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ARACTERUL BĂTĂLIEI DIN 1330 îNTRE BASARAB I ŞI CAROL
IH BERT: ŢĂRANI NEÎNARMAŢI SAU CAVALERI DE TIP APUSEAN?
CONSTANTIN REZACHEVICI°
În noiembrie anul acesta, 2005 se împlinesc 675 de ani de la un eveniment de
româneşti, asupra căruia merită întotdeauna să stăruim, marea bătălie
dltllrc oştile regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, şi cele ale marelui voievod al
I III Româneşti, Basarab I. Bătălia din 1330 care a durat în chip cu totul neobişnuit
I' lllru epoca respectivă, patru zile încheiate, de vineri 9 până luni 12 noiembrie
1111 h1siv, a preocupat pe cercetătorii ei, ca şi în general pe cei ai epocii, îndeosebi, ba
jllll m spune exclusiv, sub două aspecte: cel al însemnătăţii pe diferite planuri şi mai cu
1
111111 cel al localizării sale . Acestea dacă lăsăm în chip firesc la o parte fanteziile, ca
ft 11u spun altfel, ale unor autori, militari de formaţie, care propun în reconstituirea
11 I li ·i o foarte modernă „organizare pentru luptă" a oştii lui Basarab, împărţind-o în
11111 111 grupări, cărora le stabilesc chiar misiuni de luptă, de parcă ar fi fost o oaste a lui
~ 11 olcon, în sfârşit, după cunoştinţele lor . .. ! Asupra ambelor aspecte, dar mai cu
111 asupra localizării ei ca singura, până acum, ipotezA documentată, mi-am expus
111111 viu grai şi în scris părerea cu alte prilejuri 2, astfel că nu mai revin acum . Ceea ce
11n pr ocupă în expunerea de faţă este încercarea de reconstituire a timpului de bătălie ,
I 11lvclul militar al veacului XIV, completând şi încadrând, aşadar, ştirile izvoarelor
ii 111 • lupta din noiembrie 1330 cu cele ştiute despre bătăliile dintre armate europene
1111 prima jumătate a secolului amintit şi chiar din perioade ulterioare. În chip ciudat, o
li I de comparaţie nu a fost fticută până acum, dacă exceptăm încercarea nu tocmai
I 1h I a lui N. Iorga de apropiere cu lupta ţăranilor elveţieni de la Sempach3, sau

nmll al istoriei

ht•lil 111ul de Istorie „Nicolae Iorga", Bucureşti .
1•11 llo rafia privitoare la aceste aspecte la Constantin Rezachevici, Localizarea blitiiliel dintre Basarab I şi
t •111/ Uobert (1330) : în banatul de Severin (I-II), în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D.
1111poh>", Iaşi, XXI, 1984, p. 73-87; XXII, 1985, p. 391-407.
/~1./ 111, idem, Riizboiul din 1330 în lllmina izvoarelor vremii, în „Studii şi comunicllri", Muzeul Curtea de
1 1f, li, 1987, p. 13-39; idem, Două precizări pe marginea unor recente publicaţii. I. fn legiitură cu
I .t/11oroa bătăliei din 1330 dintre Basarab I şi Carol Robert„ ., în ,,Anuarul Institutului de Istorie şi
11!111l1111ic «A. D. Xenopob>", XXV, 1988, p. 523-525; idem, Patru zile de aprigii irifruntare, în „Magazin
1 luth", XIV, 1980, nr 12, p. 7-10; idem, Lupta lui Basarab I cu Carol Robert în banatul de Severin, în
I 11n1ln istoric", Serie noul!, XXV, 1991, nr. 4, p. 51-54. Comunicllri la Curtea de Argeş despre războiul
1111 1110, la 7 octombrie 1980, 9 noiembrie 1990, 6 octombrie 1995, 13 octombrie 2000. Cf. şi idem,
·~11/f} la criticii a domni/or din Ţara Romdnească şi Moldova. 1324-1881, I, Bucureşti, 200 I, p. 68-69.
I lt111111, Deux Conferences: en Suisse. I. Les lu/Ies pour la liberte menees par Ies paysans aus XIV·e
1, /,1 Sempach suisse et la Posada roumaine .„, Berna, 1930.
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fanteziile amintite ale unor autori militari, înlocuită fiind prin reproducerea, mai mul!
sau mai puţin comentată, a unor pasaje din Cronica pictată sau din diferite documente
regale maghiare, flră degajarea unor aprecieri clare. Ca să nu mai amintim că însăşi
componenţa şi înzestrarea celor două oşti nu a preocupat cu adevărat pe nimeni.
Ori trebuie să arăt din capul locului că faimosul capitol 103, de altfel
neterminat, care încheie Cronica pictată, relatând „Expediţia lui Carol Robert
împotriva lui Basarab Voievod" 4, redactat între 1367 şi 1370, şi foarte probabil
influenţat de observarea luptelor oştilor lui Vlaicu cu cele ale lui Ludovic I, desfăşurate
în 1368 în Ţara Românească 5 , nu numai că are un vădit caracter propagandistic, cum
vom vedea, cu accente de-a dreptul literare, dar observăm că se referă doar la începutul
şi la sfârşitu/ bătăliei. Desfăşurarea reală a ei lipseşte. în plus, nu s-a observat până
acum caracterul contradictoriu al informaţiilor despre acţiunile românilor, istoricii
problemei, influenţaţi f'ără îndoială de cele două cunoscute miniaturi (variante ale
aceleiaşi teme), rămânând până în prezent ataşaţi relatării de început a capitolului
amintit al Cronicii pictate în redarea bătăliei, care arăta că „mulţimea nenumărată a
vlahilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat săgeţi (după traducerea lui
Popa Lisseanu, de fapt «iacu/a», adică suliţe în textul latin, n. a.), asupra oaste1
regelui, care se găsea în.fundul unei căi adând', comparată cu o „corabie strâmti!', de
unde nu putea ieşi din cauza „urcuşului prăfăstios" şi a prisăcilor, ostaşii regelui fiind
prinşi „ca nişte peşti în vârşe ori în mreaji!' .
Dar contradicţiile de abia acum încep. După ce se arată că pieirea oştenilor
maghiari: „a ţinut mult de la ziua a şasea a săptămânii (ţinând seama că după
calendarul catolic medieval, aceasta începea duminica, n. a.) până la ziua a doua u
săptămânii viitoare", chiar în fraza următoare se reia ideea pieirii oştenilor regali,
arătându-se însă că aceasta a avut loc: „din ziua a şasea, în preajma sfântului Martin şi
după aceea în cea următoare", adică doar în cursul primelor două zile ale bătăliei.
Pentru ca în pasajul următor să se arate că Andrei plebanul din Sarus şi călugărul
predicator Petru au fost ucişi cu măciuci de lemn (Popa Lisseanu traduce eronat: „că în
creerul capetelor lor au bătut mişeleşte cuie de lemn") 7, ceea ce arată o agresiune din
apropiere. În sfărşit, în relatarea momentului următor, care este în Cronica pictată cel
final al bătăliei, se arată că trupurile celor căzuţi au rămas ,.pe locul luptei", ai lor
neputându-i ridica „din cauza nlvillirii duşmanilor", adică a românilor care astfel au
8
dus lui Basarab mulţi prizonieri şi o bogată pradă de război . În felul acesta, chiar
Cronica pictată arată că nu a fost vorba doar de o luptă de la distanţă, între oştenii
maghiari din fundul văii şi cei români de pe malurile acesteia, cum lăsa să se înţeleagll
la începutul descrierii luptei, ci a fost şi o năvală a oştenilor lui Basarab în mijlocul
oastei regale din cuprinsul văii, deci lupte corp Ia corp, care i-au dat acesteia din urmă
lovitura decisiv.ii. In ultimă instanţă relev faptul că din textul Cronicii pictate se poate
înţelege la o lectură critică atentă, că în primele două zile ale bătăliei (vineri 9 şi
~ Cronica picta/li de la Viena,

111 G. Popa-Lisseenu, Izvoarele istoriei românilor, XI, Bucureşti, 193 7, p. 1Oli·
112, 233-236. Cronice se eflil ln prezent la Budapesta, de aceea va fi citetil doar Cronica plcJată.
' Cf. Marie Holban, Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevinli şi despre reflectarea campaniei d111
1330 in diplomele regale şi în „Cronica picta/li", ln „Studii", XX, 1967, nr. 1, p. 29-30, 35-39.
6
Cronica picta/li, p. 11 O, 235.
7
Ibidem, p. 111, 235.
"Ibidem, p. 111, 235-236.
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1111 1\1 10 noiembrie 1330), oastea lui Carol Robert a fost oprită într-o vale montană
I 11 1 i; lnată cu arme pentru lupta la distanţă, pentru ca în următoarele două zile
11 11 1111 n lcă 11 şi luni 12) să fie atacată şi învinsă categoric prin lupte corp la corp.
De altfel, ţin să subliniez că documentele regale maghiare de care până acum
1 putin s-a ţinut seama în reconstituirea bătăliei,
1 f' ră exclusiv la ciocniri corp la corp, care

cum am arătat şi cu alte prilejuri9,
au constituit de fapt trăsătura
•t ristică a bătăliei. Ele nici nu amintesc despre o vale circulară cu râpe înalte, în
1 după amintita cronică s-ar fi dat lupta, cu atât mai puţin de ţărani români care ar fi
11 111 • 1t cu bolovani şi săgeţi, ci doar „câmpul de bătaie", reprezentat printr-un loc
10
11 1111 ş i păduros, pădurea fiind aici principalul element natural , fapt confirmat şi de
1!1111 ul la cronica lui Petru de Dusburg, contemporan documentelor regale din primii
111
ni de după bătălie, care menţionează că ţăranii români au înţinat pădurea de pe
m1h I părţi ale drumului 11 , desigur pentru a-l putea bara în dreptul locului ales de
li ~ 11 1b pentru fixarea oştii regale în vederea luptei. Tehnica de luptă era, aşadar, cea a
1mbuscade de proporţii în genul celei folosite şi de Ştefan cel Mare la 1497 î.n
h1pll di n Codrul Cosminului cu regele Ioan Albert al Poloniei 12 • Iar valea mărginită tle
p 1h1r întunecoase, destul de largă pentru a putea permite o luptă corp la corp, întărită
ii
tre ţăranii lui Basarab de ambele părţi în locul ales pentru luptă şi tăiată de
ho l I caţii temporare doar spre capătul mai larg, în direcţia înaintării oştii regale, era
li
ur un defileu montan, căci un document regal din 1331 arată că regele Ungariei şi
13
11
11111!1 de oameni ai săi se afla în timpul luptei ,,sub acelaşi munte" •
Basarab a putut realiza elementul surpriză şi pregăti ambuscada amintită
ii 11 1rece cunoştea fără îndoială drumul de înapoiere al regelui Carol Robert, prin
I• 11 11ul de Severin, căci niciodată în lunga istorie militară medievală a Ţărilor Române
111 1 I oşti ale regilor Ungariei şi Poloniei, sau cele conduse de sultani, nu le-au
li h lut decât pe marile drumuri de legătură cu ţările lor, bine cunoscute la vremea
1 ·ttva.
Iar Carol Robert a intrat în septembrie 1330 în Ţara Românească cu „oastea
11 1 " (exercitus generalis) a regatului său, similară „oastei celei mari" din ţările
111111 n , mai precis cu cea mai mare parte a acesteia, Wlele unităţi, îndeosebi de
111 li' nari, fiind trimise împotriva unor inamici de la hotarele Austriej şi Boemiei,
11 1111u a-i asigura spatele fontului. Mobilizarea „oştii generale" se făcea prin
l'I 1 I maţii" adresate tuturor categoriilor cu obligaţii militare din comitate, laici şi
1 I t.I şti , mai precis, după cum grăieşte W1 astfel de document: „tuturor credincioşilor
1 I prelaţi, prepoziţi, priori şi celelalte feţe bisericeşti,
de asemenea baronilor,
1 11111/(llor, castelanilor, nobililor şi oamenilor cu moşii, precum şi celorlalţi oameni de

I

I

11 l

2.

/1111 11111~ nta Romaniae Hlstorica, D, I, Bucureşti, 1977, p. 47-48, 53-54, 57,
11ll1area bătăliei dintre Basarb I şi Carol Robert (I 330), li, p. 401-402.

/1,„

Cf. şi Constantin Rezachevici,

I 11111 . Lllzărescu, Despre lupta lui Basarab Voevod cu Carol Robert, în „Revista istorică", XXI, I 935, nr.
I IJ, 11 244 .
" I 1111 l ntin Rezachevici, Dan Căpăţână, Campania lui Ştefan cel Mare din 1497 împotriva re81Jlui Ioan
li~ 11 /Jdtl!ilia din Codrul Cosminulul, în File din istoria militară a poporului român, lll, Bucureşti, 1975, p.

,,,,

I /I

/I. 11. , O, I, p. 41-42.
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orice seamă sau treaptă, datori din vechime să slujească în oaste" 14 , la care în
Transilvania se adăugau secuii şi „oaspeţii" saşi din unele regiuni (sibienii de pildă,
n-au participat, susţinând chiar pe Basarab 1) 15 • La aceştia se adăugau unităţile destul de
numeroase de mercenari europeni şi „o mulţime nenumărată de cumanl', ultimii
reprezentând călărimea uşoară. Izvoarele narative şi documentare amintesc pe lângă
rege, care avea 42 de ani, reprezentanţi din toate aceste categorii, de la Ştefan Lackfi
„comandant al oştirii" şi până la iobagi şi slujitori de cetate, care au participat la
expediţia împotriva lui Basarab. Această oaste, reorganizată de Carol Robert după
principii feudale apusene, avea în fruntea unităţilor ridicate de pe domenii nobiliare
mari feudali, feţe bisericeşti sau laici, dintre cei ridicaţi la dregătorii de rege, cum era
Ştefan Lackfi amintit mai sus, în vreme ce nobilimea mijlocie şi mică din comitale,
organizată în banderii, deoarece fiecare nobil dispunea de dreptul la steagul (banderiul)
său, avea în frunte de obicei pe comiţii respectivi 16 • Această oaste, care nu se supunea
unui regim de uniformizare a echipamentului şi armamentului, era strălucitoare; cu
excepţia cumanilor, luptătorii ei purtau armuri „complete" după canoanele vremii
(piese metalice compacte, combinate cu cămăşi de zale), astfel că în urma biruinţei,
oştenii români au capturat şi predat lui Basarab, după Cronica pictată; „multe arme şi
haine de preţ ale tuturor celor căzuţi şi bani 1n aur şi argint şi vase preţioase şi brâie
de sabie şi multe pungi cu groşiţe late şi mulţi cai cu şeie şi frâie" etc. 17 •
La rândul său, „oastea cea mare" a voievodului Basarab nu era cu nimic mai
prejoasă decât cea a angevinului Carol Robert. Încă din 1325, când Basarab se afla în
relaţii încordate cu regele Ungariei, Ştefan, fiul comitelui cuman (conducătorul
cumanilor din Ungaria) Parabuh, declara explicit: ,,spre vătămarea respectului regesc,
zicând că puterea domnului nostru regele nu poate întru nimic să stea împotrivă şi să
se compare cu puterea lui Basarab", susţinându-şi părerea cu patimă 18 • Şi nu exagera.
Numai că neavând nici un izvor intern din vremea domnului român, pentru
reconstituirea oştii sale trebuie să apelăm la surse provenind din tabăra inamicului său.
De aici provine şi mistificarea căreia i-au căzut şi îi cad în continuare pradă generaţii de
istorici, ca să nu mai vorbim de nespecialişti. Autorul Cronicii pictate şi mai cu seamă
miniaturistul ei, au făcut totul pentru a crea imaginea unei oşti româneşti alcătuită doar
din luptători ţărani cu căciuli şi cojoace miţoase, având drept arme, suliţe (în text),
bolovani şi cel mult arcuri (doar trei arcaşi ţărani sunt figuraţi în cele două miniaturi
care reprezintă lupta din 1330!). Ei urmăreau în fapt să salveze demnitatea regală, prin
ilustrarea ideii tipic medieval! că ţăranii lui Basarab, cu armele lor rudimentare, au
reprezentat în realitate instrumentul pedepsei divine pentru trufia regelui, şi, ca atare,
înfrângerea lui Carol Robert s-a datorat voinţei supreme şi nicidecum forţei militare şi
calităţilor domnului român. Faptul este limpede exprimat în textul Cronicii pictate.
După ce înaintea capitolului despre expediţia lui Carol Robert în Ţara Românească s-a
arătat că după 1329 destinul i-a întors spatele lui Carol Robert, în încheierea acestuia se
subliniază, concluzie pentru întreaga cronică, că ungurii au fost înfrânţi „ca nu cumva

"Ibidem, p. 78-79.
"Constantin Rezachevici, op. cit„ p. 398-399.
"' Histoire de la Hongrie des orlgines a nos jours, sub dir. lui Ervin Pamplenyi, Budapesta, 1974, p. 96.
17
Cronica pictată, p. 111, 236.
'"D. R. H., D, I, p. 37-38.
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pentru

I 1 , 11ifarea lor de mai înainte, pentru ca să cunoască şi ei umilinţa" 19 .
Că o astfel de expediţie a înfrângerii lui Carol Robert în Ţara Românească a
111 11 111 în mediul maghiar îndată după bătălie, o dovedeşte faptul că relatarea
11111 nuatorului lui Petru de Dusburg, cu totul independentă şi mult anterioară celei a
1 11111/ ·li pictate, îşi intitulează capitolul despre bătălia din 1330, redactat după ştiri
11 I <lin Ungaria, chiar aşa „Pedeapsa lui Dumnezeu" (De vindicta Domini), creând
1111 111 nat, în acest spirit, contrastul îngroşat între marea oaste regală (masuimus
11111 ·/111 ~ şi ţăranii români (rustici illius regionis), Bră măcar a aminti numele lui
2
1111- 1111b I
La deformarea realităţii au contribuit şi cele două miniaturi ale Cronicii
f 11 t11f1, reprezentând acelaşi moment final al luptei, fuga regelui, determinată, rezultă
I 1111, de ţăranii români care aruncă bolovani şi câteva săgeţi asupra oastei regale ceea
11 ·I măcar textul cronicii nu îndrăznise, cum am văzut, să o afirme. Şi această
1111111 ln cu totul falsă asupra oştenilor lui Basarab I este etalată cu abstinenţă în mai
111 muzeele româneşti (!), în cărţi de istorie, de la tratate până la manuale şcolare2 1 •
De câtă naivitate, ca să nu spunem ignoranţă , pot da dovadă cei care cred că
I 11 111 I toru l Ţării Româneşti, cel care după ani lungi de domnie putea să ofere regelui
t 11 11 Robert ca despăgubire pentru cheltuielile de campanie 7.000 de mărci de argint,
•li v I ·ntul a 74 kg de aur fin, ori a 1.447 kg de argint sau a 1.650.000 de dinari 22 ,
li p1111 o de o oaste alcătuită doar din ţărani cu căciuli şi cojoace ciobăneşti (!) Dar
hi 11 o a treia miniatură, împodobind literatura de început a capitolului de care ne
1111 1p 1 îl reprezintă pe solul lui Basarab înaintea lui Carol Robert, în costum apusean,
1111 11d n mână un coif de tip „bassinet", utilizat de cavalerii din întreaga Europă
23
1 1111 a vremii • De altfel, în tot veacul al XIV-iea domnii români şi cel puţin o parte
I 1 111v lerii şi oştenii lor foloseau echipament şi armament „occidental" la nivelul
11111 • Nepotul lui Basarab, Radu I, este chiar reprezentat într-o armură completă, pe
I n monedele sale, şi tot el importă de la Veneţia 11.000 de cămăşi cu zale.
Şi totuşi în veacul XIV ţăranii români fhceau parte din „oastea cea mare", iar
24
11 a lor din cele două miniaturi ale Cronicii pictate , trebuie să fie reală, căci
11 nt nu puteau apare ca atare în manuscrisul miniat bolognez, care a servit drept
11111 1 I miniaturistului maghiar. Ei, aceşti ţărani, care în vreme de război deschideau sau
III hld u drumuri, ridicau întărituri fixe (prisăci), reparau cetăţile, hărţuiau inamicul şi
1111 I 11u căile de acces ale acestuia, cum vor fi fhcut şi la 1330. Numai că pe lângă ei,
1
o : m1mai apare în Cronica pictată sau cea a continuatorului lui Petru de Dusburg,
" 1 t o cea mare" cuprindea şi categoriile cu obligaţii militare permanente, echipate şi

1

'1 111/ra pictată, p. 112, 236.
,
Lâzărescu , op. cit., p. 244. Aceeaşi informaţie şi în cronica Prusiei a lui Nicolaus de Jeroschin

I 111 11

I Io / III, p 244-245).
I 1opcrlft I a ediţiei a II-a a cărţii lui Florin Constantiniu, O istorie s inceră a poporului român, Bucureşti ,

I '' , flu -u g!isit o alt!! ilustraţie decât tocmai una din cele dou!i miniaturi reprezentând bătălia din 1330 din
·
' I 11 llWI 11 Iliescu, Despre natura juridică şi importanţa despăgubirilor oferite de Basarab voievod regelui
1 1111 / llobcrt (J 330), în „Studii şi materiale de istorie medie", V, 1962, p. 139-141.
I 11111/ca pictată, planşă, p. 96-97 .
ll•lfhtrn, planşe, p. 104-105, 112-114.
1 1 111/1 11plc1a1ăl
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învăţate să

lupte la nivelul armatelor vremii, din care făceau parte boieri, cavaleri.
curteni, slugi domneşti, garda voievodului şi chiar o seamă de târgoveţi şi ţărani liberi,
alcătuind pe scurt „oastea". Aceasta a stat în noiembrie 1330 în spatele prisăcilor şi
şanţurilor preg!tite din vreme, la adăpostul pădurii, fixând armata regală într-o vale de
munte, totuşi destul de largă, împiedicând-o să se destlşoare, pentru a o nimici prin
violente atacuri succesive ale cAIArimii. Fără această „oaste" e greu de crezut cn
puternica armată a lui Carol Robert ar fi putut fi reţinută vreme de patru zile „ca nişl<'
peşti în vârşe ori în mreajă" şi nimicită în întregime de nişte simpli ţărani înarmaţi cu
bolovani şi săgeţi, de felul celor înflţişaţi doar în miniaturile amintite!
Nu ştim dacă atacurile călărimii lui Basarab I s-au desfăşurat în toate cele
patru zile ale bătăliei, sau numai în ultimele două, aşa cum am văzut că lasă să se
înţeleagă Cronica pictată. Oricum, ele s-au intensificat spre sfârşitul înfruntării, căci
tocmai aceste lupte corp la corp au dus la înfrângerea oştii maghiare. Documentek
regale, prin care regele răsplăteşte jertfa unor nobili şi oşteni ai săi, nu se referă dedl
la aceste lupte. Ele vorbesc de năvale în iureş, adică de şarje cumplite de cavalerie,
care pătrund până la nobilii din preajma regelui şi chiar până la persoana acestuia
Astfel, „în iureşul acestei năvale duşmane, magistrul Andrei, prepozitul bisericii de
Alba, vicecancelarul curţii noastre, de bună pomenire, şi-a pierdut viaţa precum ş1
pecetea noastrtl' 25 • Carol Robert pomeneşte în cadrul unei singure lupte de cel putin
două atacuri succesive ale călăreţilor lui Basarab, care au ajuns pinA la el, lupta
durând apoi destul timp pentru a determina poticnirea şi oboseala calului său. Ca atare,
el răsplăteşte credinţa magistrului Toma arătată în vremea „atacului duşmănos pornit
cu cruzime, în nişte locuri strâmte şi păduroase, împrejmuite de întărituri puternice, o
dată şi a doua oară <împotriva> noastră şi a puternicei noastre oştiri, pe care o
aveam acolo cu noi, de către Basarab românul şi fiii lui [„.) <Toma> stând mere11
alături de noi [.„) ori de câte ori vedea că se poticneşte sau că se oboseşte calul I"'
care-/ călăream, tot de atâtea ori voia să ne dea calul său spre a-/ călări, dacă ar.fi
fost nevoie, nedându-se înapoi de a rămâne pe jos pentru noi, în primejdia unei morţi
nefndoioase" 26 . Scena este tipică pentru o luptă între cavaleri, de tipul „mele", căderea
de pe cal în vălmăşagul luptei apropiate echivalând cu pierderea aproape sigură 11
vieţii 27 •
Şi totuşi i-a fost dat lui Carol Robert, ca rege şi cavaler, să sufere şi aceastA
umilire. O mărturiseşte de data aceasta fiul său, Ludovic I, la 1351, într-un act de danie
către magistrul Kolus, aprodul curţii, care în vremea unui atac general al oştii lui

HD. R. H., D, 1, p. 47-48.
2
'' Ibidem, p. 57.
27
În batalia de la Caluglreni (23 august 1595) a carei reconstituire, de data aceasta posibili, nu lasa nici "
urma de îndoială ca a fost o luptă corp la corp specific medievală, Kodja Sinan paşa cade de pe cal (la fel c11
şi Carol Robert în 1330), fiind doar cu greu salvat. Relatarea din 7 septembrie I 595, despre acest episrnl
datorata ambasadorului englez la Poarta Edward Barton, e în măsuri sil ne arate în ce condi!ii era doborAI tir
pe cal un comandant de oaste in astfel de lupte: „Vizirul în persoană, ajungdnd şi fiind desperat la vestce1
unei atdt de mari iJŢfrângeri, din desperare, şi pentru a-şi încuraja suita, a inlral în focul luptei, unde afo.11
repede recunoscut, a fost atacat şi răsturnai de pe cal şi era gata să fie prins sau ucis, dacii un spahiu gm
nu l-ar fi ajutai şi nu l-ar fi ridicat pe cal. Şi lotuşi nu l-a pulul feri de primejdie atât de repede. i'ntrucdt o
lance i-a străpuns obrajii şi o lovitură peste gură i-a zburat dinţii, pierzându-i astfel pe toţi. La cllderea dr
pe cal şi-a rănit fruntea, aşa că s-a retras cu nu mai puţin de trei răni mari" (Mihai Viteazul in conştiinţ11
europeană, I, Documente externe, Bucureşti, 1982, p. 115, 117).
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I 111 urnb, ce urmărea „să curme dintr-odată zilele tatălui nostru" a observat că „tatăl
11111 11 u c opleşit de o prea mare oboseală, din pricina loviturilor duşmanilor ce
11111•11/eau asupra lui, a căzut de pe calul său şi n-ar fi putut cu uşurinţă să se urce pe
1 1tlr1I .1
·uu. lată că sus-zisul magistru Kolus, netemându-se, pentru mântuirea şi binele
l1rl1 ll111 nostru, să aleagă mai degrabă moartea decât viaţa[. ..} s-a îngrijit cu iscusinţă
111 / c!f ute>, după toate puterile sale, pe tatăl nostru să încalece pe acel cal, şi astfel
111/11111ustru a scăpat de rândul acela, prin grija acestuia de primejdiile morţi1" 2 8 , după
11111 ulterior a mărturisit în scris însuşi Carol Robert şi alţi nobili. Pentru ca un rege
jll't tmentat, aflat în mijlocul unei oşti puternice, concentrată într-un loc relativ strâmt,
1 I l· azvârlit de pe cal din pricina loviturilor călăreţilor români, caz unic în istoria
1 I 1ţl il r militare româno-maghiare, şi simplu fapt de a-l fi ajutat să încalece, în
1111d1 \ii lc date, să fie socotit un act de eroism, este cât se poate de limpede, în lumina
1h I u ră rii bătăliilor europene din secolul al XIV-iea, că cei care l-au azvârlit din şa
111• ml peste zidul de nobili apropiaţi şi garda regală, erau cavaleri în armuri
11111 plctc, cu lăncii şi spade şi nicidecum ţărani cu cojoace şi bolovani .
Atacurile româneşti erau conduse uneori foarte probabil chiar de Basarab, care
111111111i1 în toate documentele de felul celui de mai sus, şi chiar de fiii săi, cum am
1111 , d intre care însă nu cunoaştem decât numele lui Nicolae Alexandru.

Exemplu de luptă corp la corp în prima jumătate a secolului XIV: bătălia de
I 1 I '11 11· 1 (2 5 august 1346), in care regele Franţei a fost rănit şi a fugit cu greu din
111 /,) ture (la fel ca şi Carol Robert in bătălia din noiembrie 1330). Miniatură francez ă
/111 1111111·111 XIV

(D. M. Gill, lluminated Manuscripts, Londra, 1996, p. 33).

I• 11 li , D, I, p. 67-69.
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Erau desigur Şi momente de pauză între atacurile călărimii muntene, ca cel
amintit de un act al capitolului bisericii transilvane din 1331, în legătură cu o pricină de
moşie înaintată regelui între două atacuri ,,sub o stâncă oarecare", şi tot acelaşi
document menţionează ultimul atac al românilor, desigur decisiv, de ,,lunl' ( 12
noiembrie), când şi împricinaţii „au fost învinşi şi supuşi sub aceiaşi stâncă[. ..] la fel
ca şi ceilalţi aflaţi în aceeaşi oaste" 29 .
Carol Robert a continuat să fie ţinta atacurilor călăreţilor lui Basarab şi numai
faptul considerat o laşitate, după obiceiul cavaleresc al vremii, de a-şi fi schimbat
însemnele armelor sale cu cele ale lui Desev, tiui lui Dionisis, ,,pe care crezându-/
românii a fi insuşi regele /-au omortit cu cruzime", i-a salvat viaţa30 . Dar şi aşa, în
armura unui nobil oarecare şi ocrotit de câţiva oşteni din gardă, de comiţii de Zvolen şi
de Vesprem, „care primeau asupra lor toate loviturile de spadă şi de săgeţi, numai să
scape viaţa regelui de lovitura morţil'31 , ca şi de Ştefan Lackfi, comandantul oştirii ,
sub c"are, în această acţiune „a fost ucis un foarte bun cal'.n, Carol Robert a reuşit cu
greu să se refugieze la Timişoara.

lee bcllobroli rePal ~aJara*' wyuoba
crauralpino tnfcliatersefto~ .

Bătălia lui Carol Robert cu Basarab, gravură din cronica maghiară a lui
Thuroczi (ed. 1488, după C. J. Karadja, în „Analele Academiei Române", M S. I. , S.
111, t. XVI, 1934, pi. IV}, reprezentată ca o luptă între oşteni lafel înarmaţi, la nivelul
epocii, mult mai aproape de realitate decât în cele două miniaturi „propagandistice "
din „ Cronica pictată", unde oştenii lui Basarab erau fnjăţişaţi, chipurile, doar ca nişte
ţărani cu bolovani şi arcuri(!), pentru a ·ilustra ideea că nu aceştia /-au învins p e
regele Ungariei, ci Dumnezeu l-a pedepsit pentru trufia lui. Ulterior, cum vedem la
1488, această idee dispare, cu tot cu reprezentările ei.

2

~

Ibidem, p. 41-42.

°Cronica pictată, p. 111, 236.
31

3

12

Ibidem .
D. R. H„ D, I, p. 65-66.
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a fost foarte mare, iar cadavrele au rămas
şi feţe bisericeşti, între care şi capelanii
lui, şi până la „o mulţime nenumărată de cumanlm . Notarul regelui a scăpat doar
111 „1'15nge vărsat', iar fratele viitorului vicecancelar regal „de pe urma marei pierderi
,/ v nge şi a crâncenei lupte" s-a ales cu răni grele şi cu pierderea unui ochi 34 .
„Românii au dus mulţi prizonieri, atât răniţi cât şi neatinşl' 35 , comitele
I 111r nţiu de Zarand fiind luat în prinsoare chiar atunci când lupta ,,pentru apărarea
11111/t•.vtliţii noastre", ca „un bărbat viteaz şi cavaler nefnfricaf'', cu „sânge vărsat din
/1 I ug, căci sub ochii noştri şi ai baronilor regatului nostru a fost rănit la mâna
11111 tJ, fără nădejde de tămăduire", evident într-o luptă corp la corp cu cavalerii
11111 ni la fel de bine înarmaţi, „din care s-au tras nu puţine robiri, cazne, pieiri şi
111 /111 !}dii pentru neamul unguresc"~6 •
Astfel a luat stărşit cea mai cumplită înfrângere a oştii regale, după cea
111 rilă din partea tătarilor la 1241. În lumina celor de mai sus, reconstituirea ei, bazată
11 111 ·iv pe izvoare provenind din tabăra adversă, ne-o înfăţişează cu totul altfel decât
•redea până acum . În locul oştii patriarhale, alcătuită din ţărani cu cojoace şi
· 11li miţoase, înarmată rudimentar, iese la iveală o armată de cavaleri, condusă de un
111111 senior, domnul Ţării Româneşti, capabilă nu numai să se măsoare, dar să şi
lllV 11 ă o armată feudală europeană de felul celei a Ungariei primului Angevin. Dispare
li I încă un clişeu , din multe care mai acoperă încă realitatea istorică românească.
din oastea

regală

li I cui luptei, de la nobili de toate felurile

THE CHARACTER OF THE BATTLE OF THE YEAR 1330 BETWEEN
BASARAB I ANO CAROL ROBERT.
UNARMED PEASANTS OR WESTERN TYPE KNIGHTS?
Abstract
The reconstitution ofthe battle of 1330 from Posada, between Carol Robert de
ou and the voivode Basarab I, is seen in a new light, different from everything we
w, because the historical sources are all from the opposite camp (the Magyar camp).
111 I ud of the patriarchal army formed by peasants with sheepshins and flu fly for cap,
1111llmontary armed, we find an army of might's led by a great senior, the voivode of
I hia, an army capable to defeat a feudal army such as the Hungarian of the first
11 vin. This, another one ofthe cliche, which covered the historical Romanian reality,
dl uppears .
1
11

p. 111, 235.
/I li. H., D, I, p. 58.
1
' t '11m lca pictată, p. 111 , 235-236.
/> R H. , D, I, p. SO, 52.

"I 11111/ca pictata,
11
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