci el voia să se înățișeze ca un mândru monarh și potentat a cărui măreție nu mă 
simt în stare s-o descriu îndeajuns”.93 De cealaltă parte, sare în ochi suspiciunea, 
primitivismul și chiar sălbăticia cazacilor lui Timuș. „Astfel Timuș, cu cei trei mii 
de zaporojeni, care măcar că fuseră aleși cu deosebită grijă – după cum spun ei – 
arătau totuși foarte jerpeliți, se apropia din ce în ce de oraș, și după ce a ajuns în 
vale la o depărtare de sfert de milă de drum, cum oamenii domnului erau rânduiți 

90 Robert Bargrave, op. cit., pp. 491-492, nota 69.
91 M. Costin, op. cit., p. 135.
92 Anonim german, „Descrierea solemnităților de la nunta lui Timuș fi ul lui Hmielnițki cu fi ca dom-

nului Moldovei”, în Călători străini…  , V, p. 472.
93 Ibidem.
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pe două șiruri ce închideau amândouă laturile, Timuș care nu înceta să fi e cuprins 
de tot felul de temeri, a coborât dealul în goana cailor ca și cum ar fi  pornit la atac 
și a poruncit muzicii să cânte cântece ostășești”.94 

Întâlnirea dintre voievodalul socru și ginere reprezintă o mostră despre întâl-
nirea a două modele de civilizație. „Când s-au întâlnit amândoi, au descălecat și 
s-au întâmpinat astfel: Timuș a cuprins pe după gât pe domnul, socrul său, numai 
pe jumătate, dar acesta l-a îmbrățișat ca un tată și a vorbit mai întâi, arătându-i că 
se bucura din sufl et de sosirea lui. Timuș însă nu a scos nici o jumătate de cuvânt 
pentru a-i răspunde, ci sta ca un idol, ca și cum ar fi  fost pe altă lume, și își mușca 
și își rodea buzele; în locul lui a răspuns într-un târziu Wichowski. Cei din caval-
cada lui Timuș deși slabi și prăpădiți, erau totuși îmbrăcați foarte scump și fastuos, 
unii din cai erau împodobiți cu șei și valtrapuri cusute cu aur, alții cu mărgăritare. 
El însuși era îmbrăcat cu o haină roșie cărămizie și pe deasupra cu o manta de ca-
tifea de aceeași culoare căptușită toată cu samur, veșmânt care nu fusese ăcut de 
bună seamă pe trupul său. Un fl ăcău tânăr, stricat de vărsat, nicidecum mic și cam 
voinic și din topor, avea cu el două rădvane cu lemn de moli , un furgon ostășesc 
și alte patru sute de căruți mai proaste în care luaseră sare, cătând poate cu acest 
prilej să mai scoată vreun câștig. Ceilalți comandanți erau călări pe cai buni, și toți 
îmbrăcați după moda polonă cu podoabe de argint; dar nu erau mulți dintre aceștia 
ci cea mai mare parte erau de tot felul.”95 La primirea în capitală, domnul Moldovei 
organizează o intrare triumfală, cu tot fastul cuvenit unui asemenea ginere. Dar în 
ciuda tuturor dovezilor de simpatie și bogăției etalate, de voievodalul socru, chiar 
de la început, se evidențiază o gravă difi cultate de comunicare între cele două păr-
ți. „Timuș a intrat în oraș călare, alături de domn și aici la sosirea lui s-au slobozit 
tunurile, și au răsunat muzicile ostășești ca și celelalte muzici îndeosebi cea a tur-
cilor și a țiganilor. Și domnul l-a dus apoi pe Timuș în odăile sale care erau bogat și 
mândru gătite și împodobite; aici i-a înățisat pe fi ul său Ștefan și a vorbit mult cu 
el, arătând că se bucură din toată inima de sosirea lui. Dar, domnul Timuș a rămas, 
după vechiul său obicei, mut cu desăvârșire orișice i-ai face. Deci a trebuit ca tot 
Wychowski să vorbească tot timpul în locul lui și să răspundă.” 

În ciuda tuturor încercărilor Curții voivodale de a crea buna dispoziție, Timuș 
rămâne mut și surd la insistențele gazdelor de a-l bine dispune, spre imensa su-
părare a socrului său. „Fetele au început să joace în odaia miresei și țiganii zăn-
găneau din instrumentele lor. Domnul însă s-a retras în odăile sale și a îndemnat 
pe mire să se odihnească după atâtea oboseli și neajunsuri din timpul călătoriei, și 
să se spele de pe drum. Și i-a dat și câțiva din copiii lui de casă ca să-i facă slujbă 
și să-i stea la poruncă. Și mai stăteau la îndemâna sa domnul Wichowski, domnul 
Tetera și alți slujitori ai săi de casă precum și câțiva bătrâni boieri moldoveni mai 
de seamă la care se uita Timuș ca lupul din tufi ș. Apoi le-a întors spatele și și-a 

94 Ibidem.
95 Ibidem, pp. 473-474.
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scos cuțitul și și-a tăiat unghiile în fața unor oameni de seamă ca aceștia cum erau 
boierii moldoveni. Comandanții și alți ofi țeri au fost găzduiți în oraș și li s-au pus 
la îndemână slujitori; de asemenea li s-a purtat de grijă pentru toate cele de care ar 
fi  avut nevoie.”96 În timp ce oastea căzăcească este încartiruită în oraș, provocând 
jafuri locuitorilor Iașului și în special evreilor, pe care-i luau ostatici și-i obligau să 
se răscumpere, la curte, domnul se străduia să-i ofere viitorului ginere tot confortul 
și o atmosferă plăcută. Dar, în ciuda eforturilor, princiarul ginere nu se lasă ușor 
antrenat. „Când a fost masa gata, domnul a po it pe ginerele său la prânz; dar aces-
ta nu s-a grăbit să se îmbrace de îndată, așa că domnul a trebuit să-l aștepte mult; 
în sfârșit, a venit la masă îmbrăcat cu alte haine leșești. Domnul l-a așezat lângă el; 
au început să mănânce, să închine paharele și s-au slobozit tunurile. Dar, domnul 
Timuș a rămas mai departe tot același, ceea ce l-a supărat și la jignit mult pe domn. 
Lăutarii moldoveni și turci cântau și turcii ăceau tot felul de caraghiozlâcuri și 
așa a ținut până noaptea târziu. În ziua următoare, sâmbătă, Timuș s-a pregătit de 
nuntă și, de aceea, nu a venit la masă să mănânce cu domnul; toate boieroaicele 
și fetele moldovence, prea frumos și strălucit gătite jucau în curtea castelului și 
domnul Timuș la o fereastră bea tutun în ochii tuturor și privea la jocurile moldo-
venești.”97 A doua zi, duminică, urma să se desășoare fericitul eveniment. În ciuda 
preocupărilor domnului de a arăta o pompă demnă de casa sa princiară, regretul 
și tristețea domniței Ruxandra, umbrește atmosfera de veselie a nunții. „Duminică 
devreme boieroaicele și fetele moldovence au jucat din nou și apoi domnul cu soția 
sa Doamna, au trebuit s-o dea pe fi ica lor iubită, Ruxandra, cu nemărginită durere 
acestui fl ăcău stângaci și necioplit. După aceea el a pornit spre biserică, încălecat pe 
calul lui turcesc cu un surguciu mare și gătit cu haine scumpe și strălucite, pe care i 
le dăduse domnul; doi boieri îl însoțesc de amândouă părțile, ca pe un om ales și de 
seamă, urându-i noroc. Când au intrat în biserică, amândoi mirii au îngenunchiat 
pe un covor și și-au jurat unul altuia unire și credință, iar după aceasta cinstitul 
mire au ieșit bucuros din biserică și s-au dus la castel și și-au sărutat mireasa, și a 
alergat o mulțime mare să privească la aceasta și s-au slobozit tunurile. Și lăutarii 
au început, iar să cânte. Dar, fi ica domnului vărsa lacrimi pentru ceea ce așteptase 
cu dor mai înainte, și de aceea punea să i se cânte cântece căzăcești”.Urmează masa 
domnească, în care felurile de mâncare și băuturile sunt alese și de o bogăție pe 
măsura bogatului și magnifi centului principe, dar la care din nou, comportamentul 
drușcelor cazace și a unora dintre comeseni, nu se ridică la așteptările socrului 
mare. „Apoi s-au așezat la masă și au trimis o caretă după croitorese și cusătorese 
(druștele care însoțeau pe Timuș), care nu au fost găsite la gazdele lor, ci se duse-
seră la curvăsărie, adică la cârciumă, la rachiu. Ele au fost aduse pe sus la castel; 
semănau cu niște stafi i și erau rudele de sânge ale lui Hmelnițki; niște femei urâte, 
întunecate, în haine negre evreiești, căptușite totuși cu samur și cu gulere mari, se 

96 Anonim german, op. cit., pp. 473-474.
97 Ibidem, p. 475.
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părea că voiau să se dea după felul moldovenesc; despre ele ar mai fi  multe de scris 
dacă nu aș fi  oprit de rușine.”98

La masă tânărul ginere, începe în sfârșit să vorbească, mulțumind domnului pen-
tru întreaga tratație și pentru grandoarea ceremoniilor, și cheamă propria-i trupă de 
muzicanți. „A trimis de îndată după muzica sa: un organist, trei scripcari, unul cu 
trombon și un trâmbițaș care i-au cântat pre limba leșească. Abia acum s-a înveselit 
cu adevărat și a pus pe cazaci să joace; aceștia se învârteau nebunește și au băut 
până la ora unu din noapte. Cusătoresele și croitoresele au fost duse cu cinste mai 
înainte de acolo pentru că boieroaicele le-au ăcut ceva mutre. Una dintre drușcele 
cazace numită Haska Karpicza care era destul de slobodă la gură a spus aceste cu-
vinte boieroaicelor: – Am venit la voi pentru pradă și chiar dacă sunteți mai ăloase 
decât noi, tot a-ți dat pe domnița voastră după un cazac (…  ) După aceea mirele s-a 
sculat repede de la masă și s-au dus în odăile sale, și apoi în iatac ubi de fortuna et 
integritate sponsae actum est. A doua zi și a treia zi, Timuș n-a mai ieșit din camera 
sa, dar miercuri a ieșit călare să se plimbe pe câmp.”99

Joi, ziua următoare, tinerii miri sunt invitați la o masă mai intimă, în aparta-
mentele doamnei (în gineceu), unde spre cea mai mare cinste, sunt serviți de în-
săși domnul și doamna țării, în timp de afară continuă petrecerile. Urmează, înain-
tea plecării, ceremonia oferirii darurilor. Cele ale domnului moldav sunt deosebit 
de scumpe, dovedind odată în plus, generozitatea și magnifi cența lui Vasile vodă. 
„Apoi domnul a dăruit ginerelui său, pentru osteneala sa, o bucată de brocart de 
aur. Dar, acela, ce e drept nici nu a putut să-și plece capul. Timuș a ăcut apoi și el 
daruri boierilor celor mai de seamă și a dăruit domnului o blană de samur, tinerei 
sale soții o haină de damasc căptușită cu samur și fi ecărui boier câte 100 de lei, 
dar ei nici nu au luat în seamă acest lucru. Apoi domnul a dăruit iarăși ginerelui 
său patru cai, doi turcești înșeuați și cu tot tacâmul lor și doi moldovenești și a dat 
de asemenea solului domnului Țării Românești care luase și el parte la nuntă, un 
cal turcesc cu tot tacâmul și pe ceilalți ofi țeri și tovarăși ai lui Timuș i-a cinstit de 
dragul fi icei sale cu daruri mândre, pe care le-au pretins cazacii ca pe un drept”.100 
Ca zestre, Vasile vodă a oferit fi icei sale 20.000 de taleri și încă 2.000 de ducați, o 
caretă cu 6 cai, precum și un număr neprecizat de care cu tot soiul de lucruri. Celor 
din suita lui Timuș le-a ăcut cadou câte 10 coți de catifea, 20 de coți de satin, și 150 
de taleri cu leu lui Fetera, iar altor notabili din suită sume de bani, pe care se pare 
aceștia le-au pretins „ără rușine”. Lui Wychowski, locțiitorul lui Timuș, domnul 
i-a dat 10 coți de catifea, 20 de coți de satin, o legătură de blănuri de râs și 300 de 
taleri cu leu.101 În sfârșit, vineri în 6 septembrie, ceremoniile se termină, iar tânăra 
familie cu întreaga sa suită se pregătește de plecare. Momentul despărțirii este unul 

98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem, p. 477. 
101 Ibidem.
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emoționant și vădește, odată în plus, situația stânjenitoare în care domnul Moldovei 
a fost pus de o alianță matrimonială, de la care, așa cum se cunoaște, Vasile vodă nu 
a avut decât pagubă și tot felul de inconveniente.” Vineri, Timuș a plecat călare din 
Iași și domnul l-a petrecut până la locul unde îl întâmpinase la venire și-i urase bun 
sosit; cu el a mers și doamna și boieroaicele. Aici au descălecat și și-au luat rămas 
bun unul de la altul, și tot timpul cât a stat domnul de vorbă cu ginerele său, tânăra 
soție a ținut pe maica sa îmbrățișată pe după gât și a plâns amar. După aceea și-a 
luat și ea rămas bun de la tatăl el domnul, cei doi tineri s-au sărutat și chipurile lor 
s-au înveselit, dar inima întristată nu i-a îngăduit tinerei soții să scoată un singur 
cuvânt din cauza marii sale dureri.

În sfârșit, boierii și boieroaicele s-au închinat de plecare lui Timuș și domnul a 
stat cu capul descoperit până ce s-au despărțit unii de alții, și după ce a scăpat dom-
nul de un oaspe atât de împovărător, s-a întors iar la Iași”.102 Căsătoria Ruxandrei 
n-a fost una foarte fericită, deoarece după abia un an, în care Timuș participă alături 
de socrul său, Vasile vodă, la luptele din Țara Românească, își găsește sfârșitul la 
Suceava (1653). Ruxandra, văduvă, după ce născuse gemeni, a trăit un număr de ani 
la Rașcov, pe malul Nistrului, asediată de tot felul de pețitori, care-i cereau mâna și 
pe care i-a refuzat cu obstinație.103 Se va întoarce în Moldova, târziu, unde a trăit la 
moșia Deleni din județul Botoșani. În 1687, în timpul invaziei Moldovei de trupele 
lui Ioan Sobieski, fuge la cetatea Neamț, unde, se pare, a murit de moarte năpraz-
nică, fi ind decapitată de niște tâlhari, care umblau după pradă, cum se întâmpla 
deseori la vremuri de război și bejenie. Dar, domnia lui Vasile vodă nu se încheie 
aici. În ciuda inițiativelor de răsturnare a vecinului său Matei vodă, Vasile Lupu a 
fost răsturnat de complotul logoătului său Gheorghe Ștefan, sfârșidu-și viața la 
Constantinopol, o perioadă închis în închisoarea celor Șapte Turnuri. 

Există și un scurt epilog al acestei vieți aventuroase. În toată domnia lui 
Gheorghiță Ștefan, Vasile Lupu este ținut închis de turci în Edicule, pe când doam-
na sa și copiii săi sunt ținuți ostateci de vodă în curțile sale de la Bugiulești. Cum 
mersul lucrurilor în împărăția otomană avea dinamici neașteptate, după complicați-
ile din Țările Române sub Gheorghe Ștefan, Constantin Șerban și Mihnea al III-lea, 
turcii își schimbă atitudinea față de Lupu, care-și reface infl uența în seraiul împă-
rătesc, reușind să-l impună pe tânărul Șteăniță, domn în scaunul de la Iași. Dar, 
nici Șteăniță vodă Lupu nu avea calitățile tatălui său și nici timpurile nu mai erau 
aceleași. O conjunctură nefericită și o epidemie de ciumă, pun capăt scurt acestui 
ultim și fulgurant episod din saga familiei Lupu în istoria Moldovei.Ce a rămas în 
istorie și în memoria contemporanilor? A fost o domnie lungă, plină de prosperitate 
și un principe înzestrat cu însemnate virtuți, mare diplomat, bun chivernisitor, cu 
ambiții de basileu bizantin și cu o curte plină de magnifi cență și grandoare, care a 
ținut cronica timpului prin bogăția, pompa și strălucirea sa.

102 Anonim german, op. cit., pp. 478-479.
103 C. Gane, op. cit., pp. 292-293.
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Curtea unui principe cu „fi re împărătească”.
Moldova lui Vasile Lupu (1634-1653)

Rezumat: Domnia lui Vasile Lupu în Moldova a constituit una dintre cele mai lungi și prospere epoci 
de stabilitate, într-un secol traversat de războaie, invazii și epidemii. Lunga perioadă de calm și prospe-
ritate i-a permis domnului organizarea puterii sale politice și economice, în vederea unui rol semnifi cativ 
în politica estului și sud-estului european. Personalitate de anvergură, domn cu „fi re împărătească” și cu 
nume de basileu bizantin, Vasile vodă a ridicat nivelul de organizare și reprezentare a puterii princiare 
din Moldova. Lungimea domniei și bogăția domnului a permis organizarea unei adevărate societăți de 
curte, unde funcționa o etichetă strictă și unde curtea a luat dimensiunile nemaiîntâlnite până atunci. 
Curtea sa de la Iași a dobândit o strălucire deosebită, remarcată de cronicari, diplomați, soli, delegați 
și călători străini. Curtea domnitorului era o capodoperă arhitecturală, cu spațiile de rezidență pentru 
domnitor, familie și alaiul princiar, dar și sediul al administrației. Sărbătorile ospețele, nunțile, primirea 
soliilor au fost totdeauna fastuoase. Faima nunților fi icelor lui Vasile Lupu, Maria și Ruxandra, a ajuns 
dincolo de hotarele Moldovei. Toate standardele de reprezentare ale persoanei domnești, ca și cele ale 
curții sale strălucitoare, au atins cote nemaiîntâlnite în epocă, și au fost luate ca model de către principii, 
care l-au urmat în scaunul princiar al Moldovei.

Cuvinte cheie: Vasile Lupu, Moldova, societatea de curte, putere princiară, curtea princiară, cere-
monii, călători străini.

The court of a prince with “royal character”.
Moldova of Vasile Lupu (1634-1653)

Abstract: Vasile Lupu’s reign in Moldova was one of the longest and most prosperous epochs of 
stability, in a century crossed by wars, invasions and epidemics. The long period of calm and prosperity 
allowed him to organize his political and economic power, with a view to a signifi cant role in the politics 
of Eastern and South-Eastern Europe. A large-scale personality, a gentleman with “imperial character” 
and the name of a Byzantine basileus, Vasile Voda raised the level of organization and representation of 
the princely power in Moldova. The length of the reign and the wealth of the lord allowed the organization 
of a true court society, where a strict etiquette functioned and where the court took on unprecedented 
dimensions. His court in Iași acquired a special brilliance, noticed by chroniclers, diplomats, messengers, 
delegates and foreign travelers. The ruler’s court was an architectural masterpiece, with the residences 
for the ruler, family and the primary procession, but also the headquarters of the administration. The 
holidays, the feasts, the weddings, the reception of the messages were always glorious. The fame of 
the weddings of Vasile Lupu’s daughters, Maria and Ruxandra, reached beyond the borders of Moldova. 
All the standards of representation of the royal person, as well as those of his brilliant court, reached 
unprecedented heights at the time, and were taken as a model by the princes, who followed him in the 
royal throne of Moldova.

Keywords: Vasile Lupu, Moldova, court society, royal power, royal court, ceremonies, foreign travel-
ers.
 


