CAHLE SI PLĂCI DECORATIVE DESCOPERITE LA CURTEA
,
DOMNEASCĂ DIN VASLUI

RICA POPESCU

Săpăturile de la Curtea Domnească din Vaslui, efectuate în anii 1976-1977, au scos la iveală şi o importantă
cantitate de cahle de sobă ş i plăci decorative, nesmălţuite
ş i smălţuite 1 • În cele ce urm ează ne vom ocupa de o a numită categorie de tipuri de cahle de sobă ş i plăci decorative
de perete pe care le c on s iderăm, d eoca mdată, inedite.
În Moldova, în epoca feudală, au fost folosite diverse
cahle de sobă sau plăci care fac parte din sobe de mari
dimensiuni, de formă paralelipipedică ( aşa cum a fost
aceea descoperită pe platoul din faţa cetăţ;ii de Scaun
Suceava 2 ), reprezentînd adevărate construcţii împodobite cu numeroase plăci cu ornamente variate. Sobe bogat
împodobite au fost descoperite, ş i în mar e parte reconstituite, în Ungaria, cum sînt cele din palatul lui Matei
Corvin de la Buda a.
De asemenea, cahle, cu diverse ornamente provenind
de la sobe împodobite au fost descoperite în Cehqslovacia
în castelul regal din Praga 4 .
Plăcile descoperite la Vaslui, lucrate dintr-o pastă
poroa să , de formă pătrată sau dreptunghiulară (19 X
x 21 cm), au marginile uşor oblice pentru a se putea
prinde mai uş or în mortarul peretelui sobei. Decorul
cahlelor şi al plăcilor ornamentale este variat . Se remarcă
cele cu motive animaliere ca leul r ampant, zgripţorul,
mistreţul, sau cu motive geometrice, mai frecvent fiind
reprezentat discul solar stilizat.
Mai deosebite sînt însă cahlele eu reprezentări umane .
Dintre acestea semnalăm în primul rînd pe cele care înfă
ţişează o pereche de îndrăgostiţi, un bărbat şi o femeie,
în costum de modă occidentală, ţinîndu-se de mînă.
Între cele două figuri este redată o floare de crin stilizată
(fig. 1/1-4). Cahle de acest fel s-au descoperit într-o
locuinţă de pe platoul din faţa cetăţii de Scaun Suceava 5 ,
precum şi în cartierul meşteşugăresc din tîrgul medieval
al Sucevei 6 , fiind datate în secolul al XV.lea.
În Europa occidentală, de unde provine acest motiv
ornamental, cahle asemănătoare reprezentînd o pereche de
îndrăgostiţi, fie că se ţin sau nu de mînă, datează încă din
secolul al XIV-lea ca cele de la Ziirich sau Dresda 7 •
.Alte cahle de sobă nesmălţuite, sau cu smalţ verde,
prezintă în decor o scenă înfăţ i şînd trei persona je, dintre
care două, un bărbat şi o femeie se ţin de mîn ă , iar al treilea, un bărbat, cîntă din cimpoi (fig. 2 /1-4). Între primele
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Andronic, R. Popescu, M. Istrate, Principalele rezu ltate ale
arheologice <ie la Curtea domnească din Vaslui , Comunicare
la sesiunea de lucrări ştiinţifice a Muzeu lui de istorie , Bucure ş ti,
aprilie 1977 ; Al. Andronic, I. Bauman , M. Istrate, R. Maxim , R. Popescu,
R ez11/lalele cercel<lrilor arheo logice de la Vas lui din anii 19 77- 1 .?78, comunicare prezentată la Institutul de istoric şi arheo lo gic „ A. D. Xenopol " din
Iaşi , martie 1978.
2 R. Popa, O casă domn e a scă <lin secolul al X V- lea l ingă Ce/alea Suce vei,
în „SCIV", 20, 1969, 1, p. 43-55, fig. 15 -20.
a I. Holl , J(ă ze pkori ka/yclwcsempek magyaroszagon, I, în Budapesl
Rt!gist!gei , 1958, p. 211-278 ; P. Voit, I. Hoil , Afle U ngarische Ofenkacheln ,
Budapest, 1963.
4 Z. Smetanka, J( ahl e na Pra zk em Hradt!, în, ,P.A." 1958; D. Hydova ,
B. Nechvatal, Pant!sredo11lkt! <llazdice v Cecha ch, în „P.A." LXI, 1972 , 1.
5 M. Matei , in , ,Materiale", V, p . 603, fi g. 6/2 ; M. Petrescu-Dimbovlţa, Al. Andronic , „ M1izeul de istorie a Moldovei", Bucure ş ti, 1966, ilustraţia „Ceramica d ec orativ ă de la Suceava (sec. XV)".
6 M. D. Matei , Em . Ema ndi , O c asă de orăşea n din secolu l al XV- iea ,
de la Sucea va, în „ SCIVA", 28, 1977 , 4 , p. 553-576 , fig . 7 /1.
7 R. Franz , Der Ka clwlofen , Graz , 1969, fig . 61 şi fi g. 120 (D as Liebespaar).

două personaje este redat pomul vieţi i, simbol foarte
răspîndit la noi, prin filiera bizantină, din vechea artă
orientală 8 • Vestimentaţia lor este de modă occidentală ;
bărbaţii poartă o tunică scUI'tă ce cade în falduri, în talie
avînd o centură cu butoni. Ciorapii lungi şi strîmţi ca şi
încăl ţămintea cu vîrful ascuţit, de t ip „polonez", sînt
la fel de mod ă occidentală (fig. 2/2, 4) . P ersonajul feminin poartă o rochie lungă, pînă la gleznă, strîns ă în talie
cu o centură din car e cauz ă fusta cade în faldur i, mînecile

veşmîntului sînt strînse, încreţite pînă la cot. În picioare
are pantofi cu toculeţ ş i cu vîrful ascuţit (fig. 2 /2 , 3 ).
P ersonajele, ţinîndu-se de mînă, suger ează o poziţie de
dans, iar cimpoierul, într-o poziţie uşor cambrată înainte,
cîntă din cimpoi, avînd muştiucul în gură (fig. 2/4). Părul
personajelor masculine este ondulat, iar al personajului
feminin este drept ş i cade pe lîngă cap (fig. 2/1, 3 4).
Astfel de cahle s-au descoperit la curţile domneşt i ale lui
Ştefan cel Mare de la Hîrlău 9 şi laşi 10 şi datează din a
doua jumătate a secolului al XV-lea.
O altă categorie de cahle ş i plăci decorative o formează cele cu reprezenbu"a stemei dezvoltate a Moldovei
(fig. 3 /1-2).
Din această categorie, în săpăturile de la Vaslui s-au
descoperit fragmente nesmălţuite sau cu smal ţ verdeauriu. Deosebite într-un fel de cele două variante cunoscute prin săpăturile arheologice de la Curtea Domnea scă
din laşi 11 , în planul central, au plasată stema ţării, capul
de bour conturnat, cu coarnele curbate înăuntru, cu o
stea în şase c olţuri, fiind r edat cu a mănunţime şi părul
bogat de pe fruntea bourului. Ochii sînt bine conturaţi.
În dreapta ş i în stînga coarnelor bourului se ob servă literele slavone A ş i M, ceea ·ce ar permite o lectură în sensul
următor· : A = AETO = an ş i M cifra 40, adi că anul 40,
probabil al patruzecilea an curgător al domniei lui Ştefan
cel Mare.
De ambele p ărţi ale capului de bour conturnat sînt
tenanţii, adică două personaje feminine, cu faţa ovală,
cu părul lung prelins pe cap, redat astfel, probabil din
cauza unei plase cu care se prindea pieptănătura personajelor din epoca r espectivă, în costume occidentale (rochii
ce cad în falduri, prinse la mijloc cu o cingătoare, formată
din paftale). Mînecile sînt strînse, formînd falduri mici
pînă la cot. Ambii tenanţi au genunchii pu ţ in îndoiţi ş i
par a plut i.
Sub stema propriu-zisă apare blazonul lui Ştefan
cel Mare, r edat printr-un scut despicat în diagonală (tip
„tranche", avînd deasupra un coif cu penaj. În primul
cîmp este redată o roz etă care asupreşte crucea dublă,
iar în al doilea cîmp apare floarea de crin care asupreşte
o roz etă. Aceste elemente h eraldice e întîlne::;c pe stemele
C. Nico lescu, P. Petrescu , Ceramica româneasc ă lradi/ional1i , Bucu 1974, p. 53.
9 C. Nicolescu, Ceramica, in „Repertoriu" , p . 33, fig. 9.
10 Al. Andronic, E. Neamţu, M. Dinu , Săpăluri/e arheo logice <le la
Cur/ ea domn ească din laşi , în „ Arh. Molei„" V, 1967, p. 241- 242, fig . 47 / 15; idem, La rt!sidence princiere <le .Jassy , in „ Dacia", N.S „ XIV, 1970,
p. 362-363, fig . 16.
11 Al. Andronic , E. Neamţu, M. Din u , op. cil „ în „A rh . Mold", V,
p. 24:3-246, fig . 49 / 1- :3 ; 50/1-4 ş i 51 ; E. Neamţu, Slema dewo llal ă a
Mo ldovei în epoca lui .5Lefa11 ce l Mare, în „ Arh. Mo ld" , V I , 1969 , p . 330 ;
Al. Andron ic, E . Neamţu, M. Dinn, op. cil „ în „ Dacia'', N. S.n XIV, 1970,
p . 363 -365 , fig . 17/ 1-2.
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în toate caztUile elementele heraldice amintite sînt
reproduse pe un scut de t ip „tra,nche", aşa cum apar şi pe
cahlele descoperite la curţile domneşti ale lui Ştefan cel
Mare, datînd din a doua jumătate a secolului al XV-lea.
Deasupra scutului este redat un coif, împodobit cu pene,
avînd găuri pentru aerisire şi catarame, pentru prinderea
ctUelelor din piele. În completarea elementelor heraldice
pe stema dezvoltată mai apare ş i un vrej, c~~re face corp
comun cu gîtul bourului, simbolizînd probabil pomul
vieţii.
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Moldovei de 1a Suceava din 1477 12 , de la Putna din 1481 1 3,
pe cele de pe clopotul dăruit în 1494 mănăstirii .Bistriţa 14
ş i pe ultima foaie a tetraevanghelului dăruit în 1502 mă
nă.st irii Zogrftfu de lfli muntele AthoR 15 •
• 2 M . D. Matei , O no1ui stemei cu. pisa11ic de /a Şl e fan cel Mare d cscoperilâ la Cc /al ea de Sca11 n a S11cc1Jei, în „SC TVA" , 21, 1973, 2, p. :323 - :329 ,
fig . 1.
13 D. Cernovodcanu , Şl.iin/a şi aria heraldi că ln România , Bucureşti ,
1977 , p . ll2 - l22, pi. XL / I.
14 P . ~t. Năsturel , ln legrllurc1 cu unele da11ii de la .Şl e fan cel Marc,
în „ Rornanoslavica" , V, istoric, Bucureşti , 19 fi2 , p . 144 , fig . 1.
16 1\1. Berza, Minia/uri şi manuscrise , în „ Repertoriu'', p . 118, fig . 278.

Pe cahlele şi plăcile de la Vaslui lipsesc Soarele şi
Luna de l'Cgulă din dextra ~ i senestra coarnelor bourului.
Apoi tenanţii sînt -.redaţi ma i simplificat. Di.n acest punct
de vedere cahlele de la Vaslui se aseamănă cu varianta II
Iaşi. în schimb, la Vaslui apar cele două litere slavone mai
sus-amintite. Avînd în vedere datarea variantelor descoperite la Iaşi, şi anume prima între anii 1490 - 1499, iar
cea de-a doua în primele decenii ale secolului al XVI-lea,
putem data cahlele cu st ema ţăr ii de la Vaslui, fi e în 1497,
fie imediat după acest an, ş i a le corn;idera intermediare
între varianta I şi varianta II, de8coperi.tc b cnrt•cn, domnea scă din Ia ş i.
În orice caz această imagine conţ; in c elemente ident ice cu stema de pe p eceţile domneşt i ş i de pc pisaniile de
la Suceava şi Putnn, din vremea lui Ştefan cel Marc,
reprezentînd o îmbinm·e heraldi că a stemei simple n, ţării
cu blazonul lui Şt efan cel Mare, dînd naştere stemei dezvoltate a Modovei, care în mod cert erfl, deja folos i tă după
1494, ş i ca decor pentru cahlele care împodobeau locuin ţel e domneşti din vremea lui Ştefan cel Marn din Moldova.
Din categoria cahlelor şi plăc ilor decorative inedi te
descoperite la Curtea Domnească din Vaslu i semnalăm
deocamdată, două, şi anume una cu cete de cavaleri cu
f:la,muri şi bandiere, prezentînd două variante (fig. 4/1 -5 ;
fig. 5) şi a doua înfăţişînd, după toate probabilităţil e, un
alai domnesc, deoarece unul din personaje este încorona,t
(fig. 6).
Prima cahlă •le formă dreptunghiulară (21 x 29 cm)
care are ca personaj central un cavaler în armură, că.lare, cu
capul în profil, purtînd pe cap un coif alungit, term inat cu o
cruce. Cavalerul, ţ1inînd frîul cu mîna dreaptă, iar stînga
::;prijinind-o pe şold, poartă o cămaşă de zale, p este care
are platoşa cu un colier b gît. P e platoşă, central, este o
cruce cu braţele egale (cruce greacă). Plat oşa are yepi
care cont inu ă pînă in ta1ie, unde se ob servă un brîu (braconieră), de unde apo i pornesc pulparele (tasete) peste
armura de coapsă care c.ontinuă pînă la îndoitlU'a genunchiului.· Piciorul se sprijină în scară, purtînd în c r1lţăminte
cu vîrful a scuţit, fiind foar't e chtr redat pintenul cu duriţă
în cinci ţep i lungi (fig. 4/1) . Echipamentul cavalerului
înfăţi şat pe cablă face parte din categoria veşm intelor de
război uşoare folosite ş i de boierimea moldoven ea . că
obligată a veni h~ ClU'te în cămăşi de zale şi armuri, întocmai mt şi cavalerii feudali din occidentul EtUopei, conducînd
cetele lor de războinici.
Exi stenţa cetelor de cavaleri cu flammi este dovedită
atît de documentele interne din prim a jumătate a, secolului al XV-iea cît ş i de izvoarel.e externe, fiind menţionate
astfel de cete sau steaguri cu prilejul. actelor de prestarn
a jurămîntu lui de vasalit~1te faţă de regii Poloniei 16 •
În ceea ce priveş te Rteagul domn eRc din Moldova, în
vreme~t lui Ştefan cel Mare aflăm din cronica moldo germanrt cri el Re deoRebea de celelalte Kteaguri a le a rmat.ei
moldovene. A:tfol în cron i că Re m enţione::tză că la 8
noiembrie 1473 Ştefan voevod ş i - a aşezat „oastea lui în
tabără şi steagul său, în Muntenia, la Milov, pe partea
lui, cu 48 de steaguri şi au pornit 12 cete ... " spre a se
lupta cu oastea lui Radu cel Frumos17 • Deci în afară de
Rteagu l domnesc, ex ist.au ş i ~~lt e steaguri, pe cete de luptfttori, ş i autorul anonim al cronicii, fiind prob ~tbil un
16
M. Coslrtchescu, Documente m o ldo11cneş li lnainle de 8L e{an cel !Viare,
voi. Ir, p . 614 şi 785; J. Dlugosz , Hisloria Po/onica, Ed. Leipzi g . 1711 1712 , voi. l , co l. 691 , voi. U , col. 416 - 4 17 ; l~loria Rom ·î niei , voi. li ,
p. :136 - 3:39 ; Al. Alexianu , Mode şi 11 e şminl e din lrJcul , B.1 c11r e1ti , 1971 ,
p . 66 .
17 Cron icele s/av o- romtine din sec. XV - XV I pu/l/icalc de Jon Bor1dan,
Ld. P . P . Panaitescu , Bucureş ti , J9 59, p . :JO.
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face diferen ţ rere între steagul domnesc sub m1ire
se grupau cetele cu steagurile lor .; i steagmile cetelol',
numite panyren, ban iere, bandiere sniu banderii. Aceste
denumiri nive~w Hen ·ul de a, <lesemna o unitate războini că
ce lupta sub o R in g ură ins ignă . În Occident pm tătorul
de fla mură tl'eb ui a Ră ai bă cel p u ţ in 20 de oameni snb
comanda .·;1i.

66

în planul al do ilea ·e vede flamura de cavaler de
formă triunghiul ară, avînd ca orna ment două cruci Cl
brnţele egale ş i o roz etă între ele (fig. 4/3) . Flamma este

prinsă

de o lance lun gă, cu vMul ascu ţit, sprijinită de cu·ligul cuirasei (fig. 4/1, 3 ).
în acela ..i pla n secundar apare al doilea element
heraldic, un alt , teag de t rnpe ş i anume o b andi eră de
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formă pătrată prinsă

p e un suport lung, terminat cu o
cruce în vîrf. Bandiera este ornamentată cu patru ::;tele
in şase raze (fig. 4/3 ; fig. 5). în Occident o astfel de bandieră era purtată de cel care avea cel puţin 50 de oameni
sub comanda sa 18 •
Tot în planul secundar apare un alt că lăreţ, îmbrăcat
cu o plato şă , avînd p e piept la mijloc o crnce, iu,1· pe cap
un coif cu vîrful ascuţit, de tipul coifurilor occiuentale
de la sfirş itul secolului al XV-lea, aşa cum este r eprodus
în xilogravura din Cronfoa Httngarontm din 1488 a lui
Thurocz. în mîna dreaptă poartă flamura triunghiulară
de cavaler, ornată cu o cruce, ş i prinsă de un suport drept
terminat ş i ace ·t~t cu o cruce, avînd în p artea de jos în
apropi ere~t mîinii o rondelă, ca o contragreutate. În mîna
s tîngă ţ ine un buzdugan faţetat, de formă rombică, cu o
coauă, ::;curtă din fier, de tip trans ilvănean, întrebuinţat
mai ale. în lupta călare (fig. 4/1, 3,5; fig. 5), a emăn{t
to r celor purtate de o şten ii moldoveni din ·ecolul al XV-lea
reprezentate pe ferecătu ra ele argint a raclei f. Ioa,n cel
Nou de la Suce~w~t .
O a ltă armă care apare p e această cahlă e1:ite un p alo ş
cu lRima, curbă, cu g~trda dreaptă (fig. 4/1, 3,5; fig. 5).
Astfel de arme sî nt de.·eori pomenite în documentele
vremii şi consderate ca importante de către voievoz ii Moldovei. Astfel, în privilegiul dat negustorilor din Liov
la 3 iulie 1460 de 1:;)tefan cel Mare se menţionează „săbiile
1.mgttreşti ş·i paloş e " 19 • Este de presupui:>, totu~·i, că o parte
impor tantă a acestui armament provenea din atelierele
rne::;terilor făurari si săbieri din Moldova.. Astfel, la, 18
febi:·uarie 1476 Ştef~n cel Mare cerea burgmei terului din
Braşov să-i faci liteze înapoierea m eşterului ăbi er Mihai,
~ttît de necesar la acea vrnme moldovenilor în lup ta lor
împotriva turcilor.
Calul cavalerului este foarte bine proporţ ionat, fiind
redat cu piciorul drept ridicat ca în mers de p ar~tdă. Capul
R.re păr lung, iar coada îi este împletită pînă la jumătate
de unde apoi cadeliberă. Pe crup a calului este o reţea din
bare simple, iar şaua folosită are un oblînc înalt încovoiat în partea din fa\;ă. Pieptarul calului este bogat împodobit cu rozete (fig. 4/4; i'ig. 5 ), iar pe crupă are o armur~t
(fig. 4/4). în partea de jos a cahlei se ob servă o grupare
de a.nimale de diver e dimensiuni, dintre ca.re animalul
cel mai mare poartă pe ·p ate o armură asemănătoa.re
cu cea a ca.lului (fig. 4/5). Toate animalele sînt înfăţişate
cu gîtul lung, boturi asc u\;ite ~ i urechi lungi, cozile le ţ in
în ::;u . Animalul a l'la.t chiar sub copita calului pare a fi
un ţa.p, în salt, a.vî nd coarnele da.te mult p e spate, ia.r
picioarele din faţă ridica.te p entru a ăr i.
Apar· ş i doi şoimi, clin ca.re cel din faţa. cava.Ierului a re
aripile desfăşul'a,te , capul He m cţ ridicat, oprindu-se din
zbor pe o ramură, cel de-nl doilea., de proporţii reduse
(fig. 4/1, 3/i ; fig. G) cu a.ripile ~ trînse ::;e a.flă pe o ramur{t
în 1:>p~1tel e alaiului cavaleresc. In sene1:itra He ob1:iervă un
pom cu şase crengi, cîte trei de fiecare parte, avînd crenguţele îndreptate în jos, cîte t rei la primele crengi, cinci
cre nguţe la al doilea. ş ir de crengi ş i !)apte crenguţe la
~tl treil mt ş ir (fig. 4/3; fig. G).
Primul se înal ţă dintr-un fel de suport ::;au dintr-un
va::;. în felul ace t<t, putem con idera că ş i p e acm1:tă cahl ~t
este înfăţişat „pomul vieţi i ", motiv de origine persană,
pătruns în arta biza.nl!ină şi de a.ici în lum ea crel;)tină balmm i că şi dunăreană. J_,î ngăi pom este reda.tă o stea. în
şase colţuri . în partea de jo::; '"cahlei, tot în Rcnm;tra e1:ite
înfă(iişat un al doilea pom, 1lc proporţ,ii m ;Li mici, cu opt
crengL1ţc , dispu ·e cîte patru pe fiecare pa.rte a. trunch iului
înO'l'Oşat din ca.re pomcsc rătl~tc ini (fig. 4/4 ; fig. G) . In
dextra., în partea. de sus a mthlei se află o : t;ea ş i o Lunr.t
(craiul nou), orna. m entatţt în interior cu o stea. Întregul
motiv ornamental a.I a.cestei cahle este înmt drat într-un
chenar dreptunghiular r ept'ezentînd un luj er Rimplu stilizat, delimitînd m rtrgine~L cahlei.
în varianta a. tloua a a.ce::; tu i tip de cahl ă observăm
redarea unui Soa.re cu opt raze, di spuse tlea ·upra. fla.murii
cavalerului p e care o poa.rtă p cn;ona.jul principal (fig. 4/2).
1s
19

Slurza-Săuccşli , ll rr a /di ca, nucurcşli , Hl74 , p. 1:3 1.
I. Bogdan, Dowmc11lclc /11 i Şlcfan cel Marc, vo i. 11 , Bucureşti, 191 3.
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Fig. 5
După armele pe ca.re le poa.rtă, cum sînt buzduganul
lup tă. ş i paloşul pentru două mîini, ba.ndierele ca.re se
acord~tu l;)i se purt~tu numai pe cîmpul de lupt ă, putem
con:idern că motivul orna.mental a.l acestor ci:thle reprezintă un a.lai de cavaleii, pregătindu- se de lup tă . Izvoarele
sc1'iHe ne oferă numeroase elemente ca.re să acred iteze
ideerL a.va.nsată. Totuş i, este pentru prima da,tţt cînd o ·taşii
moldoveni, gata. de a porni la. bătălie, fmt înfăţ,i şa.ţi pe
cera.m ica decorativă medieva.lă din Moldova. Pictura murală
din bi. ericile lui Ştefan cel 1\fare ne înfă. ţi şează în chip
reali .·t o ·taş i îmbrţt ca \;i în za.le ş i purtînd coifuri de cele
mai diverse tipuri, ~tRcuţi te Ra.u rotunde, cu mtzal sau
fără. Armura cehă a pătrun s probabil în oştirea moldovenească, încă din vremea lui Alex ~tndru cel Bun, avînd
în vedere faptul că el a. permi s adăpostirea. hus iţilor în

de

oraşel e

din Moldova 20 • Îrnmşi Ştefan cel Mare va. a.şez a
tunurile sale pe care grele de luptă, legate între ele cu
lanţuri după modelul o ştirii huHi te 21 • Org~tniza.rea a.rma.tei
moldovene în , teaguri, condme de hotnogi şi căp itani
e1:ite pomenită ş i de Grigore Ureche, atunci cînd vorbeşte
deRpre oşt irea lui Ştefan cel Mare 22 • Astfel de căp i tani sau
hotnogi uneori erau chemaţi spre „cercetare" sau „cău
tare" , a.şa. cum se documentează pentru vremea lui Mircea
cel Bătrîn în Ţara Făgăraşului ş i cum am putea presupune
că ·e întîrnplă ş i în Moldov~t , unde evenimentul respectiv
ca.pătă o concretizare plasticr1 în scena înfăţi şată pe cah lele

°

2 C. C. Giurescu, Oraşe sau llrouri .~i cclli(i mo/do11c nl'.~li din seco lul
al X-i<'a plni't în seco lul al XV /-/ ca, Bucureşti , 1967, p. 240.
2 1 N. Ior ga, I stor ia arma/ei romtln cş li, Bucmcşti , 1970, p . 111.
22 Gr. Ureche, L elopis r(u/ Tării Mo/do11ei , Ed. P. P. Panaitescu, ed. a

ll- a,

Bucureşti ,
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19 58, p . 91 ; N. Iorga, op. cil„ p. 58.
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de la Vaslui, provenind de la, Cur'tea, Domnească din
vremea; lui Ştefan cel Mare.
Cea de-a doua cahlă din care se păstrează trei ·forturi
m;te la fel bogat ornamentată (fig. 6) şi prezintă elemente
dcm;ebit de importante atît pentru tipologia armelor cît,
ş i pentru semnificaţia ·cenei ca atare. De asemenea subli·
niem că .·i această cahlă reprezintă deocamdată un unicat.
Personajul principal masculin, un cavaler, complet
înzeuat, poartă pe cap coroana ca,valerilor cu steag, formată dintr-un ingm cerc împodobit, peste care era un
coif ascut;it, ornamentat, terminat cu un bumb cu o stea.
.Armura are grumăjer, adică cuirasă formată din pieptar
~ i spătar , car e are vîrfuri lungi ş i ascu ţite . Cuirasa are
cîrligul de lance pe partea dreaptă a pieptului de care se
f-lprijină o flamură de cavaler fixată pe o lance foarte
ascuţit ă, prevăzută cu o rondelă mai îngroşată, aflată Ungă
mîner pentru a realiza o contragreutate. Flamum are ca
însemne două cruci despărţite printr-o stea cu cinci
co lţuri. Ouiras::t este termirnttă cu un brîu „braconieră".
LipRind pal'tca inferioară a cahlei nu ne put.em da seama
ele folu.l cum ent completată armura 23.
Un al doilea per ·onaj m:'tsculin aflftt în dextra este
pedeRtru (fig. 7) şi pare a Rtrăjui drumul pe care-l parcurge
călă,reţul. Corpul, braţele ş i poziţia picioarelor pedestra1:\U lui sugereaz ă ideea că el se grtseşte în marş. Pedestraşul are un alt t ip de îmbrăcăminte decît personajul principal. Partea de suR, din umeri în t;alie, pare să fi e mult
îngro ;ată ş i seamănă cu descri erea făcută la mijlocul secolului al XVI-lea hainele de in cusute cu iţe dese ş i umplute
cu bumbac în partea umerilor pînă la coate, ş i pe care
:-;abia nu le putea pătrunde i 4 • La brîu poartă braconiera,
după care urmează armura de coap e care este ghintuită
ş i terminată, l~L partmt de jo: cu două vîrfuri ascuţite. În
picioare are încălţăminte cu vîrfuri ascuţite <le tip polonez. Pe cap, un coif simplu . În mîna dreaptă ţine o halebardă care are o secure cu tăiş cil'ept (spre deosebire de
halebardele cu tăi şul cmb) ş i un cîrlig lung ascu!;it ş i
înclinat pentru a agăţa ş i doborî adversarul. La locul de
împreumwe cu mîn,.'li are o apărătoare în formă dreaptă.
O altă armă r eprezentată pe cahlă este o bardă sau bardină, care face parte din grupa topoarelor de luptă ca
arme zdrobitoar e prin tăiere. Ea are fierul ma,i alungit la
partea superioară, iar tăişul rotunjit, ca la barda l ănc i erilor
din armata lui fancu de Hunedoara. De asemenea, are un
mîner lung ca la lăncii cu o contragreutate mică la partea
inferioarţt,
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În acel::t şi plan, a,lături de personajul pr~ncipal apa,re
un personaj feminin, cu o coroană pe cap. Imbrăcămin
tea este de tip occidental, cu o centură sub bust, de unde
a,po i pornesc faldurile rochiei. Cormtna de pe cap are două
vîrfuri alungite la extremităţile unui cerc înălţ;at. Semnificativ este faptul că pe această cahlă se observă cu
claritate că ş i calul poartă o armură cu ţepi lungi pentTu
cap . Harnaşamentul este format dintr-o şa cu oblîncul
din faţă înalt, pusă peste apărătorile montate pe curele
care se întretaie formînd o reţea de pătrate, nituite,
continuate pînă peste crupa calului. Frîul porneşte de la
botul calului trecînd peste gît în rnîna cavalerului.
În plan secundar e. te redat un al doilea cal, fiind vizibil numai capul b fel cu arm ură şi cu apărătoare de gît
formată din mai multe curele. Personajele umane mai sus
descrise sînt încadrate de pr.Lsări, dintre care r emarcrL m
în primul rînd în senestra un vultur bicefal, cu aripile
desfăcute. Sirnbolizînd puterea sl1premă, acest
motiv
ornamental de tradiţie bizantină 25 , atesktt încă din secolul
al XIV-lea în Ţara Românei-1iscă ş i Dobrogea 26 , apare
pentru prima dată pe ceramica decol'ativă din Moldova
23 Cr. Vh'idcscu , Tipuri de arme albe şi amrnri la oşlil e român e ln a
<lo ua j111nălalc a sccolulni al XV-iea , în , ,St udii şi materiale de muzeografie
şi isto ri c milit8ri\" , 6, 1963 , p. 71.
24 Al. A lex ianu , op . cil. , p. 1:13.
2s C. Nico les cu, P. Petrescu , op. cil„ p . f>O.
21; P. Diaconu , S. Barnschi , Piic11i11l lui Soare . .1 I , Aşeiarea m edieva/rl ,
Bucureşti , l.!J77 , p. 91 , fi g. 71/ 11 ; C.
Tico lesc11 , P. Petrescu , op. cil„
l'i g. J01L
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din secolul al XV-lea atît la Vaslui, cît şi la Suceava 27 •
Un al doilea vultur, în dextra, sprijinindu-se pe o ramură
este înfăţişat la fel cu aripile desfăcute . Mai apar şi alte
păsări dintre care una în partea din mijloc a cahlei, în
senestra, cu picioarele foarte lungi, terminate cu ghiare
ascuţite poartă în cioc un inel rotund, r cprezentînd un
element h eraldic car e Re întîlneşte pe stema Oorvin cş
tilor. În partea de su ·, între cei doi vulturi apare o altă
pasăre însă cu cioc lung, cu corpul alungit ş i picioarele
lungi terminate cu ghiare. Alături este redat un animal
Jlatruped cu un corp alungi t .
Un alt clement important J)e care-l g;LHim r edat pe
această cahlă este flamura de cavaler reprezentată la
aceeaşi înălţime cu bandiera. Flamma este pătrată ş i are
franjuri pe trei laturi, fiind ornamentat{L cu pătrate în
relief, r edînd după toate probabilităţile crenele de cetate.
De asemenea, în mijlocul cahlei, deasupra celor două
personaje principale, ub bandieră şi sub flamurn de
cavaler, se află doi porni cu cr engi bogate .; i rădăc ini,
simbolizînd după toate probabilităţile „pomul vieţ; ii " .
Această cablă are după părerea noastră cu totul altă
semnifi caţie decît prima. Aici apar două personaje încoronate, care parcurg un drum străjuit de ostaşi pedeştri
înarmaţi ş i gata pentru ai apăra . Personajul principal ~Lre
o armură mult ma i bogată care, după toate aparenţele,
este de tipul armurilor grele. Coiful, cu o cruce în vîrf,
identică cu cea de pe flamma de cavaler, este îmbrăcat
peste coroana purtătorilor de flarnmi, indicînd un personaj cu rol însemnat în ier arhia feudală. Al doilea personaj,
după îmbrăcămint e, şi coroana pe care o poartă pe cap
apare a fi o doamnă sau o domniţă. Avînd în vedere ş i
prezenţa elementelor h eraldice care indi că puterea supremă, cum este v ulturul bicefal ca ş i pasărea, cu inelul în
cioc, nelip sită de p e stema Hunedoreştilor, putem presupune că scena respectivă ne înfăţişează în chip realist o
persoană de rang înalt, condusă cu tot alaiul spre un loc
anume.
Cahlele inedite, mai sus descrise, fiind lipsite deocamdată de analogii, pot fi datate în linii largi în secolul al
XV-lea. Ca elemente ornamentale care să permită o încadrare cronologică mai strictă sînt armele, de factură
27 M. D . Matei , E m . E mandi, op. cil ., fi g. 7/2.
Dese nele au fost executate de tov. Murgoci Georgeta , fo togra fii

Lascăr

Petrică

trans ilvăneană, · din secolul al XV-lea ; lăncile cu
ascuţ i t , tronconic cu rondele îngroşate spre miner

vîrful
ca o
contragr eutate, folosit ca suportm i pentru flamuri sau
bandiere ; buzducranul cu mîner scmt întrebuinţat în
lupta călar e ; barde cu tă,i ş rotund folosită ş i de lăuc i.erii
lui Iancu de Hunedoara ; halebardele cu cioc de agăţare .
Multe din ace::;te arme au fost folosite I-li de armata moldovenească, mai ales în v remea lui Ştefan cel Mare. Nu e ·te
exclus ca toate aceste t ipuri de nnne de factUl'ă transilvăneană , ă fi fost probabil vă,zute de meşterul olar din
Moldova, atît la o~tirea I ui Ştefan cel ]\fare cît ş i la aliaţii
să i în vestita bătălie de la Vaslui din iarna anului 1475.
În ceea ce prive~tc provenienţa acestor piese subliniem că ele au fo.·t cle::;coperi te într-un complex închis.
E ste vorba de o groapă, de dimensiuni mari din care. s-au
scos numei·oase materiale datînd din secolele XV-XVI,
datarea lor fiind as igurată de descoperirea în ::;tratul de
căpăcuire al gropii a unei monede ungure~t i de argint de
la Vladi slav al II-lca. Astfel de monede au circulat în
Moldova, începînd cu anul 1490. Putem preHupunc că la
Curtea Domnească din Vaslui s-au efectua t anumite
lucrări de amenajar e la Rfîr~ i tul Recolului al X V-Ie,t sau
poate chiar la începutul Kecolului al XVI-lea, cu car e
prilej s-au stri cat unele sobe vechi din palatul domnesc, iar
resturile au fost aruncate într-o groapă, a„tupată şi nive· 1ată tot la începutul acelu i a,ş i secol, cînd mai circulau în
Moldova astfel de monede de b Vladislav al II-lea.
În încheiere putem afirma cu toată convingerea că
recentele descoperiri arheologice de la Va::;lui, datînd din
secolul al XV-lea, întregeRc în primul rînd tabloul vi eţi i
feudale din Moldova, făcînd dovada că societn,tea feudală
de aici se afla, la, acea vreme, în strîns cont<Lct cu civilizaţ, ia

europ eană,

occidentală.

SUMMARY

On the occasio11 of thc 197u - 1977 archaeologica l diggings pcrformed
a t t hc Anc.:icnt Court of Vaslui , a grea t quun tity of ccra111 ies was discovcred .
Scveral types or sla ts wcre found rep rotlu cin g chiv alrou s scencs.
Thcy a rc a rirst docum ent revca lin g th e anus used by the lVIoldavian arm y
betwcen thc XV-th a11cl XV L-lh centuri es.
By analo gy with the a rms clisplaycd in our mu scums , on ca n draw
t hc con clusion that thc ar ms r cproduccd on t h c discovered slabs wcre t ypicall y Tr::rnsylvanian . This is a proof or Moldavia's stron g corn m erciat rclalions.

MOTIVE ORNAMENT ALE ÎN ART A MOLDOVENEASCĂ
A SECOLULUI AL XVII-LEA
- - - - - - - - - - - - - - - - - ANA DOBJANSCHI, VICTOR SIMION
Odată cu sfîrş itul secolului al XVI-lea ş i începutul
următor în arta de pe teritoriul Moldovei încep să se
facă simţite tot mai pronunţate tendinţie de înnoire care

celui

vizează

atît structurile, conceptele fundamentale, cît ş i
limbajul, modalităţile de exprimare plastică . Fenomenul
îş i găseşte explicaţ i a în faptul că, în acelaş i răst imp,
asistăm ş i la o serie de mutaţii care se produc în plan
ideologic la nivelul mentalităţilor, al concepţiilor despre
lume ş i viaţă, al moralei, al aspiraţiilor umane, vechi ierarhii devenind perimate, locul lor fiind luat, încetul cu
încetul, de altele noi care, sub influenţele umanismului,
au din ce în ce mai mult în vedere problematica umană,.
Sub aceste auspicii care vor cara,cteriza societatea moldovenească a secolului al XVII-lea, mai ales din de-

ceniul al treilea, din vr emea domniei lui Vasile Lupu,
ar ta ş i întreaga ambianţă cu l turală în genera,! se vor
in.·crie pe o traiectorie spiri t u al ă sensibil diferită de aceea
care a direcţionat via\,a cultmală a Moldovei din Hecolelc
pree.edente. Este vorba în primul rînd de acel proces de
dephtsar e treptată a problematicii um~me din ::;fera valorilor religioase în aceea a valorilor de ev id entă nuanţă
la ică, fapt de o deos eb i tă ·emnifica~ie deoarece el nmrchează
sfîrş i t ul patronatului eclezia,stic asupra cultUl'ii, descbizînd, în acela„ i timp, per ·pectivele unei v ieF Rpirituale cu
un tot mai pronunţat accent laic.
Noua coloratură pe care o capătă cultura în general ş i
arta în special în cea de-a doua jumătate a secolului al
XVII-lea (şi care va deveni mult mai tranşantă în urmă,-
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