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VIAŢA COTIDIANĂ LA CURTEA
PRINCIPELUI PETRU CERCEL (1583-1585)
MARIA-VENERA RĂDULESCU*
Cronicile timpului, documentele de arhivă, mărturiile călătorilor străini care au
fost primiţi şi onoraţi la palatele domneşti, vestigiile scoase la lumină prin cercetarea
arheologică, împreună, pun în lumină momente din cotidianul Curţilor voievodale
româneşti. Multiplele informaţii ce le deţinem astăzi evidenţiază opulenţa şi fastul de
la Curtea lui Petru Cercel (1583-1585).
Copilăria petrecută ca ostatec la Poartă,
garant al credinţei tatălui său, Pătraşcu cel Bun
(1554-1557), faţă de puterea suzerană, este urmată
pentru acest principe de o tinereţe la fel de vitregă,
fiind transferat, după moartea tatălui său, în insula
Rhodos, Caramania, Cipru sau la Damasc1. Reuşind
să scape din captivitate, îşi va începe peregrinările pe
la marile Curţi europene încercând să obţină suport
politic în dobândirea tronului Ţării Româneşti. Îl
aflăm în Polonia, la Curtea regelui Sigismund II
August, la Viena, la Curtea împăratului Maximilian
de Habsburg2, la Vatican, la papa Grigore XIII sau la
Paris, la Curtea regelui Henric III3.
Respectul
şi
încrederea
suveranilor
europeni, protecţia Sfântului Scaun, trebuiau
câştigate printr-o prezenţă deosebită. Veşmintele,
bijuteriile, suita care îl însoţea adesea, toate acestea
Fig. 1. Petru Cercel, frescă,
completau ţinuta sa regală, cuvintele meşteşugite,
Mănăstirea Căluiu, jud. Olt.
manierele elegante, spiritul elevat, educaţia aleasă.
Petru Cercel (Fig. 1) va fi înscăunat ca domn în primele zile ale lunii
septembrie din anul 1583, după insistente intervenţii la Poartă ale regalităţii franceze.
Alaiul care îl aducea în ţară era impresionant: „în frunte păşeau vreo cinci sute de
*

Bucureşti.
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. III, Bucureşti, 1880, doc. IV, p. 439-442 (Dare
de seamă detaliată despre cele zise şi petrecute în sânul Colegiului din Veneţia cu ocazia primirii lui Petru
Cercel, 8 martie, 1581).
2
Ibidem.
3
Politica Casei de Valois în răsăritul continentului analizată de Cristian Luca, Petru Cercel, un domn umanist
în Ţara Românească, Bucureşti, 2000.
1
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pedestraşi români toţi îmbrăcaţi la fel, parte halebardieri şi parte archebuzieri cu
steagurile lor şi cu tobe, veneau apoi trei sute de turci foarte bine <echipaţi> călare, cu
armament uşor, cu steagurile lor, cu tobe, trâmbe şi alte instrumente obişnuite la turci,
care făceau un mare vuiet, după aceea stindardul Sultanului, şi apoi cincizeci de călăreţi
constând din escorta şi camerierii domnului. Urmau apoi marele cancelar (logofăt n.n.)
al ţării şi marele spătar care poartă spada domnului, după care, la o depărtare de 10-12
paşi, urma măria sa călare, înveşmântat regeşte, alături de care era marele scutier al
sultanului, personaj de mare vază şi cinste care trebuia să-l însoţească pe domn în Ţara
Românească pentru a-l pune în stăpânire şi a-l încorona.
După domn, la o oarecare distanţă, erau purtaţi de căpăstru treizeci de cai arabi
şi turceşti de foarte mare preţ, împodobiţi peste tot cu aur şi argint, şi apoi urmam noi
ceilalţi italieni şi francezi împreună cu doi nepoţi ai măriei sale, şi mulţi boieri mari ai
Ţării Româneşti, cu toţii foarte bine rânduiţi la locurile care le fuseseră hotărâte; şi
după aceea veneau // mulţi gentilomi greci şi la urmă vreo 500-600 de călăreţi români
şi greci (...)“ 4.
Principele se va stabili iniţial în Bucureşti, îşi va organiza treburile ţării, va
aşeza dregătoriile5. În aceeaşi vreme începea, probabil, şi reamenajarea ansamblului
voievodal de la Târgovişte, loc unde, la începutul anului 1584, se va muta Curtea
Domnească6.
Cronica ţării, scrisă un secol mai târziu, aminteşte în termeni lacunari această
domnie: „Pătru vodă Cercel sin Pătraşco-vodă au venit de la Poartă, intrând în
Bucureşti august 29 deni, leatul 7092. Şi au făcut biserica ce iaste în cetatea
Târgoviştei. Şi au pus birul Curţii foarte mare şi gorştină de oi“ 7.
Palatul domnesc de la Târgovişte. Vasta activitate edilitară pe care Petru
Cercel o întreprinde la Târgovişte înscrie noul palat (Fig. 2) zidit lângă latura de Sud a
vechiului edificiu domnesc, biserica mare domnească (Fig. 3), zidurile de incintă,
impozantul turn de intrare, prevăzut cu corpuri de gardă, apeductele, esplanada
înfrumuseţată cu havuzuri, toate acestea fiind consemnate pe larg de călătorii străini şi
puse în lumină de cercetarea arheologică8.

4

Franco Sivori, Memoriale delle cose occorse a me Franco Sivori del Signor Benedetto dopo della mia
partenza di Genova l' anno 1581 per andar in Vallachia , în Călători străini despre Ţările Române (în
continuare CSTR), III, Bucureşti, 1971, p. 7.
5
Primul document emis de Petru Cercel, la Bucureşti, poartă data de 5 septembrie 1583 (7091), DIR., veacul
XVI, B, vol. V, doc. 139, p. 132-133.
6
Primul document emis în cancelaria de la Târgovişte poartă data de 5 februarie 1584 (7092), DIR, veacul
XVI, B, vol. V, doc. 157, p. 148-149.
7
Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. Const. Grecescu şi Dan Simonescu,
1960, p. 53.
8
N. Constantinescu, Contribuţii arheologice asupra Curţii Domneşti din Târgovişte (secolele XIV-XVII), în
SCIV, XV,1964, 2, p. 229-230; N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, Târgovişte.
Reşedinţa voievodală, 1400-1700. Cercetări arheologice (1961-1986), 2009, p. 41, 64-69. Primele săpături
arheologice, nepublicate, au fost efectuate între anii 1934-1938, sub conducerea lui Virgiliu Drăghiceanu. El
delimitează palatul şi biserica ridicate de Petru Cercel de celelalte construcţii din reşedinţa voievodală de la
Târgovişte, Cf. op. cit., p. 88-89, p. 157-158 (scrisorile lui V. Drăghiceanu către Muzeul din Târgovişte august, decembrie 1954); V. Drăghiceanu, Despre Mănăstirea Câmpulungului. Un document inedit: Jurnalul
săpăturilor făcute de Comisiunea Monumentelor Istorice în 1924, în BOR, LXXXII, 1964, 3-4, p. 284-335,
cu schiţa sumară a planului Curţii Domneşti din Târgovişte.
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Fig. 2. Târgovişte, Curtea Domnească: Palatul lui Petru Cercel.

Fig. 3 Târgovişte, Curtea Domnească: Palatul şi biserica lui Petru Cercel.
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Memorialistul domnului, genovezul Franco Sivori, ne-a lăsat însemnări de o
mare importanţă documentară: „Palatul principelui, clădit de strămoşii săi, este de
proporţii mari şi de o arhitectură îngrijită; a fost de îndată mărit de către înălţimea sa
care i-a adăugat camere frumoase şi mândre. A pus să se facă cu mare osteneală şi
cheltuială, pe esplanadă, o fântână, aducând apa de la un izvor depărtat de oraş cu nu
mai puţin de patru mile, trecând-o pe sub pământ prin nişte jgheaburi groase din lemn
de brad; principele a pus în acelaşi timp să se înalţe o biserică frumoasă alături de palat,
astfel că pe un pod acoperit, înălţimea sa putea intra în biserică din camerele sale, fără
să fie văzut (...). A pus să se facă apoi cuşti nespus de mari şi frumoase pentru a ţine
sălbăticiuni şi mândre grădini italieneşti, care erau aşezate chiar lângă palatul său. Şi a
făcut totul cu atâta grabă, că părea o minune. În mai puţin de şase luni totul era dus la
desăvârşire, lucrând mai bine de 1.000 de oameni neîncetat“ 9.
Jacques Bongars, călătorind
prin Ţara Românească doar la câteva
luni după mazilirea principelui valah,
nota cu o sinceră admiraţie faţă de
construcţiile înfăptuite de acesta:
„Dar Petru voievodul în cele 20 de
luni cât a domnit, a făcut la
Târgovişte, unde îşi avea Curtea, un
palat mic, dar frumos şi impunător
pentru cât poate ţara şi alături a
clădit biserica sa, a adus trei izvoare
de la o depărtare de două leghe, a
pus să se toarne tunuri“10.
Alimentarea cu apă a Curţii
Domneşti din această vreme a putut
fi
observată
de
cercetările
arheologice efectuate în anul 1976.
Conducte din lemn de pin, îmbinate
cu cercuri late de fier şi aşezate pe
un pat de prundiş, mărginit de
două şiruri din piatră de râu, captau
apa de la un izvor şi o transportau la
palat11 (Fig. 4).
Dorinţa de înnoire şi de
înfrumuseţare a reşedinţei era
legitimă pentru omul de cultură,
cunoscător
al
pretenţioaselor
reşedinţe regale sau nobiliare din Fig. 4. Târgovişte, Curtea Domnească, locul
apeductului din vremea lui Petru Cercel.
centrul şi vestul continentului,
construcţii ce-i încântase privirea şi (după N. Constantinescu & all, op. cit., fig. 32)
9
10
11

Franco Sivori, op. cit, loc. cit., p. 12.
Jasques Bongars, în CSTR, III, p. 162.
N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, op. cit., p. 128, fig. 32.
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sufletul în timpul peregrinărilor sale.
Palatul construit de Petru Cercel era o clădire de plan dreptunghiular, lungă de
32,50 m pe direcţia N-S şi lată de 15,50 m, pe direcţia E-V. El se compunea din
pivniţe, parter şi un etaj. Pivniţele, amplasate în axul clădirii, înscriu o formă pătrată, cu
latura de 12 m. Patru spaţii egale, acoperite cu bolţi în leagăn, erau dispuse în jurul unui
pilon masiv, în cruce. Intrarea în pivniţă, aflată pe latura de vest, se făcea printr-un
gârlici boltit, lung de 25 m (Fig. 5).

Fig. 5. Târgovişte, Palatul lui Petru Cercel, plan pivniţe.
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Parterul cuprindea zece încăperi. Simetric, de o parte şi de alta a unui zid
longitudinal axial se aflau câte trei camere, aproximativ egale ca suprafaţă, alte trei
încăperi, mai mici, se găseau la extremitatea nordică iar o încăpere mult mai mare,
dispusă transversal, ocupa extremitatea sudică a palatului. Pe latura de est se adăugau
două corpuri - anexe sanitare, prevăzute cu canale de scurgere (Fig. 6). Etajul urmărea
planul parterului. De la încăperea sudică a etajului pornea o galerie pe stâlpi de zid ce
ducea până la uşa aflată în peretele de N al bisericii, în zona cafasului. Această
rezolvare arhitecturală permitea deplasarea facilă a domnului, din palat la biserică,
pentru a asista la sfintele slujbe. Două turnuleţe dotate cu câte o ferestruică în ax
înfrumuseţau faţada de vest a palatului şi tot pe această latură era amplasată, probabil,
scara ce ducea la etaj12. Găsim aici influenţa atât a arhitecturii caselor regale din Franţa,
printre care includem şi castelul medieval de la Luvru, cunoscut de Petru Cercel, cât şi
cea a palatului Papilor din Avignon13.

Fig. 6. Târgovişte, Palatul lui Petru Cercel, plan parter.
12

N. Constantinescu, Cr. Moisescu, Curtea domnească din Târgovişte, Bucureşti, 1965, p. 30 - 31; Cr.
Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 1979, p. 47-52; N. Constantinescu, C.
Ionescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, op. cit., p. 64 -66.
13
Ibidem, p. 53, nota 54, p. 65, notele 99, 100.
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Preţiozitatea palatului lui Petru Cercel este dovedită de tehnica şi materialele
de construcţie. Faţada zidului era acoperită cu o tencuială subţire, peste care era
aplicată zugrăveala cu roşu ce imita procedeul aşezării cărămizilor în jurul unor
panouri de tencuială14. Cu ocazia cercetărilor arheologice, în molozul provenit de la
biserica domnească şi din palatul lui Petru Cercel s-au descoperit „numeroase ţigle de
acoperiş, de formă pentagonală, cu capătul ascuţit smălţuit în verde, albastru, portocaliu
sau galben. Aceasta probează că edificiile din secolul al XVI-lea erau acoperite cu
asemenea ţigle“ 15.
Palatul, dotat cu camere frumoase şi mândre, se bucura de confort şi de o
amenajare pretenţioasă a interioarelor, după gustul rafinat al principelui. Piesele din
materiale perisabile precum mobila sau ţesăturile s-au distrus de-a lungul timpului,
obiectele din metal preţios au fost înstrăinate, pierzându-se în locuri neştiute16; au putut
fi recuperate, prin cercetările arheologice, doar câteva fragmente ceramice.
Ne putem imagina, însă, cele patru luxoase cuverturi, coperta da letto di
Broccato17, sau una pezza intiera di raso et una di Damasco18, ţesături scumpe ce
acopereau patul şi decorau pereţii sau ferestrele dormitorului. Una dintre spaţioasele
camere ale palatului, loc de adunare a Sfatului domnesc şi salon oficial pentru primirea
oaspeţilor, trebuie să fi fost dotată cu o panoplie pe care străluceau arme împodobite cu
incrustaţii de metale şi pietre preţioase şi coiful de argint aurit19. În alte încăperi se
lăfăiau cărţi cu coperţi de argint aurit20 şi tot aici se afla, desigur, masa la care
principele alcătuia stihuri sau întreţinea corespondenţa diplomatică, folosind ca
instrumente de scris pene de egretă, înfrumuseţate21. Alături, păstra cu mare grijă
sigiliul său de aur în valoare de 260 de ducaţi22. Patru orologii23, aduse de principe din
călătorii, înregistrau scurgerea timpului care, din păcate, avea să se oprească prea
curând pentru el.
Palatul cuprindea, la etaj, printre alte încăperi, dormitorul principelui şi
antecamera alteţei sale24. Tot aici se afla pridvorul menţionat de Sivori25. La parter
trebuie să se fi aflat sala Sfatului domnesc, cancelaria, cămările tainice 26.
14

N. Constantinescu, Cr. Moisescu, op. cit., p. 31.
N. Constantinescu, Contribuţii ..., p. 237.
Nevoit să fugă din ţară, Petru Cercel încarcă în cufere odoare şi giuvaeruri, argintărie, veşminte scumpe,
bani. Toate comorile au fost jefuite de soldaţi, în Transilvania. Vezi: Sivori, op. cit., loc. cit., p. 45 ş. c. l.;
Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, vol. IV, partea a 2-a, Bucureşti, 1884, doc. LVII, p.
127-128 (Inventario delle robbe del Vaivoda di Valachia fuggito date dal Vaivoda di Transilvania al Gran
Signor).
17
Ibidem, p. 128.
18
Ibidem.
19
Ibidem, „un elmo d' argento dorato“ .
20
Ibidem, „un libro guarnito d'argento dorati, et gioiellate; 5 simitare con lifodri d'argento dorati et
gioiellate“.
21
Ibidem, „ 2 mazzi di penne d'Arghirone gioiellate“ .
22
Ibidem; „un sigillo d'oro pesa ducati 260“ ; vezi şi Al Ciorănescu, Nou despre Petru Cercel, în „Revista
Istorică“, XXI, 7-9, 1935, doc. XXV, p. 31 (Scrisoarea credenţială a lui Petru Cercel către Germigny, <1584>
: „ Bianca soto scrita della nostra propria mano et siggilata del nostro siggillo secreto“).
23
Hurmuzaki, op. cit., p. 128.
24
Sivori, op. cit., loc. cit., p. 33.
25
Ibidem, p. 35.
26
Ibidem, p. 34.
15
16
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Aspectul instalaţiilor de încălzit din pretenţiosul palat princiar îl putem
creiona, ipotetic, prin cahlele descoperite în zona edificiului. Lângă o astfel de
instalaţie de foc, din antecameră, se încălzea Sivori în tulburea dimineaţă de dinaintea
mazilirii domnului27. Cercetările arheologice au scos la lumină piese smălţuite
policrom (verde închis, albastru cobalt, brun, alb-gălbui, galben, alb-verzui), de o
preţiozitate deosebită. Temele iconografice, create ad hoc pentru sobele acestui palat,
sunt întâlnite doar în perioada domniei lui Petru Cercel. Menţionăm cahlele-placă de
formă pătrată (latura: circa 23 cm), cu chenar perimetral din nervuri succesive ce
coboară spre mijlocul circular concav, ornat cu un medalion în relief. Medalionul redă
bustul unui bărbat matur, văzut din profil, spre dreapta, purtând pe cap un coif cu
cozoroc şi apărătoare de ceafă28 (Fig. 7).

Fig. 7. Cahlă, sf. sec. XVI, Curtea Domnească din Târgovişte.
27

Ibidem, p. 33.
Un exemplar, din colecţia B. Slătineanu, se află la Muzeul Municipal din Curtea de Argeş (nr. inv. 11264),
iar altul se păstrează în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României (nr. inv. C 111). Vezi: Slătineanu,
Ceramica feudală românească şi originile ei, 1958, fig. 127. Autorul datează cahla în sec. al XVII-lea, din
lipsa informaţiilor arheologice. În zona palatului lui Petru Cercel a mai fost descoperită o piesă, fragmentară,
cu acelaşi decor al medalionului, dar cu o rezolvare diferită a chenarului. Fragmentul ceramic se păstrează în
colecţia arh. Cornel Ionescu din Târgovişte, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru permisiunea de a-l
studia.
28
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La alte teracote medalionul este decorat cu bustul unui tânăr imberb (copil),
văzut din profil, spre stânga. Pe cap poartă un coif iar în jurul gâtului un guler plisat
gen collerette29 (Fig. 8). Dispunerea cahlelor în algoritmul sobei ţinea cont de
orientarea profilelor personajelor.

Fig. 8. Cahlă, sf. sec. XVI, Curtea Domnească din Târgovişte.
Meşterul cahlelor valahe a fost, evident, inspirat de instalaţiile de încălzit ale
epocii, de elementele tributare renaşterii. Câteva teracote datând de la mijlocul
secolului al XVI-lea, păstrate astăzi la Viena, la Osterreichisches Museum für
angewandte Kunst, sunt decorate în medalion cu portrete de împăraţi romani. Una
dintre aceste piese prezintă portretul împăratului Claudius30. Chipul împăratului este
29
Cahle păstrate în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României (nr. inv. C. 578, C 114). Mulţumim
conducerii acestei instituţii pentru permisiunea de a le studia. Vezi: Maria Venera Rădulescu, Cahlele
medievale din Ţara Românească, secolele XIV-XVII. Teză de doctorat, 2002, vol. I, p. 138-140, vol. II, fig.
49; N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, op. cit., p. 134, fig. 86 b.
30
R. Franz, Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung von Mittelalter bis zum
Ausgang des Klassizismus, Graz-Austria, 1969, fig. 182. Cahla a făcut parte dintr-o sobă de la Nürnberg sau
poate de la Salzburg.
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redat din profil, spre dreapta, purtând mustăţi şi barbă; capul este acoperit de un coif cu
cozoroc şi apărătoare de ceafă, asemănător cu personajul redat pe teracotele de la
Târgovişte.
Motivul decorativ se întâlneşte, în variante, la cahlele meşterilor transilvăneni.
Un exemplar a fost descoperit la Aiud31, un altul la Cluj32 şi un al treilea la Braşov33.
Teracota de la Aiud este micasată, cea de la Braşov este nesmălţuită iar cea de la Cluj
este acoperită cu un smalţ galben, de proastă calitate. Smalţul policrom folosit la
cahlele târgoviştene (verde, brun, alb), precum şi cele două variante ale motivului
decorativ din medalion, le evidenţiază ca fiind o comandă specială, realizată pentru o
reşedinţă pretenţioasă.
Piesele cu acest decor erau amplasate, foarte probabil, în partea superioară a
sobei. Restul pereţilor puteau fi placaţi cu teracote din aceeaşi tipologie a formei, dar
cu medalionul decorat cu o floare cu douăsprezece petale. Astfel de piese, smălţuite în
verde sau galben, au fost descoperite în cercetările mai vechi sau mai noi de la Curtea
Domnească din Târgovişte34. Coronamentul sobelor din palatul lui Petru Cercel putea fi
compus din cahle decupate în formă de fleuroni, smălţuite în galben sau verde35.
Motivul decorativ este preluat tot de la sobele din centrul continentului. O frumoasă
instalaţie de încălzit datând din anul 1570, cu un coronament din fleuroni, se păstrează
astăzi la Viena, în Palatul Mariei Tereza36.
O altă temă iconografică preferată pentru sobele palatului princiar târgoviştean
este cea a oştenilor ecveştri. Cercetările arheologice au scos la lumină numeroase
fragmente de cahle cu acest decor, acoperite cu smalţ policrom (verde, galben, brun,
alb-gălbui)37.
Ansamblul Curţii Domneşti capătă în timpul lui Petru Cercel un nou aspect,
atât prin arhitectură cât şi prin amenajarea armonioasă a spaţiului adiacent în care se
înscrie şi esplanada cu fântâni. În zona de sud, acolo unde se afla „curtea de jos“, au
fost înlăturate vechile amenajări auxiliare, spaţiul căpătând alte funcţii. În spatele
Curţii, pe terenurile din lunca râului Ialomiţa, s-au amenajat grădinile domneşti şi o
grădină zoologică38.
La Curte slujeau nenumăraţi servitori. Cheltuielile pentru întreţinerea acestora
şi a gărzii personale îl costau pe domn 250 000 de „scuti“ anual39.
Magnificenţa Curţii era strâns legată de dorinţa principelui de afirmare a
autorităţii, a prestigiului. Tema reprezentării era prioritară.

31
D. Marcu-Istrate, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700, Ed. Accent, 2004,
Catalog, p. 176,
Aiud - 3/4, pl. 3/4.
32
Ibidem, Catalog, p. 193, Cluj - II/1, pl. 25/ B:1.
33
Szocs Fülöp Käroly, Karla Roşca, Mărturii ale civilizaţiei transilvănene. Colecţia de cahle a Muzeului
„Astra“, Sibiu, 2006. p. 80, Catalog, nr. 14, p. 216.
34
N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, op. cit., fig. 87.
35
Ibidem, fig. 85.
36
R. Franz, op. cit. , fig. 260.
37
Fragmentele ceramice, provenind din cercetarea arheologică efectuată de V. Drăghiceanu, se păstrează în
colecţia MNAR. Vezi: N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, op. cit., p. 135, fig. 88.
38
N. Constantinescu, Cr. Moisescu, Curtea domnească din Târgovişte, 1965, p. 26, 29, 30, 33-34.
39
Sivori, op. cit., loc. cit., p. 15.
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Ceremonialul de Curte. Încoronarea lui Petru Cercel la Curtea din Bucureşti
se desfăşoară cu mare fast. Principele se suie pe tronul său, aşezat probabil pe o
platformă, decorat deasupra cu un baldachin. Domnului i se pune pe cap, de către
scutierul sultanului, un calpac de brocart de aur, lucrat cu nestemate întocmai ca o
coroană. După încoronare, „veniră unul după altul prelaţii şi boierii cei mai de seamă,
cu toţi ceilalţi nobili ce se găseau la curte, pentru a se închina înălţimii sale în semn de
ascultare“40. Ceilalţi nobili vor continua acest gest de supunere pe parcursul
următoarelor 15 sau 20 de zile41.
Judecata domnească. Pricinile ţării erau judecate zilnic de domn, cu mare
atenţie şi spirit de dreptate. El dădea ascultare tuturor, în cea mai bună rânduială.
Încă de la înscăunare, în palatul domnesc din Bucureşti, Petru Cercel ţinea
divan „în fiece zi în mod obişnuit până la amiază şi adeseori şi după aceea, ascultând cu
bunătate şi pe săraci întocmai ca pe bogaţi, însă iubeşte şi ocroteşte mult sărăcimea, şi
nu îngăduie să i se facă vreo împovărare sau orice fel de împilare“42. Sfetnicul
domnului, genovezul Sivori, relata că nu exista altă lege decât voinţa principelui, iar
acesta „se călăuzeşte după vechiul obicei al ţării, din care îşi ia îndeobşte exemplele de
urmat, cât şi după sfatul celor 12 boieri de frunte care iau parte împreună cu înălţimea
sa la judecată. Boierii nu au drept de vot, ci îşi spun doar părerea şi principele hotărăşte
după buna lui socotinţă şi este ascultat şi cinstit de popor ca un dumnezeu şi tot ceea ce
face este privit ca bine făcut (...). Şi când principele stă la judecată, cei ce îi vorbesc, fie
mari fie mici, stau în genunchi; tot aşa în multe alte împrejurări, acesta fiind obiceiul în
acea ţară“43.
Armata şi garda personală. Domnul acordase o mare importanţă organizării
şi înzestrării oştirii, menită a apăra hotarele patriei. La Curtea domnească din
Târgovişte se înfiinţase un atelier de fabricat tunuri; un fragment dintr-o ţeavă, aflat
astăzi în Muzeul Militar Central, este ornat cu stema ţării44.
Reşedinţa voievodală de la Târgovişte era apărată de 1000 oşteni, dintre care
300 de lăncieri şi 700 de archebuzieri45. Garda personală a domnului era condusă de
căpitanul cretan Andrea Demonogianni. În faţa palatului se afla piazza, loc unde se
adunau oştile cu ocazia desfăşurării unor ceremonii, şi tot aici era amplasată artileria46.
Este cunoscut episodul care a avut loc în primăvara anului 1585, în momentul
răspândirii zvonului despre mazilirea domnului. Garda, formată din greci, sârbi şi
transilvăneni, este adunată în piaţa palatului unde Petru Cercel ţine o mică cuvântare
după care, în semn de credinţă, soldaţii vin să jure pe Evanghelie47. La luna aprilie a
acelui an, fiind silit să fugă în Transilvania şi neputând lua cu el artileria din piaţa
palatului, domnul porunceşte să li se spargă afetele tunurilor şi să se ardă toate
40

Ibidem, p. 9.
Ibidem.
Francesco Vincenti, în CSTR, III, p. 73.
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Sivori, op. cit., loc. cit., p. 18-19.
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Radu Gioglovan, Împrejurările descoperirii fragmentului de tun provenit din turnătoria lui Petru Cercel,
în „Revista muzeelor“, II, 1965, 2, p. 160.
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Sivori, op. cit,, loc. cit., p. 15.
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Ibidem, p. 40-41.
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muniţiile, pentru ca acestea să nu rămână în mâna turcilor48. Petru Cercel trece munţii
însoţit de vreo opt sute de pedestraşi şi cinci sute de călăreţi49.
Daruri princiare. Faţă de supuşii săi domnul arăta multă generozitate.
Franco Sivori, primise din partea domnului „două haine foarte bogate din
brocart, doi cai cu harnaşamentele de argint, un iatagan turcesc cu teaca lucrată cu
plăci de aur, care sunt semne ce se folosesc pentru a arăta cea mai mare favoare în
acea ţară (...)“50.
Cu frumoase daruri era răsplătit şi ambasadorul Franţei la Poartă, Jacques de
Germigny, cel care îl sprijinise în obţinerea tronului51.
La Curtea sa din Bucureşti, la 1 decembrie 1583, „excelenţa sa (Petru Cercel
n. n.) stând la masă cu vreo 12 din marii săi boieri (boierii din divan n. n.), toţi au fost
dăruiţi, ba cu o haină de ţesătură de fir căptuşită cu samur, ba cu o haină de brocard
căptuşită şi ea cu samur, ba cu una de ţesătură de fir fără samur, şi altora le-a dat câte
o haină de damasc „cramesin“ şi de felurite alte culori, sau de postav fin, potrivit cu
rangul persoanelor, astfel încât aceste daruri puteau costa cam două mii de ducaţi“52.
Această masă pe care voievodul o organizează în ziua de 1 decembrie presupunem că
era parastasul de patruzeci de zile de la moartea fratelui său care rămăsese în calitate de
garant la Poartă. Pătraşcu, de altfel o fire bolnăvicioasă, îşi găsise sfârşitul la 24
octombrie 1583, fiind înhumat la Biserica Patriarhiei cu onoruri princiare. La
înmormântare participase patriarhul ecumenic şi patriarhii din Alexandria şi Antiohia53.
Domnul valah îşi respecta cu sfinţenie tradiţiile strămoşeşti ale credinţei ortodoxe,
săvârşind cum se cuvine pomenirea unui membru din familie.
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun sau de Paşti, Petru Cercel dăruia „veşminte
tuturor curtenilor, dregătorilor, slujbaşilor şi oştenilor, care se ridică la 1500 de inşi,
fiecăruia după treapta sa, unora ţesături de mătase, altora stofe de lână“54, iar tuturor
cerşetorilor din oraş veşminte şi mâncare55.
În toamna anului 1584, Petru Cercel, prin solia sa trimisă la Alba Iulia56,
oferea principelui Sigismund Báthory un prea frumos cal arab, vânăt rotat, în valoare
de 1000 de scuzi57, iar cancelarului Wolfgang Kovacsóczy58 un pumnal cu lamă de
Damasc şi teacă de aur împodobită cu rubine şi cu peruzele mărunte, în valoare de vreo
1000 de scuzi59. Franco Sivori, trimis sol la principele transilvan, se întorsese cu veşti
bune pentru domnul valah şi era recompensat cu daruri valoroase, anume un cal arab
48
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frumos, bine echipat, o haină de brocart de aur ţesut cu mătase roşie, de o minunată
lucrătură, o haină de mătase roşie căptuşită cu samur şi una de damasc violet (...)60.
În primăvara anului 1585, Francisc Kendy, sol al principelui transilvan, era
primit cu mare cinste la Curtea din Târgovişte şi încărcat cu daruri de foarte mare preţ
61
. De altfel, acesta îi adusese lui Petru Cercel vestea mult aşteptată şi anume acordul
regelui polon Ştefan Báthory la căsătoria sa cu Griselda, sora lui Sigismund Báthory.
Mazilirea lui Petru Cercel nu a făcut însă posibil mariajul proiectat.
Urmărind să-şi menţină bune relaţii internaţionale şi dorind să-şi exprime
recunoştinţa şi îndatorarea faţă de Casa de Valois, Petru Cercel plănuia trimiterea, la
începutul anului 1585, a unei solii în Franţa. Erau pregătite daruri scumpe pentru regele
Franţei, Henric al III-lea, pentru soţia sa, regina Luiza de Lorena, pentru regina mamă,
Caterina de Medicis, pentru ducele de Never şi pentru alţi câţiva principi şi nobili. Sunt
menţionate blănuri de samur de mare preţ, cai arabi din cei mai frumoşi, cu
harnaşamente de aur, cai de caretă, săbii frumoase, iatagane turceşti cu teaca lucrată în
plăci de aur. Cu totul deosebite erau darurile pentru rege, o sabie şi un pumnal care
aveau tecile bătute cu mulţime de rubine şi diamante legate în aur, preţuind zece mii de
ducaţi ungureşti, făcute anume la Constantinopol în acest scop62. Evenimentele din
primăvara acelui an au împiedicat trimiterea soliei.
Divertismente de palat. Banchetele, întrecerile ostăşeşti63, probabil
asemănătoare turnirurilor, partidele de vânătoare, erau folosite de principe pentru a-şi
delecta fie musafirii veniţi de pe meleaguri străine, fie boierii apropiaţi.
La Curtea sa din Bucureşti, în ziua de 6 decembrie 1583, de „Sfântul Nicolae“,
Petru Cercel, stând la masă cu vreo patruzeci de boieri, închină pahare de vin, cu urări
în sănătatea sultanului Murad III, a maiestăţii sale prea creştine, regele Franţei, Henric
III, a ambasadorului Franţei la Constantinopol, Jacques de Germigny64. Cu acea ocazie
domnul face şi nenumărate daruri supuşilor săi, care îl adorau, „căci se vede clar că ei
îl admiră şi îl privesc ca pe un zeu venit pe pământ (...)“65.
La banchete era multă mâncare, cu bucate tradiţionale alese şi bine gătite,
băutură, multă muzică şi probabil dansuri populare. Principele „obişnuia să mănânce
totdeauna feluri gătite italieneşte şi ţinea în acest scop servitori italieni şi francezi
foarte iscusiţi“66.
Curtea domnească, de la Bucureşti şi mai apoi de la Târgovişte, trăia din plin
influenţa civilizaţiei occidentale. În preajma principelui se aflau italieni, francezi şi
raguzani, oameni de cultură, artişti sau negustori, tineri eleganţi şi manieraţi. Îi amintim
pe Franco Finori (Sivori), sfetnic şi memorialist al domniei, pe poetul Francesco
Pugiella, secretarul domnului67, pe Francesco Vincenti68, pe negustorii Tommaso şi
60
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Giacomo Alberti, pe Berthier din Lyon, acesta devenind mai târziu agent al regelui
Franţei la Constantinopol, în locul lui Germigny, apoi pe Mellier de la Costance, pe
François Ponthus de la Planche, „nobil de mare virtute“69, pe Dominique Perot.
Bănuim că pentru aceşti nobili, iubitori de cultură, principele poet, remarcat la Veneţia
de Senatul Serenisimei Republici pentru versurile armonioase compuse în limba
peninsulei, trebuie să fi organizat la palat serate dedicate înălţării spiritului, ocazii la
care erau auzite alocuţiuni despre literatură şi artă. De asemenea, îl vedem pe principe,
însoţit de suita sa, plimbându-se în grădinile italieneşti de lângă palat, privind cursul
liniştit al Ialomiţei sau amuzându-se în preajma menajeriei pentru animale sălbatice.
Între divertismentele Curţii intrau şi partidele de vânătoare la care participa un
număr însemnat de boieri. Bogatul fond cinegetic al pădurilor valahe, format din iepuri,
cerbi, căprioare, mistreţi, vulpi, lupi şi urşi, potârnichi, fazani, gâşte şi raţe sălbatice,
turturele, prepeliţe, sturzi, l-au încântat pe genovezul Sivori. Acesta povesteşte că a
participat la o mare vânătoare a principelui, ocazie cu care s-au prins „vreo 270 iepuri,
zece-doisprezece lupi şi 60 de vulpi, înconjurându-se pentru acest scop cu gard o
pădure cu un ocoliş de 2 sau 3 mile“70. Vânători prea frumoase au fost organizate şi la
începutul anului 1585, cu ocazia trecerii prin ţară a lui Francisc Kendy, amintit mai
sus71.
Organizarea întrecerilor ostăşeşti era un bun prilej pentru tinerii valahi, voinici
şi zdraveni72, de a-şi pune în evidenţă abilităţile militare.
Principele se plimba adesea într-o elegantă coccio, acoperită cu ţesătură roşustacojiu, trasă de cai împodobiţi cu pretenţioase piese de harnaşament. Pentru călărie,
caii purtau şei ungureşti sau turceşti, ornate cu argint şi erau acoperiţi de câte un valtrap
brodat cu perle, una dintre aceste nestemate de mărimea oului de porumbel73.
Atmosfera de la Curtea domnească avea însă şi latura ei tulbure. Adversităţile
dintre partizanii lui Mihnea Turcitul şi boierii fideli lui Petru Cercel, tendinţa
ascendentă a fiscalităţii, motivată de multele datorii ale domnului şi de obligaţiile
financiare către Poartă, puteau crea, în orice moment, o instabilitate politică, de care
voievodul era conştient.
Veşmintele domneşti şi boiereşti. Bogăţia şi splendoarea costumelor (Fig. 9)
precum şi preţiozitatea bijuteriilor purtate de domn sunt menţionate în câteva
documente ale timpului. Înveşmântat regeşte, Petru Cercel venea în ţară, împreună cu
un mare alai, pentru a se sui pe tronul Valahiei74. Din garderoba sa ne sunt cunoscute
doar câteva piese, atât cât îşi luase în grabă, fugind în Transilvania, în primăvara anului
1585: 14 mantii din brocart şi catifea (14 mentine di brocato et velluto), căptuşite cu
atlaz, având nasturi de aur şi perle75, 16 dolmane de atlaz, brocart et tabino, deasemeni
cu nasturi împodobiţi cu perle şi aur76, 6 haine scurte (zupponi), de brocart şi atlaz77, 6
69
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mantale îmblănite cu zibelină şi blană de cerb (6 cappuzzi fodrati di Sibillini et lovi
cervieri)78, 6 perechi de ciorapi (calze), din care două de mătase şi altele din postav,
scufia voievodală pe care i-o dăduse sultanul la încoronare, un coif de argint aurit79.
Dintre bijuterii sunt menţionate 2 cingători garnite d'oro con rubini et smeraldi, o mare
perlă pe care o purta la ureche, după moda de la Curtea Franţei, o pafta de aur în
valoare de 35 de ducaţi80. Ca semne distinctive ale autorităţii sale sunt amintite 6 Mazze
d'argento gioiellate 81.
Cu multă strălucire se
îmbrăcau şi boierii. Materiale
scumpe precum stofe de lână,
mătăsuri şi brocarturi erau aduse în
ţară de negustorii raguzani, greci,
evrei şi turci82. Îi vedem pe aceşti
boieri, de statură falnică, cu bărbi
lungi, perindându-se la Curtea din
Târgovişte, îmbrăcaţi frumos şi
impunător, cu haina lungă întocmai
ca a polonilor, ungurilor şi
turcilor, totuşi mai aleasă, purtând
pe cap pălării „alla schiavona“, la
fel ca polonii şi ungurii83.
Pagina de strălucire şi
reforme adusă în Ţara Românească
de spiritul umanist a lui Petru
Cercel va apune curând, în
primăvara anului 1585, odată cu
mazilirea, fuga din ţară şi apoi cei
doi ani de prizonierat la Mediaş,
Chioar şi Hust. După evadare,
încercările de a-şi recăpăta tronul
au fost zadarnice. Încarcerat la
Edikule, transferat la Rhodos,
Fig. 9. Caftan, sec. XVI.
principele renascentist îşi va
încheia mult prea tumultoasa viaţă în martie 159084, trupul său rostogolindu-se în
adâncul Bosforului.

77

Ibidem.
Ibidem.
79
Ibidem.
80
Ibidem.
81
Ibidem.
82
Sivori, op. cit., loc. cit., p. 17. Pentru amplul comerţ extern al ţării din această perioadă vezi: Şt. Pascu,
Petru Cercel şi Ţara Românească la sfârşitul sec. XVI, Cluj-Sibiu, 1944, p. 180; Lia Lehr, Comerţul Ţării
Româneşti şi Moldovei în sec. XVI-XVII, în SMIM, IV, 1960, p. 233, 272-273.
83
Sivori, op. cit., loc. cit., p. 17.
84
Al. Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele din Simancas, Bucureşti,
1940, doc. CCII, p. 96.
78

www.cimec.ro

MARIA-VENERA RĂDULESCU

108

THE EVERYDAY LIFE AT THE ROYAL
COURT OF PETRU CERCEL (1583-1585)
Abstract
This paper presents various aspects that highlight the grandeur found at the
Royal Court during the reign of King Petru Cercel (1583-585).
The archaeological investigations and the historical documents reveal the
interest and the extensive building pursuits of this Prince: The Royal Church, The
Royal Palace, the surrounding walls, The Gate Tower with guard posts, the aqueducts,
the esplanade decorated with fountains, the Italian gardens and the Zoo.
The Court ceremonies and the trials performed with justice by the Prince
himself show his authority as the ruler. Entertainments such as banquets, sportive
contests between soldiers and hunting trips were intended to bring color and high
spirits to the everyday life at the Royal Court.
The luxurious clothing and gold jewelry with precious stones worn by Petru
Cercel, the rich ornamented carriages used for short trips, the prince generosity when
offering expensive gifts, emphasize the reign of a Renaissance prince who brought to
the everyday life at the Royal Court the same glow and luxury that were characteristic
to the other European Royal Courts of that time.
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