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În Evul Mediu, viața particulară a oricărui creștin avea drept repere fundamentale 
nașterea, căsătoria și moartea, care presupuneau îndeplinirea unor practici rituale prin 
creștinare, cununie sau slujbă funerară, în absența cărora omul putea fi considerat ere-
tic1. În acest cadru, implicarea Bisericii era o necesitate indispensabilă, pentru că orice 
act social public sau particular era consimțit și se desfășura sub directa ei oblăduire2, 
care unea temporalitatea umană cu eternitatea divină3.

Participarea la botez, nuntă sau înmormântare viza un cerc restrâns de oameni, 
ceea ce le diferenția ca amploare de celelalte acte sociale, manifestate într-un cadru 
public, unde se adunau laolaltă deținătorii puterii și supușii lor4. Urmarea acestor pași, 
firești în existența fiecărui individ, se încadra în sfera întâmplărilor obișnuite, dar care 
puteau deveni extraordinare atunci când actorii principali ai evenimentelor erau re-
prezentanții elitei. Pentru cei din urmă, viața nu se consuma aproape niciodată în in-
timitate, ci în fața societății5, care era atrasă și totodată angajată în spectacolul curții. 
Pentru familia domnească aceste evenimente reprezentau o îmbinare între public și 
privat, laic și religios. 

1 Ecaterina Lung, Mentalităţi şi cultură în Evul Mediu, Bucureşti: Editura Fundaţiei „România 
de Mâine”, 2007, pp. 158-159.

2 Simeon Reli, Ceremonii și obiceiuri religioase în viața socială publică din trecutul românesc, 
Cernăuți: Institutul de Arte Grafice și Editură „Glasul Bucovinei”, 1930, p. 5.

3 Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul și privirea în civilizația românească a secolului al XVIII-
lea, București: Editura Antet, 1996, p. 120.

4 Simeon Reli, op.cit., p. 3.
5 Daniel Barbu, op.cit., p. 107. 
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Fiind parte integrantă a vieții cotidiene, momentele care marcau trecerea prin viață 
au beneficiat de atenția contemporanilor, care le-au consemnat în cronici sau descrieri 
de călătorie. De asemenea, multitudinea de obiceiuri și tradiții care însoțeau aceste 
manifestări, în mare parte unitare pentru toate categoriile sociale, au devenit subiect 
de studiu pentru etnografie și folclor. Aceste domenii interdisciplinare ne oferă com-
pletările necesare realizării unei imagini cât mai apropiate de realitățile epocii studiate.

Dintre acești trei pași, pe care, în mod firesc, orice creștin trebuia să îi parcurgă, am 
ales să oferim o mai mare atenție momentului trecerii în lumea de apoi. Astfel, în cele 
ce urmează dorim să ne oprim asupra morții și a ceremoniilor care însoțeau acest prag 
al existenței umane. Nu ne propunem evidențierea simbolurilor și a semnificațiilor pe 
care le avea „marea trecere” în mentalul colectiv din Evul Mediu moldovenesc, ci, mai 
degrabă, să urmărim aspectele ceremoniale cuprinse de aceasta.

În Evul Mediu, trecerea în lumea de apoi era considerată o încetare a timpului 
individual și integrarea în veșnicie prin alăturarea defunctului la ceata strămoșilor6. 
Alături de naștere, moartea era unul dintre cele două mari praguri pe care omul le 
avea de parcurs în ciclul individul al vieții7, o trecere inevitabilă spre lumea de apoi, 
față de care viața terestră constituia o etapă premergătoare, de pregătire continuă pen-
tru eternitate8. Aceasta făcea ca o importanță deosebită să revină respectării îndatori-
rilor creștinești și rânduielilor bisericești, pentru că doar așa se putea ajunge în rândul 
celor drepți9. Spre deosebire de catolicism, ortodoxia nu admite existența purgatoriu-
lui, spațiul intermediar dintre rai și iad, unde sufletul sălășluiește din momentul mor-
ții până la judecata individuală, având parte de un răgaz în care se poate căi pentru 
păcatele lumești10. Astfel, după trecerea în neființă sufletul are parte fie de mântuire, 
fie de chinuri veșnice, în funcție de faptele săvârșite pe durata vieții pământene. 

De la naștere până la moarte, individul deținea responsabilitatea soartei sufletului 
său, faptele bune acordându-i posibilitatea de a accede în lumea celor drepți. Din mo-
mentul trecerii în neființă această responsabilitate era transferată de la defunct spre 
comunitatea laică și religioasă din care făcuse parte11, datoare să respecte rânduielile 
bisericești care urmau marii treceri.

6 Ion Chiciudean, Bogdan-Alexandru Halic, Imagologie. Imagologie istorică, Bucureşti: Editura 
Comunicare.ro, 2003, p. 193.

7 Elisabeth van Houts, Death, Mourning, and Commemoration, în Women and Gender in Medieval 
Europe. An Encyclopedia, Margaret Schaus editor, New York: Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2006, p. 194.

8 Sorin Şipoş, „Aspects of Medieval Thought in Walachia and Moldavia during the 15th and 
16th Centuries”, în Romanian Civilization, vol. III, 1994, nr. 2, p. 49.

9 Maria Crăciun, „Orthodox Piety and the Rejection of Protestant Ideas in XVIth century 
Moldavia”, în Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, edited by Maria Crăciun, 
Ovidiu Ghitta, Cluj: University Press, 1995, p. 72.

10 Eadem, „Donations to the Church and the Development of Moldavian Piety (15th and 16th 
Centuries)”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, XLII, 1997, nr. 1-2, p. 17.

11 Ibidem, p. 18.
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Momentul morții era precedat de căință, spovedanie, împărtășanie și pomană, pen-
tru ca în trecerea spre lumea de apoi individul să fie iertat de păcate12. Aceste ultime 
acțiuni, realizate în vederea mântuirii, erau precedate de faptele bune – donații carita-
bile – făcute pe parcursul vieții, care aveau ca scop întreținerea indulgenței divine până 
în ziua judecății finale13. Un rol esențial în pregătirea creștinilor pentru marea trecere 
revenea preoților, care alinau suferința celor aflați pe patul de moarte prin ascultarea 
mărturisirii păcatelor și oferirea ultimei împărtășanii, indispensabilă pentru o „moarte 
bună” și accederea în lumea celor drepți14. Totodată, preoții încercau să transforme 
moartea într-un moment comunitar, care includea atât susținători divini – sfinți inter-
cesori – cât și umani – comunitatea din care muribundul făcea parte15. Din punct de 
vedere al relației individului cu Dumnezeu și sfinții, moartea reprezenta un moment 
intim, dar totodată public pentru că implica prezența familiei și a comunității16, care 
își îndeplineau prin aceasta o îndatorire socială și morală17. Îngrijirea sufletului după 
moarte era o responsabilitate care revenea deopotrivă familiei, care se ruga pentru de-
funct și bisericii, care îl lua pe acesta sub protecția ei, prin rugăciune18. Preoții se îngri-
jeau de pomenirea numelui celui trecut în neființă prin rugi adresate lui Dumnezeu și 
sfinților, ca intercesori spre grația divină, în vederea mântuirii19. 

Manifestările care urmau morții priveau îngrijirea trupului prin spălare, îmbrăcare, 
priveghere20 și a sufletului prin bocete21, doliu, rugăciuni pentru iertarea păcatelor sau 
pomana care se dădea săracilor în numele defunctului. Atât femeile, cât și bărbații din 
familia decedatului purtau doliu: „doliul bărbaților constă în faptul de a merge șase 

12 S.Fl. Marian, Înmormântarea la români, Bucureşti: Editura Academiei, 1892, p. 18; Ion Ghinoiu, 
Lumea de aici, lumea de dincolo: ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti: Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 1999, pp. 215-216.

13 Andrei Pippidi, „Vision de la mort et de l’au – dèlà dans les anciennes sources roumaines”, 
în Revue Roumaine d’Histoire, XXIII, 1994, nr. 1-2, pp. 91-99.

14 Maria Crăciun, „‘Moartea cea bună’: intercesori şi protectori în pragul marii treceri. Între 
discursul clerical şi pietatea populară”, în Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor 
XVI-XX, editat de Mihaela Grancea şi Ana Dumitran, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2006, p. 232.

15 Ibidem.
16 Bogdan-Petru Maleon, „În drum spre ‘lumea de dincolo’. Ierarhii urbane reflectate în ritua-

lul de înmormântare din Iașii secolelor XV-XVIII”, în Contribuții privitoare la istoria relațiilor 
dintre Ţările române și bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX, editat de Petronel Zahariuc, Iași: 
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 161.

17 Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Cluj: Editura Ştiinţifică, 1973, p. 406.
18 Maria Crăciun, Orthodox Piety..., p. 72.
19 Elisabeth van Houts, op.cit., p. 194.
20 Ion Ghinoiu, op.cit., pp. 218-219.
21 Discursul funerar făcea referire la viaţă şi moarte, rolul omului pe pământ, graţia şi puterea 

lui Dumnezeu (N. Iorga, Cuvântări de înmormântare şi pomenire (din veacul al XVI-lea, până la 
1850), Vălenii de Munte: Neamul Românesc, 1909, passim).
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săptămâni întregi după înmormântare, precum și la înmormântare cu capul descope-
rit fie frigul cât de mare, iar femeile merg un timp cu basmale negre”22 și se îmbracă în 
„veșminte negre ca ale călugărițelor”23. 

Ritualurile care marcau marea trecere erau unitare pentru toți creștinii, dar com-
portau anumite diferențe, în funcție de apartenența la o anume categorie socială. Ceea 
ce diferenția înmormântările oamenilor din popor de cele ale elitei era grandoarea cu 
care se desfășurau acestea. Cortegiul funerar care însoțea defunctul pe ultimul său 
drum spre biserică și locul de îngropăciune erau principalele indicii prin care se reliefa 
demnitatea socială. Componența convoiului mortuar domnesc sau boieresc punea în 
evidență însemnele sociale ale defunctului prin coparticiparea tuturor componentelor 
reprezentative ale societății24. 

Familiei i se oferea posibilitatea de a interveni în favoarea defunctului prin slujbe 
și ospăț funerar, care era privit ca ultimă manifestare pioasă a celui dispărut25. Întrucât 
se considera că defunctul își va continua existența și după trecerea în lumea de apoi, 
prin pomană se media transcendența tuturor bunurilor oferite de familie spre benefi-
ciul celui dispărut26. Praznicul oferit în schimbul plecării definitive a celui mort exclu-
dea principiul reciprocității pentru lumea aceasta și se referea la lumea de dincolo27. 
Ospățul funerar organizat în ziua înmormântării defunctului se relua după trei, nouă, 
20, 40 de zile, trei, șase, nouă, 12 luni, iar după aceea în fiecare an până la cel de al șap-
telea28. Reluarea periodică a praznicelor la intervalele menționate constituia una dintre 
datoriile urmașilor prin care se asigura liniștea sufletului defuncților. În cazul neres-
pectării rânduielilor cuvenite, cei vii puteau avea parte pe această lume de răzbunarea 
morților, iar pe lumea cealaltă de compromiterea existenței lor29.

Pornind de la aceste informații putem să ne întrebăm următoarele: cum se petre-
ceau lucrurile în cazul trecerii în lumea de dincolo a unui membru al elitei? Care erau 

22 Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), 
M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1983, p. 363.

23 Idem, vol. VI, îngrijit de M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1976, p. 28.

24 Doru Radosav, Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică (sec. XVII-XX), Cluj-
Napoca: Editura Dacia, 1997, pp. 160-161.

25 Ibidem, 165.
26 Ion H. Ciubotaru, Marea trecere. Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova, 

Bucureşti: Editura „Grai şi Suftel – Cultura Naţională”, 1999, p. 174.
27 Lucian-Valeriu Lefter, „Ospăţul funerar în Moldova. Mărturii istorice şi etnologice”, în 

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, X, 2010, p. 476.
28 Ibidem, p. 479; Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate 

în ordine mitologică, vol. I, ediţia Iordan Datcu, Bucureşti: Editura Saeculum I.O., 1998, pp. 
280-281.

29 Lucian-Valeriu Lefter, op.cit., pp. 479-480.
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ceremoniile care însoțeau acest moment? Erau ele similare cu cele desfășurate în cazul 
oamenilor de rând? Beneficiau femeile din familiile domnești de aceleași ceremonii 
funerare precum bărbații? Vom încerca să aflăm răspunsuri la aceste întrebări în cele 
ce urmează.

În cazul morții domnului, trupul neînsuflețit era „expus sub un baldachin cu trei 
stâlpi, înconjurat cu scaune, pe un pat de paradă, cu multe lumânări, alături de care 
se afla o masă având pe ea mai multe psaltiri. Preoții vin să spună rugăciuni, iar bo-
ierii stăteau de veghe ziua și noaptea. Se servește masa cu carne și pește. Dregătorii 
domnului servesc ca și cum ar fi domnul în viață”30. După cele trei zile de priveghere, 
trupul era condus cu fast spre locul de îngropăciune de cler, dregători și mulțime. Toți 
cei prezenți își arătau întristarea prin „înfățișarea și îmbrăcămintea lor și chiar și pe cai 
îi fac să pară la fel de triști, căci știu să le stoarcă lacrimi din ochi cu zeamă de ceapă”31. 
Convoiul mortuar își continua astfel drumul spre biserică unde, după rugăciunile 
obișnuite, „cele mai apropiate rude ale mortului îi sărută fața și mâinile, ceilalți numai 
mâna”, iar apoi trupul era „îngropat cu stindardul și cuca de ceremonie”32. Prohodul 
se încheia împărțindu-se săracilor carne friptă, mai cu seamă de vacă, împrejurare 
pentru care se sacrificau peste 50 de capete de vite33. 

În ceea ce le privește pe femeile din familiile domnești, ceremonialul funerar era 
similar cu al domnilor și presupunea prezența gloatelor și a clerului, bocete, rugăciuni 
și pomană – dovada milosteniei față de cei săraci. Ritualul funerar desfășurat în jurul 
trecerii în lumea de apoi al femeilor care aparțineau elitei constituia cea din urmă ma-
nifestare a ceremoniilor de curte, care le era dedicată sub forma unui omagiu postum. 
Dacă moartea lor survenea pe durata vieții și/ sau domniei soțului, tatălui sau fiului, 
care ocupa tronul țării, atunci și ceremonia de înmormântare crea posibilitatea cele-
brării și afirmării puterii suverane. În schimb, pentru văduve, în special cele a căror 
dinastie decăzuse, ceremonialul era mai restrâns34.

Primele descrieri amănunțite referitoare la ceremoniile de înmormântare ale feme-
ilor din familiile domnești din Moldova apar în izvoare târzii, elaborate la trecerea de 
la medieval la modern. Fără a oferi detalii privitoare la „marea trecere”, cronicile tim-
purii doar au amintit sumar momentul morții câtorva dintre femeile care aparțineau 
elitei. Astfel, aflăm despre sfârșitul unora dintre doamnele și domnițele Moldovei. 
„În anul 6985 (1477), decembrie 19, a răposat roaba lui Dumnezeu, doamna Maria 

30 Călători străini despre Ţările Române, vol. VII, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti: Editura 
Ştiinţifică, 1980, p. 266.

31 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere după originalul latin de Gh. Guţu, 
Bucureşti: Editura Academiei, 1973, p. 241.

32 Călători străini despre Ţările Române, vol. VII, pp. 266
33 Ibidem, pp. 266 -267.
34 Joanna L. Laynesmith, The Last Medieval Queens: English Queenship (1445-1503), New York: 

Oxford University Press, 2004, p. 119. 
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de Mangop”; „în același an [1479 n.n.], august 8, duminică seara, a răposat roaba lui 
Dumnezeu, Cneajna, fiica lui Alexandru voievod”; „în anul 1708 (1500), luna mai 11, 
luni, a răposat roaba lui Dumnezeu, Maria Despina, doamna domnului Radu voievod, 
domnul Ungrovlahiei, care fusese adusă de Ştefan voievod, atunci când luase cetatea 
Dâmboviței, pe care a îngropat-o cu cinste în mănăstirea lui de la Putna. Veșnica ei 
pomenire”; „în acel an [1467 n.n.] a răposat doamna Evdochia”; „[doamna Ruxandra 
Lăpușneanu n.n.] a răposat în anul 7079 (1571), luna noiembrie și cu cinste a fost în-
gropată în locașul de rugăciune care era întemeiat de dânșii, Slatina”35; „miercuri [1511 
n.n.] în săptămâna albă au murit Maria, doamna lui Ştefan vodă, fata Radului vodă, 
muma lui Bogdan vodă și cu cinste o au îngropat-o în mănăstire în Putna”36. Cu toate 
că exemplele de mai sus nu oferă posibilitatea reconstituirii modului în care se des-
fășurau ceremoniile funerare ale doamnelor și domnițelor – deși este evident că ele 
urmau practicile obișnuite de înmormântare ale fiecărui creștin – totuși, reiese din for-
mulări precum „cu cinste au îngropat-o” modul grandios în care aceste reprezentante 
ale familiei domnești erau conduse spre locul odihnei veșnice.

În Cronica Ghiculeștilor se consemnează momentul morții domniței Smaranda, fiica 
lui Grigorie vodă, care, în vara anului 1735, „la prima ei naștere, după ce a scăpat de 
durerile facerii și a născut un băiat, domnița s-a îmbolnăvit greu și a murit în câteva 
zile. A fost îngropată în mitropolie cu mare pompă”37. Un alt caz, care ne oferă toto-
dată mai multe detalii despre înmormântarea doamnelor Moldovei, privește trecerea 
în neființă a doamnei Sultana, soția lui Constantin Racoviță. „Fiind bolnavă încă de 
cu vară”, doamna a decedat la 1 ianuarie 1753. În ziua înmormântării „cu mare jale 
au rădicat boerii cei mari oasăle, cu mari adunari de vlădici și egumeni, preuți, gloate 
fără de număr, mergând și domnul cu toate gloatele pe gios până la mănăstire Golâi, 
făcând mari obidnuire domnul pentru doamnă. La cari cetind oasăle cu mari cântări și 
înpărțiri de bani la săraci și la tot norodul ce să afla acole, au îngropat-o acole denainte 
Preacistii”38. 

Cele două exemple pe care tocmai le-am amintit sunt destul de târzii și aparțin se-
coulului al XVIII-lea, însă, în mod regresiv, informațiile pe care le furnizează aceste iz-
voare pot fi aplicate și pentru secolele precedente, întrucât ritualurile funerare descrise 

35 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan, editate de P.P. Panaitescu, 
Bucureşti: Editura Academiei, 1959, pp. 18, 19, 22, 49, 148.

36 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei (1359-1595), ediţia a II-a revăzută, îngrijită, studiu 
introductiv, indice şi glosar de P.P. Panaitescu, Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură, 
1958, p. 141.

37 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, text grecesc însoţit de traducerea 
românească cu prefaţă, introducere, glosar şi indice, ediţie îngrijită de Nestor Camariano şi 
Adriana Camariano-Cioran, Bucureşti: Editura Academiei, 1965, p. 335.

38 Pseudo-Enache Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia întâi şi până la a patra 
domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733-1774), ediţie critică de Aurora Ilieş şi Ioana 
Zmeu, studiu introductiv de Aurora Ilieş, Bucureşti: Editura Minerva, 1987, p. 60.
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nu s-au modificat în timp fapt dovedit și prin consemnările călătorilor străini, care au 
poposit în Moldova și Muntenia și au descris în jurnalele lor de călătorie obiceiurile de 
înmormântare ale românilor.

După cum observa Paul de Alep, la munteni „slujba înmormântării morților lor 
este asemănătoare cu cea pe care am pomenit-o la înmormântarea moldovenilor cu 
deosebirea că fac la toate înmormântările cheltuieli mari”39. Similaritatea săvârșirii ri-
tualului funerar este valabilă și în cazul doamnelor, pentru care mărturiile din sursele 
narative referitoare la Țara Românească sunt mai timpurii decât cele pe care le-am în-
tâlnit pentru doamnele din Moldova și mai bogate în detalii. Aflat la curtea domnească 
din Târgoviște, în martie 1657, același călător străin este martorul ceremoniilor organi-
zate pentru trecerea în neființă a doamnei Bălașa, a lui Constantin Şerban, eveniment 
pe care îl relatează în raportul său de călătorie sub titlul: Descrierea morții doamnei și 
felul cum a decurs înmormântarea ei. Conform precizărilor sale: „a murit doamna Bălașa, 
soția lui Constantin Vodă și am expus-o cu mare pompă sub un baldachin în curtea 
palatului. După aceea a fost purtată de jur împrejurul bisericii; și înmormântarea ei a 
fost slujită de un mare sobor de preoți și călugări, în afară de căpeteniile clerului, că-
rora li s-a împărțit tuturora <câte o> răsplată bogată în bani. După ce au îngropat-o în 
tinda bisericii din afara curții, s-a dat un mare praznic celor de față mari și mici și ni s-a 
spus că s-au împărțit săracilor și lucrătorilor care erau de față mai bine de zece pâini 
bune, tuturor săracilor pâine bună și blide cu mâncare și pahare cu vin. La a noua zi, la 
pomenire, s-au păstrat aceleași rânduieli”40.

Același ceremonial funerar este întâlnit în 1699, la moartea jupânesei Stanca, mama 
lui Constantin Brâncoveanu. Domnul „orânduind mulți boiari tot rude de ale mării 
sale, întâi la curte la dumneaei făcându-se pogrebaniia cu mare săbor, cu toți arhiereii 
câți aicea în orașul acesta să aflase și cu toată boerimea și slujitorimea”41. După slujba 
de la curte „cu mare pompă rădicând-o, tot pre jos mergând până supt deal, acolo 
deci așezând-o într-o carâtă, rămâind măriia sa înpreună cu toată casa măriei sale și 
toate rudele la amară întristăciune și mâhnire, măria sa s-au întors în scaun, iar oasele 
s-au dus de s-au astrucat unde au lăsat cu sufletul dumisale, toți cu un glas rugând pe 
Dumnezeu ca să o odihnească în corturile drepților, la vecinică înpărăție, amin”42. 

În aceeași manieră se desfășoară și ceremonia de înmormântare a doamnei 
Pulheria, a lui Nicolae Mavrocordat, în 1716. Trecerea în neființă a doamnei Pulheria 
„a fost anunțată prin sunetele clopotelor tuturor bisericilor, iar condamnații civili și 
chiar unii criminali, liberați din închisori, spre a se ruga de sufletul celei moarte, ceea 
ce se obișnuiește la moartea oricărei rude apropiate de domn”. Apoi, „corpul princi-

39 Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, p. 123.
40 Ibidem, p. 174.
41 Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688-1714), studiu 

introductiv şi ediţie critică întocmite de Aurora Ilieş, Bucureşti: Editura Academiei, 1970, 
p. 127.

42 Ibidem.
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pesei frumos gătit, a fost întins pe o masă acoperită cu covoare, într-una din sălile de 
audiență, având în jur lumânări mari aprinse. Avea pe piept o icoană a Sft. Fecioare, 
cu copilul în brațe. Sala era plină cu soțiile marilor boieri, venite să formeze cortegiul 
defunctei lor doamne și păstrau o atitudine maiestuoasă, de adâncă tăcere. Sâmbătă 
dimineață, înmormântarea a avut loc cu mare pompă, în biserica mitropolitană din 
București”. „Corpul defunctei, care fusese pus într-un sicriu căptușit cu atlas roș, fu ri-
dicat și purtat de șase dintre primii mari demnitari ai țării” și condus astfel pe ultimul 
drum. În urma convoiului mortuar veneau „jupânesele boierilor, urmate de 14 sau 15 
roabe despletite, cari boceau, după stăpâna lor. La urmă veneau rădvanele defunctei, 
trase de câte șase cai albi”. După săvârșirea slujbelor de la Mitropolie „domnul, urmat 
de fiul său, se apropie să-și ia rămas bun de la fosta sa tovarășă, ceea ce stârni plân-
setele și bocetele întregei asistențe, cari asurziră urechile. În sfârșit, sicriul fu ridicat 
de primii șase mari demnitari și adus lângă cavou, fu acoperit cu capacul [...] și apoi 
depus în gropniță”. „Patriarhul aruncă cu o sapă pământ din patru părți, în formă de 
cruce, și-l aruncă peste sicriu, intonând psalmul al 23-lea. Principele îngenunchie, ca 
și fiul său, aruncă și el câte un pumn de țărână, după care și alții urmară la fel până se 
umplu gropnița [...] domnul încălecă apoi și urmat de boieri, se întoarce la curte unde 
bogate pomeni, stau pergătite pentru săraci, de sufletul defunctei”43.

Atât pentru femeile din familiile domnești ale Moldovei, cât și pentru cele din Țara 
Românească ritualurile de înmormântare erau cele obișnuite pentru orice creștin ajuns 
în fața marii treceri spre lumea de dincolo. Diferențele față de înmormântările oame-
nilor din popor, care lesne pot fi observate în exemplele de mai sus, sunt date de com-
ponența cortegiilor funerare și a numărului celor care făceau parte din ele, pomana 
conistentă în alimente și bani dată săracilor, prin care era dovedit prestigiul material al 
defunctului, rolul și locul său în societate, precum și mărinimia familiei, care împărțea 
bani „la săraci și la tot norodul” în numele celui dispărut. 

Ca și în cazul domnilor, soțiile, mamele și fiicele acestora erau însoțite spre locul 
de veci de cler, boieri, popor și de jupânese, reprezentantele curții doamnei, anturajul 
personal al acesteia. Participarea tuturor acestora era esențială deoarece constituia o 
îndatorire creștinească și un ultim omagiu pe care îl arătau față de cele trecute în nefi-
ință. Importanța de care se bucuraseră aceste femei în timpul vieții și statutul lor sunt 
subliniate de cei care relatează ceremonialul funebru prin faptul că la evenimente erau 

43 Anton-Maria del Chiaro Florentino, Revoluţiile Valahiei, traducere din anul 1929 de S. Cris-
Cristian, Iaşi: Editura Tehnopress, 2005, pp. 58-60. Ceremonia de înmormântare a doamnei 
Pulheria este consemnată şi de Radu Popescu astfel: „s-au pristăvit în domnie şi o au grijit 
cum se cade unei doamne”, apoi „o au dus cu mare cinste cu toată partea bisericească şi cu 
toată boierimea şi slujitorimea la mitropolia din Bucureşti şi acolo făcându-se slujbe fru-
moase, o au îngropat în rând cu alţi domni şi doamne, ce sânt acolo îngropaţi. Veacinică să-i 
fie pomenirea” (Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, introducere şi ediţie critică 
întocmite de Const. Grecescu, Bucureşti: Editura Academiei, 1963, p. 219).
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prezenți „toți arhiereii”, „toată casa măriei sale și toate rudele”, „toată boierimea”, 
„gloate fără număr”, „toate gloatele”, așa cum se întâmpla și în cazul morții domnu-
lui44. În această componență, cortegiul funerar urma defuncta „pre jos mergând” până 
la biserică, unde se rosteau rugăciuni pentru iertarea păcatelor și obținerea indulgenței 
divine: „toți cu un glas rugând pe Dumnezeu ca să o odihnească în corturile drepților, 
la vecinică înpărăție”. Rugăciunea îndeplinită deopotrivă de familie, comunitate și cler 
era esențială pentru mântuirea sufletului, întrucât se considera că ruga colectivă era 
mai lesne auzită de divinitate și mai eficientă decât cea solitară. 

Prestigiul social era demonstrat, încă o dată, prin înhumarea în necropolele dom-
nești „în rând cu alți domni și doamne”. 

Întrucât în concepția creștină nu doar sufletul era valorizat, ci și trupul, era necesa-
ră organizarea unor ceremonii, desfășurate în jurul corpului defunctului și amenajarea 
încă din timpul vieții a unui spațiu, care avea să găzduiască pe cel trecut în neființă. 
În condițiile în care viața era percepută de creștini ca o desprindere din măruntaiele 
pământului, moartea și înhumarea semnificau întoarcerea acasă45, iar mormântul era 
considerat loc de odihnă, binemeritat după o viață trăită creștinește46, un adăpost al 
trupului pentru lumea de dincolo47 și, nu în ultimul rând, un spațiu de trecere spre 
viața veșnică, hotar între cer și pământ, viață și moarte48.

Pentru elită, înhumarea se făcea în biserică, cât mai aproape de altar, spațiu sacru, 
care în plan spiritual oferea protecție sufletului defunctului49, iar din punct de vedere 
social era o mărturie a privilegiului deținut50. Doar reprezentanții de frunte din ierar-
hia laică și religioasă beneficiau de acest drept51. 

Amenajarea gropnițelor a apărut din dorința domnilor ca ei și familia lor să fie în-
humați în proximitatea sanctuarului, cât mai aproape de altar, locul cel mai încărcat de 
sacralitate în dispunerea succesivă a încăperilor care alcătuiau biserica de la est la vest, 
de la altar spre pronaos52. De asemenea, spațiile destinate înhumării dovedeau preocu-

44 Doru Radosav, op.cit., p. 164.
45 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului: introducere în arhetipologia generală, 

Bucureşti: Editura Univers, 1977, p. 292.
46 Doru Radosav, op.cit., 187.
47 Ion Ghinoiu, op.cit., pp. 75-78.
48 N. Iorga, Cuvântări de înmormântare şi pomenire, p. 136. 
49 Maria Crăciun, „Burial and Piety in Comparative Perspective: Moldavia 15 and 16th 

Century”, în Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu la împlinirea vârstei de 70 de 
ani, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 117. 

50 Ibidem, p. 123.
51 Dumitru Năstase, „Despre spaţiul funerar în arhitectura moldovenească”, în Studii şi 

Cercetări de Istoria Artei, XIV, 1967, nr. 2, p. 201; Maria Crăciun, Burial and Piety..., p. 123.
52 Maria Crăciun, „Apud ecclesia: înmormântarea în biserică în Moldova secolelor XV-XVI”, în 

Confesiune şi cultură în Evul Mediu. In honorem Ion Toderaşcu, studii reunite de Bogdan-Petru 
Maleon şi Alexandru-Florin Platon, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru-Ioan Cuza”, 2004, 
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pările dinastice ale ctitorilor, care erau interesați de stabilirea unor legături cu dinastia 
conducătoare a Moldovei, în scopul legitimității53.

Pornind de la aceste considerente se înțelege dorința, exprimată deseori înaintea 
morții, ca trupul să își găsească odihna în necropola zidită cu multă trudă și smerenie 
de familie. Faptul este dublat de puternice conotații spirituale, materializate prin ne-
cesitatea pomenirii defunctului de către cei apropiați. Şi în cazul doamnelor întâlnim 
aceeași dorință de a fi înmormântate în necropolele familiilor lor. Doamna Margareta 
Mușata și-a exprimat dorința de a fi înhumată la Siret, unde zidise o biserică pentru 
ordinul dominicanilor: „în care biserică sus-zisa doamnă, mama noastră, și-a ales loc 
de îngropare, după ce Dumnezeu o va chema din lumea aceasta întru slava sa”54. De 
asemenea, doamna Marghita, soția lui Simion Movilă, „înainte de moarte a lăsat prin 
testament fiilor săi, ca trupul ei mort, rece, să fie îngropat cu cinste în biserica zidită 
din strămoși în Moldova [Sucevița n. n.]”55, rugăminte pe care fiul doamnei, Ioan, o 
îndeplinește. Întrucât Marghita și-a aflat sfârșitul în timpul pribegiei din Transilvania, 
trupul a fost trimis cu alai în Moldova, guvernatorul Ştefan Bethlen poruncind auto-
rităților locale să ofere „găzduire cuviincioasă” și „alte cinstiri sărmanului trup mort 
al MS, al doamnei voevodului Simeon”. Ioan s-a îngrijit de înhumarea mamei sale la 
Sucevița, dar în prezent nu se cunoaște unde anume se află mormântul acesteia.

Observăm că preocuparea pentru înhumarea în necropola familiei aparținea de-
opotrivă atât celui care se pregătea de „marea trecere” cât și apropiaților săi. După 
moartea doamnei Stana, soția lui Ştefan cel Tânăr, trupul său a fost mutat în Muntenia 
la dorința Ruxandrei, sora doamnei și așezat la Curtea de Argeș, ctitoria tatălui lor, 
Neagoe Basarab56. 

De cele mai multe ori, locurile de veci amenajate pentru mamele, soțiile și fiicele 
domnilor se aflau fie în necropolele unde erau înhumați și aceștia57, fie în alte biserici 

p. 38; Paul Henri Stahl, „L’instalation des fidèles dans l’église. Exemples sud-est européens”, 
în Revue des Études Sud-Est Européennes, tom XXXI, 1993, nr. 1-2, p. 157.

53 Maria Crăciun, Apud ecclesia..., p. 54.
54 Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. I, (1384-1448), întocmit de C. Cihodaru, I. 

Caproşu şi Leon Şimanschi, Bucureşti: Editura Academiei, 1975, nr. 1, p. 2 [în continuare 
DRH A].

55 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. Acte şi 
scrisori, vol. IX (1614-1636), Bucureşti: Cartea Românească, 1937, nr. 202, p. 253.

56 Inscripţii din bisericile României, adunate, adnotate şi publicate de N. Iorga, fascicula I, nrele 
1-764, Bucureşti: Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva”, 1905, p. 147.

57 Anastasia, fiica lui Laţcu (Rădăuţi); Ana, soţia lui Alexandru cel Bun (Bistriţa); Maria de 
Mangop şi Maria Voichiţa, soţiile lui Ştefan cel Mare, Maria-Cneajna, fiica aceluieşi domn 
(Putna); Elena, soţia lui Petru Rareş (Probota); Ruxandra, fiica lui Petreu Rareş, soţia lui 
Alexandru Lăpuşneanu, Teofana şi Teodora, fiicele domnului (Slatina); Samfira, fiica lui 
Ieremia Movilă şi Marghita, soţia lui Simeon Movilă (Suceviţa); Tudosca, soţia lui Vasile 
Lupu (Trei Ierarhi); Maria, fiica lui Eustratie Dabija (Bârnova), Maria, fiica lui Gheorghe 
Duca (Cetăţuia).
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ctitorite de domnii din dinastia țării58. Un caz interesant este cel al copiilor domnu-
lui Ştefan cel Mare, care a ales ca loc de îngropăciune pentru Alexandru și Ana mă-
năstirea Bistrița. Alexandru, fiul domnului cu Evdochia de Kiev a murit la 26 iulie 
1496, fiind înhumat „lângă străbunicul lui, Alexandru voievod, în mănăstirea de la 
Bistrița. Veșnica lui pomenire”59. În legătură cu Ana – fiica lui Ştefan cel Mare din că-
sătoria cu Maria Voichița – domnul amintește într-un document emis la 23 noiembrie 
1499 că și mormântul ei se află tot la Bistrița60. Cum mănăstirea Putna era deja ridicată 
în momentul morții celor doi, alegerea domnului a fost pusă pe seama faptului că la 
Bistrița erau înhumați Alexandru cel Bun și soția sa, Ana, strămoși care purtau aceleași 
nume cu fiii domului și a prezenței icoanei Sfintei Ana adusă de la Constantinopol61. 
Conotațiile dinastice ale înhumării copiilor lui Ştefan cel Mare în ctitoria lui Alexandru 
cel Bun sunt evidente62. Însă, pentru domnița Ana, amenajarea locului său de veci în 
interiorul Bistriței, în apropierea icoanei care reprezenta sfânta al cărei nume îl purta 
conține importante conotații spirituale, Sfânta Ana urmând să fie intercesoarea domni-
ței în vederea obținerii grației divine și a mântuirii sufletului său. 

În contextul stabilirii unor legături cu sfinții intercesori, considerăm că este impor-
tant să amintim cazul mănăstirii Putna, care adăpostește cinci morminte de doamne63, 

58 Margareta-Muşata, soţia lui Ştefan, mama lui Petru I şi Roman I (Siret); Anastasia, soţia lui 
Roman I, mama domnilor Ştefan I, Iuga şi Alexandru cel Bun (Roman); Margareta, soţia 
lui Alexandru cel Bun (Baia); Maria-Oltea, soţia lui Bogdan II, mama lui Ştefan cel Mare 
(Probota); Evdochia de Kiev, soţia lui Ştefan cel Mare (Mirăuţi); Ana, fiica lui Ştefan cel Mare 
şi Cneajna, soţia lui Ştefan Lăcustă (Bistriţa); Nastasia, soţia lui Bogdan III (Dobrovăţ); Stana, 
soţia nelegitimă a lui Bogdan III, mama lui Ştefan cel Tânăr (Rădăuţi); Anastasia, a doua 
soţie nelegitimă a lui Bogdan III, mama lui Alexandru Lăpuşneanu (Râşca); Stana, soţia lui 
Ştefan cel Tânăr (Curtea de Argeş); Maria, soţia lui Petru Rareş (Putna); Maria Amirali, soţia 
lui Petru Şchiopul şi Despina, fiica domnului (Galata).

59 Cronicile slavo-române, p. 20.
60 DRH A, vol. III, nr. 246, p. 442.
61 Maria Magdalena Székely, „Mănăstirea Putna – loc de memorie”, în Ştefan cel Mare şi Sfânt 

(2004-1504). Atlet al credinţei creştine, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului 
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, Suceava: Editura 
Muşatinii, 2004, p. 39.

62 Înhumarea la Bistriţa a lui Alexandru şi a Anei avea rol legitimator. Deşi Ştefan cel Mare 
se referea la Alexandru cel Bun drept bunic, în realitate, bunicul său patern şi tatăl lui 
Bogdan II, era jupanul Bogdan, fratele şi asociatul la domnie al lui Alexandru cel Bun, dece-
dat în 1407 (Maria Crăciun, Apud ecclesia, p. 54; Constantin Rezachevici, „Familia lui Ştefan 
cel Mare. Împrejurările ocupării tronului”, în Revista Arhivelor, LIX, vol. XLIV, 1982, nr. 2, 
p. 121).

63 Nicolae N. Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu, „Mormintele Putnei”, în Ştefan cel Mare şi Sfânt 
(2004-1504). Atlet al credinţei creştine, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului 
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, Suceava: Editura 
Muşatinii, 2004, p. 36. 
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toate purtând numele de Maria: Maria de Mangop și Maria Voichița, soțiile lui Ştefan 
cel Mare, înhumate în naos; Maria-Cneajna, fiica domnului și Maria, soția lui Petru 
Rareș, înmormântate în pronaos; Maria Despina, mama Mariei Voichița, al cărei loc de 
veci nu a fost descoperit până în momentul de față, dar al cărui existență la Putna este 
dovedită de prezența în mănăstire a acoperământului său de mormânt64 și de mențiu-
nea din Letopisețul anonim al Moldovei, care amintește că „în anul 7008 (1500), luna lui 
mai 11, luni, a răposat roaba lui Dumnezeu, Maria Despina, doamna domnului Radu 
voievod, domnul Ungrovlahiei, care fusese adusă de Ştefan voievod, atunci când lu-
ase cetatea Dâmboviței, pe care a îngropat-o cu cinste în mănăstirea lui de la Putna. 
Veșnica ei pomenire”65. Prezența mormintelor acestor doamne la Putna este firească 
pentru că făceau parte din familia domnului, dar dacă luăm în calcul și faptul că hra-
mul mănăstirii este Adormirea Maicii Domnului, putem considera, ca și în cazul dom-
niței Ana, că pentru cele cinci doamne Sfânta Maria avea un rol deosebit, de protejare 
a sufletelor și intercesiune spre lumea celor drepți.

Nu toate doamnele și domnițele și-au aflat somnul veșnic în ctitoriile familiilor lor 
din Moldova. Fiice de domni căsătorite cu nobili străini sau doamne nevoite să ia calea 
pribegiei și-au găsit sfârșitul departe de granițele țării. Pentru multe dintre acestea, con-
dițiile geografice și/sau politice au făcut imposibilă întoarcerea acasă și înhumarea ală-
turi de membrii familiei lor. Domnița Elena, fiica lui Ştefan cel Mare și a Evdochiei de 
Kiev, căsătorită cu Ivan cel Tânăr, a murit în dizgrație la Moscova, la 18 ianuarie 1505, 
fiind înmormântată în mănăstirea Voznesenskaia66. Tot în Rusia se află și mormântul 
Mariei de Rostov, soția lui Ioan vodă cel Viteaz, cu care acesta fusese căsătorit înainte 
de ocuparea tronului. Maria nici nu a apucat să se bucure de statutul de doamnă, pen-
tru că în 1574, când principele i-a scris lui Ioan Vasilievici, țarul Rusiei, pentru a-l ruga 
să îi trimită soția și pe fiul Petru, i s-a răspuns că ambii au fost găsiți morți de ciumă67.

În 1591, în urma abuzurilor otomane, Petru Şchiopul părăsea Moldova împreu-
nă cu proaspăta lui soție, Irina, fiul lor, Ştefăniță și o curte impresionantă, care nu-
măra aproximativ cinci sute de oameni68. După un itinerar care a străbătut Polonia și 

64 Maria Magdalena Székely, op.cit., p. 54; Ştefan S. Gorovei, „Maria Despina, doamna lui Radu 
cel Frumos”, în Analele Putnei, II, 2006, nr. 1-2, p. 146. 

65 Cronicile slavo-române, p. 22; moartea doamnei este menţionată şi în Letopiseţul de la Putna 
II: „În anul 7008 (1500) mai 11, a răposat roaba lui Dumnezeu, Maria, doamna lui Radul 
voievod şi a fost îngropată în mănăstirea Putna” (Ibidem, p. 65).

66 Alexandru Papadopol-Calimach, Sofia Paleolog, nepoata împăratului Constantin XII Paleolog 
şi domniţa Olena, fiica domnului Moldovei Ştefan cel Mare, extras din „Analele Academiei 
Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, seria II, tom. XVII, 1895, p. 143.

67 Elena Eftimiu, „O scrisoare a lui Ioan Vasilievici, Ţarul Rusiei, către Ioan-Vodă cel Cumplit, 
Voevodul Moldovei (1574)”, în Revista Istorică, XV, 1929, nr. 7-9, p. 229.

68 N. Iorga, „Oameni şi fapte din trecutul românesc. O familie domnească în exil”, în Evocări 
istorice, Bucureşti: Editura Minerva, 1983, p. 94; Gheorghe David, „Întâiul Basarab pe tronul 
Muşatinilor – Petru Şchiopul”, în Magazin Istoric, 16, 1982, nr. 8, p. 17.
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Imperiul Habsburgic, domnul și curtea sa și-au stabilit reședința la Bozen/ Bolzano, 
în Italia69. Traiul în exil al Irinei nu a fost de lungă durată, pentru că a murit un an 
mai târziu, la 3 noiembrie 1592, în reședința unde se retrăsese alături de domn, fiind 
înmormântată în biserica franciscană din Bozen70.

Emiliana, fiica lui Iancu Sasul, moartă la 25 februarie 1598, a fost înhumată la Liov, 
oraș în care și tatăl său și-a găsit sfârșitul71 și unde văduva domnului, Maria Paleologa 
a petrecut primii ani de văduvie alături de fiul și fiicele sale72.

Dintre doamnele și domnițele familiei Movileștilor, majoritatea și-au găsit sfârșitul 
departe de Moldova. Maria, mama celor doi domni, Ieremia și Simion, fiică a lui Petru 
Rareș – origine care a legitimat urcarea celor doi pe tron, prin descendența din sângele 
domnesc al Mușatinilor73 – a fost înmormântată la Ustie, în Polonia74. Tot în Polonia și-
au aflat somnul de veci și cele patru fiice ale lui Ieremia Movilă și ale doamnei Elisabeta 
căsătorite cu nobili polonezi: Irina, Maria, Ecaterina și Ana. Elisabeta Movilă nu a fost 
înhumată în necropola de la Sucevița sau pe domeniul familiei sale de la Ustie, căci 
în urma luptei de la Drăcșani, care a pus capăt dinastiei Movileștilor, doamna a fost 
dusă la Constantinopol, turcită și introdusă în haremul sultanului Mustafa75. De aici 
doamna nu a mai reusit să se întoarcă în Moldova, iar locul ei de veci a rămas necu-
noscut. În schimb, în mod simbolic, se consideră că adevăratul mormânt al Elisabetei 
este caseta care îi găzduiește părul76, pe care însăși doamna l-a tăiat, iar apoi l-a în-

69 Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, text stabilit şi indice de Gheorghe 
Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniţă, Alexandru Mareş şi Alexandra Roman-
Moraru, introducere de Alexandru Mareş, Bucureşti: Editura Academiei, 1979, nr. LXXXVI, 
pp. 176-177.

70 N. Iorga, Oameni şi fapte din tecutul românesc, p. 97.
71 Andrei Veress, „Alte lucruri nouă despre Iancu-Vodă Sasul şi familia sa”, în Revista Istorică, 

XI, 1925, nr. 7-9, p. 148.
72 Ibidem, p. 150.
73 I.C. Miclescu-Prăjescu, „Noi date privind înscăunara Movileştilor”, în Movileştii. Istorie şi 

spiritualitate românească, I, „Casa noastră Movilească”, pp. 49-55; Ştefan S. Gorovei, „Pe mar-
ginea unei filiaţii incerte: Maria Movilă – fiica lui Petru Rareş”, în Ibidem, pp. 61-68; Dumitru 
Năstase, „Maria, mama lui Ieremia Movilă, fiică a „despotului” Petru Rareş”, în De potestate. 
Semne şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, studii şi articole de Dumitru Năstase, 
Ştefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely, Petronel Zahariuc 
şi notă de Petre S. Năsturel, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 129; 
Maria Magdalena Székely, „Ion Movilă logofătul şi cneaghina lui, Maria”, în Magazin Istoric, 
34, 2000, nr. 2, p. 38.

74 Ştefan S. Gorovei, „Movileştii”, în Magazin Istoric, 7, 1973, nr. 6, p. 72.
75 N. Iorga, „Doamna lui Ieremia vodă”, extras din „Analele Academiei Române. Memoriile 

Secţiunii Istorice”, seria II, tom XXXII, [s.a.], p. 1044; Ilie Grămadă, Femeia în Evul Mediu, Iaşi: 
Editura Vasiliana, 2003, 175.

76 C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. I, ediţie îngrijită de Victor Leahu, Iaşi: Editura 
Junimea, 1971, p. 168.
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credințat boierilor pentru a fi dus la Sucevița, lângă mormântul soțului său. La 1883, 
Episcopul Melchisedec observa că în mănăstirea Sucevița „este un policandru […] de 
dânsul este atârnat un glob de argint, carele se desface în două jumătăți, împreunate 
cu un șurub din sus în jos. În acel glob se păstrează părul domnei lui Ieremia Moghilă, 
Elisaveta […] Tradiția spune că la acestă ocasiune [după lupta de la Drăcșani și luarea 
ei în captivitate n. n.] a întălnirei cu boerii, domna, în disperația ei și-a tăiat coada și a 
dat-o unuia din boieri, ca să o depună la Mănăstirea Sucevița, neștiind unde și cum are 
să i se întemple sfârșitul”77. Gestul doamnei dovedește încă o dată cât de importantă 
era înhumarea în pământul sacru al bisericii, alături de cei din familie. Prevestindu-
și parcă sfârșitul, aceasta alege să-și taie părul și să-l trimită la Sucevița, pentru ca 
măcar o parte din ea să ajungă acolo unde ar fi trebuit să-i fie mormântul, în citoria 
Movileștilor, alături de domn. 

Nici doamna Ecaterina Cercheza, a lui Vasile Lupu nu a fost înhumată alături de so-
țul ei, la Trei Ierarhi. Se consideră că ultimii ani din viață i-a petrecut la Constantinopol, 
dar locul unde a fost înmormântată nu se cunoaște78. Despre cele două fiice ale domnu-
lui din căsătoria cu doamna Tudosca, Maria și Ruxandra, știm că prima a fost înmor-
mântată, în Biserica Sfânta Treime din Sulcz, Polonia, iar cea de a doua a sfârșit tragic, 
fiind decapitată în cetatea Neamțului în timpul incursiunii cazacilor: „Tâmplându-se 
mari primejdii răposatei doamnii Ruxandii, fata răposatului Vasilie voievoda, că viind 
craiul leșescu pen Țara Moldovei, lovit-au o samă de cazaci cetatea Neamțului și fiin-
du acolo închisă doamna Ruxanda, dobândit-au cazacii cetatea și au luat toată avuția 
doamnii Ruxandii și i-au tăiat și capul mai pe urmă”79. 

***

Prin aspectele ceremoniale pe care le presupuneau, momentele esențiale ale vieții 
creștine se constituiau în rituri de trecere. Botezul marca pragul dintre păgânism și 
creștinism, căsătoria pe cel dintre copilărie și maturitate, iar înmormântarea sublinia 

77 Episcopul Melchisedec, „O visită la câteva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina”, în 
Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie, anul I, vol. II, 1883, p. 53.

78 Sorin Iftimi, „Doamna Ecaterina Cercheza şi fiul ei, Ştefăniţă vodă”, în Mănăstirea Golia. 
350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu (studii şi documente), Iaşi: Doxologia, 2010, p. 
75; C.I. Andreescu şi C.A. Stoide, „Ştiri despre petrecerea în Moldova a Doamnei Ecaterina 
Cercheza după moartea lui Ştefan Vodă Lupu”, în Arhiva, anul XLIV, 1937, nr. 1-2, p. 38; 
Oltea I. Nistor, O circasiană pe tronul Moldovei, Cernăuţi: Institutul de Arte Grafice şi Editură 
„Glasul Bucovinei”, 1928, p. 48; Alexandru Ligor, Prin Moldova în timpul lui Vasile Lupu, 
Bucureşti: Editura Sport-Turism, 198, p. 154.

79 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. II, (1661-1690), editate de Ioan Caproşu, 2000, 
Iaşi: Editura „Dosoftei”, nr. 653, p. 572. Episodul este amintit şi de Ion Neculce: „tăiat-au 
atunce leşii pe doamna Ruxandra, fata lui Vasilie vodă, la cetate la Neamţu” (Ion Neculce, 
Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu introductiv de 
Gabriel Ştrempel, Bucureşti: Editura Minerva, 1982, pp. 310-311).
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ruperea de viața terestră și trecerea spre cea eternă. Ritualurile erau similare pentru 
bărbați și femei, elită și oameni de rând. În schimb, ceea ce diferenția aceste acte socia-
le era modalitatea prin care elita transforma astfel de momente în adevărate spectacole 
desfășurate în fața mulțimii. Prezența elementului religios în toate cele trei rituri de 
trecere le conferea, de fapt, o încărcătură spirituală. Omul era astfel însoțit, inițiat, ghi-
dat prin cele trei „porți”, care nu aveau altă semnificație decât aceea de a-l apropia pe 
om de Dumnezeu și a-i definitiva scopul vieții pământene. 

Dintre aceste momente esențiale ale vieții creștine, cel care se desfășura exclusiv în 
jurul femeilor avute în vedere este înmormântarea. În cazul căsătoriei, ritualurile erau 
săvârșite deopotrivă pentru ambii soți, iar în cel al nașterii atenția pare îndreptată, mai 
degrabă, asupra urmașului nou venit pe lume. În aceste condiții, moartea, urmată de 
înhumarea în necropola familiei, rămânea singurul moment dintre cele trei care presu-
punea ritualuri desfășurate exclusiv pentru doamne și domnițe. Acum, mai mult decât 
în cazul unei alianțe matrimoniale consimțite și sfințite de Biserică sau a creștinării, 
puteau fi identificate elementele de ceremonial îndeplinite pentru elita feminină, sim-
bolurile și semnificațiile incluse de acestea.




