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Abstract
The Medieval Society was conformed to hierarchy, symbol, faith, rituals in which each
gesture, word, object or phenomenon had to have an significance. During this epoch
dominated by etiquette and rules, ceremonies played an important part. They were organized
at the big holidays (Chrismas, The New Year, Twelfth Day, Easter) or when a new ruler was
appointed. These celebrations were meant to enhance the communication between ruler and
his vassals and this bond between the sovereign and his court was made by the exchange of
gifts. According to the context they were offered, the gifts signified different aspects: the
generosity of the ruler, his wish to get closer to his subjects, even interest or friendship.
Although the circumstances were not the same, the gifts were individualized, depending on
the social status of the recipient.Our paper analyses the diversity of the forms which are
covered by this practice and also the social and symbolical values it is associated with.

245

Managementul Intercultural
Volumul XVI, Nr. 2 (31), 2014

Introducere
Folosite fie în relaţiile politice, cu rol
diplomatic, fie în relaţiile sociale, darurile au avut
în societatea medievală, şi nu numai, un rol
important în stabilirea şi menţinerea acestora. Într-o
societate ierarhizată şi supusă regulilor, rolul
darurilor nu se limita doar la menţinerea relaţiilor
dintre putere şi supuşi, ci marca statutul celui care
oferea/primea, poziţia în societate, precum şi natura
relaţiei dintre cel care oferea, respectiv care primea.
O atenţie deosebită cu privire la acest subiect,
al darului, au avut-o sociologii. De exemplu,
Marcel Mauss, în lucrarea sa Eseu despre dar,
definea darul „un fapt social, înţelegând
recunoaşterea din partea celorlalţi (Mauss, 1997).
Pentru Bronislaw Malinowschi scopul schimbului
de daruri era de a „strânge reţeaua de relaţii,
întărind legăturile de reciprocitate” (Gavriluţă,
1998, p.117-118). În percepţia sociologilor, darul
reprezintă un „act voluntar, individual sau colectiv,
care poate sau nu fi solicitat de cel sau cei care îl
primesc”, „o valoare culturală specifică unei
anumite comunităţi, un obiect material cu valoare
utilitară (de consum) sau numai simbolică, oferit
sau primit, ca mijlocire a unei relaţii sociale de
prietenie, de vecinătate, de cooperare, de prestigiu,
de ierarhie sau chiar rivalitate”, „o formă esenţială
de comunicare (între oameni, dar şi între om şi
sacru)”, un „mediator în iniţierea, menţinerea şi
întărirea relaţiilor comunitare, precum şi un
important criteriu în influenţarea propriului statut
socio-cultural”
(Gavriluţă,
1998,
p.116;
Cherulescu, 2009, p.32-33).
Deşi istoriografia românească nu se bucură de
un studiu care să abordeze practica darurilor din
perspectivă istorică în Ţările Române (secolele
XV-XVII), percepţia sociologilor/antropologilor cu
privire la dar poate fi aplicată la nivelul societăţii
medievale româneşti. Domnii, boierii, solii sau alte
persoane care intrau în contact cu reprezentaţii
puterii sau cu puterea însăşi, ofereau/primeau un
dar. În funcţie de contextul în care avea loc
schimbul de daruri, acesta avea o semnificaţie
anume; putea fi oferit din curtoazie, din interes,
pentru a consolida relaţii de prietenie, de cooperare
etc., şi reflecta, în acelaşi timp, relaţia între
ofertant/primitor
şi
statutul
celui
care
oferea/primea.
În cercetarea de faţă vom încerca să discutăm
maniera în care veşmântul este inclus în această
practică de interacţiune socială de tipul
oferirii/primirii de daruri la sărbători, urmărind
implicaţiile şi semnificaţiile darului în schimbul
dintre putere şi supuşi, precum şi componenţa
acestora.
O însemnătate specială pentru lumea
medievală o aveau sărbătorile, deoarece ele
facilitau interacţiuni sociale deosebite, atât pentru
oamenii obişnuiţi, cât şi pentru cei din înalta
societate. Astfel, la marile praznice erau organizate
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la curte diferite ceremonii. Aceste ceremonialuri nu
erau percepute doar simple spectacole publice, ci
erau văzute drept o formă de manifestare a puterii
(Iftimi, 2007, p.43-44; Aladjidi, 2006, p.352 ), iar
în cadrul lor, un rol important îl aveau darurile
(Jolivet, 1997, p.27). Totodată, aceste ceremonii nu
reflectau doar puterea suveranului, ci una dintre
calităţile pe care un bun conducător trebuia să o
aibă, şi anume caritatea. Astfel, prin intermediul
acestor manifestaţii domnii, moldoveni sau
munteni, îşi arătau grija şi interesul faţă de supuşi.
Practica darurilor în Ţările Române, la
sărbători sau ospeţe, apare consemnată în cronicile
vremii, în însemnările călătorilor străini, în unele
documente sau condici. Un izvor important care
descriere acest obicei este condica de porunci a
visteriei lui Constantin Brâncoveanu (Giurescu,
1962). Catastiful cuprinde o secţiune dedicată
darurilor domneşti acordate la sărbători – şi nu
numai –, având consemnate informaţii cu privire la
tipul veşmintelor/ţesăturilor, preţul lor şi
persoanelor cărora erau dăruite. Analizând acest
document, coroborat cu alte surse, putem observa
caracterul individual, personal al darului (fiecare
individ primea un dar conform funcţiei şi statutului
social), dar şi pluralitatea contextelor sociale de
care era legat fenomenul schimbului de daruri.
Pe lângă acest aspect, cercetarea obiceiului
schimburilor de daruri la sărbători scoate la iveală
codificarea socială a interacţiunilor de acest tip şi
dimensiunea simbolică a obiectelor întrebuinţate.
Dacă ne referim la veşmânt, putem distinge mai
multe implicaţii ale acestuia în practica schimbului
de daruri: el putea reprezenta un dar propriu-zis,
făcut de domn boierilor sau altor persoane, era un
element important al ceremoniei de învestitură –
când în noaptea de anul nou domnul îi confirma, îi
avansa sau îi demitea pe marii săi dregători
(Stoicescu, 1968, p.93) sau putea marca relaţia de
supunere, darurile făcute domnului de către boierii
şi alţi oameni de seamă ca recunoaştere a vasalităţii
(Pall, 1975, p.225).
La ospeţele domneşti, organizate la diferite
sărbători, se ofereau daruri domnului, boierilor,
membrilor clerului, dar şi oamenilor de rând.
Despre Matei Basarab ştim că „avea obiceiul să
pregătească câte un praznic mare pentru preoţi,
călugări, târgoveţi şi pentru străini” (Alexandrescu
Dersca-Bulgaru și Mehmet, 1976, p.107). În ajunul
sărbătorilor, boierii moldoveni şi munteni
obişnuiau să ofere domnului daruri în funcţie de
rangul pe care îl aveau, iar domnul îi îmbrăca, după
„obiceiului
regilor
la
marile
sărbători”
(Alexandrescu Dersca-Bulgaru și Mehmet, 1976,
p.112), în veşminte de onoare (Cioran, 1900, p.81).
Darul primit de fiecare participant la sărbătoare
reflecta poziţia şi rolul acestuia în societate. Astfel,
înalţii ierarhi primeau veşminte de catifea, ceilalţi
primeau veşminte de satin de diferite preţuri, iar
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preoţilor de rând şi diaconilor li se ofereau
veşminte de mătase. Pentru restul clerului, călugări
şi săraci era organizată o masă, iar la sfârşitul
ospăţului aceştia primeau bani de argint înveliţi în
basmale (Cioran, 1900, p.75). Paul de Alep, aflat la
curtea lui Matei Basarab, nota despre această
rânduială: „Domnul dădea atunci veşminte de
cinste arhiereilor şi egumenilor din suita sa, care
erau întotdeauna primiţi la masa sa. Mai întâi
patriarhului i-a dat un veşmânt de postav, tot astfel
şi mitropolitului ţării (…). Celorlalţi egumeni de
faţă le dădea veşminte de satin de o calitate
superioară sau inferioară, pentru preoţi şi pentru
noi, diaconii, erau veşminte de bumbac în dungi de
culoarea răşinei” (Iorga, 1981, p.241).
Obiceiul împărţirii darurilor începea cu
sărbătoarea Crăciunului şi dura până la Bobotează.
Franco Sivori, aflat la curtea lui Petru Cercel, nota
despre sărbătoarea Crăciunului că reprezenta un
prilej de împăcare, iar oamenii îşi făceau daruri
unul altuia (Holban et al., 1971, p.11). Prezentarea
darurilor la această ocazie se făcea după o anumită
rânduială: acestea erau aduse de către dregători cu
trei zile înainte de sărbătoare, fiecare după rangul
său, iar domnul, la rândul său, oferea membrilor
curţii daruri, fiecăruia după treapta sa. Boierii
primeau în sala tronului aşa numitele „veşminte de
onoare” – haine cu fir, căptuşite cu samur, de
damasc „carmesin”, caftane şi feregele, ţesături de
mătase sau stofe de lână (Iftimi, p.53). Tot Franco
Sivori consemna că „în această zi festivă domnul
(Petru Cercel) dăruia veşminte tuturor curtenilor,
dregătorilor, slujbaşilor şi oştenilor (…) fiecăruia
după treapta sa, unora ţesături de mătase, altora
stofe de lână. A doua zi (după ajun) principele dă
veşminte şi de mâncare tuturor cerşetorilor din
oraş” (Holban et al., 1971, p.11; Pascu, 1944,
p.132).
O altă datină care exista la sărbătoarea
Crăciunului era împărţirea caftanelor. Acest obicei
apare consemnat în condica lui Brâncoveanu, fiind
enumerate pentru fiecare dregător veşmintele
primite. Caftanul, veşmânt de cinste, nu era oferit
tuturor funcţionarilor, acesta fiind înlocuit cu alte
ţesături sau veşminte. Astfel, cu acest prilej, marele
postelnic şi marele spătar primeau un caftan în
valoare de 50 de taleri, marele paharnic, marele
stolnic, marele cupar, marele clucer, marele şufar
câte un caftan de 20 de taleri şi 6 coţi de tafta; alţi
stolnici şi paharnicii câte 18 coţi de tafta, 20 coţi de
tulpan şi 6 coţi de pânză, iar trâmbiţaşii nemţeşti 12
coţi tafta spre deosebire de cei ungureşti care
primeau 19 coţi de tafta (Giurescu, 1962, p.441).
Diverse categorii de slujbaşi primeau drept
dar la Crăciun, la curtea lui Brâncoveanu, variate
tipuri de ţesături (Giurescu, D.C., p.441) sau
articole vestimentare (Giurescu, 1962, p.438-439).
Tradiţia darurilor continua la anul nou, când
reprezentaţii puterii politice sau religioase veneau
la domn, pentru a-şi prezenta oraţiile şi darurile,

fiecare după treapta sa (Sacerdoţeanu, 1937, p.3).
Exista o rânduială stabilită după care se făceau
oraţiile şi prezentarea cadourilor. Conform
secretarului De la Croix, darurile erau înregistrate
de către un diac al logofătului şi ridicate de
icioglani (copil de casă, paj). Primul care oferea
darul era mitropolitul. Acesta se ridica de pe scaun,
închinându-se, însă nu îşi părăsea locul, spre
deosebire de ceilalţi care sărutau mâna domnului.
Urarea mitropolitului şi prezentarea darurilor erau
rostite de către logofăt, iar darul mitropolitului
consta, de regulă,dintr-o bucată de catifea.
Următorul în treapta ierarhică care făcea urările era
logofătul însuşi, urmat de ceilalţi dregători. Darul
vameşului era considerat cel mai însemnat, fiind
compus din două covoare, patru blăni de râs
(Iftimi, 2007, p.58).
Referitor la acest obicei, Paul de Alep relata
că, în seara de anul Nou, „domnul a împărţit haine
de cinste: nouă ne-a dăruit haine de satin,
dregătorilor ţării le-a împărţit stofe de brocart de
aur (ţesătură de mătase de calitate superioară), de
catifea, de mătase brodată cu aur şi alte daruri”
(Alexandrescu Dersca-Bulgaruși Mehmet, 1976,
p.141). Această rânduială era respectată şi de către
doamna ţării, care oferea doamnelor din suita sa
daruri (Alexandrescu Dersca-Bulgaru și Mehmet,
1976, p.114; Sacerdoţeanu, 1939, p.3). Constantin
Brâncoveanu oferea în ziua de Sfântul Vasile, la
ieşirea din biserică, suma de 35 de taleri pentru
ipingele (tip de mantie) (Giurescu, p.183).
Daruri erau oferite şi în ajunul Bobotezei,
când egumenii mănăstirilor din ţară, moldoveni sau
greci, se prezentau la curtea domnului. Dintre
daruri, nelipsite erau blănurile de vulpi şi jderi
(Iftimi, 2007, p.62; Simonescu, 1939, p.123). După
oficierea ceremoniei religioase şi la încheierea
obiceiurilor specifice acestei sărbători, spre
sfârşitul zile, avea loc împărţirea veşmintelor de
cinste (Alexandrescu Dersca-Bulgaru și Mehmet,
1976, p.117; Iorga, 1981, p.237).
Dacă la sărbătorile amintite anterior domnul
era cel care primea daruri, la Paşti el oferea
supuşilor săi veşminte, stofe sau blănuri. Astfel,
marii ierarhi, arhierei şi egumeni primeau veşminte
de cinste din satin, preoţii şi diaconii haine din
bumbac, marii dregători „haine de cinste”, în timp
ce boiernaşii şi slugile curţii primeau postavuri de o
calitate inferioară, atlaz (stofă fină) şi tafta simplă
(material oriental); comandanţilor de steaguri le
erau oferite doar postavuri, iar slujitorilor de
steaguri postavuri groase şi comănace (chipiuri)
(Simonescu, p.108).
Grija domnilor, moldoveni sau munteni,
pentru îmbrăcarea curţii la această sărbătoare poate
fi dedusă atât din notiţele călătorilor străini, cât şi
din corespondenţa purtată de către aceştia cu
negustorii braşoveni sau bistriţeni, în special din
comenzile de diverse rânduri postav.
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Secretarul De la Croix relata că „în ziua de
Paşti (…) toţi dregătorii mai de seamă dinăuntru
sunt îmbrăcaţi în caftane de brocart de aur (haină
domnească, largă şi lungă până la pământ, cu
mâneci lungi şi despicate), ce le-au fost dăruite de
domn în acea zi. Ceilalţi, după însemnătatea lor,
sunt îmbrăcaţi aici cu haine noi” (Holban et al.,
1980, p.263). După ospăţ, mitropolitul şi cei opt
boieri de frunte primeau trei caftane din catifea, de
satin şi stofă, ceilalţi dregătorii primeau două
caftane din satin şi din stofă ”(Holbanet al., 1980,
p.265, 268).
Şi Del Chiaro aminteşte despre acest obicei,
arătând cum domnul Ştefan Cantacuzino: „obişnuia
să trimită, cu mâna lui, cu 10 sau 12 zile înainte de
Paşti, boierilor care deţineau o funcţie o blană de
samur, patru coţi şi jumătate de postav, şi zece coţi
de atlas, tafta sau mătase fină. Străinii care aveau
slujba de secretar sau de dascăl de limbi ai fiilor
domnului, primeau postav, atlas şi o sumă oarecare
de bani, care varia între 25 şi 60 de reali, suficientă
„să se poată îmbrăca fiecare” (Holban et al., 1983,
p.381). Şi doamna se îngrijea de îmbrăcarea
slujitorilor. Aceasta trimitea dascălului fiilor săi o
„cămaşă de modă turcească, o pereche de nădragi,
cu legătura sau mai bine zis cu brâul lor, împodobit
la cele două capete cu flori cu arabescuri în diferite
culori, precum şi o basma de modă turcească,
lucrată de asemenea cu flori de aur sau de mătase”
(Holban et al., 1983, p.381; Del Chiaro Florentino,
2005, p.45; Potra, 1992, p.51), iar jupâneselor tafta
cu fir (Simonescu, 1939, p.108).
Aşa cum am precizat anterior, se păstrează o
corespondenţă între domnii români şi negustori,
care conţin diverse comenzi de postav pentru
îmbrăcarea curţii. Radu cel Mare scria judelui
Braşovului că îl trimite pe Alexei să cumpere „nişte
cojoace ce-mi trebuiesc pentru casa domniei mele
şi nişte postav ce mi-a rămas să împart curţii mele”
(Bogdan, 1905, p.242-243; Bogdan, 1902, p.258;
Tocilescu, 1931, p. 199-200; Moisuc, 1960, p. 45).
La fel şi Matei Basarab solicita, la 11 martie
1643, de la negustori braşoveni, „boboae şi ce îi
trebuie la Paşti (Meteş, 1920, p.161; Jija, 1931, p.
88; Oproiu, 1976, p.153), comandă repetată şi în
anul următor, în 1644 (Jija, 1931, p. 89; Oproiu,
1976, p.153).
Pentru o perioadă de timp, domnul muntean a
întrerupt legăturile neguţătoreşti cu Braşovul, în
privinţa achiziţionării postavului pentru curte, pe
motiv că în Ţara Românească găsise postăvari care
îi puteau furniza aceeaşi cantitate de postav la un
preţ mai mic (Oproiu, 1976, p.153). Legăturile au
fost ulterior reluate, cum demonstrează diverse
mărturii din anii 1650, 1651 (Meteş,1920, p.161).
O imagine destul de clară asupra importanţei
veşmintelor şi ţesăturilor în relaţiile dintre
domnitor şi curteni ne-o oferă Constantin
Brâncoveanu. Despre el ştim că la marile sărbători
dăruia străinilor care deţineau funcţii la curtea sa „o
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bucată de postav şi una de atlas ca să-şi facă o
haină şi vestă de vară” (Neagoe, 2009, p.148), iar
pentru restul slujitorilor comanda de la Braşov
postav albastru (Meteş, 1920, p.185; Jija, 1931,
p.89). La Paşti, domnul oferea slujitorilor săi
diverse tipuri de ţesături (postavuri, aba – stofă
groasă, bogasiu-stofă importată din Orient)
(Giurescu, 1962, p.438-440. În 1698 au fost oferite
slujitorilor curţii o bucată şi trei coţi de postav roşu,
în valoare de 31 de taleri şi jumătate, 100 coţi de
găitan (fir de mătase, lână, aur sau argint, împletit
în şireturi, şnururi sau ceaprazuri, folosit pentru a
borda îmbrăcămintea) şi 36 de nasturi (Giurescu,
1962, p.438). De acelaşi „tratament” se bucurau şi
feţele bisericeşti, cărora în joia mare li se pregătea:
pentru vlădică o fotă de mătase şi 12 coţi de tulpan
(pânză
de
mătase,
bumbac
sau
lână)
(Giurescu,1962, p.440), o mahramă de sârmă, la
episcopi câte o mahramă cu fir, la egumeni câte o
mahramă de mijloc, diaconilor 2 mahrame proaste,
la părintele vlădica câte 10 coţi de tulpan
(Giurescu, 1962, p.449).
Şi domnii Moldovei se preocupau de
îmbrăcarea curţii la această sărbătoare. În registrul
Bistriţei pe 1570-1589 a fost trecută o comandă de
postav necesar straielor pedestraşilor valahi, la 14
octombrie 1575, şi o comandă de postav cenuşiu
trebuincios domnului (Constantinescu, 1978, p.255,
257). Ienachi Cămăraşu scria judelui Braşovului:
„am dat de ştire că am trimis pe Apostol acolo cu
trebi domneşti ce trebuiesc acum la Paşti, boboae şi
cămeş, şi cumănace de mişei” (Iorga, 1905, p.61).
Cămăraşul lui Vasile Lupu, Miron, îi scria judelui
Braşovului, la 8 martie 1652, că îl trimite pe
Temelie pentru a cumpăra bobou (suman gros) ,
căci „iarăși au venit vremea de rândul boboaolor,
care l(e) dă Măria sa vod(ă) în toţi ani mişeilor”
(săracilor) (Moisuc, 1960, p. 51). Căutat pentru
îmbrăcarea curţii era şi postavul cenuşiu (postav de
calitate inferioară), cerut de domni moldoveni de la
Bistriţa.
Concluzii
Darurile oferite la marile sărbători sau ospeţe
pun în evidenţă valoarea simbolică a veşmântului.
Într-o societate puternic ierarhizată, acestea erau în
directă concordanţă cu funcţia şi demnitatea avute
în colectivitate de cel care oferea, ţinându-se cont,
în acelaşi timp, de statutul persoanei care îl primea.
Studiate pe rând, am sesizat că la unele sărbători
domnul era cel care primea daruri din partea
supuşilor, de unde reiese o relaţie de vasalitate, de
supunere, iar la alte ocazii domnul era cel care
oferea daruri dregătorilor săi, oamenilor de rând.
Prin acestea se evidenţia calităţile unui bun suveran
(generozitatea şi caritatea). Prin trimiterea
însemnelor puterii la anul nou marilor dregători,
sub unui obiect vestimentar, am putea afirma că
veşmântul devine astfel un instrument politic,
căpătând în acelaşi timp şi o valoare simbolică.
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Darurile, prin individualizarea lor în funcţie
de persoană şi de context, accentuează
însemnătatea vestimentaţiei în Evul Mediu şi
multiple funcţii/utilităţi ale acesteia (funcţie de
protecţie, de mascare, monedă de schimb, de
comunicare).
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