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Societatea românească la începu-
turile timpurilor moderne a îmbrăcat 
veşmintele specifice a ceea ce tot mai 
mulţi istorici consideră a fi «societatea de 
curte», anume, o lungă formă tranziţie, 
de la societatea războinică a evului 
mediu, la societatea civilă, modernă şi 
capitalistă, caracteristică a secolelor XIX 
şi XX.

Este greu să ne imaginăm dimen-
siunea vieţii cotidiene a acestei societăţi, 
care în ciuda fastului şi a luxului afişat, 

trăia sub o gravă tensiune, datorată «cumplitelor vremi» şi «cumpenei mari», un 
sentiment de adâncă şi gravă insecuritate.1 Dar, dacă răsfoim filele cronicilor sau 
alte documente de epocă, constatăm că în clipele de linişte şi odihnă, o asemenea 
societate avea şi ea momentele sale de relaxare şi distracţie şi forme variate de 
distracţie şi amuzament. Orice societate, oricât de asediată de pericole, beneficiază 
uneori de momente de linişte, relaxare, resemnare. Jocul, distracţia, sunt şi ele 
prezente în viaţa tuturor societăţilor, chiar şi a celor mai serioase sau a celor mai 
panicate. Or, din acest punct de vedere, timpurile moderne, chiar dacă n-au înlăturat 
definitiv motivele de spaimă şi inchietudine, au oferit un sentiment securizant şi tot 
mai multe momente de relaxare şi de distracţie. Alături de rugăciune şi resemnare 
ce ocupa un loc important în economia timpului liber, distracţia, o parte din ceea 
ce urma să devină loisir-ul modern, începe să ocupe o bună parte din timpul acestor 
oameni. Din aproape în aproape şi pe meridianul locului, societatea descoperă 
loisirul, iar modul de a petrece timpul liber se diversifică şi se modernizează. 

Ca şi în alte domenii, societatea de curte este cea care cultivă cu predilecţie 
jocul, distracţiile de tot felul. Curţile princiare erau apoi locuri favorite pentru 
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distracţii şi tot felul de maimuţăreli care aveau menirea de a-l distra pe suveran şi 
întreaga curte. Cu atât mai mult cu cât uneori prinţii dovedeau o pasiune şi un bun 
gust peste medie, au transformat curţile lor în locuri ale gustului şi distracţiilor 
celor mai rafinate, în modele adoptate apoi de către întreaga societate. Evident, 
distracţiile curţii nu sunt o invenţie a timpurilor moderne, ele existau de când 
există curţile regale sau princiare, şi tradiţia medievală a jocurilor este puternic 
marcată de predispoziţia spre spirit războinic al acestei societăţi. Turnirul şi 
vînătoarea sunt aşadar moşteniri medievale, alături de care, timpurile moderne 
vor aduce jocuri şi predispoziţii noi de petrecerea timpului liber, de a crea bună 
dispoziţie şi de a oferi momente reconfortante.

Vânătoarea – distracţie princiară

Una dintre distracţiile cele mai prizate ale curţilor princiare şi ale aristocraţiei 
pe cale de curializare a reprezentat-o, evident, vânătoarea. In epoca de care vorbim, 
vânătoarea a reprezentat prin excelenţă o distracţie destinată aristocraţei, prinţilor 
şi marilor boieri, chiar dacă ea era prezentă şi în alte medii ale societăţii, unde 
era însă practicată din nevoi existenţiale foarte concrete. Dacă pentru ţărănime şi 
pentru categoriile de jos, vânatul era o necesitate, pentru prinţi şi pentru aristocraţie 
ea reprezenta un exerciţiu foarte apropiat de activităţile războinice, şi constituia 
alături de caraterul său ludic, un antenament pentru război.

Tările române, acoperite la începutul timpurilor moderne de mai mult de o 
treime de păduri şi câmpii întinse, în care agricultura se practica sporadic, pe 
suprafeţe reduse, cu populaţie rară, ce dădeau uneori impresia de pustietate, 
dispuneau de un număr impresionat de animale sălbatice şi păsări, situaţie care 
predispunea în mod natural la vănătoare. Ca atare abundenţa şi diversitatea 
vânatului cu păr sau cu pene pe meleagurile nostre este atestată de o multitudine 
de surse, dinlăuntru sau din afară.2 

Astfel, Franco Sivori, secretarul italian al prinţului Petru Cercel, vorbeşte de 
abundenţa şi varietatea vînatului de care dispunea ţara a cărui domnie o deţine 
pentru un scurt interval prinţul în slujba căruia se afla.

 „Se găsesc (aici) multe animale sălbatice, ca iepuri, cerbi, căprioare, mistreţi, 
vulpi, lupi şi urşi, se află potârnici, fazani, găini, gâşte şi raţe sălbatice, turturele, 
prepeliţe şi sturzi şi alte păsări mici în număr mare, asatfel că se pot face uşor 
minunate vânători. Intre altele am luat parte la o vânătoare a princepelui la care s-au 
prins vreo 270 de iepuri, zece-doisprezece lupi şi 6o de vulpi, înconjurându-se în 
aces scop cu gard o pădure cu un ocoliş de 2 sau 3 mile.”3

Aproape nu este călător care, parcurgând câmpiile şi munţii celor trei principate 
să nu remarce abundenţa şi diversitatea vânatului. La începutul secolului al XVIII-
lea, Erasmus Henrick Schneider von Weissmantel, ofiţer în armata regelui Suediei, 
trăitor temporar pe meleagurile moldave, consemna tocmai abundenţa şi diversitatea 

2  Ion Nania, Istoria vânătorii în România, Editura Ceres, Bucureşti, 1977, în mod deosebit 
capitolul, Călători străini despre vânatul şi vânătoarea din ţările române, pp. 119-127. Vezi 
Al. Filipaşcu, Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri, Bucureşti, Editura Stiinţifică, 
1969.

3  Franco Sivori, în Călători străini, III, p. 15.
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vânatului de tot felul. „In Tara Moldovei este belşug nemaiauzit de vânat de tot soiul: 
elani, cerbi, căprioare, urşi şi porci sălbatici colindă în ţară ca turmele de oi. De 
asemeni dropii, potârnichi, prepeliţe, găinuşi de munte, raţe, gâşte şi sitari, precum şi 
alte păsări se găsesc în număr foarte mare; puţini oameni voiesc însă să le vâneze şi să 
le prindă; dacă ei ar găsi plăcere la vânătoare ar putea să se hrănească numai cu vânat, 
fiindcă şi celui mai de rând ţăran îi este îngăduit ca şi domnitorului ţării, să vâneze şi 
să prindă în orice vreme şi în orice loc şi ţinut, cum şi unde îi este placul.”4

Făcea obiectul vânătirii de obicei vânatul mare, urşii, căprioarele, cerbii, 
mistreţii, dar şi vânatul mic precum iepuri, vulpi, şi păsări precum prepeliţe, 
dropii, fazani. Anumite păsări, precum cocorul erau vânate cu predilecţie pentru 
carnea lor, dar mai ales pentru pene, care aveau mare preţuire, împodobind pălăriile 
prinţilor şi domnilor. Penele de cocor erau foarte scumpe, ajungând uneori la 
preţul de 1 florin, ceea ce nu era deloc ieftin.5 Ele se purtau sub formă de struţ, la 
cuşmă sau pălărie, cască militară sau scut, iar atunci când erau prinse într-o teacă 
sau ferecătură de aur, argint, bătută cu pietre preţioase valorau mii de florini, şi 
constituiau obiecte de mare preţ. Moda penelor de cocor, vine se pare de la turci, 
iar toţi principii ardeleni, valahi şi moldavi, din secolele XVII şi XVIII o purtau ca 
o podoabă vestimentară şi distincţie de mare preţ.6 (vezi portretele lui Gheorghe 
Stefan şi Constantin Serban, sau C. Brâncoveanu).

Practica vânătorilor domneşti

Vânătorile domneşti reprezintă o practică veche, ale căror origini sunt dificil 
de desluşit. In epoca ce face obiectul interesului studiului de faţă, vânătorile 
domneşti sau princiare evidenţiază câteva caracteristici specifice. 

Prinţii transilvani, ca şi domnii valahi sau moldavi, dispuneau de echipaje 
speciale, iar vânătoarea era practicată ca o adevărată artă şi ca un moment de loisir 
prin excelenţă. Aşa cum o spune Dimitrie Cantemir, ca şi alte surse de epocă, au 
existat o serie întreagă de domni şi principi care au arătat o pasiune deosebită 
pentru vânătoare şi pentru exerciţiile ludice legate de ea: călăria, trasul de ţintă, 
dexteritatea în mânuirea armelor.

Prinţii transilvani aveau echipaje de vânătoare specializate, maeştri de 
vânătoare, câini de rasă, atelaje, etc. Chiar şi cei care nu făcuseră o adevărată 
pasiune dispuneau de un personal foarte numeros şi specializat. Despre Gabriel 
Bethlen, principele Transilvaniei, tânărul Janos Kemeny, el însuşi destinat a deveni 
principe, ne spune că „n-a avut mulţi câini, dacă s-a dus la vânătoare de trei patru 
ori pe an. Câinii de vânătoare dacă avea în jur de 50, cu doi paznici, a căror folos şi 
plăcere le-am avut şi eu, căci după obicei, nu eram obligaţi să predăm la bucătărie 
pieile de la lupii şi vulpile vânate, ci numai ale altor sălbăticiuni. El obişnuia să 
ţină în casă un prepelicar mare, credincios; fiind, la un moment dat, unul pe nume 
Tigrul, acesta sta de regulă culcat în scaunul său căptuşit cu catifea şi bietul de el 
(principele), era supărat din pricina asta.”7 

4  Călători străini, Gheorghe Nedici, Istoria vânătoarei..., Paideia, Bucureşti, 2003, p. 74.
5  Gh. Nedici, op. cit., p. 237.
6  Ibidem, p. 238-239.
7  Ioan Kemeny, Memorii, p. 110.
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După el, Gheorghe Rackoczy I, a fost un mare pasionat de vânătoare. Prinţul 
nu pierdea nici o ocazie spre a-şi satisface acestă pasiune, aşa cum o atestă notele 
sale zilnice. Călătoriile sale prin Transilvania sunt un bun prilej de a se delecta 
cu vânătoarea, care datorită abundenţei vânatului era mereu la îndemână. Iată 
câteva din însemnările jurnalului său, doar pe anul 1633: 5 ianuarie (1633) „Am 
plecat din Alba Iulia, am dormit în Dalea, am prins o căprioară, un iepure...; la 
Aiud am prins 2 vulpi...”; 8 ianuarie..., „Am mers la Ocna Sibiului; am prins în 
plasă cu ogarii 9 căprioare, 2 vulpi, 1 iepure...etc. etc. la 21 ianuarie (1633) „ în 
pădurile Somfalăului am omorât doi mistreţi bătrâni, o ciută bătrână, 8 căprioare, 
trei vulpi...” 22 ianuarie „am prins cu ogarii 3 ciute, 1 cerb, 5 căprioare, 4 iepuri;” 
2 februarie „Am fost la vânătoare de iepuri pe zăpadă,... am prins 36 de iepuri, 3 
vulpi şi 32 potârnichi.” etc, etc.8

După Rakoczy tatăl şi Rakoczy fiul a moştenit aceaiaşi pasiune faţă de 
vânătoare. Ambii preferau vânătoarea cu ogari, dispunând de importante echipaje 
de câini de vânătoare.9 Partide de vânătoare erau organizate cu diferite ocazii, la 
care participau alături de obişnuiţii curţii transilvane, invitaţi de seamă, precum 
solii unor puteri prietene. Este cazul vănătorii de zimbrii organizate de prinţ la 27 
septembie 1643, în munţii Gurghiului şi Ciucului, în cinstea ambasadorilor Franţei 
şi Suediei, cu care Rakoczy tocmai încheiase un tratat favorabil Transilvaniei,10 
sau a unei alte vânători (1644) când principele are ca invitaţi de seamă pe prinţului 
Radziviłł şi pe prinţul de Curlandia care se aflau în vizită la el, fiecare oaspete 
onorat având la dispoziţie câte 12 ogari, iar el însuşi vâna cu alţi 15.11

Janos Kemeny a fost şi el un pasionat vânător, şi precum el însuşi o 
mărturiseşte, şi-a început viaţa la curtea lui Gabriel Bethlem, ca paj, ocupându-se 
tocmai de echipajele de vânătoare ale prinţului, de ogari îndeosebi. „Principele îmi 
încredinţă doi ogari, câini foarte dragi lui, pe nume Hoka şi Kormoş, dăruiţi lui 
de Sigismund Korniş, iar apoi şi pe alţii, uneori erau în grija mea 6-7, şi odată şi 8 
ogari ai princepelui, căci bietul principe ştia că părintele meu e om trup şi suflet al 
vânătorii şi eu însumi iubeam foarte mult câinii.”12

Ultimul principe al Transilvaniei independente, Mihail Apaffy, a fost şi el un 
prinţ pasionat de muzică şi de vânătoare. Sursele epocii ne spun că înainte de a fi 
instalat ca prinţ al Transilvaniei de către Ali paşa, abia sosit acasă din captivitatea 
tătară, după expediţia din Polonia, Apaffy era la moşia sa de la Dumbrăveni, 
ocupându-se pasionat de vînătoare. De altfel, Jurnalul personal al viitorului 
principe, atestă desele vânători organizate de familiarii şi suita sa. Astfel, la un 
asemenea eveniment organizat în pădurile din jurul Gherlei, la 17 august 1669, în 
numai 8 zile, principele şi suita sa au vânat 148 de căprioare, 19 cerbi şi 1 mistreţ. 
Anul următor, între 6 şi 13 septembrie vânează 50 căprioare, 19 cerbi, 5 misteţi, 
doi lupi şi un urs.13

8  Gh. Nedici, Istoria vânătoarei, p. 173-174.
9  Ibidem, p. 218-219.
10  Ibidem, p. 174.
11  Vezi studiul semnat de Ildiko Horn, în acest număr.
12  Janos Kemeni, Memorii, Cluj-Napoca, Casa cărţii de ştiinţă, 2002, p. 51.
13  Gh. Nedici, op.cit., p. 494.
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Instalarea Habsburgilor în Transilvania, şi dispariţia curţii princiare a condus 
la dispariţia vânătorilor princiare. Cu toate acestea vânătoarea a continuat să 
fie practicată de marii aristocraţi pe domeniile lor, devenind dintr-o distracţie 
princiară, un moment al loisirului aristocraţiei curializate. Vânătoarea decade 
ca distracţie oficială, rămânând una privată, practicată de marii latifundiari pe 
domeniile lor, dar numai în scop de distracţie şi nu neapărat cu scop lucrativ. 
Reglementări succesive conduc la o restrângere şi interdicţiile reuşesc să 
construiască un sistem de protejare a vânatului şi de limitare a decimării sale. La 
1751, guberniul Transilvanieiu constată rarefierea până la dispariţie a vânatului şi 
dă o reglementare care opreşte vânătoarea în perioada de împerechere a animalelor 
sălbatice, într-un interval ce variază din 1 martie până în august, sau din februarie 
până în octombrie.14 Iosif al doilea, în zelul său reglementarist, emite o ordonanţă 
despre vânătoare care prescrie în cele mai mici amănunte toate aspectele legate 
de practicarea acestei îndeletniciri.15 In prima jumătate a secolului XIX se ajunge 
la reglementări clare privind „protejarea” vânatului în perioade de prohibiţie a 
vânătorii, foarte clar delimitate (1853).16

Cu toate acestea, vânătoarea cu ogari, cu şoimi şi apoi, cu arme de foc, a rămas 
o ocupaţia şi o distracţie aristocratică. Un tânăr de familie nobilă din Ardeal nu se 
putea lipsi de un asemenea exerciţiu, care făcea parte, alături de o cultură muzicală 
şi dans, din cultura şi educaţia sa.17

Pentru marea aristocraţie din Transilvania, curializată, după instalarea 
Habsburgilor, vânătoarea a rămas o importantă distracţie, deoarece ea substituia 
exerciţiile războinice, care erau până atunci apanajul acestei nobilimi. Erau foarte 
numeroase partidele de vânătoare organizate de marii aristocraţi, care vânau de regulă 
iarna, vara sau toamna. O partidă de vânătoare însemna o participare numeroasă, 
circa 40-50 de oamenii de pe moşie, invitaţi, bucătari, lăutari, servitorime pentru 
câini, arme, şi tot instrumentarul. Uneori o partidă dura două-trei săptămâni, şi 
constituia un prilej de petreceri intense, cu mâncare, băutură şi muzică.18

*

Pentru domnii moldavi şi valahi, ca şi pentru marea boierime, vânătoarea 
reprezintă în această epocă una dintre distracţiile preferate. Era un mod plăcut de 
umplere a timpului, un exerciţiu de întreţinere a îndemânării în mânuirea armelor 
şi o modalitate de procurare a vânatului de calitate pentru mesele domneşti. 
Principele Dimitrie Cantemir, constată că „dacă vânarea fiarelor este de obicei 
o mare plăcere pentru cei mai de seamă principi de pe pământ, pentru domnii 
Moldovei a fost un lucru foarte obişnuit.” Si tot el constată că: „Domnii Moldovei 
o socotesc (o activitate) foarte plăcută.”19

Principele spune chiar că numeroşi domni întreceau măsură, dedicându-se 
excesiv vânătorii, ceea ce dăuna uneori bunei guvernări. „Domnitorii prea aplecaţi spre 

14  Otto Witting, Istoria dreptului de vânătoare în Transilvania, Bucureşti, 1936, p. 75-76.
15  Ibidem, pp. 82-90.
16  Ibidem, p. 103-105.
17  Gh. Nedici, op. cit., p. 225.
18  Ibidem, p. 244.
19  Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 125.
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vânătoare nu se îngijesc de treburile ţării, le lasă cu totul în seama prietenilor şi timpul 
hotărât pentru aceste ocupaţii îl cheltuiesc în întregime cu astfel de distracţii.” 

Pentru a nu cădea pradă exceselor, în Moldova s-au stabilit prin obişnuinţă 
patru momente ale anului, de obicei intervalurile ce precedau cele patru mari 
posturi impuse de calendarul creştin, când oricare supus de orice stare era obligat 
să participe la vânătoarea domnească. „Pe câmpurile din jurul pădurilor stau roată 
vânătorii, unii înconjuraţi de câini de vânătoare, alţii întinzând laţuri, şi prind uşor 
vânatul speriat de chiotele ţăranilor.” Pentru fiecare exemplar de vânat se acorda 
un bacşiş. „La sfârşitul vânătorii, animalele curate, care sunt bune de mâncat, unele 
sunt duse la bucătăria domnului, altele se împart între boieri sau între mai marii 
oştii; cele necurate, vulpile, lupii, urşii, mâţele sălbatice, câinii şi alte animale de 
acelaşi fel ce trăiesc în munţii Moldovei sunt lăsate în seama paicilor sau slugilor 
domneşti, care îşi fac un câştig destul de bun din pieile lor.”20

În afara celor patru mari vânători prevăzute de cutumă, domnii organizau 
vânători ocazionale, la care participa curtea şi un număr redus de slujbaşi. „Uneori, 
atras de frumuseţea timpului sau a locului, vrea să-şi facă o plăcere, (domnitorul) 
pune la cale o vânătoare cu slujitorii săi de curte şi cu oştenii care sunt datori 
totdeauna să-l urmeze; totuşi, nici asta atât de des încât să pară că tot timpul, pe care 
este dator să-l dedice treburilor ţării, îl cheltuieşte pentru uciderea fiarelor.”21

Au fost domni pasionaţi peste medie de vânătoare. Sursele ne-au păstrat 
anumite episoade care limpezesc resorturile şi oferă detalii despre o ocupaţie 
aflată la limita încă nedefinită dintre îndemânarea războinică, activitate lucrativă 
şi delectarea recreativă.

Radu Serban, fost căpitan al lui Mihai Viteatul, devenit prin hazardul alegerii 
boierilor săi şi el un principe războinic, a fost şi un pasionat de vânătoare. Sursele 
atestă o astfel de vânătoare organizată la curtea lui Radu Serban, la anul 1606, care 
a durat nu mai puţin de 15 zile. Alături de oamenii curţii şi de marii boieri, invitat 
de onoare al prinţului a fost Michael Weiss, senator şi apoi primar al oraşului 
Braşov. S-a vânat cu câini şi cu cai, şi au fost prinse un mare număr de căprioade, 
lupi, mistreţi, etc. Numai într-o singură zi sunt capturaţi 14 mistreţi. Vânătoarea s-a 
petrecut în pădurile Prahovei, înspre Gherghiţa, şi alături de vânat a fost pescuit 
din lacuri şi bălţi o cantitate impresionantă de peşte.22

După cum ne lasă să întrevedem sursele, vânătoarea a fost una din distracţiile 
curente ale curţii lui Matei Basarab, dovadă descrierile călătorilor care remarcă 
alaiul numeros care-l însoţeşte pe domn la astfel de evenimente. Astfel, episcopul 
Petru Bogdan Baksic, la venirea spre Bucureşti la 1640, se intersectează cu alaiul 
domnului care tocmai ieşea din capitală, mergând la vânătoare. „Când am intrat în 
oraş, am întâlnit pe domn care ieşea din oraş pentru a merge la vânătoare, şi era în 
trăsură însoţit de toţi boierii mari şi alţi nobili şi de peste 600 de soldaţi cu steaguri, 
trâmbiţe şi cu alte orânduieli militare încât părea o oaste bine întocmită.”23

20  Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 237.
21  Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 237.
22  Gheorghe Nedici, op. cit., p. 116.
23  Petru Bogdan Baksik, Călătoria în Tara Românească, în Călători, V, p. 200-201.
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Că vânătoarea era un obicei bine instaurat în cutumă ne spune şi Paul din 
Alep, care relatează că în timpul vizitei pe care patriarhul Macarie şi însoţitorii 
săi au făcut-o lui Matei Basarab, în ajunul Crăciunului, întreaga curte a domnului, 
după un vechi obicei, a plecat la vânătoare.

„În ajunul Crăciunului a pus să se bată toba pentru a înştiinţa pe ostaşii care 
se aflau în oraş: era semnalul lor de adunare. Ei s-au strâns la el cu steagurile lor. 
Domnul a ieşit şi s-a urcat în trăsură, iar ei au alcătuit un mare alai care mergea 
înaintea lui, în timp ce tobele, trâmbiţele şi goarnele îl urmau potrivit datinei 
domnilor Moldovei şi Tării Româneşti.... Erau peste zece mii de oşteni aleşi 
dintre cei mai viteji şi mai neînfricaţi: sârbi, bulgari, albanezi, greci, unguri, turci, 
munteni.” 

Ne putem imagina, vuietul strârnit de atâta lume cu cai, arme, flamuri, câini, 
bagaje, slugi şi echipaje necesare vânătorii. „Au plecat la vânătoare – continuă 
Paul din Alep povestirea sa – căci în toate aceste ţări în fiecare casă de episcop sau 
de boier sunt întotdeauna urşi şi alte animale pentru petrecerea lor. Căci este un 
obicei străvechi al domnilor să dea cu prilejul ajunului Crăciunului şi al sâmbetei 
luminate un ospăţ domnesc din vânatul lor, în a doua zi de sărbătoare. Seara s-au 
întors cu mare pompă. In spatele trăsurii domneşti veneau carele încărcate cu 
vânat: mistreţi, iepuri, vulpi şi urşi pentru petrecere, apoi păsări sălbatice, cum 
ar fi: cocori, găini sălbatice, porumbei şi altele.”24 Vânatul era bogat în pădurile şi 
luncile Valahiei, aşa cum ne lasă să înţelegem o duzină de relatări de călătorie din 
epocă, iar domnii ţineau la curte câini de vânătoare, ogari şi copoi, ne spun sursele, 
şi echipaje specializate pentru aceasta.

Uneori vânătorile aduceau şi surprize. Astfel sub Serban vodă Cantacuzino, 
cu ocazia unui asemenea vânători domneşti organizată la Fântîna rece, la anul 
1675, oamenii curţii vânează o iepuroaică gata de a făta, în care la bucătărie, odată 
despicată, este descoperit un iepure cu două capete şi patru picioare în faţă. Un 
bun motiv de a devina pe baza unui asemenea «semn», viitorul politic al acestei 
părţi de lume.

Aşadar, Serban vodă iese la plimbare, la Fântâna rece. «Si trimiţând păharnicii 
cu ogari şi cu copoi să vâneze crângurile de prin prejur şi el şedea de privea de 
la cort, au prins câţiva iepuri. Si, aducându-i înaintea lui, au împărţit boierilor 
câţiva şi câţiva i-au dat la cuhnie. Si în cei de la cuhnia domnească s-au nimerit 
o iepuroaică cu pui în pântece. Care spintecând-o au găsit un pui gata să-l fete şi 
cu două capete şi cu patru picioare denainte. Unul trăgea într-o parte, altul într-alta, 
îmbinate trupurile la mijloc şi îmbinătura nu se cunoştea. Care aducându-l la 
domnu, fiind şi patriarhul Dionisie Seroglan şi Ianache logofărul Cariofil să miră 
de ciudă ca aceia ce să fie. Si tâlcuind unii într-un fel, alţii într-alt fel, nimeni 
n-au putut nimeri, fără numai Cacavela dascălul. Cele ce au zis s-au şi izbândit 
mai cu vremea.»25 Ieremia Cacavela, dascăl la Academia domnească din Bucureşti, 
spunea că din neamul lui Serban vodă se vor ridica două capete care vor sta unul 
împotriva celuilalt, «aducând mare stricăciune pământului acestuia.» Cele două 

24  Paul din Alep, în Călători, VI, p. 108.
25  Axinte Uricariul, Cronica paralelă, II, p. 152.
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capete urmând a fi C. Brâncoveanul şi aga C. Bălăceanu, ginerele lui Serban-vodă, 
care vor deveni duşmani de moarte după decesul fulgerător al lui Serban vodă la 
1688. Alţii considerau că cele două capete erau cele două marii împărăţii, a turcului 
şi a neamţului, şi făceau proorociri cu privire la ceea ce urma să se întâmple în 
această parte de lume.

Dintre domnii Moldovei, Antioh Cantemir, s-a dovedit a fi şi el un pasionat 
de vânătoare. „Prea peste samă vânător şi slujitor bun”, ne spune Ion Neculce, 
în Letopiseţul său, în sensul că era destoinic în mânuirea armelor de vânătoare 
şi război, şi că se lăsa prea adesea pasionat de exerciţiile ludico-războinice ale 
vânătorii şi ale războiului.26 Autorul anonim al Cronicii Ghiculeştilor ne spune 
chiar, că se străduia să-i semene în toate părintelui său „dar tinereţea îl împiedica 
mult, căci se îndeletnicea peste măsură cu vânătoarea şi cu celelalte treburi ale 
tinereţii.”27

Odată cu secolul al XVIII-lea şi în Valahia şi Moldova lucrurile se schimbă 
lent. Dacă în Transilvania vânatul mare, precum zimbrii sau elanii erau pe cale 
de dispariţie, în Moldova şi Valahia vânatul de tot felul era peste tot, din belşug. 
„În ceea ce priveşte vânatul – spune medicul Andreas Wolf, trăitor în Moldova 
– această ţară este ca o grădină zoologică lăsată de natură, unde întâlnim în mare 
număr cerbi, căprioare, urşi, mistreţi, lupi, capre negre, iepuri, vulpi şi altele.”28 

Dar odată cu instalarea prinţilor fanarioţi, interesul faţă de o astfel de activitate 
diminuează în parte. Din aproape în aproape, prinţii fanarioţi nu mai practică 
în mod curent vânătoarea, ci doar la ocazii deosebite. Se produce o mutaţie în 
sensibilitate, căci fanarioţii, în general oameni cultivaţi, care preferau salonul 
şi distracţiile mai sofisticate, au ajuns aproape să abandoneze o activitate care 
presupunea condiţie fizică, o anume dexteritate în mânuirea armelor, interes 
pentru mişcare în aer liber. Spre amurgul epocii fanariote, vânătorile nu mai 
erau pe primul loc al distracţiilor princiare, fanarioţii preferând distracţiile de 
salon sau plimbările la şosea, uneori în echipaje insolite, precum cel al domnului 
Nicolae P. Mavrogheni, ce se distra vara plimbându-se cu o caleaşcă trasă de doi 
cerbi, se pare domesticiţi, iar iarna, plimbându-se cu sania trasă de cai sau de 
acelaşi echipaj insolit de cerbi. 

Vânătoarea decăzuse, aşadar, în ierarhia distracţiilor curţii, ea rămânând totuşi 
să fie practicată de marea boierime curializată, obligată a sta la reşedinţa sa, ca o 
formă de petrecere a timpului liber, alături de ţăranii care apelau la ea din nevoi 
practice; procurarea hranei sau a pieilor de vânat, mereu la mare preţ.

„Partide mari de vânătoare nu fac moldovenii; doar unii boieri cu moşii mari 
aşezate aproape de munţi, ocupau pe ţărani cu vânătoarea, atunci când voiau să 
facă mişcare, să stârpească fiarele stricătoare sau să-şi procure vânat pentru masă 
ori blănuri pe care le preţuiau mult. In iernile cu multă zăpadă, sătenii prindeau 
mulţi iepuri... Jderul cu guşa albă se întâlneşte des în Moldova. Tăranii prind în 
fiecare an peste zece mii din aceste animale, dăruind ispravnicilor blănile, când 

26  Ion Neculce, Opere, I, p. 377.
27  Cronica Ghiculeştilor, p. 3.
28  Apud, Gh. Nedici, Istoria vânătoarei, p. 501-502.
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nădăjduiesc să câştige un proces nedrept, adeseori însă după lege, şi altor boieri, 
care obişnuiesc în îmbrăcăminte felurite blănuri.”29 

Indeletniciri bărbăteşti, ce întreţineau spiritul războinic, îndemânarea şi forţa 
fizică, vînătorile domneşti decad sub fanarioţi, prinţi mai degrabă de casă, moleşiţi 
de atmosfera saloanelor şi haremurilor de pe malul Bosforului, care preferau aşa 
cum am văzut, un alt gen de petreceri şi distracţii. Dar cu toate acestea, vânătorile 
continuă să fie practicate, în secolul al XVIII-lea, de marii boieri în pădurile şi pe 
domeniile lor, cu titlu personal, iar mai apoi în secolul XIX, mai degrabă ca sport 
şi ca distracţie individualizată a aristocraţiei, sedentarizată şi disciplinată, ca un 
palid reflex al unor vechi îndeletniciri războinice. 

Distracţii de curte şi plimbări domneşti

Din aproape în aproape, alte modalităţi şi alte distracţii mai rafinate vin să ia 
locul vânătorii, sau să o concureze mai înde-aproape. Noua societate de curte, aduce 
distracţii mai sofisticate, mai de salon, mai în ton cu noile gusturi ale vremii. 

Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei, a fost cu siguranţă unul dintre 
principii transilvani caracterizat de bun gust şi de rafinament, transformând curtea 
de la Alba Iulia într-un loc al eleganţei şi distracţiilor celor mai rafinate. Muzica 
de calitate, dansurile europene, şi cei mai de seamă instrumentişti fac casă bună la 
curtea de la Alba Iulia în timpul său.

“Deoarece Gabriel Bethlen era mare iubitor de muzică, el a avut cei mai vestiţi 
muzicanţi şi anume: cântăreţi din lăută, violonişti, trombonişti şi cornişti, precum 
şi un spaniol, Don Diego, care cânta la chitară spaniolă, din gură şi dansa în acelaşi 
timp. Acesta a pregătit dansuri frumoase şi a jucat deseori cu ajutorul câtorva evrei, 
felurite comedii în limba italiană care-i plăceau lui Bethlen, deşi nu le înţelegea. 
Din imperiul german a adus pe cei mai de seamă organişti …. Astfel că în scurtă 
vreme Gabriel Bethlen a întrecut cu mult în muzică pe toţi potentaţii lumii. In cele 
din urmă, când a aflat despre un cântăreţ din lăută din cale afară de priceput, Iosif 
Baglioni, care era plătit de papa de la Roma, Urban al VIII-lea cu 1000 de ducaţi pe 
an, l-a chemat cu aceiaşi plată pe când Petru Bethlen, fiul fratelui său era la Roma.“ 
(Murind principele cântăreţul n-a mai venit în Transilvania.) 

Dar rolul şi condiţia artiştilor era complex într-o asemenea epocă, aşa cum 
o dovedeşte mărturia despre cei doi tineri chitarişti aduşi din Germania de către 
prinţ.

«Pe lângă muzicanţii amintiţi mai sus, Gabriel Bethlen mai ţinea doi băieţi 
germani, în vârstă de 13 şi 14 ani, minunaţi cântăreţi din lăută, pe nume Conrad 
şi Dieterig, care trebuiau să stea mereu în preajma lui. In acelaşi timp ei erau 
păzitori şi supraveghetori ai odăii femeilor pentru care principele avea o deosebită 
slăbiciune, cum se ştie îndeobşte. Aceşti băieţi locuiau şi stăteau tot timpul în 
odaia femeilor.”30

Viaţa de curte era ritmată, apoi de tot soiul de evenimente, numiri şi maziliri de 
domni, ieşiri şi intrări triunfale, nunţi, sărbători, expediţii militare, dar şi vânători 

29  Apud, Gh. Nedici, Istoria vânătoarei, p. 501-502; vezi Al. Filipaşcu, Sălbăticiuni din 
vremea strămoşilor noştri, Bucureşti, Editura Stiinţifică, 1969.

30  G. Kraus, Cronica Transilvaniei, p. 46.
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şi plimbări. Când presiunea turcilor nu era prea mare, şi vremurile prospere, curtea 
era mereu în sărbătoare. Chiar dacă la curţile valahă şi moldavă, rafinamentul 
occidental nu pătrunsese în aşa masură ca la cea transilvană, nici aici nu lipseau 
distracţiile. 

Constatăm însă că în deceniile din prima jumătate a secolului XVII, predomină 
distracţiile cu caracter războinic, alături de vânătoare, întrecerile în mânuirea 
arcului cu săgeţi, a armelor de foc sau în strunirea cailor erau încă puternic 
valorizate în ambientul curţilor voivodale din Valahia şi Moldova. Iată care erau 
întrecerile războinice ale curţii sub Matei Basarab, domn care avea mereu în arme 
în jur de 10 000 de călăreţi, aşa cum le-a văzut Paul Strassbourg, sol suedez în 
drum spre Poartă, la 1632. 

«După ce am călătorit noi cale de un ceas, domnul m-a rugat cu tot dinadinsul 
să poposim puţin într-o vale frumoasă până ce ne-ar aduce mâncarea de prânz 
din caretă. In răstimp, domnul a început să-şi strunească de zor caii săi aleşi la 
jocul cu lancea, şi la alergările celor mai iuţi, să întindă coarda arcului cu o putere 
uimitoare, să slobozească puştile şi să tragă la ţintă. Dregătorii şi boierii imitau 
această îndemânare a domnului lor şi într-o prea frumosă întrecere fiecare îşi arăta 
iscusinţa sa cu armele. Văzând aceasta, domnul ca să aducă un imbold vitejiei 
fiecăruia, s-a arătat foarte darnic şi a dăruit cu mâna sa o sumă mică de bani de 
aur acelor care întreceau pe ceilalţi prin iscusinţa şi agerimea lor. Printre alţii, un 
nobil din suita noastră a nimerit bine ţinta; acestuia în loc de premiu, domnul i-a 
dăruit zece coţi de ţesătură frumoasă de mătase adusă în grabă de la Bucureşti. 
...Petrecusem atâta vreme privind jocurile ostăşeşti, încât masa noastră se prefăcuse 
într-un prânz solemn, după săvârşirea căruia domnul s-a întors acasă cu garda şi 
cu curtea sa, iar carele şi dregătorii ne-au petrecut până la malul Dunării.»31

Din aproape în aproape însă, îndeletnicirile războinice decad, iar prin 
domni veniţi din Fanar şi de pe malul Bosforului, valorile societăţii de curte se 
metamorfozează treptat, în cea de-a doua jumătate a secolului XVII. Iată câteva 
secvenţe «festive» ale curţii Valahiei sub Radu Vodă sin Leon vodă (1664-1669), 
prinţ venit de pe malul Bosforului, şi aproape fanariotizat: 

«Puind pre Radul vodă domn şi viind aicea în ţară cu toţi boierii ce-i ieşise 
înainte, boiari, slujitori, după obicei şi cu pompă mare l-au adus în scaon. Şi i s-au 
închinat lui toţi cei mari şi cei mici, arătându-se cu blândeţe şi cu milă cătră toţi. 
Si având pace, nefiind oştile nici într-o parte, petrecea bine în plimbări pre baltă, la 
vânători, în ospeţe, pre la unii, alţii. Si era toţi veseli, că dedese Dumnezeu pace şi 
bişug în toate bucatele. Si nu avea altă grijă fără cât venia strângerea haraciului să-l 
strângă şi să-l dea la împărăţie la vreme, şi acea pace a ţării nu veniia dintr-alt ceva, 
fără cât avea împăratul treabă de bătea Critul. Si fiind departe de noi nu aveam 
bântuială, ci pace, fiind Radul bun şi cu boierii şi cu ţara.»32

Se pare însă că Radu vodă era un domn amator de distracţii, deoarece, ne spun 
sursele, avea o mare preferinţă pentru petreceri. Fiului său Stefan, îi face cu fata 
Ducăi-vodă, o logodnă frumoasă ca o adevărată nuntă domnească, cu petreceri, cu 

31  Călători străini, V, p. 67.
32  Axinte Uricariul, Cronica paralelă, II, p. 107.



67

saltimbanci şi cu pehlivani. La fel, după confirmarea domniei la trei ani de către 
sultan, la Adrianopol, prin mijlocirea lui Drăghici Cantacuzino, Radu cere voie să 
meargă la Tarigrad «să-şi vadă casa». «Iară nu-i era pentru vederea casei, ci pentru 
mîndreţiia să se plimbe pen Tarigrad cu pompă domnească, să-l vază prietenii.»33

Plimbările au ocupat un loc deloc de neglijat în viaţa curţilor princiare la 
începutul modernităţii. Ele aveau avantajul că îmbinau utilul cu plăcutul, deoarece 
permiteau domnilor să-şi vadă domeniile, să menţină contactul cu supuşii, 
şi să profite de clipe de răgaz şi relaxare, departe de vuietul şi forfota curţilor 
domneşti.

Aceleaşi predispoziţii spre plimbări ca Radu vodă manifestă şi contemporanul 
şi cuscrul său, Duca vodă. In prima sa domnie, de altfel destul de scurtă, doar o 
jumătate de an, domnul era în plimbare la moşie la Berehoieşti, când i-au venit pe 
neaşteptate mazilia. «Si când i-au vinit mazilie, era ieşit Duca-vodă la plimbare cu 
toată casa şi boiarii lui pe Prut în sus, la Berehoieşti, de-ş lua sama oilor ce avea 
din boiarie.»34

Duca va fi un doritor de petreceri şi de plimbări şi de vânători domneşti, 
dovadă că în toate domniile sale, sursele ne relatează despre asemenea momente 
din viaţa curţii lui. Astfel, în cea de-a treia domnie la Moldova, după ce pune 
ordine în Ucraina, intrată de curând sub autoritatea sa, Duca vodă vine la Iaşi. 
«După-aceia mărs-au în plimbare la un sat al lui, ce iaste la ţinutul Neamţului, 
anume Prăjeştii, având şi curţi acolo, cu toată casa lui, cu gineri şi cu feciorii lui 
şi cu toată boierimea şi curtea lui. S-au zăbovit acolo vro 2-3 săptămâni, îmblând 
pre la vânători şi pre la alte sate ale lui. Chematu-l-au în cinste şi un boier, anume 
Constantin postelnicul Ciobanul, la un sat al lui, anume la Selişte, de l-au cinstit 2 
zile. Si aşe iar s-au întors la Iaşi în scaon.»35 

La venirea de la asediul Vienei, Duca declină invitaţia lui Serban Vodă de a 
merge prin Tara Românescă. El merge prin Ardeal pe la curtea lui Mihai Apafi, la 
Alba Iulia. Un bun motiv pentru a sărbătorii, deoarece ospeţia era ospeţie şi avea 
regulile ei. «Iar el n-au vrut să facă aşia precum îi zicea Serban vodă, şi au trecut 
Dunărea în ciasta parte, de au vinit drept pin Tara Ungurească, la Beligrad. Si i-au 
făcut craiul masă frumoasă Ducăi vodă, şi l-au cinstit tare, şi au giucat amândoi cu 
toţii boierii...»36 Dar cu siguranţă «giocul craiului» nu era de bun augur, şi nu ştia 
deloc că acasă-l aştepta captivitatea şi apoi o moarte printre străini, în Polonia, la 
Lwov.

Plimbările domneşti şi sărbătorile erau apoi motive pentru diferite jocuri şi 
întreceri, între tinerii curţii domneşti, între fii de boieri şi între slujitori, gata mereu 
să-şi arate vrednicia în mânuirea arcului sau în trasul la ţinţă cu puşca, muscheta 
sau archebuza. Despre distracţiile curţii din Moldova la 1676, avem următoarea 
relatare: «A doua zi de Paşte se face întrecerea inelului. Domnul încalecă împreună 
cu boierii, iar garda îl urmează pe jos. Se alege un loc frumos, unde garda face un 
dublu cordon şi închide arena, în mijlocul căreia se împlântă un par cu o bară de 

33  Axinte Uricariul, op. cit., II, p. 109.
34  Ion Neculce, Opere, p. 207-208.
35  Ibidem, p. 264.
36  Ibidem, p. 273.
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care atârnă un inel. Se îngăduie oricăruia să ia parte la întrecere. Lancea este un 
băţ de patru braţe, ferecat la capăt, care se ţine sub braţ. Cursa este lungă şi cei 
care iau inelul se înfăţoşează domnului, care le răsplăteşte îndemânarea.»37 Este 
vorba aici de faimosul joc numit halca, un soi de turnir sau întrecere cavalerească, 
practicat şi în timpuri mai vechi între tinerii boieri şi oamenii curţii, care provoca 
sincronizarea calului şi călăreţului, dar care presupunea forţă, inteligenţă şi 
dexteritate, şi care constituia un bun antrenament în vederea vănătorilor sau a 
expediţiilor războinice.38

Alte asemenea întreceri puneau şi ele la încercare îndemânarea, calităţile 
fizice şi priceperea războinică. «Ei mai au şi un alt joc care nu cere mai puţină 
îndemânare. Se aruncă o căciulă în aer, care trebuie străpunsă cu săgeata din fuga 
calului înainte de a cădea la pământ.»39 Alteori distracţiile şi plăcerile beizadelelor, 
ale tinerilor boieri, luau dimensiuni ce depăşeau aspectul ludic, debordând în 
excese bahice şi blestemăţii, care revoltau opinia publică. Astfel de petreceri 
preferau se pare, nepoţii lui Vasile-vodă Lupu, care luau cu sila fetele oamenilor 
«şi îşi râdeau de ele», provocând furia pământenilor. 

Uneori glumele şi distracţiile întreceau măsura, căpătând aspecte dramatice. 
Este cazul tânărului domn, Stefăniţă vodă Lupu, care în scurta lui domnie în 
Moldova s-a dedat la tot felul de distracţii şi blestămăţii, ridicându-şi în cap toată 
boierimea ţării. Stefăniţă vodă «fiind tânăr dezmierdat făcea lucruri copilăreşti, sau, 
să zic mai bine, nebuneşti; nu căuta trebile domniei, ci curviile şi parte bărbătească 
şi femeiască. Că coconii moldovenilor cei frumoşi atâta s-au împrumutat de la el 
cât nu ştiu, fi-săvor mai plătit de aceea datorie. Mai avea şi aceasta, când ieşea la 
plimbări, punea pre boiari pe caii lui cei turceşti, şi ieşind la câmpu, punea de le 
lua frâiele şi le da câmpia. Deci socoteşte ce vor fi făcut caii, până a să domoli. Mulţi 
au avut şi primejdii de moarte. Decii, era un heleşteu mare, care l-am pomenit şi 
noi, şi pe heleşteu, foişor domnesc, lângă casele domneşti; de acolo pe mulţi boieri 
îi arunca în heleşteu, şi râdea, şi scoţându-i den apă, îi îmbrăca în haine domneşti. 
Ca acestea şi altele făcea, de care toţi îi urâse.»40

La acelaşi gen de petreceri se pare că s-au dedat şi beizadelele domneşti 
ale lui Antonie Ruset, domn de altfel blajin şi la locul lui, dar cam fără noroc. 
Oricum, Neculce reţine aventurile şi excapadele amoroase ale fiilor domnului 
(1676). «Fost-au feciorii lui Antonie vodă dezmierdaţi. Fără frică umbla pin ţară 
cu mulţi feciori de mazâli, nebuni, strânşi cu dânşii de făcea multe giocuri şi beţii 
şi nebunii pen târguri şi prin sate boiereşti, de lua femeile şi fetile oamenilor cu 
de sîla, de-şi râdea de dînsele, ce nu numai a oamenilor proşti, ce şi a oamenilor 
de frunte».41

Dar uneori nu numai tinerii erau animaţi de fiorul aventurii. Chiar şi domni 
„de vârstă”, cum se spunea în epocă, precum Dumitraşcu Cantacuzino, ajung să 
exaspereze pe boierii de ţară (1684), prin excesele şi frivolităţile afişate în ochii 

37  De la Croix, Călători străini, VII, p. 165.
38  Dan Horia Mazilu, Voevodul, dincolo de sale tronului, p. 250-251.
39  De la Croix, Călători străini, VII, p. 165.
40  Radu Popescu, Istoria domnilor Tării Româneşti, în Cronicari munteni, II, p. 156.
41  Ion Neculce, op.cit., p. 256.
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întregii curţi domneşti. Iată cum prezintă Neculce, «aventura» domnului cu Aniţa 
Ahripoaia, fată de racheriţă de pe Podul Vechi.

«Si după-aceste, după toate, era bătrân şi curvar. Doamna lui era la Tarigrad, 
iar el aicea îşi luasă o fată de rachieriţă de pe Podul Vechi, anuma Ahripoaia, care 
o chema Aniţa, ţiitoare, de o purta în vedeală între toată boierimea, de-o ţinea în 
braţă, de-o săruta. Si o purta cu sălbi de galbeni şi cu haine de şahmarand, cu 
şlic de şobol şi cu multe odoară împodobită. Si era tânără şi frumoasă şi plină de 
suleiman, ca o fată de rachieriţă. Si o trimitea cu carâta domnească, cu seimenii şi 
cu vornicii şi cu comişi, dzâua amiaza mare pe uleţi, la feridiu şi pe la mănăstiri 
şi pe la vii, în primblări. Si făcea şi pe boieri de-şi trimite giupânesele cu dânsa. 
Si după ce vinie de la plimbări, trimitrea giupânesilor daruri, canaveţe, bilacoase, 
căce i-au fost făcut cinstea de-au mărs cu dânsa în plimbare. Si după ce s-au mazilit 
au luat-o cu dânsul, ş-au dus-o la Tarigrad, ş-au măritat-o dup-o slugă a lui, dup-un 
grec,»42 - scrie Neculce, revărsându-şi năduful şi supărarea asupra lui Dumitraşcu 
Cantacuzino.

Aşa cum putem constata, până în ultima treime a secolului XVII, curţile 
noastre, cea de la Iaşi şi Bucureşti, excepţie făcând cea princiară de la Alba Iulia, mai 
păstrează distracţiile tradiţionale ale unei societăţi în tranziţie, în care erau puse în 
valoare întrecerile şi destoinicia războinică şi în mai mică măsură sofisticăriile şi 
rafinamentul curţilor europene, contaminate deja de noua sensibilitate modernă.

Dar, spre sfârşitul secolului XVII, când primele licăriri ale societăţii de curte 
par să se întremeze şi la noi, alte distracţii şi activităţi mondene, inspirate de 
modelele europene, sau uneori direct de la curtea sultanilor de pe Bosfor, o iau 
înaintea vechilor distracţii. Ca şi în alte situaţii, curtea lui C. Brâncoveanu este un 
excelent exemplu în acest sens. 

Distracţiile şi plimbările curţii brâncoveneşti: între luna lui mai şi culesul 
viilor

Curtea lui Brâncoveanu, în timpul cărei lungi domnii ajunge şi la noi să 
se stabilizeze şi să se cristalizeze o «societate de curte», ca şi vodă Constantin 
personal, care în lunga lui domnie, a fost un mare amator al «plimbărilor», produc 
aşadar o schimbare importantă în modul de viaţă şi în organizarea distracţiilor. 
«Plimbările» par să fie distracţia la modă la curtea lui Brâncoveanu, fie că erau 
făcute între cele două reşedinţe domneşti, Bucureşti şi Târgovişte, fie la reşedinţele 
particulare de la moşiile domnului sau ale fiilor săi, fie că era vorba de ieşirile mai 
speciale «la culesul viilor»; toate acestea au ajuns să ocupe un loc important în 
ceremonialul şi ritmul de viaţă al curţii brâncoveneşti.43 

Radu Popescu cronicarul, un contemporan al domnului, surprinde cel mai 
bine această predispoziţie spre loisir şi zăbavă, spre viaţă tihnită a principelui. 
«Trecând şi aceste întristări ce veniră la Costantin vodă, văzând că şi-au dres 
lucrurile despre Poartă, să nu mai aibă grijă de mazilie, să bucura, să veselia, se 
lăţea în domnie, şi avuţiile ce strângea de la ţară, care alt domn n-au strâns, nici 

42  Ion Neculce, op. cit., p. 291. 
43  Vezi Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, Iaşi, Polirom, 2003, p. 240-244.
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s-au îmbogăţit ca el de cându iaste începutu ţării, şi altă grijă nu mai avea, numai 
să se plimbe pă la sate, pă la vânători, pă la vii, pă vremea culesului viilor.»44 Ca 
orice deplasare domnească, aceste plimbări presupuneau «un mare alai» al întregii 
curţi, implicând în primul rând «casa» numeroasă a voivodului, adică familiarii, 
ca şi «curtea» sa, cu toţi demnitarii şi slujitorii acesteia. Aceasta presupunea o 
companie de cel puţin două-trei sute de oameni. Ne putem imagina destul de greu, 
ce reprezenta o asemnea deplasare, o masă mare de oameni, cu cai, carâte, corturi, 
echipaje, cu toate cele necesare unui trai de curte.

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

Analizând sursele vremii putem constata că avem a face cu două sezoane 
pentru plimbări: primăvara, în luna lui mai, în aerul curat şi natura primăvăratecă, 
şi toamna, în anotimpul culesului, când în septembrie-octombrie, plimbările aveau 
o ţintă precisă: «culesul viilor» pe dealurile submontane ale Piteştilor, Târgoviştei 
şi Obileştilor.

Dincolo de vizitarea propriilor domenii, plimbările vizau mănăstirile ctitorite 
de domn, unde exista obligatoriu o «casă domnească», vizau apoi reşedinţele şi 
domeniile marilor săi demnitari, care ştiau să respecte legile ospeţiei şi care se 
simţeau onoraţi de o asemenea vizită domnească. Au fost vizitaţi cu predilecţie 
boieri dintre rudele sale Cantacuzineşti şi «casele» lor din zona piemontană 
a Prahovei, ale căror dealuri ofereau în tot timpul anului peisaje şi privelişti 
încântătoare, plăcute ochiului dornic de odihnă şi desfătare. «Cunoscând că iaste 
vremea preumblării, răcorindu-se şi vremea, aşa bine au socotit şi în ospeţe pre 
la casele boiarilor spre Sărata au mers, pre la Mărginenii mănăstirii întâi, apoi la 
Mărginenii lui vel-spătar (Toma Cantacuzino, nepotul său), Filipeştii de Pădure 
(Matei Cantacuzino), Măgurenii (Stolnicul Constantin Cantacuzino), Filipeştii 
de Prahova (Radu Filipescu), umblând spre Scăieni au mers şi de la Scăiani la 
Schei şi de acolo la Sărata.»45 Din acest punct de vedere Obileştii, satul domnului 
de pe apa Colentinei, din Ilfov, cu moşia de acolo şi cu «casele» şi «palatul» 
domnului, a reprezentat destinaţia preferată a plimbărilor. Probabil pentru că era 
aproape de capitală şi se ajungea destul de repede. Astfel la 1697, primăvara, ne 
spune Radu Greceanu, «aflând domnul puţin răsuflu, fiind şi primăvară, vreme 
frumoasă de plimbare şi nemergând de câţiva ani la satul mării sale Obileştii, 
după cum (făcea) în toţi timpii când avea vreme, primăvara pentru o trezvire 
mai mult să obicinuise a merge... Deci având domnia răsuflare, după ce toate 
poruncile împlinise, după obiceiul ce avea primăvara, la luna lui mai a ieşi în 
preumblare, mers-au cum şi în alte dăţi, la satul mării-sale Obileştii, cu toată casa 
măriei sale şi cu boierimea.»46

44 Radu Popescu, Istoria domnilor Tării Româneşti, II, p. 237.
45 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 107.
46 Ibidem, p. 117.
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La 1702, după ce trece solia ambasadorului englez (lordul Paget), domnul 
se retrage pentru un scurt respiro la aceiaşi Obileşti. «După ce deci solul s-au 
dus, măriia-sa vodă, ca să se mai trezvească şi să se preumble au socotit de au 
mers la Obileşti, la satul mării-sale, unde cu toată boierimea câteva zile făcând 
şi bine preumblându-se, iar s-au învârtejit şi au venit la scaunul mării-sale, la 
Bucureşti.»47

Luna lui mai era una din lunile preferate pentru plimbările domneşti, deoarece 
era luna în care natura era total refăcută şi înverzită, iar aerul primăverii se dovedea 
sănătos şi îmbietor. «Au mărs măriia sa în preumblare, precum şi într-alţi timpi 
la Obileşti, purcegând din Bucureşti la mai 13 dni; mergând de prânzu de s-au 
ospătat la satul Radului căpitanul, la Dudeşti, (...). Si de acolo, după prânz au 
mers spre Obileşti, însă singur, fără doamna mării sale, şi acolo au şăzut până la 
mai 23 dni...»48 Destinaţii preferate erau de asemenea Potlogii şi Mogoşoaia, apoi 
şi capitala de sub munte, Târgoviştea, care devenise o adevărată reşedinţă de vară, 
şi care avea un aer mai plăcut şi era preferabilă Bucureştiului, supus căldurilor, 
prafului şi arşiţei toride a lunilor de vară. Unde pe lângă desfătare, veghia şi la 
construcţia palatelor începute pentru fiii săi. Uneori, nu numai arşiţa verii îl 
alunga pe domn din Bucureşti, ci şi alte pericole, precum epidemiile de ciumă sau 
chiar frica de turci. «Sezând deci puţină vreme domnia în Bucureşti şi întâmplân-
du-se a se începe boala năpraznică a ciumii, măcar că şi într-alţi timpi mergea 
la Târgovişte, iar pentru frica aceea a boalei, mai de timpuriu din Bucureşti s-au 
ridicat şi întâi la Mogoşoaia, satul mării-sale mergând, şi zăbovindu-se câteva zile, 
după aceea purcegând din Mogoşoaia au mărsu la Târgovişte, intrând în scaun cu 
halaiu frumos la iulie 25.»49

La 1703, după tensionata, înfrigurata şi lunga călătorie la Adrianopol, unde 
a fost obligat «să sărute poala împărăţiei», şi de unde nu credea că se va întoarce 
viu, domnul cu familiarii şi cu curtea se retrage din nou, în sat la Obileşti. «Apoi 
mergând toţii coconii şi toată cealaltă boierime au sărutat mâna măriei sale, şi de 
acolo luând în jos spre Obileşti cu toţii, s-au primblat câteva zile, trezvindu-se de 
valurile ce avuse.»

La 1709, «şezând deci măria sa vodă în Bucureşti, şi fiind vreme bună de 
primăvară şi neavând nici o supărare de cătră Poartă, s-au îndemnat măria sa de 
au mărs către satul mării-sale la Obileşti în preumblare, purcegând den Bucureşti 
la mai 12. Şi acolo câteva zile preumblându-se, la mai 24, iar au venit măria sa în 
scaun la Bucureşti, unde nu mult zăbovindu-se, s-au gătit de Târgovişte, şi la iunie 
8, purcegând din Bucureşti şi mergând pă la satele mării sale Mogoşoaia i Potlogi 
de s-au preumblat, la iunie 18 au intrat după obicei la scaunul Târgoviştii, cu alai 
frumos...»50

Între împlinirea unei porunci turceşti şi organizarea unei nunţi, pentru ficele sau 
fiii săi, domnul prefera o ieşire în mijlocul naturii. «...având domnul puţin răsuflu, 
fiind şi primăvara, vreme frumoasă dă plimbare şi nemergând dă câţiva ani la satul 

47 Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei, p. 139.
48 Ibidem, p. 158.
49 Ibidem, p. 158.
50 Ibidem, p. 174.
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mării-sale Obileştii, după cum în toţi timpii când avea vreme, primăvara, pentru o 
trezvire mai mult, să obicinuise a merge, fiind şi loc foarte frumos şi desfătat, s-au 
îndemnat atunci de au mărs vreo săptămână dă zile şi iarăşi s-au învârtejit. După 
aceiia... începutu-s-au nunta, (Smarandei, mezina familiei Brâncoveanu), care cu 
mare cinste, multă veselie şi cu toată podoaba şi domneasca parisie, ducându-se în 
ziua de sfânta troiţă cu fericire s-au săvârşit şi sfintele cununii.»51

*
Celălalt sezon al plimbărilor era toamna, între mijlocul lui septembrie şi luna 

lui octombrie. Dintre toate distracţiile toamnei, «culesul viilor» reprezenta unul 
dintre momentele forte ale anului, poate cel mai important, înainte de începerea 
postului. Este ştiut că până la un timp foarte aproape de noi, în vechea România 
rurală şi patriarhală, «culesul viilor», era un prilej de mare veselie, de dansuri, 
cântece, voioşie, într-un cuvânt distracţie şi de socializare. 

Apoi, se cunoaşte foarte bine, cultura viţei de vie şi comercializarea vinului 
aduceau venituri frumoase în epoca de care vorbim, ca să nu mai spunem, că vinul 
reprezenta în aceiaşi epocă un «aliment» sau un ingredient nelipsit de la mesele 
curţii, a marilor boieri şi chiar de la masa săracului. In plus, se consuma în cantităţi, 
pe care astăzi le-am considera de-a dreptul «pantagruelice» sau «industriale».52 

In ce-l priveşte pe Brâncoveanu, acesta se cunoaşte, era proprietar al unor 
însemnate podgorii, în jurul Târgoviştei, a Piteştilor, la Scăieni, Schei, (lângă 
Mizil, unde domnul a avut un conac ce a supravieţuit până târziu), la Sărata (în 
judeţul Buzău, unde existau case din piatră cu beciuri de mari dimensiuni) sau 
la Săteni, unde a pus să i se construiască beciuri încăpătoare şi «foişor» (la Valea 
Mare) pentru privire şi desfătare.53 

Sezonul culesului viilor era cuprins între 14 septembrie şi 26 octombrie, 
perioadă caracterizată în genere cu timp frumos şi temperaturi blânde. Radu 
Greceanu, cronicarul oficial al domniei, nu lasă nici un sezon al culesului nemarcat 
în Istoria sa: «Deci, după aceea, mers-au măriia-sa iarăşi la mănăstirea Bistriţa de 
o au văzut, şi la piscupiia de la Râmnic, şi la Mănăstirea de-un lemn, şi viind pre 
la Piteşti, mers-au de s-au preumblat cu maica măriii-sale şi cu doamna mării-sale 
şi cu toată alaltă casă a mării-sale. Si de la mănăstire purcegându au venit la vii 
la Piteşti, de au făcut acolo culesul viilor.» «Apoi viind vremea culesului viilor au 
mers măriia-sa la Piteşti, de au fost la culesul viilor.» «Viind vremea culesului dă 
vii şi fiind vremea de sus bună şi dăspre Poartă linişte, măriia-sa vodă împreună cu 
toţi ai casei mării-sale s-au îndemnat de au mers la Piteşti, şi au fost acolo la cules, 
purcegând din Târgovişte la septembrie 20 dni.»

«După aceea viindu şi apropiindu-să toamna şi culesul viilor, măriia-sa 
Costantin vodă la septembrie 9 dni, purcegându-se din Bucureşti şi pă la satul 
măriei-sale Mogoşoaia, Potlogi mergându, la Târgovişte, la scaunul mării-sale, în 
17 dni ale lui septembrie au sosit.» «Şi aşa la octombrie 2 dni, au mers măriia-sa la 
viile de la Săteni şi ai şăzut acolo câteva zile, împreună cu toată casa măriiei-sale 

51 Ibidem, p. 197.
52 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, p. 109.
53 Dan Horea Mazilu, Voievodul dincolo de sala tronului, p. 243-244.
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şi alţi boieri, unde şi culesul au făcut, iar mai mult pentru preumblare, după cum 
şi într-alţi timpi au făcut.»54

Plimbările presupuneau deplasări, presupuneau corturi şi un întreg 
instrumentar de vilegiatură, alimente, provizii, bucătării ambulante, etc. O asemenea 
organizare oferă o ideie despre ce reprezenta o curte domnească în mişcare, şi 
despre capacitatea de organizare de care dispuneau principii noştri. «Domnul pune 
să i se întindă de obicei cinci corturi foarte mari de mătase strălucind de fir de 
aur, şi să fie înconjurate de perdele de mătase, asemenea unor ziduri în lung şi în 
lat. In jurul corturilor domnului, fiecare dintre marii dregători îşi aşează corturile 
sale într-o ordine bine rânduită ca să formeze un fel de uliţă într-un oraş. Astfel 
obişnuiesc ei să-şi petreacă sub cort o bună parte din primăvară sau din vară.»55 
Constantin Brâncoveanu a fost cu siguranţă, datorită lungii sale domnii, prinţul 
care a iubit şi a practicat plimbările în aer liber, inaugurând astfel predispoziţia 
spre o formă a loisirului modern.

Plimbări, distracţii, loisir sub principii fanarioţi

Instalarea fanarioţilor pe cele două tronuri, de la Bucureşti şi Iaşi, n-a schimbat 
prea mult lucrurile în materie de distracţii ale curţilor domneşti. Dimpotrivă, 
unii dintre prinţii veniţi din Fanar aduceau cu ei mai multă patimă şi pasiune 
spre loisir şi spre distracţii, ştiiut fiind faptul că oraşul sultanilor predispunea la 
exerciţii ludice, la plimbări pe Bosfor şi la un dolcefarniente, care aproape că o 
putem spune, făcea parte din fişa postului oricărui prinţ sau pretendent fanariot, 
aflat în aşteptarea unei ocazii favorabile. Climatul Bosforului, cu temperaturile 
sale blânde, predispunea apoi, la un astfel de mod de viaţă, ca şi modelul curţii 
sultanilor, unde loisirul era mereu la el acasă.

Moda plimbărilor domneşti este preluată de chiar întâiul fanariot, Nicolae 
Mavrocordat, amator şi el de ospeţe şi distracţii în jurul Bucureştilor. Domnul 
construieşte mănăstirea Văcăreşti, din dublă motivaţie, ca loc de rugăciune şi 
meditaţie, dar şi ca loc de zăbavă în lumea cărţilor (dovadă prestigioasa sa bibliotecă 
plasată aici), acest amestec oriental de lenevie intelectuală, la distanţă mică de 
Bucureşti, unde să se retragă de ariditatea verilor bucureştene. Dar Mavrocordat 
a preferat mereu plimbările scurte în reşedinţele din preajma capitalei, Cotroceni, 
Fundeni, Văcăreşti.

«Domnul dar după aceea fiind vesel, şi toţi boierii făcea preumblări şi să ospăta 
pre la Văcăreşti, pă la Cotroceni şi pă la Fundeni, cu toţii boiarii şi era de sus până 
jos o veselie şi o bucurie.» 

Un alt fanariot, Grigore Ghica al II-lea, domn în Moldova şi Tara Românească 
de mai multe ori, totalizând un important număr de ani pe tronul celor două ţări, 
a manifestat o uimitoare predispoziţie spre distracţii şi desfătări. Ion Neculce 
ne spune că în domniile lui la Moldova, întreaga viaţă a curţii era o distacţie 
continuă, pigmentată cu petreceri, muzici, primbări şi ospeţe. «Si în viaţa lui era 
tot cu mese mari, cu cântări şi cu fel de feliuri de muzici în toate zilele. Prea de 

54 Radu Greceanu, Istoria domniei, p. 207.
55 Călători străini, V, p. 341.



74

avea o treabă mare să nu iasă la câmp ca să facă veselii cu naiuri şi cu cântece 
hagimeşti şi cu mulţi pehlivani măscărici. Si pe boieri totdeauna îi poftia să fie cu 
dânsul la plimbări şi dacă ieşea în câmp era prea lascav şi darnic (se arăta).»56 Chiar 
şi autorul Cronicii Ghiculeştilor, deşi era «de casa Ghicăi-vodă», este obligat să 
constate această predispoziţie spre petreceri a prinţului. «Domnul ieşea adeseori la 
plimbare cu boierii săi, îşi petrecea timpul cu muzica, trăgea cu săgeata şi cu puşca 
la ţintă atât de bine de se minunau toţi boierii; era foarte iscusit în toate.»57

Domnul nu rata nici o ocazie pentru a sărbători, îmbinând activităţile politice 
şi războinice cu plăcerile sărbătoreşti. Mergând domnul să-i alunge pe tătari din 
ţinutul Lăpuşnei, se întoarce la Iaşi şi pune tabăra lângă mănăstirea Balica. A plecat 
apoi la satul Roşieci, care era al unui mare boier, Constantin Costache hatmanul. 
«Acolo a făcut, după orânduiala bisericii, sfinţirea apei, şi pe urmă masă mare 
în casele lui Constantin Costache hatmanul, la care a stat cu toţi boierii şi s-au 
desfătat întru slava Domnului celui botezat.»58

Identificând locul ca unul ce oferea o privelişte naturală deosebită, Grigore 
Ghica al II-lea, reface mănăstirea sf. Arhanghel Mihai de la Balica, pe care o 
înconjoară cu zid, şi face în curte «case domneşti». «Si s-a numit mănăstirea lui 
Grigore vodă. Mai jos de zisa mănăstire, pe câmpia dinspre răsărit, a făcut o grădină 
frumoasă, în care a zidit case domneşti după modelul celor de la Constantinopol, 
cu meşteri aduşi anume, şi lângă case a făcut havuzuri şi chioşcuri, iar în faţă pe 
partea cealaltă, o grădină desfătătoare cu fel de fel de flori. Apa trecea de la un 
havuz la altul pe nişte pietre şi în felul acesta curgea în toată grădina. Aşa ceva 
nici un domn nu făcuse şi nici nu găseşte cineva cuvinte care să laude îndeajuns 
frumuseţea caselor, de aceea, pe drept cuvânt acea grădină a fost numită în limba 
moldovenească Frumoasa. La aceste case se ducea des domnul pentru desfătare, 
luând acolo masa şi ospătând pe boierii săi, nu numai pe cei cu boierii, dar şi pe 
mazâli şi pe cei mari şi pe cei mici. Aşadar, domnia acestui domn şi viaţa cinstită 
pe care a dus-o (precum se spune) puţini din înaintaşii săi au avut-o.»59 

Aşa cum putem constata, se dezvoltă de-acum, odată cu prinţii veniţi din Fanar 
această predilecţie faţă de un tip de arhitectură rezidenţială, temporară, sortită în 
mod expres loisir-ului, chioşcuri prevăzute cu foişor, alături de grădinile prevăzute 
după moda italiană sau stambuliotă cu jocuri de ape, fântâni şi havuzuri, cu flori 
mirositioare. Dar casele de la Frumoasa sunt distruse de Costantin Cantemir 
beizadea, fiul lui Antioh, care a năvălit cu trupele ruseşti la 1736. In anul următor 
însă, retregându-se ruşii, Grigore vodă le-a refăcut. «Iar când fu de primăvară s-au 
apucat iar de casele cele domneşti de la Frumoasa şi le-au isprăvit până toamna 
după cum se văd şi astăzi.»60

Plimbările domneşti au reprezentat o altă «slăbiciune» a prinţului. In iunie 1732, 
îmbinând plăcerile lumeşti cu gândul şi la cele sfinte, şi cu o anume curiozitate, 
(arheologică, i-am putea spune), Grigore al II-lea Ghica face o plimbare-pelerinaj 

56 Ion Neculce, op. cit., p. 726.
57 Cronica Ghiculeştilor, p. 261.
58 Ibidem, p. 271.
59 Ibidem, p. 291.
60 Pseudo-Enache- Kogălniceanu, Cronica Moldovei, p. 11.
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la biserici şi mănăstiri vechi din Moldova.«In luna august a aceluiaşi an (1732), 
Grigore vodă, găsind prilej şi răgaz s-a gândit şă-şi aducă la îndeplinire dorinţa 
pe care o avea demult, adică să meargă la mănăstirea Neamţu să se închine acolo 
la icoana cea făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aflată în zisa mănăstire, iar 
apoi să viziteze şi să admire şi celelalte mănăstiri, zidite în munţi, în vechime 
de ceilalţi domni.»61 Sunt vizitate mănăstirile Neamţ, Secul, Slatina, Suceava cu 
vechea mitropolie, Dragomirna, Sf.Ilie, Pobrata.

Ion Neculce hatmanul, ce trăia retras pe moşia sa de la Prigoreni, într-un fel de 
exil la domiciliu, după experienţa exilului rusesc cu D. Cantemir, vine cu detalii ale 
acestei vizite domneşti, cronicarul având onoarea de a-l primi pe domn în ospeţie la 
«casa» sa de la Prigoreni. «Tot într-acest an, îndemnatu-s-au Grigorie vodă anume a 
merge la primblare la Prigoreni, la vornicul Ion Neculcea şi la Ruginoasa, la hatmanul 
Sturzea.» Mai mult, Neculce oferă întreg itinerariul acestei călătorii domneşti. «Iară 
de la Prigoreni au trecut la Roman, de la Roman la mănăstirea Neamţul. Si au scos 
icoana den mănăstire şi au ţinut-o singur Grigore vodă cu mâna lui. Si s-au închinat 
foarte frumos, cât se mira şi vodă şi turcii care era cu Grigori vodă. Si de acolo la 
Bae şi la Săcul şi apoi la Slatina şi la Dragomirna şi la Suceavă. Si au îmblat prin 
cetatea Sucevii di-au văzut-o, apoi la Pobrata şi apoi la Păşcani şi la Ruginoasa; apoi 
s-au pogorât la Iaşi. Aşa într-o săptămână au umblat de-au văzut toate mănăstirile şi 
locurile şi satele boiereşti ca să ştie cine cum să ţine. Măcar că cei proşti şi neagiunşi 
la minte hulea, dar acea plimbare era de mare laudă şi folos.»62

Dar Neculce, boier de modă veche şi cârcotaş în felul său, mai ales cu 
privire la fanarioţi, ne dezvăluie o latură deloc de cinste a personalităţii lui vodă. 
Anume, plăcerile bahice la care se deda domnul în plimbările sale şi compania 
numeroasă, ca şi aventurile amoroase, deloc apreciate de bătrânul cronicar. «De 
se clintea pân-afară pin târgu sau pân la vreun boiar, tot cu căruţa cea de cupărie 
după dânsul. Că peste tot ceasul bea ori vin, ori pelin, ori vutcă. Si încotro mergea, 
tot cu gloată, cu două trei-sute de slujitori şi alţii să fie cu dânsul.»63

Cu toate că o anumită responsabilitate o purtau şi favoriţii săi, adevăraţi 
«curtezani», cei care dirijau afacerile curţii sub Ghrigore II Ghica. «Iară pre une 
locuri i să arăta lucruri de blăstămăciune. Că se potrivea unor boieri, sfetnici lui, 
care-i avea, 2 greci şi un moldovean. Anume Costantin Psiolu hatman şi fiu-său 
Enache aga, lazi de neamul lor, oameni tirani şi curvari. Iar din moldoveni, avea 
pe Sandul Sturzea hatmanul...»64 

Tot Neculce ne mai spune că domnul era un mare amator şi pentru altfel 
de distracţii. «Si era acest domn şi curvar. Multe ţiitoare fete mari ţinea şi apoi 
le înzăstra şi le mărita, cu haine, cu odoară ca pre nişte fete de boiar. Numai nu 
se amesteca la fete de casă mare, ce de căpetenii mai de gios. Si avea doamnă şi 
coconi, şi nu să ruşina, de-şi făcea casa de ocară, un om mare ca acesta. Precum şi 
oamenii lui, Costantin hatman şi Enache aga aşijderea făcea şi încă mai multe. Si 
alţi greci a lui toţi. Şi la toate era desfrânat.»65

61 Cronica Giculeştilor, p. 347.
62 Ion Neculce, op. cit., p. 718.
63 Ibidem, p. 729.
64 Ibidem, p. 726.
65 Ibidem, p. 727.
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Nu lipseau de la curtea lui Grigore Ghica, apoi distracţiile şi felurire întreceri 
cavalereşti. «Eşea câteodată în plimbări şi făcea şi mesă mari cu toţi boierii, cu 
zicătiuri şi cu multe eglingeli, care nu pot a să scrie. Mai făcut-au un foişor mare în 
dialul Copoului foarte frumos, făptură de Tarigrad, cu tot felul de boele şi mergea 
ades la dânsul de să eglidisă, făcând în toţi anii halca acolo, ieşind toţi boierii 
acolo. Si oricari din boieri o lua, îl dăruia cu grele cumaşuri. Si pe boierii cei 
mari, ce şi pe cei mici, fieştecăruie după om făce şi darul şi la masă cu tot felul de 
zâcături.»66

Plimbările şi distracţiile curţii sunt preferate însă şi de alţi principi fanarioţi. 
Astfel Ion Mavrocodat, fratele lui Costantin vodă, prefera şi el să lase treburile ţării 
pe seama dregătorilor săi greci şi se deda distracţiilor şi «zăefeturilor». Domnul 
„căuta mai mult zăfurile cu mese mari cu mezili de Tarigrad şi umbla noaptea 
prin târg cu veselii şi cu giocuri...”67 Faptul nu displăcea se pare, şi unora dintre 
boierii pământeni, care vor profita şi ei. «Boierilor le era bini şi voioşi. Urma şi ei 
domnului, că iubea plimbările şi halcalele şi zicături.»68 

Din aproape în aproape şi boierimea adoptă acelaşi stil de distracţii, şi acelaşi 
comportament precum clientela fanariotă. «Si văzând ceilalţi boieri cum se poartă 
trebile şi domnul, căzut cu totul la mese mari şi zăefeturi şi plimbări şi alte desfătări 
a lumii, luaseră cu toţii un mare obraz, cât nu-i băga în samă şi făcea ce era voea 
lor.»69 

Tot la Frumoasa, care devine de-acum un soi de reşedinţă de vară, preferată 
de toţi domnii următori, pentru aceaşi nevoie de desfătare şi petreceri, acelaşi Ion 
Mavrocordat, reface foişorul, dotând locul cu cişmea de apă potabilă, un ingredient 
obligatoriu pentru un asemenea loc de desfătare şi petreceri, după cum îi spune 
şi numele. „Mai făcut-au şi un foişor foarte frumos de ceia parte de heleşteul 
Frumoasei, supt Cetăţuie, făcând şi cişme lângă cerdac, cu apă curgătoare, de 
mergea în plimbări.”70

La fel de petrecăreţ s-a arătat a fi un alt reprezentant din familia Ghiculeştilor, 
Matei Ghica (1753). Mare amator de plimbări şi desfătări, domnul construieşte la 
marginea Bucureştiului, la Giuleşti, un foişor, spre petrecere şi desfătarea curţii 
sale. «Mergând într-una din zile spre desfătare la un foişor frumos pe care neuitatul 
său părinte îl clădise cu o minunată fântână lângă el, aducând acolo şi o parte din 
gârla Dâmboviţei cu mare cheltuială, (la Giuleşti, cale de două ceasuri de Bucureşti 
la vremea aceia), şi văzând măria sa un deal mai înalt aproape de foişor, s-a gândit 
îndată că de la înălţimea acelui deal vederea fără margini peste câmpia întinsă de 
jur împrejur poate să aducă mai mare desfătare sufletului. Indată a orânduit pe aga 
Dumitrache Suţu, ca să clădească pe acel deal o casă mică. După puţine zile având 
mai cu seamă o iscusinţă deosebită pentru asemenea intreprinderi, a pregătit un 
alt foişor cu odăi dedesupt, înalt şi măreţ, şi zidit cu mult gust, de la care se vedea 

66 Pseudo Enake-Kogălniceanu, op. cit., p. 4.
67 Ioan Canta, Cronica Moldovei, p. 161.
68 Pseudo-Enache, Kogălniceanu, op. cit., p. 23.
69 Ibidem, p. 22.
70 Ibidem, p. 24.
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nu numai încântătoarea câmpie dimprejur, dar şi întregul oraş Bucureşti. Plănuia 
să mai facă mai târziu mari clădiri ...»71 

Dar domnia valahă a lui Matei Ghica, petrecută cu chefuri şi distracţii, se 
termină însă rău, datorită opoziei boierimii pământene faţă de clientela sa grecească. 
Urmare a manevrelor capuchehaielor sale de la Stambul, domnul este mutat în 
Moldova, unde continuă aceeleaşi preocupări pentru divertisment şi petreceri. 
Curtea sa de la Iaşi era mereu pusă pe jocuri, zicături şi plimbări, spre satisfacţia 
boierilor moldavi. «...Domnul făcea zăfchiuri, cu zicături, cu plimbări, cu giocuri, 
iubind şi parte muierească. De multe ori poruncea cămăraşului Petrache de făcea 
masă boierilor pământeni la cămară, în divanu cel mare. Si după masă mergea 
vornicul doamnei cu catastif ce ave pecetluit la câteva giupânese mari, de le pofte 
ca să vie la curte arâtând că este porunca gospod. Si aducea şi ovreice şi juca totele 
la curte şi domnul cu doamna făcea priveală.»72

Mare amator de plimbări în natură care să «aducă mare desfătare sufletului», spre 
a dispune de un ambient adecvat distracţiilor şi plimbărilor curţii, acelaşi Matei Ghica, 
alături de curţile şi grădinile de la Frumoasa, ridicate de tatăl său, reface schitul lui 
Tărâţă de pe dealul Copoului, unde ieşea în plimbări cu curtea sa. « La care de multe 
ori mergea domnul în plimbări, fiind loc nalt şi frumos, făcând la Copou un foişor 
mare, care fusese şi înainte foişor făcut de părintele mării sale şi să stricase. Si iarăşi 
nelipsit mergea la plimbări, cu zicături, cu mese mari făcând boierilor.»73

Este semnificativă din acest punct de vedere vizita programată de domn 
şi curtea sa la Deleni, la reşedinţa lui Iordache Cantacuzino, unul dintre marii 
boieri ai Moldovei. Mare amator de vizite, după reînoirea domniei pe trei ani, 
Matei Ghica «s-a gândit să meargă la Deleni, ca să se plimbe şi să se odihnească, 
după atâta oboseală şi griji. Satul Deleni este a lui Iordache Cantacuzino, aşezat 
la poalele munţilor, în ţinutul Hârlău, unde suflă un aer potrivit şi sănătos. Acolo 
Cantacuzino ridicase mai multe case frumoase, cu toate cele de trebuinţă, adică 
cu o grădină de toată frumuseţea, cu feluriţi pomi roditori şi cu flori, semănate 
unele pentru frumuseţe, iar altele pentru mirosul lor plăcut, cu apă de băut foarte 
limpede şi care curgea neâncetat şi cu şadârvane. Pe scurt, era un loc foarte frumos, 
aşezat pe o înălţime cu vedere spre amândouă părţile, de unde adeseori, când era 
ziua senină şi cerul limpede se vedeau Iaşii, precum se spune, cu toate că erau la 
o depărtare de zece ceasuri.»74 

Domnul nu poate onora vizita programată, dar o trimite pe doamnă împreună 
cu beizadelele domneşti şi cu un număr important de boieroaice din suita doamnei.  
«Nu a avut timp să plece el, dar a trimis pe doamna cu beizadelele, împreună cu 
mai multe jupânese grecoaice şi românce. Ducându-se doamna acolo, a stat trei 
zile înveselindu-se cu felurite jocuri împreună cu toate jupânesele ce au însoţit-
o....»,75 nelipsind voia bună, mese îmbelşugate cu «bucate gustoase», pentru care 
gazda este generos răsplătiră de către domn.

71 Cronica Giculeştilor, p. 657.
72 Pseudo-Enache, Kogălniceanu, op. cit., p. 67.
73 Ibidem, p. 68.
74 Cronica Ghiculeştilor, p. 735.
75 Ibidem, p. 735.
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Plimbările domneşti, la mănăstiri şi schituri, la culesul viilor sau, sub prinţii 
fanarioţi cu trăsura la şosea, în împrejurimile capitalelor, au rămas distracţiile 
favorite ale curţilor de la Bucureşti şi Iaşi, în toată epoca modernă. Modalităţi 
de distracţie, de contacte sociale şi socializare, plimbările ocupă un loc aparte 
în istoria loisir-ului modern. Acestea erau aşadar distracţiile şi modalităţile de 
petrecere a timpului la curţile domneşti şi princiare în această epocă în care, 
lent, sensibilităţile se metamorfozează şi se transformă, conturând ceea ce avea să 
devină loisirul modern.


