CAHLE DIN VREMEA LUI ŞTEFAN CEL MARE
CU REPREZENTARI DE CAVALERI MEDIEVALI
DESCOPERITE LA -CURTEA DOMNEASCA DIN VASLUI
RICA POPESCU

Ln urma săipături1or arheo1og�oe inltJooprtns.e La Oua,ţille Domneşti
VasLui rn camp.m�iiil1e dim. Wiii 1 976-1 977, priJnltne .alJte martJeriale deooebit
de impor1lanrte pentnu �rucaidrarea în epoca Ştefan oel Mame, remarcăm
c.ah1ele cu reprezentări de caVIaLeri meldiie\'lali; iJn m.:ri: muLte variante.
Din rot ego ri.a SIIJS-amintHă se disting în mod speci,al două tipuri de
cahle şi plăci di00altirve
01r
iJnedirte şi ali'liUme :
- Cah1Le şi ,ptlăioi demm!tirve au celtte de
di:ere, prezentill'1d două v.atni1anrt:Je.

cavaleri

ou flamu:ri

şi ban

- Cahlie ş i plăci deooratJi:ve ·r1eptrezerutîn.d

un alai domnesc.
Prima cahlă (fig. 1 /1) de formă dreptunghiulară (21/29 cm) are ca
personaj central un cavaler în armură (fig. l/2), cu capul în profil,
purtînd pe cap 'llin coif aJliutngit, tenmintalt ou o CTUJOe. OaVICllemlll, ţim.Îind
frîul ou :m'îna dreaptă, ia r stîiTllga sprijiJnlind-10 pe �ld, poartă o căma<i ă
de zaJle, peste care .are plart:Joşa ou llin CIOilrer 1a gît. Pe p!Jatoşă, cetntml,
este o cruce cu bnarţe egaLe (•ci'IUIOe greaJcă), platOOşa are ţepi care cOOit'itntuă
pînă la talie unde se o'OOervă rm bnu (hrnmruieră), de untde apoti :pome-.;c
pulpanele (taseite) peste .all'mfU.l'la de coapsă oare ooort:ilntu:ă pînă 1.a î:n,..
doitum gemtunchitulllli . PkiiOrul se spri!j ină in scară, piUI'Itînrl îtncălţăminte
cu vîrful asouţit, fiind fo:arie cl.air redatt pinltenJUl ou dtu'I"i.ţă ou clin.ci
ţepi lungi.

EchipamentUil oava11e!1lllltui înrfărţişat pe cahlă face pa�rt.e din oaroegoria
V•eştmintelor de război tuşoone folosilte IŞi de boierimea m.OJLdavene.ască
obligată a veni La cturlte în cătrnăiŞ:i � zadte ,Şi ai'lllJUli"i, îtn,tJocmad oa şi
c>a;\nalerii feuda li din occiderutul Europei, co:nidJulc md oe:tele Lor de răz
boinici, ,oore alcăttui•au şi foll"ţa lor rn!illiJtalră . De altfel, Îln xil1ogtna VIIJ.I'Ia din
Chronica Hungarorum d:iln anfllll. 1 488 OS'tiaşii llui Ş1Jef.an ool Mare apar
aooperiţi cu zaJe sau Îlllchişi ÎIIl ou�ase srtirăllmdtJoare şi g,reLel. Alooas.ta
este singure îmbrăloălnill1lt.e răztboitnioă ce l\llritformi:rearză oarecum aspectul
cavalerirnii ţări i compusă d.iJn <liiU'JliUIIii. Illle't illcă, cămaşă, jtamlbiie:ne şi
glugă de ztal.e , pe deasupra ctărulila se punea chi.vam de f.i1er. Lnsuşi
ŞtefCIIIIl cel Mare trebulie să fi 1lluJ)ba.it m 18/I1IT11llră g.rea dte ifrer impotriva
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Ul1Jg11.1T'Ul, de weme ce cronica JruJi Ion Neculce ni-J. înfăţişează
cal'UJI. prăbuşit sub E!il in toilul băJtă'liei , UIOOÎ!n d apoi .pe caLul sootierul.ui
Purice, nQIJ'IW.i ou ajllll1lorul aces1ru.ila făOUJt moviJ.ă ·la picioamele dcxmruu lui
său. Căci astfel n-®1" fi putut sări in şa, de .greurtJartea Îimbrăcăanintei
metali:ce. Os1laişii liui Ştefan cel Mare apar .imbrtăiooţi in zaLe saJU cu pLăci
ori s olzi de oţel, şi ou chi:vere metal.iJoe pe cap .fără n\CIIml , aJVÎind diverse
forme. Aceste cămăşi de mle sînt oumpălrate .Ln 1:impul liui Ştefan ced
M.are de la BrctşOIV şi S:i!bilu. unde este tdmis 1a 7 iulile 1 502 oameni.
c11edi..nd.10ş i 0lllm era spătaru.l Trolbu.şa:ruu2• De altfel , Wn.tre1 1508-1 509
un coir! de tlaiblă de oţel şi o cămaşă de zade, oom andarte pell'lJtiriu voi.evo
dul ţă,rii preţuoiJalu. 30 de aspri şi ciniăooa pnă la 20 de kg.3•
Exi.sten� cert.eilo1r de caJVaJleri ou fLamuri e>te doVJediltă artirt de do
oum ente.l•e i.nttene
n dirn prima jruunărtlart:e a sec. �al. XV-J.ea cîrt şi de ilzvoacele
ex terne , fiilnd menţiOI!llate astfel de cete sau steagruri cru prilejul acte[.or
de pres1ta!re a jrumămmtruiliui de vasalilbate faţă de regili PoJOIIliei� .
In oeea ce pri1veşt.e S/tleagul ·donmesc din MoilldoiVIa în 'Vlffime1C11 ln.llil
Ştefam. .ce!l Mare raf1ăm di n cronica moldo....germa!lă
l , că eil. se deosebea
de celelalte sltea:gurd atle armatei moJdovetne . Astlfel ·Îlrl c'roilli.ică se men
ţionează că l.Ja 8 nJOilembrie 1 4 73 Ştefan voiewd IŞi-a aşemt "10iaiSite 1uii
in tabălră şi s.teaguU. sălu, ilin Muntenia., la 'Miilcov, pe pall1lea Luli., au 48
de steagwri ·şi <llll pornit 1 2 ce te. . . " spre a se lupta ou oaslbeia lllli Radu
oe:l. Frumoss. Deci in amară de s:teaguil doarun.esc exffi'taru şi ailite slteaguri,
pe cete de luptători şi autorul anonim alcronicii, fjind probabil un
oştean. face dilferenrţiere irutre steagJUil dOJllllneSc oob aar1e se gnupa!U
eetele ou steagurile lor şi steagua'iile oeteloll", niUIITl.lite panyretn, batndere,
bandiere sau banderii. Aceste denumiri aveau sensul de a desemna
o 'l..l1I1Ji tate '!"ăzboin:i;că care luptă SIU!b o singn.m-ă itnsignă. Ln. o.ocidetn:t rpur
tăto.rul de :filam11..1r1 ă trebui.Ja să atbă rOell. puţim. 20 de oounetni SIUb comanda
Sia.
In ,pliamJull. ati doi�ea se vede fliamuna de cavaleri (fig. 1 /4) de fo:rmă
trh.1!!1ghi�uiliară, avind ca omamerut două anu1ci cu bmţ;ele eg�le şi o ro
zetă �nrtre eLe. Flllamuna es'1le prinsă de o lanre lungă, cu vîdru.;l �cuţ it ,
sprijini.rtă de cîrlign.ill. Clllfurtasie .
In acela!Şi pJlaJ!l S€ICilllr1.dalr apare al dioliJLea eilettnJeln;t h�ailidic, un
alt steag de trupe şi anume o bandieră (fig. 1j5) de formă pătrată
prilnsă pe un suporrt ]JUtng ternninlalt ou o cruce in virrif. Bainldiera este
o.nn.ametntJaJtă ou patru stele in şase roze. 1n oocident o as.tlfel de baTI
der.oilă ena purtată de ceil cane rav:ea cel .puţim. 50 de oame111i sub co
maJild:a sa.
Tot in planul secundar apare un alt călăreţ (fig. 1 /3) îmbrăcat cu
o plaJtoşă, avind pe pile.Jjt iLa mii,jdoc o jCruoe, 1alr pe cap Uli1 coji cu
vi:rful ascuţit de tipul codlfumi.ll.o;r ooaildentaJle de la sf.i!rşitul seoolruiliu.i al
XV-lea, fării narz.all , ;aşa cum este repl'IOidus in xi.LograJVIllil'la din Cronica
Hungaf10II'Ium ditn 1 488 a Lui Thrurocz. Ln mina d:r!eaptă :poaă1l:ă fLamura
tJriunghiJuiLwră de caJVIaJle.r, omn.artă ·CIU o crrure,, şi pri111să de 'l.1iil supor;t d�rept
telii111 iii1Jat şi wcesta rffil o cl1l.l!Oe, ICllviln!d in pa!I"tea de jos in ,apnopiwe;a
miinii o mn.dieil..ă , ca o .oon.tra.gretJJtate. In mina sliiDgă ţ:iJn.e l\.l!!1 buzdrugan
fatetat (fig. 1 /6), de formă rombică cu o coadă scurtă din fier, de tip
lui Hroiot
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tr.aJn.silvănoon intrebuinJţlat 11111ai aWes m ]rupta călJare, oa�Sie�Ină�nălbolr celor
purtate de oşterui.i mollidJovenli di,n, sec. aii. XV-ilea T€!Pl'leZiellltlaJtle pe fere
cătura de angilnlt a rnclei Sf. l<Jialn rel Nou de 1a Sitroetava. tln laJC.'elaSită

epocă de dese războiaie armamentuJl ftolosit de oştirea româJnă se poate
e01111f.unoo au ,oe�l folosiit î111 occident. Buzldn.llg1atnede ifoO.OISiibe Îin. iliujprta că
Lane SÎ!nt făcute în to.tJailrt"Jalt
l
e din fier, a'VÎm!d oatpUil făault Îlil i ntreg,ime
uu feţe arcl..IÂitie şi lrUJngli saJU s.'tlrialte. Un. buzduga!Il laSemălnă:tt ou cel
de pe c.ahlia în discuţie apare pe pia.tm :tomibadă a lJu:i AJlJbu CLuce:nul
de la mÎlnrăslt:ilrea Vliell"'OŞ-i.
O taJltă amm ă i8/Lbă catre apare ;pe l(l(ooastă oahllă esille o sa!biie (fig.
1 p) au JKuma aurfbă, ro garda .clireajptă. A!slt!flell de IClm1e SIÎll1t/ de151e011i

pomenite în documentele vremii şi considerate ca importate de către
VJoievooii Mol.doJVei. AsrtiDel, în privilegillll dJalt negrustociilior diJn LioiV la
3 ilulie 1460 de Ştefoo .cel Maa-e se menţiOIIlleiaZă "sălbii[e .ungureşJti şi
pa!lo.ş.e"';. Penrt:nu ÎJnCt<l(dria:rea acesltjei sălbii de pe oahlLa :în disauţie in
tipologia acestor arme trebuie să menţionăm că acesta apare cu vîrful
uşor lăţitt . Acest tilp apaaie
in săbiilor de oaNiaiLeriie oare cuu garda deschi
să, hlllna lăţittă lia vîrn, 'llide
ilJ
prittneşbe 1.liil l1ill. doilea tăiş pe convexiune.
Aceste săbii de cavalerie alU gaa'ida deschisă şi talll foSt pull"';iate de călă
r·etii ammart:ei creşrt;me în dimrm 51pre VlaJrtllJC4 proounn şi ooa SIC'Ul(pt:ată pe
s.ancof�uil .lrui Iootau de Htumedoalro elin Oatedmlla de il.ra A!lJba Iulia'.
Aeeste săbii tetnafU adiuLse di.n T·ramsliJlNiall1Jia saJU Po11Kmli:a şi siÎnt IIliUiiileroase
cazurile cînd sînt date privilegii comerciale pentru a se
fixa vama
pentru ele. Alexandru cel Bun dă un astfel de privilegiu fixînd vama
pentru săbiile ungureşti şi paloşe8 • Spre sfîrşitul secolului al XV-lea
.spada cu lama lată uşor ascuţită la vîrf şi două tăişuri va fi înlocuită
au . sabia ou garda cu bnaţe in fQli'mă de Li1tetra S, mînerul aiJJualgi t şi oap
in formă de pară9•
•

UIIl alt eLementt de .pe cahlra Î!n ddsatl!ţie eslte eailllli. oavallel1Uilluă , bine
p1upocţtontalt, fi.ilrud. I'letdiaJt au :piciolnull drept ,ridi1cat oa. în mers de pamdă.
Oaipul ane păr lrualg, ila!r oood!a ,fii este împLeti·tă piÎU1ă Ila jrurm'iltlaJbe de
lliilJde a1p0i cade liberă. Pe crtU!pa cailru.Jlui esrt:te o reţea diln baJre si mple ,
Lar Şallla folosită tall1e oblinc îlll<ltll încovoilaJt in partea diln farţă. Pieptarul
aal-ului este bogalt împodobit CIU l["()Q;ete, :iar pe C'l1lllpă aJI'le ammiUII"ă. I�
partea diiil jos a aahlei se observă o g:ntl1Pdl'1e de anlimahe .dle d'ive;rse
dimetnsiluni, dilntre oare a:niiil1JallJuil. cel m�e ,posedă pe spaite ammură ase
mănăltoare ou ooa a oailJulJui . Estte iallteresanlt de metnJţiOIIl alt .faptul că în
occident se obişnuia ca la vîn.ătoaooa de m:ilSitire ţi CIÎim!ii să poollibe ar
10
u [ C'all"e � pe aahlă este aetl purtat pe
muri • Totrulşi ·a.rmamer1ru

cimpul de JJuptă n1cildeaum

penitnu o pregărti1re de vJnătJolaJne.

Apar şi doi şoimi, din care cel dăm faţa .cavalerulruî are aripile
desJăcrute, aaput1. oomeţ ri.dilaart:, QIPirindu-se dlin zbor pe o mmurn� cel
de al doiJ.ea de proporţii reduse ou ta:riJpile strÎII1.6e se aiflă pe o mmură
în spatele alaiului cavalerului. ln senestra se observă un pom cu şase
Cl'1etil•gi. ln vîor:tiuil. .pomuiliui este o cruoe. ln fell'Uil aJCeSibai, purtlem considera
că şi pe aoelaSită ,Ciah,lă este Îln!făţi:şat "!POIIllliU vieţii", motiiV de origină
pernarnă, (păttlruns in all"tJa bimntilniă şi de aid Î!n l.Jumoo oneştiiilă baLaanjcă
şi dl.IIIlăn00111ă . Lîngă pom este .rediartJă o SJtlela în şase coil.ţruri. llll parltea
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Curţile Domneşti. - Cahlă cu cete de cavaleri cu flamuri şi
Fig. 1 . Vaslui
bandJ.ere : 1, Reconstituirea întregului omame�nt ; 2, Cavaler în &rnUII'ă (detaliu) ;
3, Cavaler cu flarnu:ră şi buzdugan (de1iailiiu ) ; 4, Fl:arrnură de cavaler (detaliu' ;
5. Bandieră (deta.Hu) ; 6, Bu2ldlug·an

Fi-g.

(die1laliu) ;

7, Salllile (detaLiu)

1. Vaslui - Les Cours Princieres. Carreaux de poeles avec oortege des

chevalier et ban<iieres ; 1, reconstituon dle J'ornement ; 2, cQevl�er avec annure

(deta.il) ; 3, chevalier avec oriflmnme et massue (detail) ; 4, oriflamme de chevalier
(detail) ; 5, bandD.ere (detalil ) ; 6, rnassue (detali.l) ; 7, epee (detail).
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de joo a cahloei es1te îmlfă�işalt run al dOillea pom de ptrqp()ll"'ţii rn.ad m1c1
ou opt cJ:IBillgiUţe. In dextna, :în ,partoo de Slill3 a oahl.ei se l8lffi.ă o Sl1:ela şi
o 1umă {cmiul nJOU), OJI'tll/airuat
iJlleJl
in ilnrtelrlior cu o stea. lntregull moti v
ornaJITlJelnltall -=-1 aJoestei cah'Le estle îiilJC!aldinart ·imrtlr-run chenlalr dJreq)trulnghillll ar
reprezetrutirud 'un liUjer s11Il11Plfu Slthlielalt, deldmirt:Wnd ma1ngill1ea oaJhleli...
1n varilamrta a dOIUa a aJOeStrud �p de oahilă oiOO.erwăm oodareta unui
soare ou OIJ)t rarze, diSI}lUS dleialslufpna :tiliamull"ei aaMalletlilillJu :pe oare o
pOOJrtă peti'SIOITljlal lllll .prilrucipa.l.
După aame'.Le 1pe care le poantă, CUJm Slint burougaruull de lru.iPtă şi
sabila, baJrudrlJe;rede oare se a00111diaiu şi .se purtaiu nlllmali pe cimpull eLe Luptă,
putem oonsidetna C'ă motiiV'Ul ornamerutlad. ICld. �tor Claihle r�zillltă un
a'l.ali de caVJaderi, pr;egărtllinldiu-se de l!uptă. lZ'VIOareLe scnise 111e o.:feTă eJe
mente oare să raoredilteze ideea a!V'ansartlă. To1ruişi estte perutru prima d ată
drud O&�ii mo�diO'verui g1ata de a porni la bătilliie , sint îlnrfărţi;şaţi pe oe
t'amiCia deaoii'IatLvă medieiV!allă din Mo!Ldo•wh PiiCitlulr'a mumllă dli111 băsericile
lui Şrt:.efanJ cel Mare 111e înlfăJţişearză in. chi p :neaHSit oetaşi îmbrăoaţi în
z>a:Le şi ,P'llll11:JÎinid ooăifllllli de oole .maO: dli!Vertie ,tiipUJri, .ascuţite Slal\.1 rotunde,
fără nooaJ. Alrmum oehă a păltrum; î111 OŞ!tiooa motldovelnească, încă din
v.remea lllld Alexa111idru oei B111!1. avî111Jd Îll1 vedere f<�q>1rull că ei a permis
adăJpostiirea hlllsi,ţiilloll" Îll1 OnatŞtele ddn Moilldo!VIa1 1• ln�i Ştlefa111 ool Mare
va aşeza tunurile sale pe care grele de luptă, legate între ele
cu l<mţu.ri după modewl oştirii hitu;ite1�. Organliizall'lea anrniCllbed motLdovene
ou steaglllill" , ooiilldluse de hort:.rrogi şi căpii1lalnd este pomea1li.ltlă şi de Grigore
Ureche, atUJruci cî1!11d vollibeşte de OIŞibilrea �ud Şltef'a�n. aed; Man� '3• &tfe1
de eălpitJan.i Sla:u hotmog.i uneori er.a!U chemaţi spre "re.roe1Jare" sau "călu
tame " . Aşa oum se aroesltă d!Oicn.ume111il:Jar perutru wemea. llll'i MÎIIlc'ea, cel
Bătrîn în Ţara Fălgătnaşu:lrui şi OUJm am .putea pne'8ll�Jlie
lln că se îil1ltîmplă
şi în MoJidOVIa, IUII1die e·vendmenrtruJ. rtes!Pectiv �tă ooniCl� p1alsltică
în scena înfă:ţi.şată pe oahl1eie de lia VaSI.Illi , proY'eni111d de la Ou.rrtea
Domnească în Vll.leillOO lruli Ştefan oe[ Mrure.
Cea de a doUJa cahilă (lflilg. 21/ 1) din. care se păstrea2lă tred Sife.r1mri
este La fel, bogat 011'1Ilenlt:Jar
lal111
tă şi p;nezi111rt"Jă eLe�.te dieooehd1 de impor
tante atît penltru til(lOLogTha ammeLotr cit şi penltlru Slemnliflioaţia SIC€!Ilei ca
artra,I"e. Subliniem că şi acetaStă oaih1lă repre.zrimltă clieoooaartă
and
U111 1Ul11 ioat.
Pe,monajlllll pnimdpal masoulli:n (fig. 2/2), IUll1 caVJa!Ler, C101111e
11P t in.zăuat,
po,an-tă pe cap ooroona oavad:e["ilOT ou sltealg, fiOii'IITllaJtă dli.nltr-IUITl simglllB.· cerc
împodobit , peste ca/T'e are W1 ooi[ ascuţit, ornJame,rutat rt:elrmmat Cill un
bumb ou o Sltea. ArmUII'Ia are gll"umăjer, aJdd.că oudTia">ă f01nmată dim piep
tar şi Sl}lăltlari, care are vîrlllliri l1W1gi şi asowţite. Cuiii'Iasa are cîmligluJ de
lance pe partea dreaptă a pitep1rului de eaTe se sprtijilnă o fLamură de
eaval,er (fiig . 2j3) fixată pe o llanre foo'lite arouţiltă, prevăzJLut oo o r:on
deolă mai î111groşart!ă, aâ:lată lilrugă ITliÎII1.er pell1ltlml a ooa:lirz.a o oOIIlmg
lt
:reutate.
Flamurn are oa insemne diOUiă onulC'i �părţict:e prinrtJr-o stea ou cln.ci
coJ ţuri.. OUJiiT'asa este tetrtrnilruată CIU un brtîlu ."brocon.ieră" 14•
Un alt personaj masculin aflat în dextra este pedestru (fig. 2/4)
şi pare a Sltlr'ă·j ui drlumull pe oare-J. .paroutrgre căllă.reţrull . Co«'puul , bPaţele
şi poziţia picioarelor pedesrtma�uiliui Sllle
lg rează ideea că el se glăseşte în
marş. Pedestraşui are un alt tilp de îmbrăcămilnlte decit peii'S0111Jaljllll prin-
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cirpa !. Aartea de SIUS din umeri in tailiile, pare să fie ma!i îngroşată şi se-a
mană ou descrierea făroultă t1a milj1Locu!J. seoolru.lrui al XVI-lea hainelor de
1n, cuSIUite ou iţe dese şi 1umplll.llbe ou bumbac ÎIIl paa1tetaJ umarilllor pînă
la coate şi pe o�re Slalbila llllU le purt1ea. .pătbrn.mde15• Acest veşmîlll.rt âmrtJid.:nlrt
in o cci cl.enlt este la oniJgdlnă imibrălc.ait IÎil1l1li"e cămaşa de in şi oea de mle.
DooUillliJrea sa este de "gjpon" .putînd fi i:miblălnit, vlăltru!ilt SCIIU �iJt cu
călţi de cÎIIlp
le ă, oăpătili1d in aoesrt 'IJJ1tian caz denll.l!llli!I1ea.
l
de "gambioon".
Uneori esrt:e 01.16Utt in părtlr.albe, rombwi saJU dungti, oa sallrtlea.etle . .Aicest veş
mdnrt: se pUli'1ta ÎIIl MoldOVla în sec. aJ. XVI-dea şi a fust ,dJesttmis de Ve
rancsb după oum ru:nmează\ " . . .dar în. :L01e de plaltlOişă îmb:năoa dfuecare,
haina de in, 1.llll1jJllutJe CtU bumbaic, in groslime de 3-4 cregebe. maJi ales
in partea de La umeri şi pÎină la ooate, p;re<rum se poate Vledela pe ţesă
turiLe cele v.echi şi ou cusătură de iţe dese, tot in disrbaruţă de run deget
şi jllrlnătarte . " m. La brilu ·poao:1tă br.aconJiJema, dfl.ljpă C'IB!'Ie Uli'1llletaZă. aml11fliDa
dJe coapse -care este ghilnrtruirt:.ă şi tle:nmliinartă La pall'lbela �· jos eu dioruă
vil"fwi aoouţilte. In pilcioore are incă!l1Jănn1n!le
l au vîdlllri aoouţirtle de tip
polonez. Ae oap a:ne un .ooilf silmplnJ.. î.n mlî'Illa :di:neaptă are o hahebardă
(fig. 2/5) oare are o se oUJre ou tă'illl.Ş drept (sp:ne d.eo.seb1:ne de haiLeba:ndele
ou tăiJuş;uJ ou.rb) şi un ciruig lllllng şi aS�CU�ţit şi i'l11Cil!in1alt
J
pen1mu a agăţa
şi drohori advrerr-swrul. La l ooull. de împreunare ou :IlllÎirua are o apălrăflloare
i.n fo rmă dneaptă.
O wl tă a:nmă oopre:rerui:Jartlă. pe cahJLă este o bcmdă. SlaJU balrdină. (fig.
2 '6), ewre face p<m1le din g.Iil.lpa topoal'lelol· de !ruptă ou atrme Zldrobli.toare
prin t<He't'e. Ea at'e fierul mJai allruJng1irt; la pantlea. Slllpe
l riloatră, i.alr tăiuşul
rotunj.it, ca Ia haJI1da lăruoeriilor datn .ammaJta lJuli I� de Hunedoare.
In ace,La�i pLan, aJăWri de pemooojrull prtnc1pa.l apare un personaj
femind:n, ou o 0011001nă pe cacp. lmbrăoămintea es<te dJe lt.ip ooaidental,
avînd o oenrt:Iură srub bust, de •unJde wpoi pomle6/C fadidturile rochiei,. Co
rowna de pe O<l!p :rure dollllă vilrfuri, a!JtJa1igjtte La extremităţile urulâ rere
înălţat. Semnlifilcartirv este faptul că ,pe această cahLă se dbservă ou cla
rittate a:t·murn ou �epi lrungi peil1lt:ru CCilP a oalrul1ui. HlarnoaJşamentruJ. este
format dintr-o şa cu oblincul in faţă pusă peste apărătorile mon
tate pe cunelele care se întoollaire formilild o reţea de pătrate, ru1ru.ite,
care să continuă peste crupa calului. Personajele umane mai sus descri
se sint încadrate de păsări, dintre care remarcăm in senestra nn vultur
biOOfaJ, ou ariipile desfăJaurte. Aoeasltă pasăre :ne.prezinrt:.ă .puroerea supremă,
fiind un mot!iJv omament.:d de rtlrlad!ilţie bi21antilnă 1 7, .ate511laJt inJCă dlin se
c o lu l al XIV -lea in Ţara Românească şi intilnit pentru prima dată pe
oeTamlca decoraltiivă din Mo,ldON'a din sreco!JUJ. ai XV-lea la Vaslui şi
Sueearva 18•
.

.

Mai a!p<llr şi al<te păsări, um VIUiltur cu a;nipile desfăoute şi in pa:ntea
de mij loc a cahlei in senestra, cu picioarele foarte lungi, terminate cu
ghe<ane ascruţiJtre purtind in di.oc un :iool rortJUtnld, oaJre reprezinltă UJn
elemenlt he:naldk de pe SJbema c01l"V1i.neşti!Lor.
Un alt element important pe care-I găsim redat pe această cahlă este
flamura de cavaler (fig . 2/3) reprezentată la aceeaşi înălţime cu bandieră.
Fl amura esrte părtra,tă şi a.t.,e franjuri pe .tnei laltur·i , fiim.d onruamentată cu
pătrate in nehef, redin.d după toalte probabi�11tăţi[e cren.ele de oota1te.
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Fig. 2. Vaslui - Curţile Domneşt i : 1, Cahlă cu a l ai domnesc ; 2, Cavaler în armură
cu fla m ură de cavaler (detaliu) ; 3, Bandieră (detaliu) ; 4, Pedestru cu halebardă
(detaliu) ; 5, Ha lcbardă (detaliu) ; 6, Bardă (detal iu).

F i g.

2.

\'aslui

-

Les

Cours

Princieres :

1,

car1reaux

de

poeles

avec

cortege

pnc1er ; 2, chevalier en armure et avec orifl amme de chevalier (detail) ; 3, ban
�•ierc (d-tail' ; 4, pedestre avec hallebarde (detail) ; 5, hallebarde (detai l) ; 6, heche
.
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De asemenea, in m'ijiLooul. aahlei, � OOloc cloulă personaJe prin
Ciipale, swb .ba!nrlietră şi S'UJb �llamu:ra de caJVlaJler se alflă doi pomi CIU oren gi
bogate şi rădălcil11li, slirnlboHJzinld druipă rtloate prolbabillli:tă{ilie "porrllUll vieţii".
Ln această cahlă aprur d'Oillâ peii"SjSOlla e ÎIIlcof10111,1<1tie care parcurg un
drum străjiUiilt de �i pedeştri ÎIIlÎlamlialţ . Pel"SSIOljlaa iUll lTllClOOtl!li!n purtător
de flamură mkă

IUill caJVa le r importanJt dfun ierarhi•a tfeudad.ă. Personaj ul
feminiiil, o doamnă SlafU donmirţlă dJwpă COti"IOOina pe oare o .poa'l'1t:ă pe cap
este con.d'llSă spre un 1oc aiile
l\lm
CIU 1lat fastrull şi grija ouwnită. A vînd.
în ve.dere �i prezenţa ViUJlltrulr!Ulllli bioelfad ca ş.i pasărea CIU ÎIIletlll11 în ci oc

,

diln stema C'OirVtÎIIleşti ltxr, purtem presiUipllJI1e că SIOelllla respect·ivă
ne înfăţişează ÎIIl chip readiist o persoană de mng îrualt oo.ntdlusă spre un
Loc a!I11Uife
fi .
Ce:Le dOflllă oah:Le dJe care ne-.aan OOUip<llt, Îlllled ite, siÎIIllt UpSiilte de ana
logii, dw-, pot fi datate în licii marii ÎIIl seooilruil. aJ XV-.lea şi asta doa r
prin înoodmrea anmaarn
re JtruJL'lli ÎIIl a.oeas1lă etpoiCă.
Cawlerii îruz.ălll.alţi , care � pe cele două cahle repneziiilltă ca!V'a
leria ţăllii . In aruul 1422 aavaLeria moldovenească s-a aooperi<t de g lorie
sub :mdurile cei!Jăţii Mart1erniburg " ...OO!vă!lfuld asupra CII1UIC'Laiţilor... îi iau
prizoniel"i, şi pe oedJiadţi îi pun pe rugă. . . şi apoli s�au inltolffi în tlabă ra
oastei regale, Î.ll!viDgărtlOIIi phllni de prăzii. . . " 19• Şi la Glri.inwaW aJU parti
c'!i:pat caJVailie ri i mo1doverui oo tooJte că ditn g��:aVJull"'ile de epocă lilpseşte
fLamum Moldovei pusă in vinf de su.tilţă . OronliJaai'IU.l. Joo Dln.Igioo z po
mooeşte de oştenii mo1c:Loverrui bălt:îndu-se la Buda în ÎIIltreceni de tumiJ.
alături de f,Loarea cav.a1erimii etUoopeiile . Aoa+pell'li ţi CIU z.ale SlaU cu ou i�rase
străludrt;oor�e şi gme�e. OSit�i i �ui Ştefran ool MICill1e în 1 467 la BIC!iia s-au
dif;tiln� în l'lliptă . De bUlilă seraană că o bună parrt:e a aresrtmi al1Il1J31lle
l nt
cu care era Îlll.ZieSbrotă ClaJVlCil1eria mo.lidioVJEmi€1aSdă a luli Ş.tetfam cel Mare
pmv·enea din ateiLiereJe �Jo1r făJum,rî. şi "săbli!eri" de la Suceava.
CahlleJ.e deSOOO!per;te
rti
La Vasdturi. � o SIÎiruaţie de fapt, un ruepu
vă7Jlllt de meştelffil!l oi!Jar proibalhid ÎIIl p1ri1Il11Llll ooid în vesJtlita băJtă.Lie de
rue lilpsdrbă

.

·

la PoduJ lnaJtt.

CahiJeJe au fost dieoooperi.te ÎIIlir un
...

OOII11iPlex

îil'lJCh�. o gmotapă de

mari dimellllS ÎI\J.IIli din oare s-au SICI06 nflLITl!enoo.se mCbtetr1i.aJ.e diln sec . XV
XVI, dalbaJrea fiind asiguTialtă de dieoooperirea UIIlei monJ€1de ung11.1reş.ti de

al'gănt de La Vladislav aJ

II -JJea.
l1Il încheiere, putem .aifiÎirlma că cahileile descopooilte Ja Vasilluli , datînd
din sec. al XV�lea ÎIIlges
ltii'Ie
c talbJouil Vlieţii fi€IUJCiale din MdLdioiVa, făcînd
dovada strîAAe-1oc !liegătrumi CIU cilvililzlaţi a eumpeta�nlă ocddentbadă.
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CARREAUX DES P0:8LES DE L':8POQUE D'ETIENNE
LE GRAND AVEC REPR:8SENTATIONS DES CHEVALIERS
MEDI:8V AUX D:8COUVERTES A LA COUR PRINCIE:R
DE VASLUI
Resume

A l'occCJ.Yion des fouiles archeologique effectues en 1 9761 9 7 7, sur la place ,nommee ·"Les Cours iPrincieres" ont ete
mis au jour une grande quantite du ceramique ornementalle.
Pour la premiere fois ont ete decouverts plusieurs types
des OOfl"reaux des poeles, qui reproduisent les scenes cheva
leresques.
L'importance .de ces carreaux des poeles est que nous
avons l'occasion du voire represente pour la premiere fois
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l'armament utilise 'pair Z'armee de Za MoZdavie a.ux xve
siecle.
Sur la bas d'analogies ifaitent avec les armes qui e
xistent dans notre musees, ont peut concZusioner que Z'arme
ment de ces carreaux des poeles est aussi comme Z'arme 
ment transylvain et polonaise. Ceuci montre Zes tres serres
Uens commerciales avec les centres du cette zone et bien sure,
que maitre potier a eu Z'occasion de voir Zes alZies de grands
vioevod, Etienne Ze Grande, dans Za lutte de Vaslui.
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