
232// VaRia

Mânăstirea Humorului (jud. Suceava), biserica Adormirea Maicii Domnului, fațada de sud, Imnul Acatist, scena Plecarea magilor

viaŢa Militară în piCtura 
reliGiOasă rOMÂneasCă
din seCOlele Xiv-Xviii (i)

profesor univ. dr. 
ioan i. sOlCanu1

Î
n întreaga sa existență poporul român a 

dus o continuă luptă de apărare a pămân-

tului strămoşesc, a ființei statale. În acest 

scop a fo losit toate mijloacele naturale, atât 

de prielnice - codrul, muntele, apa şi focul - 

dar şi mijloacele tehnice, de la cele simple şi 

tradiționale, ca arcul cu săgeată, ghioaga sau 

măciuca, până la ultimele cuceriri ale vremii în 

domeniu, precum armele de foc - sânețele sau 

puştile mici şi puştile mari, respectiv, tunurile.

Pentru apărarea individuală, luptătorul ro-

mân din veacurile XIV-XVIII a utilizat, în funcție 

de categoria socială căreia îi aparținea, de 

la îmbrăcămintea vătuită cu câlți sau lână şi 

scutul din împletitură de nuiele, până la armu-

ra completă, de proveniență occidentală.

Cunoaşterea tuturor acestora nu poate 

fi lipsită de interes, adăugându-se astfel noi 

date şi informații asupra stadiului atins de 

poporul român în domeniul tehnicii de luptă. 

Spre completarea şi întregirea informațiilor 

oferite celui ce studiază istoria militară la 

români, alături de cronici, de relatările călăto-

rilor străini şi de materialul muzeistic, da tele 

iconografice întâlnite în pictura murală sau în 

cea a icoanelor, în miniatura manuscriselor, în 

ceramica şi broderiile de epocă primesc va-

lențe noi, uneori de importanță deosebită.

Fireşte că nu orice imagine privitoare la 

echipamentul militar, de apărare sau de luptă 

întâlnită în aceste izvoare iconografice consti-

tuie şi dovada indubitabilă a utilizării acestuia 

de către români, fie şi pentru faptul că nu cu-
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noaştem întotdeauna naționalitatea zugravului şi sursa de inspirație. 

Prudența se impune şi aici, dar chiar şi în aceste condiții imaginile 

trebuie semnalate, fie şi cu beneficiu de inventar.

1. FORMAŢIUNI DE LUPTĂ

1.1 Cavaleria

În pictura murală şi în miniatura epocii pot fi întâlnite uneori ima gini 

ale formațiunilor de luptă, aşezarea lor în dispozitiv şi chiar anga jarea lor 

în confruntarea militară. Deşi scrierile de epocă sunt deosebit de abun-

dente în informații privitoare la formațiunile de luptă ale românilor, la mo-

dul de desfăşurare a ostilităților etc., pictura murală şi miniatura le com-

pletează prin puterea de sugestie a imaginilor care este de neînlocuit.

Scenele care îngăduie reconstituirea modului în care se purtau lup-

tele pe uscat şi pe mare le aflăm atât în pictura interioară a biserici-

lor, în temele Cavalcada împăratului Constantin, de la Pătrăuți, Arbure 

şi Bălineşti şi Urmărirea evreilor de către Faraon, ultima zugrăvită în 

gropnița bisericii mănăstirii Sucevița, cât şi în pictura exterioară, în 

tema Asediul Constantinopolului de la Arbure, Sf. Gheorghe - Suceava, 

Probota, Humor, Moldovița şi Baia.

Semnificația acordată Cavalcadelor de către istoricii de artă André 

Grabar, Virgil Vătăşianu şi Sorin Ulea a fost îndeaproape identică. 

Aceştia au apreciat că reprezentările cavalcadelor conduse de împăratul 

Constantin, din pictura bisericilor Pătrăuți, Arbure şi Bălineşti pot fi con-

siderate ca fiind o invocație adresată Sf. Cruci de către Ştefan cel Mare 

şi fiul său, Bogdan al III-lea, în lupta Moldovei împotriva necre dincioşilor 

turci şi tătari. În cadrul acestei lupte, voievodului şi curții sale le revenea 

rolul principal de organizare a rezistenței. Or, prin aceas tă prismă, gru-

purile de călăreți înarmați şi împlătoşați din Cavalcade nu pot reprezenta 

decât pe voievod şi curtea sa în drum spre locul de luptă sau ca grup 

de comandă al oştirii moldoveneşti. Compactitatea grupului de cavaleri 

în preajma împăratului Constantin şi, prin exten sie, a voievodului țării, 

sugerează unitatea de voință şi credința în victo rie a acestora.

Cu excepția Cavalcadelor, în toate celelalte scene amintite apar şi for-

mațiuni de luptă ale pedestrimii. În scenele Asediului din pictura exterioară 

a pomenitelor biserici din Moldova, scene care reproduc unul şi acelaşi 

model, mai puțin Asediul de la biserica Arbure, forma țiunile de pedestrime 

sunt cele care deschid lupta. Ostaşii pedeştri îna intează în rânduri strânse, 

compacte, fiind înarmați cu halebarde de cele mai diverse tipuri.

Larga răspândire a halebardelor în epocă şi dotarea armatei româ-

ne cu acestea, atestată de numeroase documente, este confirmată şi 

de iconografia veacului al XVI-lea. Aceeaşi armă specifică pedestrimii 

o întâlnim în scena Urmărirea evreilor din gropnița mănăstirii Sucevița, 

pictată la mai bine de jumătate de veac după imaginile Asediilor de 

la Arbure, Humor şi Moldovița. În această scenă a Urmăririi evreilor, 

cele două grupuri de pedestraşi din preajma Faraonului sunt înarmate 

tot cu halebarde. Chiar din această scenă se poate constata, pe de o 

par te, diversitatea armelor de luptă ale românilor la sfârşitul veacului 

al XVI-lea şi la începutul veacului al XVII-lea, iar pe de altă parte dife-

rențierea existentă şi sub acest raport între diferitele grupuri sociale. 

Astfel, Faraonul este însoțit de două cete de călăreți înarmați cu lăncii, 

unele cu bandulieră. O ceată precede pe Faraon şi o alta, condusă de 

un personaj care poartă, asemenea Faraonului, doar un buzdugan, îi 

suc cede, constituind ariergarda. Spre deosebire însă de pedestraşii 

care asi gură paza Faraonului, cei care însoțesc convoiul de căruțe cu 

alimente sunt înarmați doar cu sulițe, cu bardişe sau cu ghioage şi 

numai patru dintre aceştia au halebarde. Apartenența socială modestă 

a celor din urmă, de unde şi prețul scăzut al armelor pe care le poartă, 

este dovedită şi de costumele purtate, aceştia fiind echipați cu su-

mane lungi, încălțați cu cizme sau opinci, şi purtând pe cap căciuli 

țuguiate sau chiar pălării.

Scena din gropnița bisericii mănăstirii Sucevița este interesantă şi 

din punctul de vedere al organizării unui convoi militar, cu participa rea 

voievodului, la hotarul veacurilor XVI-XVII. În fruntea oştirii trebuie să se 

fi aflat voievodul, aici Faraonul, însoțit de cetele de pază proprii, alcă-

VaRia



234//

tuite din boierii care ocupau diverse funcții pe 

lângă curtea domnească şi, desigur, din osta-

şii plătiți, acei lefegii sau mercenari frecvent 

atestați documentar la sfârşitul veacului al 

XVI-lea2. Starea lor socială le îngăduia procu-

rarea unui echipament mai costisitor alcătuit 

din armuri, platoşe şi coif, iar ca armă de luptă 

întrebuințau lancea, proprie cavaleriei.

Pedestraşii care îl însoțesc pe Faraon, în 

cazul de față pe voievod, pot fi atât curtenii 

mărunți, cât şi lefegii înarmați cu cele mai di-

ferite tipuri de halebarde. Grosul oştirii urmea-

ză voievodului. În pictura din gropnița bisericii 

Sucevița, îndărătul voievodului apare o singură 

ceată de cavalerie, condusă de un personaj 

despre care putem crede că este comandantul, 

pentru că în mâna dreaptă poartă un buzdugan. 

Spațiul nu îngăduie pictorului reprezentarea şi 

a altor grupuri de oşteni călări sau pedeştri, dar 

prezența acestora este sugerată de mulțimea 

lănciilor care se văd de după deal, înaintând la 

pas şi în aceeaşi direcție cu cetele Faraonului, 

direcție sugerată de pictor prin fluturarea ban-

derolelor agățate de vârfurile lănciilor.

Numărul cetelor este indicat de pictor atât 

prin gruparea lor, cât şi prin steagurile deo-

sebite ca formă şi plasate în fruntea fiecărei 

unități aflate în deplasare. În relatările lupte-

lor românilor din veacurile XVI-XVII asemenea 

steaguri, atât ca unitate de luptă, cât şi ca 

însemn al ei, sunt deseori amintite. Astfel, în 

lupta de la Mirăslău, când Mihai Viteazul şi-a 

dat seama că orice rezistență este inutilă, şi-a 

desprins stea gul de pe suliță, l-a împăturit „şi-

l puse în sân, lângă inimă“3.

În scena din pictura gropniței Sucevița, 

pe care o analizăm, carele pentru transportul 

merindelor urmează îndeaproape oastea mare, 

con voiul de căruțe fiind deschis de o ceată de 

călăreți, echipați cu armuri, coifuri şi lăncii, a 

cărei menire era aceea de a proteja de la dis-

tanță pro viziile de alimente sau chiar cele de ar-

mament, cum ar fi praful de puşcă, atât de pre-

țios în acele vremuri. Paza convoiului de căruțe 

era întărită apoi de pedestraşi, care însoțeau 

fiecare căruță în parte. Dintre toți aceşti oşteni 

numai patru sunt înarmați cu halebarde, restul 

cu ar me uşoare precum sulițe, bărdişe, ghioage 

şi chiar ciocane de luptă. Autenticitatea scenei 

este sporită de pictori prin reprezentarea unor 

animale domestice - porci - mânate o dată cu 

convoiul, ceea ce de notă, o dată mai mult, că 

textul biblic a constituit doar pretextul unei atari 

scene. În acest sens, al inspirării pictorilor din 

modele locale, autohtone, stă diferențierea so-

cială a celor care compun oştirea în deplasare, 

specificitatea costumației pedestraşilor care 

însoțesc convoiul şi chiar autohtonismul zugra-

vilor de la Sucevița, Ion şi Sofronie.

Asemenea scene, precum cea din gropni-

ța bisericii mănăstirii Suce vița, ca şi scena 

Asediului Constantinopolului surprind o oaste 

completă cu pedestrime şi cavalerie. Grupurile 

de pedestraşi sunt urmate de ca valeria turcă 

echipată cu armuri, coifuri şi înarmată cu lăncii, 

în mo mentul atacului în iureş de după dealuri. 

Cel care priveşte azi aceste imagini, şi îndeosebi 

scena Asediului din pictura bisericii Moldovița, nu 

poate să nu se gândească la versurile eminesci-

ene din „Scrisoarea a III-a“, care descriu lupta 

românilor lui Mircea cel Bătrân cu turcii:

„Codrul clocoti de zgomot şi 

de arme şi de bucium,

Iar la poala lui cea verde...

Mii de coifuri lucitoare ies 

din umbra-ntunecoasă

Călăreţii împlu câmpul...

Lănci scânteie lungi în soare...“

Aceste imagini i-au fost inspirate lui Mihai 

Eminescu de secularele picturi care împodo-

besc bisericile din nordul Moldovei şi pe care, 

ne îndoielnic, poetul le-a cunoscut.

Formațiunile de cavalerie, atât cele din 

Cavalcadele Împăratului Constantin cel Mare, cât 

şi din scenele Asediului Constantinopolului din 

frescele exterioare ale bisericilor Arbure, Humor 

şi Moldovița sau din aceea a Urmăririi evreilor, 

sunt predominant înarmate cu lăn cii. Observația 

este confirmată şi de o miniatură din Psaltirea 

mi tropolitului Anastasie Crimca, lucrare datată la 

începutul veacului al XVII-lea. Subiectul miniaturii 

îl constituie războiul regelui David cu Saul, fiind 

reprezentate două formațiuni de cavalerie înar-

mate, de asemenea, cu lăncii4.

În aceeaşi Psaltire, o altă miniatură ilus-

trează Căderea lui Abesalom în care sunt 

afrontate două cete de călăreți. Armele de lup-

tă sunt tot lănciile de formă rombică sau as-

cuțită în unghi, a căror înclinare accen tuează 

nota de dinamism a scenei.

1.2 pedestrimea: 
cete, pâlcuri, steaguri

Existența „cetelor“ şi a „pâlcurilor“ în armate-

le Ţărilor Române din veacurile XIV-XVIII este frec-

vent amintită. Asemenea unități ale lui Alexandru 

cel Bun participă la luptele de la Marienburg, din 

1422, împotriva cavalerilor teutoni, descrise de 

cronicarul polonez Jan Dlugosz5. Grigore Ureche, 

referindu-se la una din luptele lui Ioan Vodă cel 

Viteaz, scria că voievodul „a împărțit oastea în 

30 de pâlcuri (subl.ns.) şi la tot pâlcul a dat câte 

o puşcă...“6. Aceleaşi cete şi pâlcuri sunt ates-

tate de mai multe ori pentru vremea lui Mihai 

Viteazul7, dar şi mai târziu.

Scenele Asediului Constantinopolului permit, 

totodată, reconstitui rea unei imagini de ansam-

blu a asedierii unei cetăți în prima jumătate a 

veacului al XVI-lea. Deşi subiectul scenelor pri-
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veşte încercuirea Constantinopoluluî de către avari sau perşi, fapte petre-

cute în 626 şi 728, este de presupus că zugravii au văzut ei înşişi diferite 

asedii ale cetăților româneşti. Cele mai apropiate de momentul zugrăvirii 

Asediului de la biserica Arbure şi reluat apoi şi la Humor şi Moldovița au 

fost asediile cetăților Chilia şi Cetatea Albă de către turci, la 14848. Ca şi în 

cazul Constantinopolului, atacat de avari la 626, de perşi la 728, de ruşi la 

8609 sau de turci la 1453, şi încercuirea Chiliei şi Cetății Albe s-a pro dus de 

pe apă şi de pe uscat. Asemenea Constantinopolului la 1453 şi cetățile mol-

doveneşti au fost mai întâi supuse focului armelor grele - tunurilor - plasate 

atât pe corăbii, cât şi pe uscat, în vecinătatea lor. În scena de la biserica 

mănăstirii Moldovița se disting patru asemenea bombarde, două figurate 

integral în prim plan, iar la alte două se văd doar țevile ieşind de după un 

dâmb. Tunurile se constituie din țevi lungi şi groase, încercuite la capetele 

din față şi la mijloc şi aşezate pe un afet prevăzut cu două roți de diametre 

mari; fiecare tun este mânuit de trei ostaşi, câte unul la fiecare roată, iar 

al treilea aflat la extre mitatea dindărăt a țevii ocheşte direct prin țeavă10. 

Este interesant de remarcat că tunarii din Asediul Constantinopolului de la 

Moldovița nu sunt turci, ci europeni şi, după căciulile țuguiate, poate chiar 

moldo veni, fapt ce sporeşte autenticitatea imaginilor.

Tunurile, bombardele trimiteau ghiulele către interiorul cetății, dar şi 

spre zidurile acesteia, astfel încât slăbirea rezistenței celor asediați se 

urmărea şi prin efectul psihologic datorat acestor arme. După pregă tirea 

efectuată de bombardele grele de pe apă şi uscat, atacul era conti nuat 

de pedestrime şi, apoi, de cavaleria ce ataca din trei direcții.

Apărarea cetății se realiza prin aceleaşi arme grele de foc ampla-

sate pe ziduri şi prin arcaşii care ținteau, protejați de creneluri şi me-

tereze, în asediatori.

Informațiile documentare din ultima pătrime a veacului al XV-lea 

atestă prezența unei flote otomane la cucerirea Chiliei şi a Cetății Albe, iar 

istoricii noştri nu refuză posibilitatea existenței unei flote moldo veneşti 

chiar şi la cucerirea Chiliei de către Ştefan cel Mare în ianuarie 146511.

2. ECHIPAMENT MILITAR DE APĂRARE 
ŞI HARNAŞAMENT

2.1 armuri

Date prețioase aflăm în iconografia românească a veacurilor XIV-

XVIII privitoare la echipamentul de apărare individuală al luptă torului şi 

la harnaşament. Pentru apărarea individuală luptătorul ro mân a folosit 

în acea epocă armura, scutul şi casca. Se înțelege că un asemenea 

echipament complet, mai cu seamă atunci când era realizat din fier, 

nu putea fi procurat decât de către elita societății - boieri mea. Chiar 

şi pentru membrii acesteia armurile nu au constituit un echipament 

de neînlocuit. Cele mai numeroase informații menționea ză preferința 

românilor de a lupta uşor echipați.

Cu un astfel de echipament complet de luptă sunt figurați în pic tura 

medievală românească îndeobşte sfinții militari, soldații din scene le 

Patimilor lui Iisus şi, mai rar, oştenii din scenele istorice. Diversitatea 

cea mai mare o întâlnim în cazul armurilor, putând fi identificate trei 

tipuri: 1. armură din zale; 2. armură din plăcuţe metalice fixate pe o du-

blură din piele; 3. armură cuirasă. Aceste armuri protejau trunchiul cor-

pului omenesc, coborând uneori până deasupra genunchilor şi având 

forma unor tunici metalice.

2.1.1 Armura din zale putea fi realizată din benzi de ochiuri metalice 

dispuse pe orizontală sau oblic. O astfel de tunică de zale din benzi 

ori zontale este purtată de soldatul care asistă la chinurile Sf. Gheorghe 

din ciclul dedicat acestuia, imagine situată pe peretele nordic al prona-

osului bisericii mănăstirii Sucevița12 şi de către călăreții care îl însoțesc 

pe Faraon în scena Urmăririi evreilor din gropnița aceluiaşi edificiu.

O tunică din zale prinse în formă de plasă întâlnim în scena Sf. 

Gheorghe ucigând balaurul, de pe peretele nordic al naosului bisericii 

din Crişcior13. Resturi ale unei cămăşi de zale, datate în veacul al XV-lea, 

au fost descoperite recent la Baia14.

În pictura murală sud-dunăreană din veacurile XIV şi XV întâlnim 

tunici asemănătoare purtate de sfinții militari în frescele bisericilor 

Boiana, Zemen, Kalotino şi Dragalevțî15.

2.1.2 Armura din plăcuţe metalice a avut, desigur, o mai largă 

răspân dire şi datorită faptului că putea fi realizată mai uşor. Imaginile 

acestui gen de armură-tunică sunt foarte frecvente în iconografia ro-

mânească. Ele diferă atât prin forma plăcuțelor din care sunt confecțio-

nate, cât şi prin modalitatea de fixare a acestora astfel încât, în temeiul 

materia lului iconografic putem deosebi: armură-tunică din plăcuţe 

metalice de formă rectangulară, armură-tunică din plăcuţe metalice 

de formă romboi dală şi armură-tunică din plăcuţe metalice dispuse în 

formă de solzi de peşte.

Primul tip de armură îl întâlnim la un sfânt militar din pictura bi-

sericii domneşti de la Curtea de Argeş16, în Cavalcada din pronaosul 

bi sericii Pătrăuți, în scena Iisus înaintea arhiereilor din naosul bisericii 

Popăuți-Botoşani, în acelaşi ciclu al Patimilor din biserica Voroneț etc.

»
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Cel de-al doilea tip de armură-tunică este 

mai puțin răspândit şi-l întâlnim purtat de sol-

datul înarmat cu măciucă şi situat în planul 

se cund din scena Prinderea lui Iisus din nao-

sul bisericii Moldovița17.

Tunici-armură din plăcuțe metalice dispu-

se în formă de solzi de peşte pot fi văzute în 

pictura aceleiaşi biserici moldoveneşti în scena 

Răstignirea lui Iisus, din semicalota absidei de 

nord18 şi în scena Ucide rea pruncilor din pictura 

bisericii Sf. Nicolae de la Curtea de Argeş19. Cel 

mai adesea aceste tunici-armuri erau realizate 

prin aplicarea plăcu țelor metalice pe o dublură 

de piele, prin prinderea lor, unele de altele, cu 

verigi metalice. Indiferent însă de modalitatea 

prinderii plăcuțelor, armura-tunică se constitu-

ia, aşa cum dovedesc imaginile picturale, din 

două sau chiar din trei părți separate prin benzi 

metalice. De obicei sunt prevăzute cu o centură 

pe mijloc, cu scopul de a marca talia şi, neîn-

doielnic, pentru a asigura mobilitatea necesară 

corpului în timpul luptei.

2.1.3 Armura-tunică gen cuirasă se consti-

tuia din două părți bine dis tincte: cea superi-

oară care cuprindea inclusiv umerii, lucrată 

din pla toşă de fier forjat şi cea inferioară, de la 

centură în jos, incluzând poalele, realizată din 

plăcuțe metalice care sunt, preponderent, de 

for mă rectangulară. Pentru protejarea brațelor 

de la umeri la coate armura cuirasă, ca de al-

tfel şi celelalte două tipuri de armuri prezentate 

mai sus, este prevăzută cu mâneci din plăcuțe 

metalice. Frecvența acestora în pictura murală 

a bisericilor din Transilvania, Ţara Românească 

şi Mol dova pentru perioada de care ne ocupăm 

- în pictura bisericii Remetea unde armura este 

purtată de regele Ladislau; la Voroneț unde este 

îmbrăcată de sfinții militari Artenie, Mercurie şi 

Mina, figurați în naos; la Humor, unde o aflăm 

purtată de soldații din scena Drumul crucii., 

iar la Moldovița o vedem la soldații din scena 

Prinderea lui Iisus - poate fi o dovadă a utilizării 

lor de către vârfurile boierimii româneşti.

Aceste imagini confirmă şi permit, toto-

dată, reconstituirea acelor platoşe şi cuirase 

pe care domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, 

le cerea sibienilor prin documentul din 7 iul. 

150220. Se pare însă că astfel de armuri au fost 

întrebuințate de moldoveni cu mult înainte 

de această dată din vreme ce, în xilogravura 

cronicii lui Thuroczi privitoare la bătălia de la 

Baia, din 1467, oştenii lui Ştefan cel Mare sunt 

figurați purtând cuirase21. Chiar cu un deceniu 

înaintea acestei bătălii, la 29 iun. 1456, Petru 

Aron promitea regelui polon că îi va pune la 

dispoziție 400 călăreți înarmați cum se cuvi-

ne, ca de război, cu cuirasă22 (subl. ns.).

2.2 Căşti de apărare

O armură completă presupune însă ca 

oşteanul să fie dotat cu cască şi cu scut, de 

asemenea metalice. În privința căştilor de 

protecție, iconografia epocii ne prezintă câ-

teva tipuri, cele mai frecvente fiind: casca cu 

calota ascuțită şi cu nervură mediană, casca 

cu calotă semi circulară, cu nervură mediană 

şi o alta marginală şi casca înaltă, ne țuguiată.

2.2.1 Casca având calota ascuţită şi cu 

nervură mediană este întâlnită la soldații găr-

zii imperiale în Descoperirea Sfintei cruci din 

pictura bisericii de la Sântămăria-Orlea (sec. 

XV)23, la soldații romani din ciclul Pati milor din 

pictura bisericii Bucovăț24 sau la aceiaşi sol-

dați din scenele Drumul crucii şi Urcarea pe 

cruce din naosul bisericii Voroneț etc.

2.2.2 Casca având calota semicircula-

ră, cu nervură mediană şi o alta marginală o 

poartă soldații din scena Prinderea lui Iisus, 

din pictura bisericii Domneşti de la Curtea de 

Argeş, ostaşii din aceeaşi scenă de la biseri-

ca Sf. Nicolae din Dorohoi, precum şi ostaşii 

prezenți într-un sinod ecumenic reprezentat în 

biserica Sf. Gheorghe din Hârlău etc.

2.2.3 Casca înaltă, ţuguiată este prezen-

tă la pedestraşii turci din scenele Asediului 

Constantinopolului, din pictura exterioară a 

bisericilor din Moldova.

Majoritatea imaginilor arată că aceste 

căşti, indiferent de tipul lor, erau prevăzute 

cu apărători din zale metalice, care se fixau 

de marginea căştilor, pentru a proteja gâtul şi 

umerii luptătorului de lovitura arme lor tăioase.

2.3 scuturi

Scutul era menit să-l protejeze pe ostaş 

atât de loviturile armelor ascuțite în lupta corp 

la corp, cât şi de vârfurile săgeților lansate de 

la distanță. Iconografia epocii surprinde ma-

rea diversitate a formelor scu turilor, de la cele 

uşor acoladate în partea superioară şi ascuți-

te în par tea opusă, prezente în amintita scenă 

de la Sântămăria-Orlea, la cele de formă circu-

lară sau de semicilindru terminat în unghi în 

partea de jos, purtate de cea mai mare parte a 

sfinților militari care străjuiesc primul registru 

cu picturi din naosurile bisericilor.

Fireşte că asemenea celorlalte piese de 

armură, nici scuturile meta lice nu puteau fi 

cumpărate decât de o pătură subțire a so-

cietății feu dale româneşti, de vreme ce nu-

mai în corespondența voievozilor mun teni cu 

Braşovul este solicitat şi acest produs25.

Dacă procurarea unor astfel de armuri costi-

sitoare era apanajul domniei şi al boierimii mari, 

țărănimea şi micii boieri luptau cu mij loacele tra-

diționale, fără armuri. Tunica-armură era înlocuită 

cu câlți şi lână care căptuşeau îmbrăcămintea 

acelor părți ale corpului mai expuse loviturilor. 
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Scuturile erau confecționate din lemn, acoperite cu piele şi apoi ghintuite 

pentru a fi mai rezistente. Când timpul şi mijloacele nu permiteau nici măcar 

atât, mica boierime şi țăranii îşi confecționau scuturi din împletituri de nu-

iele, care aveau avantajul că erau mai uşoa re şi pe care le numeau paveze, 

cuvânt de origine poloneză, cunoscut la începutul veacului al XVII-lea şi în 

Ţara Românească, după aprecierea istoricului I. Bogdan26.

2.4 Harnaşamentul

Harnaşamentul trebuie să fi constituit o preocupare pentru cei ce luptau 

călare. Procurarea unui harnaşament complet - şa din piele sau acoperită 

cu piele, scări pentru şa, frâu prevăzut cu zăbale, pinteni etc. -, chiar lucrat 

de meşteri autohtoni, nu era la îndemâna oricui, cu atât mai puțin a gloatei 

prin care Grigore Ureche înțelegea pedestrimea recrutată din rândurile țără-

nimii dependente27. Răzeşii şi moşnenii, sau măcar o mare parte a acestora, 

luptau călare, iar harnaşamentul necesar şi-l procurau prin meşterii locali ai 

satelor, atestați documentar în număr mare chiar pentru veacurile XVI-XVII28.

Imaginile de şei sunt frecvente în iconografia medievală româneas că, 

remarcabilă fiind cea aflată în nişa de nord a altarului bisericii Popăuți-

Botoşani, care reproduce un model datorat probabil unor meşteri rustici. 

Aici, în scena Sacrificiului lui Avraam, un cal înşeuat paşte printre mărăci-

nii unui deal. Şaua este prevăzută cu două arcade înalte, cea din față mai 

proeminentă. Zugravul a redat cu exactitate până şi sistemul de fixare 

a şeii: două chingi late, din care una se ob servă foarte clar, petrecute 

pe sub burta calului, în timp ce altele trecute pe după crupă împiedicau 

alunecarea în față a şeii. Reichersdorffer aminteşte de existența şeilor de 

lemn, neacoperite cu piele, în Moldova veacului al XVI-lea29.

Tot cu şei de lemn, dar prevăzute cu arcade mai pronunțate, în deosebi 

în partea lor dindărăt, par a fi echipați şi caii înhămați la căruțele cu pod-

vezi din scena Urmărirea evreilor prezentă în gropnița bisericii Sucevița. 

Aici nu mai poate fi sesizat sistemul de fixare a şeilor, deoarece numai 

caii din stânga, în sensul deplasării căruțelor, sunt înşeuați.

În aceeaşi scenă sunt figurate însă şi şei bogate, frumos ornamen-

tate, cu arcada din față înaltă şi prevăzută cu o gaură prin care se petre-

cea cureaua de căpăstru. Astfel de şei au călăreții din garda Faraonului.

În scena Plecarea magilor din frescele exterioare de la biseri-

cile Humor şi Moldovița30, în cea reprezentând călăreții din Ase diul 

Constantinopolului din pictura aceloraşi edificii sunt figurate şei cu 

arcada anterioară țuguiată şi înaltă până la mijlocul călărețului. Majo-

ritatea şeilor sunt prevăzute cu scări, uneori late, precum aceea cu 

care este înşeuat calul încălecat de Faraon, iar de cele mai multe ori 

înguste, cum pot fi văzute în scena Plecarea magilor din Imnul Acatist 

reprezen tat pe fațada de sud a mănăstirii Moldovița.

Săpăturile arheologice de la Bârlad şi Baia confirmă imaginile amin-

tite. La cetatea de pământ a Bârladului a fost scoasă la iveală o şa în-

treagă, cu brațele arcuite, databilă în veacul al XV-lea31. O altă scară de 

şa, dar din veacul următor şi cu nimic diferențiată de piesa de la Baia, a 

fost descoperită la Suceava32. Confecționarea de către localnici a acestor 

piese de harnaşament nu este exclusă, deoarece nu ridicau probleme 

tehnice deosebite. Cu toate acestea, Ştefan cel Mare importa asemenea 

piese de la braşoveni pentru sine şi pentru garda personală33.

Neîndoielnic, pintenii, cu sau fără duriță, erau larg întrebuințați în 

Ţările Române în perioada de care ne ocupăm, deşi iconografia nu în-

găduie această presupunere, totuşi susținută de numeroasele desco-

periri arheologice34.

O piesă de neînlocuit a harnaşamentului o constituia zăbala, prin in-

termediul căreia era strunit calul. Realizatorii frescelor exterioare de la 

Moldovița (Imnul Acatist, scena Plecarea magilor) şi a celor interioare de 

la Sucevița (gropniță, Urmărirea evreilor) figurează până şi această piesă, 

constituită dintr-un element central, terminat la capete cu verigi de care 

se fixau părțile laterale, ale căror extremități se prindeau de căpăstru. Prin 

mijlocirea aceloraşi verigi erau trecute capetele frâului ținut de călăreț. În 

amintitele imagini, zăbalele sunt lăsate libere, atârnând de căpestrele cai-

lor, distingându-se cu claritate şi datorită culorii albe cu care sunt desena-

te. Acest gen de zăbale, prevăzute cu ve rigi, a fost identificat în săpăturile 

arheologice din oraşul medieval Baia şi încadrat cronologic în veacurile XV-

XVII, dar modele mai vechi da tează chiar din veacurile XIII-XIV35.

MILITARY LIFE IN ROMANIAN RELIGIOUS 

PAINTING FROM 14TH CENTURY TILL 18TH CENTURY (I)

The article presents information about the military combat and de-

fence equipment that appears in the Romanian religious painting.

Keywords: military life, religious painting, combat and defence 

equipment, icon, harness  
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