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Abstract:Used either in political relations, with a diplomatic role, or in social relations, gifts have
had in medieval times, and not only, an important role in establishing connections and maintaining
them. Their attributes were not limited just at maintaining the connection between power and
subserviance, but they were also a proof of the status of the person who gave/received a certain
position within the society, as well as a proof of the type of social relationship between the one who
gave and the one who received. In the diplomatic relations, an important role was played by the
messengers. In their missions, a special attention was payed to the exchange of gifts. Thus, in this
paper we are trying to identify the main gifts - as far as clothes and fabrics were concerned - given by
the ruler (or his representatives) either to foreign messengers, or to the representatives of Moldavia or
Wallachia.
Keywords: gifts, messengers, Romanian Principalities, Middle Ages, clothes

Folosite fie în relaţiile politice, cu rol diplomatic, fie în relaţiile sociale, darurile au
avut în societatea medievală, şi nu numai, un rol important în stabilirea şi menţinerea acestora.
Atribuţiile acestora nu se limitau doar la menţinerea relaţiilor dintre putere şi supuşi, ci marca,
în acelaşi timp, statutul celui care oferea/primea, poziţia sa în societate, precum şi natura
relaţiei dintre cel care oferea, respectiv care primea. În relaţiile diplomatice un rol important îl
aveau solii. În misiunile lor o atenţie mărită era acordată schimbului de daruri. Astfel, în
rândurile de mai jos ne propunem să identificăm principalele daruri, în materie de veşminte şi
ţesături, făcute solilor străini, de către domn sau reprezentaţii acestuia, sau trimişilor domnului
Moldovei sau al Ţării Româneşti.
Sociologii au emis diferite definiţii ale darului. Acesta este văzut un „act voluntar,
individual sau colectiv, care poate sau nu fi solicitat de cel sau cei care îl primesc‖, „o valoare
culturală specifică unei anumite comunităţi, un obiect material cu valoare utilitară (de
consum) sau numai simbolică, oferit sau primit, ca mijlocire a unei relaţii sociale de prietenie,
de vecinătate, de cooperare, de prestigiu, de ierarhie sau chiar rivalitate‖, „o formă esenţială
de comunicare (între oameni, dar şi între om şi sacru). În antropologia culturală, darul este
privit ca un „mediator în iniţierea, menţinerea şi întărirea relaţiilor comunitare, precum şi un
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important criteriu în influenţarea propriului statut socio-cultural‖1. Marcel Mauss, în lucrarea
sa Eseu despre dar, îl definea „un fapt social, prin care se înţelegea recunoaşterea din partea
celorlalţi‖2. Autorul a urmărit ansamblul social al relaţiilor de ofertă şi primire, de cumpărare
şi vânzare, în cadrul cărora un rol important îl deţinea schimbul de daruri. Bronislaw
Malinowschi considera că scopul acestui schimb era de acela de a „strânge reţeaua de relaţii,
întărind legăturile de reciprocitate‖3.
În definiţiile darului prezentate este subliniată şi funcţia acestuia de mijlocitor în
relaţiile sociale; fie că este vorba de relaţii de prietenie de vecinătate sau de cooperare, darul
are, de fiecare dată, un rol catalitic, acţionând ca un factor de intermediere, după cum se poate
observa în contextul raporturilor stabilite de domnii Ţărilor Române cu suveranii străini.
Din punct de vedere politic, perioada evului mediu a fost caracterizată de instabilitate,
fapt care i-a determinat pe domnii moldoveni şi munteni să păstreze relaţii cordiale cu statele
vecine, în vederea obţinerii, în vremuri de restrişte, a unui ajutor militar sau financiar.
Aşa cum afirmat anterior, în relaţiile diplomatice, un rol important îl jucau solii.
Aceştia, oameni cultivaţi, distinşi, buni oratori, cunoscători de limbi străini, erau purtătorii
mesajului domnesc, iar reuşita sau eşecul unei misiuni depindea, în mare parte, de ei. În
transmiterea unui mesaj din partea suveranului, aceştia se foloseau, alături de calităţile lor
oratorice, şi de daruri.
La curtea Moldovei şi ai Ţării Româneşti exista un ceremonial dedicat acestor
mesageri ai puterii. De exemplu, Neagoe Basarab, în opera Învăţăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie4, dedica o parte specială acestor mesageri, oferindu-i câteva sfaturi
viitorului domn despre cum trebuie să se comporte, să îi trateze. Referitor la recepţia solului,
domnul afirma că acesta trebuia întâmpinat la graniţă, de către cei mai înalţi demnitari ai
statului, primit cu cinste şi cu alai. În timpul audienţei, domnul trebuia să impresioneze prin
fast şi strălucire. Maniera în care apăreau în faţa solului, domnul şi dregătorii săi, era foarte

Nicu Gavriluţă, Mentalităţi şi ritualuri magico-religioase. Studii şi eseuri de sociologie a sacrului,
cuvânt înainte de Ştefan Afloroaei, Iaşi, 1998, 116; Eliza Cherulescu, Simbolistica ceremonialurilor
sociale în postmodernism. Ritualul darului în mentalul românesc, Braşov, 2009, p.32-33.
2
Marcel Mauss, Eseu despre dar, traducere de Silvia Lupescu, studiu introductiv de Nicu Gavriluţă,
Iaşi, 1997.
3
Nicu Gavriluţă, op.cit., p. 117-118.
4
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, text ales şi stabilit de Florica Moisil şi Dan
Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, studiu introductiv şi note de Dan
Zamfirescu şi G. Mihăilă, Bucureşti, 1971.
1
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importantă. Suveranul trebuia să se „împodobească cu haine foarte frumoase‖, iar supuşii „cei
mai tineri să fie împodobiţi cum se cuvine şi frumos‖ 5.
Un alt izvor târziu în care este prezentat tiparul după care aveau loc recepţiile solilor
este condica logofătului Gheorgachi6. Informaţii valoroase ne parvin de la înşişi solii care s-au
prezentat la curtea domnilor, munteni sau moldoveni, sau de la persoane care făcut parte
dintr-o solie, şi care au consemnat în scrierile lor impresii cu privire la recepţia lor şi la
darurile primite.
Înainte de prezentarea principalelor daruri oferite solilor, vom face câteva precizări
referitoare la ceremonialul de primire al solilor. În funcţie de statutul social al solului, acesta
era întâmpinat de hatman sau domn, la o distanţă de două-trei ceasuri de oraşul Iaşi, pentru cei
care veneau în Moldova. La intrarea în oraş solul era întâmpinat de marele postelnic, după
care era condus la gazdă şi se slobozeau tunuri la curtea domnească. A doua zi, sau la câteva
zile de la venire, avea loc audienţa solului la domnul ţării. Tot acum era organizată şi o masă
în cinstea solului şi avea loc schimbul de daruri7. Pentru a avea o imagine a acestei recepţii
vom face apel la descrierea făcută de solia ducelui Cristofor de Zbaraz, la întâlnirea cu Ştefan
Tomşa, voievodul Moldovei: „Domnul însuşi, în haine strălucite, se apropia călare pe un cal
arab şi ducele se îndreaptă spre el, aşezându-şi oamenii într-un alai frumos. Caftanul lui aurit
străluceşte până departe, după el e purtată în vârful unei suliţe cuca cu pene de cocor. În jur
stau călări doisprezece boieri. Domnul e îmbrăcat într-un caftan strălucitor (aşa e obiceiul
întotdeauna la moldoveni să umble cu caftanul deşi era vreme bună) şi trâmbiţele sună 8. În
descrierea anonimă a soliei lui Jerzi Krasinski, la 1636, ne este prezentat recepţia solului în
Ţara Românească: „ne-a ieşit înainte pe râul Colentina toată curtea domnului cu hatmanul în
frunte. Erau toţi frumos îmbrăcaţi, călărind cai turceşti (şi deosebit de ei) erau cinci steaguri
de oşteni. Acolo, nepotul de soră (marele spătar Preda Brâncoveanu) al domnului, a cărui
funcţie este să poarte buzduganul şi sabia domnului (...). După aceste urări ne-au condus la
Bucureşti, după următoarea ordine: în frunte mergeam noi vreo zece persoane în rând câte
doi, pe partea dreaptă două steaguri, iar de partea stângă trei. În urma noastră, chiar lângă
domnul sol mergeau pe jos patru guarzi îmbrăcaţi ca nemţii, şi având muschete; cu solul
Ibidem, p. 266; Virgil Cândea, Dinu G. Giurescu, Mircea Maliţa, Pagini din trecutul diplomaţiei
româneşti, Bucureşti, 1966, p. 104-105.
6
Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, studiu şi text de Dan Simonescu,
Bucureşti, 1939.
7
Ibidem, p. 88.
8
Călători străini despre Ţările Române, vol. IV, volum îngrijit de Maria Holban, M.M. AlexandrescuDersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1972; p. 499-500.
5
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mergea toată curtea domnului, şi în urmă veneau vreo câteva zeci de slujitori călări. În
audienţa la domn, „la coborârea din caretă domnul sol a fost întâmpinat de „mareşali‖, care
ne-au condus prin mai multe camere pline cu boieri, cu demnitari mai mici şi alţi oameni.
Domnul stătea sub un baldachin, îmbrăcat într-o haină de ferezie şi violetă, căptuşită cu blană
de samur; văzându-l pe domnul sol l-a primit cu dragoste‖9.
O parte importantă în cadrul acestor ceremonii o constituia răsplătirea solilor. Această
practică era „un vechi obicei‖ şi apreciată drept un semn de prietenie. Darurile oferite nu
aveau întotdeauna aceeaşi valoare, simbolică sau materială. Acestea variau în funcţie de
bunăvoinţa domnului, de relaţia care exista între domn şi sol, sau între domn şi persoana care
a trimis mesagerul, de interesele urmărite, dar şi de rangul primitorului.
Despre generozitatea lui Petru Cercel, Franco Sivori nota că „domnul mi-a dăruit o spadă
împodobită cu aur, o haină de brocart de aur, foarte bogată, cum se poartă în Ţara
Românească‖10, iar altădată „mi-a dăruit două haine foarte bogate din brocart11. În semn de
prietenie, Matei Basarab i-a oferit lui G. Krasinski „o haină lungă de catifea roşie‖ 12. Un dar
cu aceeaşi valoare simbolică era şi cel oferit de către Constantin Şerban solului Clas Brorsson
Ralamb13. În raportul către Basta, unde se vorbeşte despre tratativele de pace dintre Radu
Şerban şi tătari, a fost consemnat că domnul trimise hanului în dar pe lângă suma de 5000 de
ducaţi de aur, „două prea frumoase şube, una de samur şi alta de râs‖. La rândul său, solul
tătar i-a dăruit domnului 1000 de taleri şi o şubă de jder 14.
Un alt domn darnic a fost Vasile Lupu, despre care J. Kemeny preciza: „Voievodul ma cinstit cu mai multe daruri, printre care şi o mantie căptuşită cu catifea roşie, cu guler de
samur15. Unui alt sol căruia domnul i-a oferit daruri, dar nu la fel de alese, a fost Evlia Celebi.

Călători străini despre Ţările Române, vol. V, îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1973, p. 120-121.
10
Călători străinidespre Ţările Române, vol. III, îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1971, p. 6.
11
Ibidem, p. 8.
12
P. P. Panaitescu, Călători poloni în Ţările Române, Bucureşti, 1930, p. 32; Călători străini…, vol.
V, p. 122.
13
„Domnul mi-a dăruit un caftan ţesut cu fir de aur şi cum nu îl primeam, mi-a zis că acesta este
obiceiul ţării (fiind) semnul celei mai înalte bunăvoinţi‖ (Călători străini…, vol. V, p. 611; C.J.
Karadja, Un ambasador suedez la curtea lui Constantin Şerban, în RI, VI, nr. 10-12, octombriedecembrie, 1920, p. 210).
14
Călători străini despre Ţările Române, vol. IV, îngrijit de Maria Holban, M. M. AlexandrescuDersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1972, p. 328.
15
Ibidem, vol. V, p. 142.
9
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Acestuia i-au fost dăruite „tot felul de postavuri groase pentru cinci rânduri de haine‖ 16.
Acelaşi mesager primea din partea domnului Ţării Româneşti „o pungă de guruşi, o blană de
samur, doi cai buieştri şi alţi doi cai‖, iar slujitori săi au primit „câte 20 de galbeni, postav şi
pânzeturi‖17.
De regulă, valoarea materială a acestor daruri oglindea relaţia care exista între cei care
le ofereau, respectiv le primeau. Un exemplu sugestiv îl reprezintă schimbul de daruri dintre
Vasile Lupu şi Mihail Fedorovici Romanov. Pentru legătura strânsă de prietenie pe care o
aveau cei doi, ţarul îi trimitea domnului moldovean, prin intermediul boierului A. L. OrdinNaşciokin, blănuri scumpe de samur şi o vulpe argintie, care era considerată un „lucru de
mare preţ‖. La rândul său, domnul îi dăruia „potrivit cu însemnătatea lucrului şi a prieteniei
(…) blănuri de samur‖18.
Atenţii nu erau acordate doar domnului, ci şi doamnei sau marilor dregători. Paul de
Alep oferea doamnei lui Vasile Lupu un văl cusut cu aur, iar boierilor pânză cu pătrăţele
trandafirii, stofă pentru brâuri şi turbane, marame cusute cu aur19. Din partea soliei lui Ioan
Gninski, stolnicul Contăş primea câteva haine de stofă franţuzească, iar pisarul Wolf un rând
de haine tot din stofă franţuzească; în timp ce restul dregătorilor primeau daruri după grad.
Drept mulţumire, domnul Gheorghe Duca trimitea fiilor solului câte zece coţi de stofă aurită
şi câte o năframă20.
Nu întotdeauna aceste recompense erau pe măsura aşteptărilor. Solul Stanislaw
Oswiecim, în timpul călătoriei sale din Moldova şi Ţara Românească, alături de solul polon
Nicolae Bieganowski, se arăta nemulţumit de darurile oferite de către domnul muntean, Matei
Basarab: ,,deşi darurile nu erau prea bogate, fiecare dintre noi am primit câte zece coţi de atlas
şi nu din cel mai bun21. Un alt sol nemulţumit a fost şi Rafael Leszczynski care nota: „Nu am
fost răsplătit după cuviinţă, căci ei în schimb s-au purtat după vechiul obicei, i-au dat numai
chehaiei după aducerea darurilor, domnul un cal tătăresc foarte prost, doamna o năframă, iar
fratele domnului o stofă de atlas pentru o vestă, o pânză pentru o haină şi o năframă

16

Ibidem, vol. VI, p. 485.
Ibidem, p. 724.
18
Ibidem, p. 624. Au fost trimise în mai multe rânduri blănuri, în scopul consolidării legăturilor de
prietenie de la curte.
19
Ibidem, p. 38.
20
Ibidem, vol. VII, p. 355.
21
Ibidem, vol. V, p. 193; P. P. Panaitescu, op.cit., p. 55.
17

516

GIDNI 2

HISTORY AND CULTURAL MENTALITIES

turcească22. Trimisul regelui Poloniei Vladislav al IV-lea, Wojciech Miastkowski, refuza
darul oferit de către Vasile Lupu, „câteva bucăţi de brocart şi mai multe bucăţi de diferite
mătăsuri‖, pe motiv că nu a fost întâmpinat de către domn 23.
În unele cazuri, darurile nu erau oferite direct de către domn, ci prin intermediul
dregătorilor săi. Astfel, logofătul lui Ieremia Movilă, Luca Stroici, îi ura bun venit hanului din
partea domnului şi îi oferea, în dar, o blană de samur şi o bucată de atlas 24. La fel şi hatmanul
domnului, Ioan Zamoyski, îi dăruia sangiacului o pătură de axamit vişinie, căptuşită cu atlas
verde25.
Nu doar în scrierile călătorilor au fost consemnate informaţii cu privire la darurile
primite de soli sau domni, ci şi în actele interne. Într-un izvod de „orânduiala birului, văleat
7162‖, din vremea lui Gheorghe Ştefan, a fost menţionată o plată de 114 ughi, 172 de taleri
pentru sobolii solilor 26.
Contextul în care darurile erau oferite varia, având în fiecare caz o semnificaţie
anume. Domnul încerca, prin intermediul lor, să se apropie de supuşii săi, dar şi pentru a-i fi
puse în evidenţă calităţile unui bun conductor. În relaţiile diplomatice darurile aveau o altă
semnificaţie, acestea erau oferite fie din interes, fie pentru menţinerea unor relaţii cordiale, şi
un rol important îl deţineau solii, de a căror calităţi oratorice şi pricepere depindea reuşita unei
misiuni. Darurile oferite acestor mesageri erau individualizate, în funcţie de poziţia socială a
primitorului. Astfel, rolul darurilor în societatea medievală românească era major, atât în plan
intern – în consolidarea relaţiilor dintre domn şi supuşii săi –, cât şi pe plan extern – în
menţinerea unor relaţii de prietenie cu vecinii–.
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