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CAHLE ŞI ICONIŢE CERAMICE MEDIEVALE DIN MUNTENIA DECORA TE CU SCENA 

„SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL" (SECOLELE XV-XVII) 

MARIA-VENERA RĂDULESCU 

MEDIEVAL STOVE TILES ANO SMALL CLA Y ICONS FROM WALLACHIA DEPICTJNG THE 

"SAINT GEORGE SLA YJNG THE DRAGON" SCENE (I 5rn-) 7rn CENTURIES) 

The iconography of the medieval tiles discovered în Romania includes also compositions themes 
inspired by hagiographic legends. The scene depicting "Saint George slaying the dragon" îs widely 
represented both în Transylvania and Moldavia, as well as în Wallachia. The Saint, often în equestrian, îs 
representing with halo on certain pieces, maintaining the influence ofthe Byzantine style. On other stove tiles 
the Saint îs depicted with annour, as a medieval knight. In Wallachia, certain terracotta plates were used as 
icons. The artistic rendering of this scene îs different, corresponding to the specialisation levei of the 
workshops producing such pieces. The discovery places of these objects are diverse: princely courts, urban 
houses, rural dwellings, churches or monasteries. 
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Povestirile hagiografice au inspirat adesea iconografia teracotelor medievale. Un subiect 
frecvent abordat în astfel de compoziţii este scena Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. Viteaz ostaş 
al credinţei şi martir al lui Hristos, Marele Mucenic Gheorghe este onorat atât de Biserica Orientală 
cât şi de cea Occidentală 1 • Simbol al vitejiei, el este considerat patron al oştirii. Sfântului i se 
atribuie, de asemenea, săvârşirea multor minuni. Oştenii moldoveni din timpul lui Ştefan cel Mare 
îl aveau ca protector în confruntările militare şi îl reprezentaseră pe steagul lor de luptă. Tema 
iconografică a uciderii balaurului de către Sfântul Gheorghe a avut o abordare amplificată odată cu 
extinderea atacurilor otomane în Europa. Sfântul militar era salvatorul cetăţii de „balaurul 
ameninţător", metaforă a apărării creştinismului în faţa pericolului musulman. Scena este figurată 
atât pe icoane, cât şi pe alte obiecte religioase. Uşile de lemn sculptat ce au aparţinut paraclisului 
Buna-Vestire al Mânăstirii Snagov, piese executate între anii 1452/14532

, cuprind în registrul 
inferior o remarcabilă realizare plastică a scenei amintite. 

Tema apare redată destul de des, pe teracote, încă din secolul al XV-iea, atât în Transilvania3 

şi Moldova4
, cât şi în Muntenia, dar modalitatea de redare cunoaşte rezolvări plastice diferite, datorate 

interpretării subiectului. O caracteristică a pieselor descoperite la sud de Munţii Carpaţi este lipsa 
unui sistem de montare la sobă (reversul plan), ceea ce ne face să considerăm că unele dintre ele erau 
confecţionate pentru a servi drept icoane. Încadrarea acestor piese în categoria icoanelor de lut era 
făcută, acum mai bine de o jumătate de veac, de către Maria Golescu5

• În unele cazuri însă, cercetarea 
arheologică a demonstrat că astfel de teracote au fost montate pentru a decora pereţii instalaţiilor de 
încălzit. Piesele păstrează pe revers urme de funingine şi lipitură de lut. 

Teracotele descoperite în Muntenia au bordura înălţată şi modelată în formă de ramă. 
Sfântul, ecvestru, este redat în două ipostaze diferite: fie personaj aureolat, cu caracteristici ale 
stilului bizantin, fie personaj în postură de cavaler medieval, occidental, purtând coif şi armură. 

1 Lexikon, 366-390 
2 În expunere la Muzeul Naţional de Artă al României (în continuare MNAR). 
3 Marcu Istrate 2004 
4 Batariuc 1992, 33-40 
5 Golescu 1941-1942; Golescu 1945 
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Săpăturile arheologice din anul 1953 din Bucureşti, de la Mânăstirea Radu Vodă6, înscriu, printre 
descoperirile din acest areal, două plăci de teracotă pe care este redat episodul uciderii balaurului 
de către Sfântul Gheorghe. Pe una dintre aceste plăci 7 (18 x 12,50 x 1,50 cm, nesmălţuită), Marele 
Mucenic este figurat ecvestru, spre dreapta, îndreptând lancea spre botul fiarei. Piesa este uşor 
deteriorată în partea superioară, însă, atât cât se păstrează, Stăntul pare a fi aureolat. Vestimentaţia 
se compune dintr-o tunică mulată pe trup; nu se disting detaliile. La cingătoare este prinsă o sabie, 
de încălţăminte sunt ataşaţi pinteni cu rozetă. În fundal, compoziţia sugerează, destul de stângaci, 
un zid de incintă şi o fereastră cu zăbrele. Calul este înşeuat, hamurile sunt ornamentate. În 
registrul superior, o pasăre pare să-l protejeze pe stănt. Un patruped cu o blană flocoasă (mielul de 
sacrificiu ?) este figurat în faţa calului8

• În registrul inferior este redat balaurul, sub forma unui 
şarpe, cu un corp filiform. Deasupra acestuia, o floare mare eclipsează fiara învinsă, sugerând 
biruinţa vieţii, a binelui, a frumosului (PI. 1/1; Vl/1). Elementul decorativ floare, cu încărcătură 
simbolică, îl găsim redat şi pe plăcile de teracotă din secolele XV-XVI, decorate cu subiectul 
enunţat, descoperite în Transilvania, la Făgăraş9 şi Racoşu de Jos' 0 (jud. Braşov). Referindu-ne la 
acest detaliu, găsim prezent, atât la meşterii din Transilvania, cât şi la cei din Câmpia Română, un 
concept compoziţional comun. Pe cea de a doua teracotă (15,50 x 15 x 1,50 cm, nesmălţuită), 
descoperită în timpul săpăturilor arheologice din zona Mânăstirii Radu Vodă (Bucureşti), Stăntul 
Gheorghe, aureolat, este reprezentat ecvestru, spre dreapta, folosind ca armă, de astă dată, o sabie 
(PI. 1/2; Vl/2). Vestimentaţia este mulată pe trup, de încălţări sunt ataşaţi pinteni cu spin. În 
registrul inferior, balaurul este modelat filiform, aproape nesemnificativ. În colţul din stânga sus, 
scena este completată cu figurarea miniaturală, în picioare, a regelui şi reginei, părinţii prinţesei ce 
trebuia salvată. Iniţial, piesa a fost eronat înţeleasă drept o „placă de teracotă, pe care e reprezentat 
un călăreţ cu iatagan şi pinteni, iar în stânga soarele şi luna" 11

• Este singura placă de teracotă 
descoperită în Muntenia unde cele două personaje secundare, regele şi regina, asistă la scenă. În 
registrul inferior, deasupra balaurului, este redat un cerc, element grafic cu o încărcătură simbolică 
deosebită în mentalitatea medievală europeană. Cercul era considerat un simbol al lumii spirituale, 
invizibile şi transcendente 12

• În iconografia creştină, simbolizează eternitatea; poate avea valori 
magice, arată puterea, vitejia, protecţia divinităţii; este asociat cultului focului, al eroilor. 
Războinicii medievali, înainte de a pleca în luptă, aveau obiceiul să deseneze un cerc în jurul lor 13

• 

Figura geometrică o mai întâlnim, în câteva cazuri, şi pe alte piese de teracotă a căror iconografie 
se înscrie fie scenei Sfântul Gheorghe ucigând balauru/1 4 fie oşteanului ecvestru15

• Piesele 
descoperite în zona Mânăstirii Radu Vodă pot fi încadrate cronologic în perioada cuprinsă între 
sfârşitul secolului al XV-iea şi primele decenii ale secolului următor. Acestea sunt realizări plastice 
naive, compoziţii statice ce aparţin unor meşteri populari. 

Cercetări arheologice mai recente, efectuate în Centrul Istoric al capitalei, au îmbogăţit cu 
noi teracote tema iconografică pe care o abordăm. În anul 2004, pe Calea Victoriei nr. 9-12, în 
preajma ruinelor fundaţiilor unor edificii de cult medievale, a fost scoasă la lumină o cahlă-placă 
dreptunghiulară (19 ,20 x 17,40 x I ,50 cm, smălţuită, culoare verde-oliv), pe care este reprezentat 
Stăntul Gheorghe, aureolat, ecvestru, spre dreapta (PI. 1/3; Vl/3). Veşmântul acestuia se compune 
dintr-o tunică mulată pe trup şi o pelerină fluturând, accentuând impresia de mişcare. Compoziţia 
are dinamism. În mâna dreaptă Stăntul ţine lancea pe care o înfige în botul deschis al fiarei. 

6 Ionaşcu, Zirra 1959, 51-89 
7 Ionaşcu, Zirra 1959, PI. L VIIl/2; Slătineanu 1958, fig. 81, 190. Piesa se află în Colecţia Institutului de Arheologie 

„Vasile Pârvan", Bucureşti (nr. inv. 1/156 l ). 
8 Episodul mielului de sacrificiu este ilustrat, într-o manieră asemănătoare, pe o teracotă descoperită la Târnava Uud. 

Sibiu) -Marcu Istrate 2004, PI. 139 B. Pe alte teracote din Transilvania, descoperite la Racoşul de Jos Uud. Braşov) şi 
Vinţul de Jos Uud. Alba), mielul de sacrificiu este adus de către prinţesă (Marcu Istrate 2004, PI. I 08 C/3; 155/58). 

9 Marcu Istrate 2004, PI. 59/32 
10 Marcu Istrate 2004, PI. 108/C 3 
11 Bucureştii de odinioară, p. 178, PI. LVIII/I. Piesa se află în Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României (în 

continuare MNIR, nr. inv. 32502). 
12 Chevalier, Gheerbrant 1994, I, 294 
13 Chevalier, Gheerbrant 1994, I, 296-299 
14 Cahlă descoperită la Mănăstirea Buda-Cislău, asupra căreia vom reveni. 
15 Cahlele descoperite la Oraşul de Floci, vezi Rădulescu 2010a, 34, planşe la p. 43-47. 
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Maniera de realizare a compoziţiei face trimitere la clasicele icoane ortodoxe. Piesa datează din 
secolul al XVI-lea 16

• În acelaşi sit arheologic au fost descoperite şi alte fragmente de cahlă care 
abordează tema menţionată 17 • Pe str. Lipscani, nr. 18-20, zona Hanul Greci, în cursul cercetărilor 
arheologice preventive din vara anului 2007, a fost descoperită o cahlă-placă rectangulară (16,30 x 

13,30 x 1,20 cm, nesmălţuită); compoziţia este încadrată de un chenar format din mici nervuri 
paralele. Sfântul Gheorghe, ecvestru, spre dreapta, poartă un coif cu panaş (?) şi o pelerină cu 
ciucuri, fluturând. Sub ciucurii pelerinei, dar şi central, pe corpul calului, este redată câte o cruce, 
element grafic ce sintetizează mesajul temei: lupta pentru credinţa creştină. Sfântul Gheorghe ţine 
cu mâna dreaptă o lance, pe care o înfige în botul deschis al balaurului. Atragem atenţia asupra 
elementelor de armură a calului, sugerate în zona gâtului şi a crupei. În dotarea călărimii valahe, 
pentru protejarea cailor de luptă, intrau, cu siguranţă, astfel de piese, executate prin îmbinarea unor 
lamele metalice; de aici s-a inspirat şi meşterul de cahle. Teracota se încadrează cronologic în cel 
de al XVI-iea secol 18 (PI. 1/4; VI/4). Tot în vara anului 2007, cercetările arheologice efectuate pe 
str. Lipscani, nr. 12, zona Hanul Zlătari, au pus în evidenţă, la adâncimea de - 2,40/3,20 m, ruinele 
unei locuinţe medievale (Casa 2), din prima jumătate a secolului al XVI-iea. Materialul arheologic 
descoperit include mai multe plăci de teracotă ce compuneau o instalaţie de încălzit. Un fragment 
de cahlă-placă (l 0,80 x 15 x 1,70 cm, nesmălţuit) păstrează din iconografie, parţial, calul, spre 
dreapta, şi, sub abdomenul calului, balaurul secţionat de lance 19 (PI. IV/3). Teracotele descoperite 
în Centrul Istoric al capitalei ne atrag atenţia asupra faptului că ele sunt creaţii plastice ale unor 
ateliere diferite. Remarcăm la aceste piese corecta execuţie artistică a compoziţiilor, grija pentru 
proporţii şi redarea mişcării, a amănuntelor vestimentare sau a pieselor de harnaşament. Artiştii 
anonimi care au executat astfel de compoziţii, cunoscători ai desenului, aveau o bună pregătire în 
acest domeniu. 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe reprezenta, pentru populaţia urbei bucureştene, metafora 
ideii de luptă pentru credinţa creştină. Teracote decorate cu scena uciderii balaurului sunt găsite 
atât în preajma unor locaşe de cult, cât şi în ruinele locuinţelor orăşeneşti. De altfel, încă din Evul 
Mediu, Sfântul devine patron al unor mari biserici din Bucureşti: Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, 
Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Biserica Sfântul Gheorghe ctitorită lângă Hanul Şerban Vodă, 
puţin înainte de anul 1750, a cărei „tâmplă" se păstrează astăzi la Muzeul Naţional de Artă al 
României. Numele Sfântului va fi extins la denumirea unor hanuri sau a pieţei centrale a oraşului, 
acolo unde până la începutul secolului al XIX-iea exista „baltagul de la Sfântul Gheorghe". 

La Târgovişte, un alt mare oraş medieval muntenesc, cercetările arheologice efectuate la 
Curtea Domnească20 şi în diferite zone ale urbei2 1 completează constant, cu importante informaţii, 
istoria naţională. În acest sens, iconografia teracotelor medievale, diversă şi plină de înţelesuri, 
constituie un important document. Am selectat din vastul material descoperit, câteva piese pe care 
este figurat Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul. De la Curtea Domnească provin o teracotă (21 x 

14,5 x 1,5 cm, nesmălţuită), databilă între sfârşitul secolului al XV-iea şi prima jumătate a 
secolului următor22 • Personajul, ecvestru, spre stânga, poartă un fel de bonetă cu panaş, pelerină şi 
încălţăminte cu pinteni (PI. 11/3). Sfântul, neaurolat, este redat ca un cavaler medieval învingător. 
Aceeaşi realizare plastică se întâlneşte pe mai multe teracote descoperite în ruinele caselor 
medievale ale orăşenilor din Târgovişte. În cartierul Suseni, din stratul de dărâmătură a unei 
locuinţe cu beci, din secolele XV-XVI, au fost recuperate, în timpul cercetărilor arheologice din 
anul 1977, cahle nesmălţuite, de diferite tipologii, şi cărămizi, provenind de la una sau două 
instalaţii de încălzit23 . Printre aceste piese se înscriu şi 14 cahle-placă, întregite (20-22 x 15 x 1 
cm), pe care este figurat Sfântul Gheorghe, ecvestru, ucigând balaurul. După modul de tratare a 

16 Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 394-396, Pl. 4. Piesa se păstrează în Colecţia Muzeului Municipiului 
Bucureşti (în continuare MMB). 

17 Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 394-396, Pl. 5/a-d 
18 Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 397, Pl. 9 
19 Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 396, Pl. 8/b. Piesa se păstrează în Colecţia MMB. 
2° Constantinescu et a/ii 2008-2009 
21 Diaconescu 2009 
22 Petrică 2010, 73-74, fig. I. Piesa se păstrează în Colecţia Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte 

(în continuare CNMCDT). 
23 Mihăescu 1980-1981, 117-134 
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vestimentaţiei personajului, se disting două tipuri iconografice. Din primul tip fac parte 8 piese pe 
care Sfântul poartă pelerină, fluturând, iar capul este acoperit cu o bonetă ornată cu un panaş. 
Personajul este orientat fie spre stânga24 (şapte exemplare; PI. VII/2), fie spre dreapta25 (un 
exemplar; PI. VII/5), în funcţie de locul destinat piesei în algoritmul suprafeţei ce urma a fi 
decorată26 . Scena centrală a compoziţiilor este însoţită de elemente decorative secundare, de bun 
augur, anume păsări, rozete cu opt raze ce reprezintă, probabil, soarele. Pe una dintre piese (PI. 
VIl/5), în colţul din dreapta jos, este redat ulciorul cu apă vie, menţionat frecvent în basmele 
populare în legătură cu Făt frumos2 7

• Îmbinarea legendei hagiografice cu elemente din basmele 
populare, eroul fiind ajutat de pasărea care îi aduce ulciorul cu apă vie, se întâlneşte şi în 
Transilvania, pe o cahlă din secolul al XVI-iea, de la Cecheşti28 (jud. Harghita). 

Al doilea tip iconografic (şase exemplare), prezintă personajul orientat spre stânga, 
înveşmântat într-un costum mulat pe trup (tunică), strâns în talie cu o centură; pelerina lipseşte. 
Capul este împodobit, probabil, cu o coroană29 . În fundal sunt redate două păsări şi două rozete cu 
opt raze. În registrul superior, o linie frântă trasează un zid de incintă. Proporţiile şi mişcarea 
calului, statică, indică un meşter cu puţine cunoştinţe de desen. Atrage atenţia, însă, în mod 
deosebit, inscripţia cu caractere chirilice (PI. 11/4; VII/6). Este încă o mărturie a nivelului de 
cultură din urbea târgovişteană, unde scrisul era cunoscut chiar şi de populaţia obişnuită 

(meşteşugari, târgoveţi ş.a.). 

Tot în cartierul Suseni, cercetările arheologice din anul 1980 au scos la lumină, din ruinele 
unei locuinţe medievale cu beci, cahle-placă, decorate cu scena luptei dintre Sfântul Gheorghe şi 
balaur30 (PI. VII/I). Dintre piesele descoperite în oraş, mai menţionăm câteva fragmente de cahlă, 
de la piese diferite, unde se constată variate rezolvări grafice ale temei 31 (PI. III/ 1--6). Pe un 
fragment, Sfăntul Gheorghe, aureolat, poartă un costum mulat pe trup, iar la cingătoare este prinsă 
sabia. El ucide balaurul cu ajutorul lăncii, redată în poziţie verticală. Calul are o armură specială 
pentru cap, din care se distinge cornul din zona frunţii (PI. 111/1). Pe un alt fragment, vestimentaţia 
personajului este completată cu o pelerină, iar între capul Sfăntului şi lance este redată o cruce. 
Calul este figurat purtând o armură în zona dorsală (PI. 111/3). Interesantă este figurarea, ca 
personaj secundar, a prinţesei care trage după sine fiara legată; alături, ulciorul cu apă vie (PI. 
111/6). Episodul, descris în Legenda Aurea a lui Iacopo de Varazzo32

, este redat şi pe o cahlă din 
Moldova33

• 

Pe o altă teracotă (20,50 x 15 cm, smălţuită, culoare verde) descoperită în ruinele unei 
locuinţe medievale din oraş, Sfântul Gheorghe, ecvestru, spre dreapta, poartă pelerină şi bonetă 

decorată cu panaş. Calul, în galop spre dreapta, este protejat, în partea dorsală, de armură. În colţul 
din dreapta sus, un relief slab imprimat, pare să sugereze binecuvântarea divină (PI. VIl/3). Pe 
unele icoane, în acest loc din compoziţie este redat îngerul care oferă Sfăntului coroana martirului 34 

sau, în alte cazuri, este figurată mâna binecuvântătoare a lui Dumnezeu, dextera Domini, ieşind din 
nori. Acest concept compoziţional se regăseşte pe o teracotă descoperită la Suceava35

. 

Din aşezarea urbană medievală Târgşor (Târgşoru Vechi, jud. Prahova), provine un 
fragment de cahlă-placă (12 x 10 x 1,50 cm, nesmălţuită), databilă în secolele XV-XVI. În acest 
caz personajul, figurat ecvestru, spre dreapta, poartă o cască cu viziera închisă, decorată cu panaş, o 
tunică mulată pe corp, strânsă în talie cu o centură şi străbătută în zona bustului de două diagonale 
încrucişate, pantaloni mulaţi pe picior. La brâu este ataşată o spadă. Sfântul susţine cu mâna 

24 M ihăescu 1980-1981, 130, fig. 11 /4 
25 Mihăescu 1980-1981, 130, fig. 12/3 
26 Piesele se păstrează în Colecţia CNMCDT (nr. inv. I 0688; I 0689-1691; I 0695; I 0697-10698). 
27 Bârlea 1976, 23-28; Şăineanu 1978, 40--42, 321-343 
28 Benko, U ghy 1984, 53-54, fig. 12 
29 Mihăescu 1980-1981, 130, fig. 11/3 
30 Musca, Musca 1980-1981, 135, fig. 3/2 
31 Materialul ilustrativ a fost pus la dispoziţie prin bunăvoinţa domnului Tiberiu Musca, autorul descoperirilor 

arheologice. Îi mulţumim şi pe această cale. 
32 Reau 1958, II, 571-573 
33 Batariuc 1992. fig. 2/4 
34 Nicolescu 1976, fig. 78 (Icoana Sf. Gheorghe, 1753, autor Ioan Zugravul, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii-Braşovului). 
35 Batariuc 1992, fig. 2/4 
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dreaptă o lance, îndreptată în jos. Este de remarcat redarea armurii pentru partea posterioară a 
calului. Registrul inferior al piesei, acolo unde ar fi trebuit să fie redat balaurul, nu se păstrează. 
Personajul este însoţit de pasărea de bun augur, în cazul de faţă un cocoş (PI. IV/4; VIII/I). În 
simbolistica animalieră această pasăre reprezintă veghea militară, bărbăţia şi curajul în luptă, 

întruchipează lumina, cu toate valenţele ei cosmice şi spirituale36
. În credinţa populară, primul 

cântat al cocoşului alungă duhurile rele, purifică spaţiul în care se află37 . Literatura populară38 , dar 
şi obiceiul de a amplasa pe fleşele bisericilor şi clopotniţelor, sau pe acoperişul caselor, efigia unui 
cocoş, ilustrează calităţile apotropaice atribuite acestei păsări. 

La Buda, schit al Mânăstirii Cislău (jud. Buzău), cercetările arheologice din anul 193 l au 
scos la lumină, în zona chiliilor, o placă de teracotă „reprezentând icoana Sfântului Gheorghe 
apăsând balaurul"39

. Piesa (17,50 x 16 x l cm, nesmălţuită) are o ramă simplă, îngustă, puţin 
reliefată. Personajul, ecvestru, spre stânga, ţine cu mâna dreaptă frâul calului, iar cu mâna stângă, 
lancea, cu steguleţ, îndreptată spre balaur. Arma este prevăzută, pe hampă, cu o contragreutate 
sferică, menită a-i asigura stabilitate în timpul atacului. Sfântul Gheorghe poartă un costum mulat pe 
trup, o cască cu viziera închisă, probabil de tip bourguignotte40 şi încălţăminte de care sunt ataşaţi 
pintenii cu spin. Fiara este redată sub copitele calului, ca o reptilă, cu gâtul solzos, ridicat în unghi 
drept, iar botul deschis se termină cu un cioc. În registrul superior, scena este secondată de două 
păsări în zbor. În acelaşi registru este redat un cerc, figură geometrică cu încărcătură simbolică, 
magică, menită să atragă protecţia divinităţii (PI. IV/2; VllI/2). Cercetările arheologice, continuate în 
anul 1938, au avut ca rezultat şi descoperirea altor fragmente ce tratează subiectul enunţat (PI. 
IV/1). Între piese, se pot distinge diferenţe în figurarea călăreţului, a calului, precum şi în redarea 
ramei, diferenţe datorate existenţei unor tipare diferite. Ţinând cont de contextul descoperirii 
arheologice, teracotele de la Buda sunt databile în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. 

Cercetările arheologice efectuate în anul 1992 la Mânăstirea Cârnu (corn. Pănătău, jud. 
Buzău), au scos la lumină mai multe fragmente de cahle, dintre care unul ar putea fi interpretat ca 
provenind din partea inferioară a unei piese decorată cu Sfântul Gheorghe41

• 

Insolită ca realizare compoziţională este teracota descoperită la Cătina, judeţul Buzău, în 
curtea conacului moşiei Sorescu, lângă resturi de zidărie de la construcţii vechi42 (PI. IV/5; VIll/3). 
Placa, de formă dreptunghiulară (16,50 x 13,50 x 1,50 cm, nesmălţuită), modelată în tipar, este 
acoperită cu şlem cărămiziu-roşcat. În câmp este figurat un personaj ecvestru, spre dreapta, într-o 
atitudine semeaţă, curajoasă, de cavaler medieval. Bustul este văzut din faţă, iar capul din profil. 
Cu mâna stângă ţine frâul calului, iar cu mâna dreaptă, flexată în spate, susţine lancea lungă, cu 
steguleţ, care intră în botul balaurului. Interesante sunt, desigur, elementele de costum şi armament. 
Capul cavalerului este acoperit în întregime de o cască cu viziera închisă, tip bourguignotte, 
caracteristică pentru a doua jumătate a secolului al XVI-lea43

. Sabia, prinsă la şold, îşi găseşte 
analogii în piesele de tip cimettere44

. Îmbrăcămintea constă dintr-o tunică mulată pe corp, încheiată 
în faţă cu nasturi, încinsă în talie cu o centură şi pantaloni mulaţi pe picior. Poartă cizme de care 
sunt prinşi pinteni cu tija lungă şi rozetă. Calul este înhămat şi înşeuat; şaua este fixată printr-un 
sistem special de chingi, pe sub burta şi respectiv pe după gâtul animalului. În registrul inferior, 
fiara, cu aripi şi corpul acoperit de solzi, contorsionată, răsturnată pe spate, strivită, îşi încolăceşte 
coada în jurul picioarelor posterioare ale calului. În registrul superior, un personaj secundar ciudat, 
feminin, cu părul lung, în vânt, ţine în mâini un fel de măciucă cu două capete. Este posibil să 
intervină aici interpretarea unor scene din basmele populare. În această parte a compoziţiei, pe 
unele cahle din Moldova45 sau din Transilvania46 sunt figuraţi părinţii prinţesei sau prinţesa ce 

36 Chevalier, Gheerbrant 1994, I, 345-347; Evseev 1994, 43 
37 Evseev 1994, 43; Clebert 1995, 84 
38 Teodorescu 1982, 422 
39 Drăghiceanu 1931, 162, fig. 38; piesa se află în colecţia MNAR (nr. inv. 1358/GR. I 0092). 
40 Vlădescu 1969- I 970, 127, fig. 21 
41 Marcu, Lupu 1994, 233-234, fig. 14 
42 Golescu 1945, 201-202, fig. 6. Piesa se păstrează în colecţia MNIR (nr. inv. 17547). 
43 Vlădescu 1969-1970, 127, fig. 21 
44 Vlădescu 1974-1975, 162, fig. 11 
45 Batariuc 1992, fig. 1 /1-4; 2/1, 4 
46 Marcu Istrate 2004, PI. 59/32; 108 C/3; 136 8/1; 155/58 
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trebuia salvată. Teracota descoperită la Cătina, în ciuda unor naivităţi ale desenului, respectă, în 
general, proporţiile, sugerează mişcarea şi încearcă chiar rezolvări de racursi în redarea mâinii 
personajului, flexată în spate. 

Cercetările arheologice efectuate în anul 2004 la Câmpulung Muscel (jud. Argeş), în 
incinta Mânăstirii Negru Vodă47, au scos la lumină, printre alte vestigii de un real interes pentru 
istoria medievală, un fragment de teracotă (5 x 8 cm, nesmălţuit), pe care este figurat un personaj 
ecvestru, spre dreapta, având mâna stângă ridicată, flexată în unghi drept, mişcare ce sugerează 
susţinerea unei lance. La cingătoare este prinsă o sabie. În această ipostază este redat, de regulă, 
Sfântul Gheorghe. Piesa este databilă în secolul al XVI-iea (PI. IV/6). 

Din Muntenia, dintr-o localitate neprecizată, provine o placă de teracotă48 (18 x 16 x 1,50 
cm, nesmălţuită) pe care este figurat Sfântul Gheorghe cu coroană, aureolat, ecvestru, spre stânga, 
ţinând în mână o lance, cu flamură, pe care o înfige în botul balaurului. La brâul personajului este 
ataşată o sabie. Sfântul poartă un veşmânt mulat pe trup şi o pelerină cu falduri; de încălţări sunt 
ataşaţi pinteni. Din harnaşamentul calului se distinge frâul, oblâncul posterior al şeii, deasupra 
cioltarului şi pofilul prins de coada înnodată a calului. În registrul superior, se află o inscripţie cu 
caractere chirilice, imprimată în negativ, anunţând numele sfântului (PI. 11/1). Teracota, databilă în 
secolele XV-XVI, a fost considerată „o icoană de lut"49

. O altă piesă (18 x 16 x 2 cm), cu o 
prezentare similară a compoziţiei, lucrată, după cum pare, cu acelaşi tipar, în acelaşi atelier 
ceramic, a fost descoperită întâmplător în anul 191 O, pe un teren agricol situat între localităţile 
Pribegi şi Amara (jud. Ialomiţa50). Folosirea aceluiaşi tipar ca şi în cazul pieselor deja menţionate 
se poate constata şi la un fragment de teracotă (I O x 13 cm, nesmălţuit) scos la lumină în timpul 
cercetărilor arheologice de la Oraşul de Floci51 (PI. 11/2). Se conturează clar existenţa unui centru 
comun de producere a acestor piese, de unde ele puteau fi procurate pe calea schimburilor 
comerciale. Bănuim că atelierele se aflau la Oraşul de Floci, recunoscut pentru meşteşugul deosebit 
al producerii ceramicii decorative. Oraşul medieval, situat la vărsarea râului Ialomiţa în Dunăre, la 
întretăierea unor importante drumuri comerciale, fost teren agricol al comunei Giurgeni (jud. 
Ialomiţa), este astăzi sit arheologic protejat. Urbea a cunoscut, între secolele XV-XVII, o intensă 
viaţă economică, socială şi culturală. Un impact major asupra locuitorilor avea să-l aducă tocmai 
aşezarea sa geo-politică, la graniţa cu Imperiul Otoman. Confruntările militare sunt repetate, cu 
urmări dezastroase. Săpăturile arheologice din acest sit au scos la lumină ruinele unui număr 
impresionant de locuinţe înzestrate cu instalaţii de încălzit de tipul sobelor de cahle. Aproape în 
fiecare campanie, între teracotele recuperate se numără şi cele a căror temă iconografică abordează 
legenda Sfântul Gheorghe ucigând balauru/52

• Rezolvările plastice sunt diferite, în funcţie de 
talentul şi fantezia meşterilor care au conceput tiparele. Din cercetările anului 1981 53 provine o 
cahlă-placă ( 18,5 x 14 x 0,5 cm, nesmălţuită), pe care Sfântul este redat călare, spre dreapta. Pe cap 
poartă o cască tip Barbut, specifică secolului al XV-lea54

. În mâna dreaptă ţine o lance, îndreptată 
spre balaurul aflat sub copitele calului, iar cu mâna stângă, ridicată, susţine un buzdugan 
(măciucă?). Redarea personajului înarmat atât cu lance, cât şi buzdugan este singulară la cahlele 
descoperite pe teritoriul României. Balaurul apare figurat ca un şarpe cu cioc (PI. V/1; VIIl/4). 

Într-o manieră populară, amintind de arta naivă, este realizată o altă teracotă descoperită la 
Oraşul de Floci (PI. V/2). Piesa (17 x 14,20 cm, nesmălţuită) este databilă, probabil, în secolul al 
XVII-lea55

. 

În anul 1995, în ruinele locuinţei nr. 5 A (Grind I), de la sfârşitul secolului al XVI-iea, 
lângă cele aproape 100 de cahle-oală cu deschiderea circulară şi câteva cahle-placă decorate cu 

47 Cercetări arheologice, campania 2004, S 24, caroul I O, -1,25 m. 
48 Piesa se păstrează în Colecţia MNAR (nr. inv. 3371/GR. 10096). 
49 Golescu 1941-1942, 54, fig. 2; Slătineanu 1958, fig. 73, 189 (indicată eronat ca provenind de la Palatul Domnesc din 

Târgovişte). 
50 Golescu 1941-1942, 53, fig. I; Golescu 1945, 203; Slătineanu 1958, 189, nr. 73 (colecţia Grigore Moisil). 
51 Păunescu, Renţa, Matei 1997, PI. IV/I 
52 Oţa, Matei 2005, 162-163; Păunescu el a/ii 2007, 167; Mihai et a/ii 2013, 63 
53 Cercetări arheologice, campania 1981, S XXXIX, caroul I O, -0,35 m. 
54 Vlădescu 1969-1970, 123, fig. 14 
55 Păunescu, Renţa, Matei 1997, 258, PI. III 
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„SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL" (SECOLELE XV-XVII) 

Călăraşul valah învingător56 şi respectiv Leul păzind copacul vieţii creştine57 , au fost descoperite şi 
9 plăci ceramice (17,10-17,50 x 15,70-16,10 cm, smălţuite, culoare verde-oliv), decorate cu scena 
Sfântul Gheorghe ucigând balaurul58

• Piesele făceau parte, probabil, dintr-o friză ce ornamenta 
pereţii încăperii, îndeplinind rolul de icoane (PI. V/3; PI. VIII/5). Sfântul, aureolat, este redat 
ecvestru, spre dreapta. În mâna dreaptă ţine lancea, pe care o înfige în botul deschis al balaurului. 
La cingătoare este prinsă sabia. Personajul poartă o cască cu panaş şi o tunică mulată pe trup, 
străbătută în zona bustului de două diagonale încrucişate. Este sugerată şi pelerina, prin redarea 
câtorva falduri. Piciorul se sprijină în scara de şa. Calul, protejat de armură, are o mişcare 
frumoasă, elegantă. Locuinţa unde au fost descoperite aceste icoane de lut, dar şi teracotele ce 
compuneau instalaţia sau instalaţiile de încălzit, presupunem că a avut o importanţă deosebită în 
contextul politico-militar de la sfârşitul secolului al XVI-iea. Zona Dunării, Oraşul de Floci, a 
cunoscut aprigele confruntări dintre oştile conduse de Mihai Viteazu şi armata otomană. Este 
posibil ca o astfel de locuinţă să fi găzduit, ad hac, comandamentul operaţiunilor militare. De altfel, 
alăturată, o altă construcţie, mai mare (L 5 B), presupunem că a fost utilizată de către armată, în 
scopuri administrative. 

Iconiţele de lut de la Oraşul de Floci îşi găsesc analogie cu o teracotă, descoperită în prima 
jumătate a secolului trecut, la Ograda (jud. Ialomiţa), publicată drept o icoană de lut59 (PI. V/4). În 
comparaţie cu piesele menţionate, descoperite în Locuinţa 5 A, teracota de la Ograda ne dezvăluie 
un tipar executat de un meşter cu mai multă pricepere a desenului. Sfântul, ecvestru, spre dreapta, 
poartă coroană şi este aureolat. Pelerina este executată cu grijă în redarea faldurilor, harnaşamentul 
este ornamentat, armura pentru partea dorsală a calului este bine conturată, la fel cioltarul, şaua şi 
pofilul; corpul balaurului capătă un volum mai pronunţat. Pe această teracotă, între nimb şi mâna 
dreaptă a sfântului, dar şi sub faldurile pelerinei, apar inscripţionate litere din alfabetul chirilic. 
Presupunem că această piesă constituie prototipul, iar după ea au fost executate cele nouă iconiţe 
descoperite în Locuinţa 5 A de la Oraşul de Floci. 

Frecvenţa, în zona de sud a judeţului Ialomiţa, a pieselor de teracotă care abordează 
iconografia enunţată este în strânsă legătură cu frământata situaţie politică de la sfârşitul secolului 
al XVI-iea. Siliţi de-a lungul istoriei la repetate confruntări militare cu oştile otomane, locuitorii 
venerau acest simbol creştin al victoriei împotriva inamicului. 

Din păcate, pentru piesele de la Ograda, Cătina sau Pribegi, descoperiri întâmplătoare, nu 
poate fi stabilit mediu social de provenienţă (curţi boiereşti, edificii de cult sau locuinţe rurale). 

Rezolvarea plastică a compoziţiilor redate pe teracotele prezentate în studiul de faţă înscrie, 
în fiecare caz, note particulare, ceea ce defineşte un stil propriu atelierului ceramic producător. 
Prototipul, dar şi copiile sau imitaţiile, au o arie geografică de circulaţie restrânsă în jurul centrului 
de producţie. Unele teracote sunt creaţii naive, ale meşterilor populari, pe când alte exemplare se 
remarcă prin punerea în pagină a unor compoziţii echilibrate, cu grijă pentru proporţii, mişcare, 
detaliu. În unele cazuri, e drept puţine, provenind din centre urbane (Târgovişte, Bucureşti, Oraşul 
de Floci), piesele erau smălţuite, iar realizarea artistică a compoziţiilor este superioară. Pregătirea 
meşterilor se făcea, desigur, în ateliere specializate. 

Este posibil ca unele dintre imagini să fie inspirate din xilogravurile tipăriturilor religioase 
care circulau în epocă. O astfel de reprezentare, în care Sfântul Gheorghe primeşte binecuvântarea 
divină, se află în Mineiul lui Bojidar Vukovici, tipărit la Veneţia în anul 153860 (PI. VII/4). 

Cahlele şi iconiţele de teracotă descoperite la Bucureşti, Târgovişte, Oraşul de Floci, 
Târgşor, Buda-Cislău, Cătina, Cârnu, Câmpulung Muscel, Pribegi, Ograda, în incinta curţilor 

domneşti sau boiereşti, în locuinţele orăşeneşti, în preajma locaşurilor de cult, sau, poate, în 
modeste case rurale, se înscriu mentalului medieval, Salvatorul cetăţii fiind încontinuu invocat. 

56 Rădulescu 2010a, 35-36, fig. la p. 44 
57 Rădulescu 2010b, 165-167, PI. 5 
58 Chi\escu, Teodor 1996, 89, nr. I 07; Teodor 1998, 48-49, nr. 56. Mulţumim domnului Silviu Teodor pentru acordul de 

a studia şi publica piesele. Piesele se găsesc în colecţia MNIR (nr. inv. 337078-337083). 
59 Golescu 1941-1942, fig. IV; Golescu 1945, 203, fig. 5. Nu cunoaştem locul actual de păstrare a piesei. 
60 Demeny I 969, fig. 7 
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1. 2. 

3. 

4. . -"'• - -
Teracote, secolele XV- XVI: 1-2. Mânăstirea Radu Vodă, Bucureşti ; 3-4. Centrul Istoric, Bucureşti 

PI. I 



1. 2. 

4. 

Teracote, secolele XV- XVI: 1. Muntenia, loc neprecizat;; 2. Oraşul de Floci (apud Păunescu, Renţa, Matei 1997); 
3. Târgovişte, Palatul Domensc (apud Petrică 201 O); 4. Târgovişte, locuinţă orăşenească, cartierul Suseni 

PI. II 



1. 2. 

3. 5. 

4. 6. 

Teracote, secolul al XVI-iea: 1-6. Târgovişte, Cartierul Suseni 

PI. III 



1. 2. 

3. 

5. 6. 
O Jcm - -

Teracote, secolul al XVI-iea: 1-2. Mânăstirea Buda-Cislău ; 3. Centrul Istoric, Bucureşti ; 4. Târgşoru Vechi ; 
5. Cătina; 6. Câmpulung Muscel 

PI. IV 



'' 

·--~:.~:. · ·- ~ ~: .. '.~.21 : 
•• ~.-.-.~. -.-. -.-.~. -'-„---' 

1. 2. 

3. 

4. . --- -
Teracote, secolele XV- XVII: 1-3. Oraşul de Floci (2. apud Păunescu , Renţa, Matei 1997); 
4. Ograda (apud Golescu 1945) 

PI. V 



1. 2. 

3. 

4. 

Teracote, secolele XV- XVI: 1-2. Mânăstirea Radu Vodă, Bucureşti ; 3-4. Centrul Istoric, Bucureşti 

PI. VI 



1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

Teracote, secolul al XVI-iea: 1-3, 5-6. Târgovişte ; 4. Xilogravură , Mineiul lui Bojidar Vukovici , Veneţia, 1538 
(apud Demeny 1969, fig. 7) 

PI. VII 



I. 2. 

3. 4. 

s. 

Teracote, secolul al XVI-iea: I. Târgşoru Vechi; 2. Mânăstirea Buda-Cislău ; 3. Cătina; 4-5. Oraşul de Floci 

PI. VTII 


