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Programul iconografic al unei sobe de la sfârşitul 
secolului al XVI-lea descoperită
la Oraşul de Floci, jud. Ialomiţa

MARIA-VENERA RĂDULESCU

Rezumat
Cercetările arheologice efectuate la Oraşul Floci în campaniile din anii 1978 şi 1980 au scos la lumină urmele 
unei locuinţe remarcabile, care datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Din acest loc au fost recuperate mai 
multe cahle care alcătuiau sistemul de încălzire al casei. Programul iconografic al plăcilor de sobă corespunde 
momentului istoric în care armata voievodului Mihai Viteazu (1593-1600), membru al Ligii Creştine, se confruntă 
cu armata otomană.

Cahlele pentru coronament au forma unei flori de crin, un decor inspirat, cred, din ornamentele bisericii Mănăstirii 
Argeş (1517). Cahlele care compun camera de încălzire a sobei sunt decorate cu trei tipuri de compoziţii, astfel: 1. 
un oştean ecvestru, spre stânga, care ţine o lance cu un steag, 2. un oştean ecvestru, spre dreapta, ţinând un steag 
dreptunghiular: el anunţă victoria şi aduce copacul Vieţii Creştine, şi 3. leul care păzeşte arborele Vieţii Creştine. 
Compartimentul sobei pentru camera de ardere a fost decorat cu plăci cu mijloc circular concav. Aceste plăci de 
sobă sunt adevărate documente istorice, deoarece reprezintă costumele de călăraşi, armele şi steagurile de război 
din perioada de reorganizare a armatei din timpul domniei lui Mihai Viteazu (1593 - 1601). Un aspect deosebit 
de important care a marcat viaţa Oraşului de Floci între secolele XV - XVIII a fost cel al rezistenţei prin credinţă.

Abstract: The iconographic program of a stove from the end of the 16th century discovered in the City 
of Flocs, Ialomița county

Archaeological research carried out at the City of Flocs in the 1978 and 1980 campaigns has brought to light the 
traces of a remarkable dwelling, dating from the end of the 16th century. From this place were recovered several 
tiles that made up the heating system of the house. The iconographic program of the stove tiles corresponds to 
the historical moment when the army of the voivode Michael the Brave (1593-1600), a member of the Christian 
League, confronts the ottoman army. 

The crown tiles are in the shape of a lily flower, a decoration inspired, I think, from the ornaments of the church 
of Argeş Monastery (1517). The panel tiles that make up the heating chamber of the stove are decorated with 
three types of compositions, as follows: 1. an equestrian soldier, towards the left, holding a lance with a flag, 2. 
an equestrian soldier, toward the right, holding a rectangular flag: he announces victory and brings the tree of 
Christian life, and 3. the lion guarding the tree of Christian life. The compartment of the stove for the combustion 
chamber was decorated with tiles with a concave circular means. These stove tiles are real historical documents, as 
they are representing the horsemen costumes, the weapons and the war flags from the army reorganization period 
during the reign of Michael the Brave (1593 - 1601). A particularly important aspect that marked the life of the City 
of Flocs between the XVth - XVIIIth centuries was that of resistance by faith.

Cuvinte cheie: cahle, locuinţă, călăraş, steag, lance, floare de crin
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Oraşul de Floci (Târgul de Floci sau Cetatea de Floci)1, aşezare urbană medievală astăzi dispărută, aflat cândva la 
vărsarea râului Ialomiţa în Dunăre, se înscrie în istoria Ţării Româneşti prin intensa viaţă economică şi comercială, 
precum şi prin importantul rol strategico-militar şi politic. Atestată documentar pentru prima dată în anul 14312, în 
privilegiul comercial acordat braşovenilor de voievodul Dan al II-lea, cu un început desigur mult anterior, urbea 
va cunoaşte aproape patru secole de înfloritoare existenţă, întreruptă uneori de mistuitoare incendii. Vecinătatea, 
la sudul Dunării, cu Imperiului Otoman, a constituit un pericol permanent pentru locuitori, dat fiind atacurile 
repetate, urmate de jafuri ale armatei sultanului. Cele mai violente lupte au fost purtate la sfârşitul secolului al 
XVI-lea, în timpul domniei voievodului Mihai Viteazu (1593-1601), în încercarea acestuia de a elibera malurile 
fluviului de stăpânirea Semilunii. La începutul secolului al XVII-lea oraşul renaşte3, iar starea sa prosperă îl va 
face cunoscut călătorilor străini. Locuitorii îşi vor continua viaţa la gurile Ialomiţei până către sfârşitul secolului al 
XVIII-lea dar, în timpul războaielor ruso-turce, va fi distrus şi abandonat definitiv. În secolele XVI-XVIII oraşul 
figurează pe importante hărţi ale Europei4 (Pl. I /1).

Cercetările arheologice sistematice începute la Oraşul de Floci în anul 19755 au identificat aici principalele etape 
de locuire; astfel, s-a putut efectua un studiu comparativ cu celelalte aşezări urbane medievale româneşti.

Investigarea ruinelor fostelor locuinţe, a atelierelor meşteşugăreşti, a antrepozitelor de mărfuri, a edificiilor de cult 
sau a necropolelor dezvăluie o intensă producţie locală de mărfuri, de la ceramica de uz comun sau decorativă, la 
unelte agricole şi meşteşugăreşti, bijuterii sau accesorii vestimentare, dar şi o înfloritoare viaţă comercială, fiind 
scoase la lumină, totodată, mărfuri de import (un vas de Faenza, Ceramică de Iznic) şi monede emise în diverse 
ţări europene sau în Imperiul Otoman.

Un aspect deosebit de important care a marcat viaţa oraşului a fost cel al rezistenţei prin credinţă. Edificiile de cult 
şi necropolele descoperite în această aşezare, dar şi obiectele cu caracter laic, precum cahlele pentru sobe, pe care 
se disting simboluri sau teme iconografice inspirate din religie, sunt mărturii ale cultului creştin ortodox, ale vieţii 
spirituale. 

Campaniile arheologice din anii 1978 şi 1980 au avut ca obiectiv, printre altele, cercetarea urmelor unei locuinţe, 
cu un singur nivel, databilă, prin inventarul descoperit, la sfârşitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al 
XVII-lea6. In cele trei secţiuni arheologice efectuate: S XIX (1,50×30 m), S XIX A (2,5×17 m) şi S XIX B (2×17 
m), orientate NV-SE, au fost sesizate, încă din primul strat de pământ degajat, bârne carbonizate, câteva blocuri 
de piatră fasonată (21×55 cm; 31×39,5 cm; 38,5×48,5 cm) şi cărămizi, dislocate, însă, din locul iniţial (Pl. I/2, 3). 
În S XIX şi S XIXA, la adâncimea de - 0,40 m faţă de nivelul actual de călcare, s-a putut observa, pe o lungime 
de cca. 6 m, amprenta podelei unei locuinţe. Din păcate, lucrările agricole care s-au desfăşurat periodic în zonă au 
distrus elemente esenţiale privind materialul şi tehnica de construcţie ale clădirii, iar cercetarea parţială nu a permis 
determinarea planului şi a suprafeţei acesteia.

În timpul cercetărilor arheologice s-a putut observa că locuinţa a fost înzestrată cu o sobă de cahle. Soclul din 
cărămizi al instalaţiei de încălzit a fost surprins parţial „in situ” (doar baza) pe o lungime de cca. 1,20 m. Din 
structura sobei au putut fi recuperate câteva piese întregi sau întregibile şi un număr mare de fragmente, toate 
acestea păstrând încă urme de funingine şi arsură din timpul folosirii instalaţiei de încălzit, dar şi în urma incendierii 
locuinţei. Teracotele sunt lucrate din pastă de lut omogenă, în compoziţie, ca degresant, cu nisip fin, bine cernut. 
Decorul a fost imprimat cu ajutorul tiparului. Pe reversul unora dintre piese se păstrează amprenta ţesăturii folosită 
la presarea lutului în tipar. Teracotele sunt smălţuite, peste un prim strat de angobă. Culoarea este verde, fiind 
folosit oxidul de cupru. Coacerea ceramicii în cuptor s-a făcut în două etape (înainte şi după aplicarea smalţului). 
Diferitele nuanţe de verde pe care piesele le prezintă astăzi, uneori chiar pe aceeaşi placă, sunt cauzate de reacţiile 
chimice ce au avut loc în sol. Raportate la structura sobei, cahlele provin de la coronament, camera de încălzire şi 
camera de ardere, ceea ce face posibilă o reconstituire grafică a instalaţiei de încălzit. 

Prezentăm piesele descoperite, interpretarea lor iconografică şi sursele de inspiraţie, atât din spaţiul românesc 

1 Oraşul a fost identificat la 8 Km vest de comuna Giurgeni, jud. Ialomiţa, pe ambele părţi ale actualului DN 2A Slobozia 
- Constanţa, parţial pe locul fostei localităţi Piua Petrii. Situl arheologic medieval „Oraşul de Floci” figurează în Lista 
Monumentelor Istorice (LMI) 2015 având codul IL-I-s-A-14051.

2  DRH, B, Ţara Românească, I, Bucureşti, 1966, 130-131, nr. 69.  
3  Rădulescu 1983, 135-145.
4  Mulţumim d-lui arheolog dr. Dragoş Măndescu pentru imaginea hărţii Romaniae quae olim Thracia dicta..., de Iacobo 

Castaldo, 1584. Originalul se aflată în patrimoniul MJ Argeş, nr. inv. F 323/566.
5  Cercetările au fost efectuate de un colectiv de la MNIR din Bucureşti şi de la MI din Călăraşi. 
6  Ruinele acestei locuinţe medievale au fost sesizate pe partea stângă a DN 2 A, în perimetrul fostei Întreprinderi Agricole de 

Stat „Avicola - Giurgeni”; Chiţescu et al. 1981, 132-139; Chiţescu et al 1982, 140-147.
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cât şi în cel central european, caracterul de unicat al unor compoziţii. Vom încerca a explica, totodată, raportul 
cauzalitate-efect între evenimentele politico-militare ce au marcat viaţa locuitorilor de la Oraşul de Floci la sfârşitul 
secolului al XVI-lea şi programul iconografic al sobei.

Coronamentul

De la coronamentul sobei au fost recuperate trei piese întregibile şi patru fragmente aparţinând unor cahle-placă 
decupate în forma unei flori de crin7 (Pl. II/a). Cahlele sunt angobate şi smălţuite. Culoarea, iniţial verde, este în 
prezent, la unele fragmente, alterată spre argintiu. Exemplarele din această categorie formau o friză, înaltă de 18 
cm, în partea superioară a sobei.

În heraldică fleurs de lis este socotit un motiv regal. Se întâlneşte în tradiţia monarhică franceză, încă din secolul 
al V-lea, iar din anul 1179 a împodobit blazonul regilor Franţei8. Stema coroanei franceze reprezentând trei flori de 
crin era o evocare a Sfintei Treimi dar şi a virtuţilor teologice: credinţă, speranţă şi caritate. Astfel, suveranul era 
perceput ca reprezentant al autorităţii divine. Dicţionarele de simboluri arată că floarea de crin este, de asemenea, 
asimilată razelor soarelui iar liturghia îl asociază pe Hristos cu lumina. În iconografia creştină floarea de crin 
devine unul dintre simbolurile asociate cu Fecioara Maria9. În cazul sobei de la Oraşul de Floci considerăm că 
meşterul care a conceput cahlele pentru coronament a fost inspirat de motivul decorativ floare de crin, săpat în 
piatră, împodobind turlele mari ale bisericii Mănăstirii Argeş10, ctitorie din 1517 a voievodului Neagoe Basarab 
(Pl. II/b, c, d). Biserica, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, prin excepţionala realizare arhitectonică şi 
prin valoarea sa de simbol în spaţiul balcanic, cu mesaj puternic în păstrarea credinţei creştine, constituia pentru 
locuitorii ţării unul dintre importantele locuri de pelerinaj.

În Europa medievală motivul decorativ floare de crin este întâlnit la coronamentul unor sobe, încă din a doua 
jumătate a secolului al XV-lea, aşa cum atestă descoperirile de cahle din curtea Catedralei de la Berna11. Un 
coronament flori de crin a decorat la începutul secolului al XVI-lea soba aflată la Castelul Wawel din Cracovia 
(Polonia)12.

Camera de încălzire 

Segmentul volumetric al sobei corespunzând camerei de încălzire a fost placat cu cahle-placă de formă 
dreptunghiulară (26×24 cm). S-au constatat variaţii nesemnificative ale dimensiunilor, de la o piesă la alta. 
Bordurile sunt uşor înălţate şi lăţite (cca. 0, 6 cm), în formă de ramă. O bandă ceramică lată de circa 5 cm (rumpa), 
ataşată perimetral pe reversul plăcii, într-o poziţie uşor înclinată spre interior, facilita montarea teracotei, cu lut, pe 
peretele instalaţiei de încălzit. Decorul cunoaşte două compoziţii având ca subiect oşteanul ecvestru, precum şi o 
compoziţie cu tema leul păzind copacul vieţii creştine.

a. Oşteanul ecvestru, lăncier, pleacă la luptă 

Au fost descoperite două piese întregi13, patru piese întregibile14şi cincisprezece fragmente15. Compoziţia este 
încadrată în partea superioară şi lateral dreapta de un chenar dinţi de fierăstrău, cu vârful spre interior. În câmpul 
cahlei este figurat un personaj ecvestru orientat spre stânga16 (Pl. III/a, b). Figura şi bustul sunt redate frontal. 
Acesta poartă barbă scurtă, stufoasă, şi mustăţi. Ochii, nasul, gura, urechile sunt bine conturate. Vestimentaţia 
se compune din o căciulă scundă, cu bordura din blană, împodobită lateral cu o crenguţă de brad, o tunică lungă 
încheiată la piept cu nasturi şi găitane (brandenburguri) şi continuată de la mijloc în jos cu cute dese ce acoperă 
şoldurile. Este posibil ca tunica să fi avut, în zona bustului, un strat mai gros, de protecţie, consolidat prin cusături 
dese, orizontale. În costumul călăraşului distingem, de asemenea, pantalonii strâmţi ce acoperă genunchii, şi 
jambierele strânse pe picior, prinse de pantaloni cu o jartieră. De încălţăminte sunt ataşaţi pinteni cu tija lungă şi 
rozetă. Piciorul se sprijină în scara de şa. Oşteanul ţine în mâna stângă lancea, cu coadă lungă, de vârful căreia 
este ataşată o flamură despicată. În spatele oşteanului este redată schematic o armă defensivă, un scut triunghiular, 

7  Piesele se află în colecţia MNIR, nr. inv. 163811- 163812; 163814-163818.
8  Biedermann 2002, I, 115-116. 
9  Biedermann 1992, 207-208.
10  La Biserica episcopală Curtea de Argeş, motivul decorativ floare de crin este folosit frecvent.
11  Roth et al. 1994, Catalog 420. 
12  Franz 1969, 62, Fig. 19. Soba a fost construită, probabil, între anii 1505-1518.
13  Piesele se află în colecţia MNIR, nr. inv. 163734-163735.
14  MNIR, nr. inv. 163740-163743.
15  MNIR, nr. inv. 163744-163745; 163748-163750; 163754-163757; 163759, 163761; 163766-163767; 163778; 163787.
16  Termenii „dreapta” şi „stânga” sunt folosiţi în raport cu privitorul, procedeu utilizat în descrierea obiectelor de artă.
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prevăzut cu caneluri ce-i urmăresc forma. Scuturile de lemn, îmbrăcate în metal sau în piele, erau prevăzute cu 
proeminenţe ce aveau rolul de amortizare sau deviere a loviturilor adversarului. Atunci când oşteanul nu era în 
luptă, scutul era ataşat, de regulă, cu ajutorul curelelor, de spatele acestuia.

Calul are coama îngrijită şi capul împodobit cu panaş. Piesele de harnaşament complete (presenul ornamentat, 
căpiţelul, frâul de care este prinsă zăbala) sunt conturate cu grijă pentru amănunt. Mişcarea calului, în galop, 
sugerează momentul de avânt al plecării la luptă. 

În registrul inferior al compoziţiei sunt redaţi patru brăduţi, plantaţi în mici ghivece. Bradul, prin culoarea sa 
mereu verde, este considerat un simbol al puterii, al vieţii veşnice, tinereţii, vigorii, curajului. Reprezintă copacul 
sfânt ce face o legătură cu Dumnezeu (puterea divină). Este considerat şi simbol al Pomului vieţii şi al Arborelui 
Cosmic17. Redarea brăduţilor în mici ghivece a avut intenţia de a sublinia încărcătura simbolică a acestora, spre a 
nu fi confundaţi cu un peisaj. În acelaşi registru este redat un cerc, element grafic care, prin orientarea spre înainte 
a celor două sau trei spiţe, contribuie la dinamismul imaginii; el îl urmează pe călăraş. Cercul, cel mai important 
simbol geometric, face trimitere la forma soarelui şi cea a lunii pline, deci la lumină. Prin forma sa este asemuit 
cosmosului, fiind o expresie a perfecţiunii. În cerc nu există început sau sfârşit, este asemuit cupolei cerului. 
Cercului i se asigură puterea de a respinge demonii, de a proteja împotriva spiritelor rele. Cercul înseamnă suflul 
divinităţii, creaţia, cerul, absolutul18. Bradul şi cercul, prin valoarea lor simbolică, sunt introduse în compoziţie cu 
rol magic, acela de protecţie a oşteanului.

La imprimarea compoziţiei pe teracote au fost folosite cel puţin trei tipare diferite. Între piese se constată variante 
în redarea fizionomiei personajelor, precum şi în redarea sau omiterea brăduţilor.

b. Oşteanul ecvestru, stegar, anunţă victoria

Cea de a doua scenă care redă oşteni ecveştri a fost recompusă grafic după mai multe fragmente19 provenind de la 
cahle-placă dreptunghiulare, smălţuite, culoare verde (Pl. IV/a, b), precum şi după o cahlă pentru muchie, păstrată 
în condiţii bune (Pl. IV/c). Dimensiunile şi procedeul tehnic de confecţionare pentru aceste piese sunt aceleaşi ca 
la piesele descrise mai sus.

Compoziţia este încadrată, în partea superioară, de un chenar dinţi de fierăstrău, cu vârful spre interior. În câmpul 
cahlei este figurat un personaj ecvestru orientat spre dreapta. Bustul şi figura sunt redate frontal. El poartă mustaţă; 
bărbia este clar conturată. Capul este acoperit cu un calpac, mai lat în partea superioară, cu bordură de blană, ornat 
pe părţile laterale cu câte două pene rigide. Costumul este format dintr-o tunică (dolman) cu guler înalt, închisă în 
faţă cu nasturi şi brandenburguri, prevăzută de la talie în jos, cu cute ample, dese, croială care facilitează urcarea 
şi coborârea de pe cal. Pantalonii sunt acoperiţi de poalele dolmanului. Poartă cizme înalte, de călcâiul cărora sunt 
fixaţi pinteni cu tija lungă şi rozetă mare, cu mai multe colţuri. Piciorul se sprijină în scara de şa. Oşteanul susţine 
cu mâna dreaptă hampa, orientată spre spate, a unui steag patrulater, terminat cu ciucuri la colţurile exterioare. 
Hampa traversează un scut triunghiular, cu caneluri dispuse paralel pe două dintre laturile sale, ornament diferit 
faţă de scutul din compoziţia precedentă. Calul, împodobit în zona capului cu o crenguţă de brad, are harnaşament 
complet şi spatele acoperit de un valtrap; este redat în mers lejer, în trap. În registrul inferior şi lateral dreapta, 
sunt redaţi şase brăduţi. Atragem atenţia în această compoziţie asupra unui motiv decorativ, de altfel esenţial în 
interpretarea subiectului. În spatele calului, protejat de steagul oşteanului, este redat un ghiveci în care se află un 
mic copac cu crenguţele în formă de cruciuliţe. Redarea copacului  într-o manieră similară se regăseşte pe o altă 
teracotă a aceleiaşi instalaţii de încălzit, teracotă decorată cu scena leul bărbos păzind copacul vieţii. În ambele 
cazuri se face trimitere la copacul vieţii creştine20. Interpretarea pe care o dăm compoziţiei descrise mai sus este 
Oşteanul stegar anunţă victoria, aducând cu el, simbolic, copacul vieţii creştine. 

Această compoziţie îşi află o variantă interesantă la două teracote descoperite tot la Oraşul de Floci, în timpul 
cercetărilor arheologice din anii 1994 şi 1995, efectuate în ruinele unei locuinţe medievale de la sfârşitul secolului 
al XVI-lea21 (L 5A, Grind 1; Pl. XI/c). Piesele (26,5×24,5×5 cm) sunt smălţuite, culoare verde, astăzi alterată22. 
Tema iconografică Oşteanul stegar anunţă victoria şi aduce copacul vieţii creştine păstrează toate elementele din 

17  Evseev 1994, 24.
18  Biedermann 1992, 69-72. 
19  MNIR, nr. inv. 163737-163738; 163746-163747; 163751; 163753; 163758; 163762-163765; 163768-163777; 163781-

163786. 
20  Rădulescu 2010 a, 163-173. 
21  Chiţescu, Teodor 1996, 89, nr. 107; Teodor 1998, 48-49, nr. 56; Mulţumim d-lui Eugen S. Teodor pentru acordul de a studia 

şi publica piesele.
22  MNIR, nr. inv. 304696.
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compoziţia cahlelor cu acelaşi subiect descoperite în anul 1978 dar, de această dată, sub abdomenul calului este 
redat bustul unui personaj, fără note definitorii de costum sau fizionomie, pe care îl interpretăm ca fiind inamicul 
răpus în luptă23 (Pl. VI/a ; XI/a). Introducerea acestui nou element decorativ în compoziţie ajută la o definire 
suplimentară a subiectului.

O cahlă folosită pentru muchia sobei, descoperită în cercetările din anul 1978, redă pe cele două plăci (26×24 cm), 
unite în unghi drept, reprezentările descrise mai sus24. Muchia de îmbinare este ornamentată printr-o torsadă (Pl. 
IV/c; V/a, b). Presupunând că a fost o sobă de colţ, prin dispunerea cahlelor pe cele două suprafeţele vizibile ale 
ei, s-a intenţionat redarea următorului scenariu: pe suprafaţa din dreapta, prin compoziţia plecarea lăncierului la 
luptă, se sugerează un câmp de bătălie (Pl. V/a), iar pe suprafaţa din stânga, compoziţia cahlelor anunţa sfârşitul 
luptei şi victoria, stegarul aducând copacul vieţii creştine (Pl. V/b). Într-un mod ingenios sunt narate succesiv 
momentele importante ale campaniei militare. În cele două compoziţii, redarea diferită a unor componente de 
costum, cu note particulare (tunica, căciula, cizmele, jambierele) sau de echipament militar (scutul decorat cu 
caneluri, lancea cu flamură despicată sau steagul rectangular, cu ciucuri), ilustrează existenţa unor unităţi militare 
cu propriile caracteristici de organizare, echipament militar, armament şi misiuni pe câmpul de luptă. În oştirea 
valahă, cea mai veche unitate militară cunoscută - cu caracter permanent - a fost „steagul”, comandat de un 
iuzbaşă sau hotnog. Cuprindea aproximativ o sută de oşteni. Steagurile sau „praporele” diferitelor unităţi militare 
se deosebeau prin însemne şi modul de confecţionare25.  

Teracote ornamentate cu imaginea oşteanului ecvestru înarmat cu o lance cu bandieră au fost descoperite şi în 
alte locuri din Muntenia. Menţionăm astfel piesele descoperite în Bucureşti, la mănăstirile Mihai Vodă26 şi Radu 
Vodă27 (Pl. VI/d), apoi în vecinătatea Curţii Domneşti, pe strada Lipscani28 (Pl. VII/b), de asemenea, la Mănăstirea 
Snagov29, dar şi la Târgovişte30, la Strejeşti, jud. Olt31, la Câmpulung Muscel32 (Pl. VI/c) şi la Cerbureni33, lângă 
Curtea de Argeş (Pl. VII/a). Descoperite în incinta marilor mănăstiri, în importante centre urbane sau în aproprierea 
unor curţi boiereşti, toate aceste piese sunt contemporane şi se înscriu cronologic între sfârşitul secolului al XVI-
lea şi primele decenii ale secolului următor. Datarea primelor teracote descoperite în Bucureşti a fost făcută pe 
baza observaţiilor stratigrafice din timpul cercetărilor arheologice din anul 1953. Pentru Mănăstirea Mihai Vodă, 
perioada de folosire a sobelor este încadrată între anul 1591, sfinţirea mănăstirii, şi începutul secolului următor34. 
La Mănăstirea Radu Vodă, cahlele descoperite provin din stratul de moloz rezultat în urma distrugerii de către 
turci, prin explozie, în octombrie 1595, a primei biserici a mănăstirii, cu hramul Sf. Troiţă, şi a chiliilor ei35. Piesele 
au fost încadrate cronologic în a doua jumătate a secolului al XVI-lea36. Sobele astfel decorate ne semnalează 

23  Imaginea inamicului învins este întâlnită şi în compoziţiile altor cahle medievale; vezi: pentru Transilvania, piesa de la 
sfârşitul sec. XV, descoperită la Mălăieşti, jud. Hunedoara (Eskenasy, Rusu 1981, 115-117, Fig. 3 şi 8), piesele din sec. 
XVI, descoperite la Sibiu (Marcu Istrate 2004, Pl. 135/5), Alba Iulia (Marcu Istrate 2008, Fig. 114), piesa de la Şibot, jud. 
Alba (Samson et al. 2016, 205, 207, 210, Fig. 5a), iar pentru Muntenia, piesele din sec. XVI, descoperite la Curtea de Argeş 
şi M-rea Cotmeana (Rădulescu 2013 b, 117-132, Fig. 5-8, 10-11; Rădulescu 2016, Pl. LXV/1, 2, Pl. CXXVIII/1, 2, Pl. 
CXXVIII/3).  

24  MNIR, nr. inv. 163736.
25  Atanasiu 1972, 99. O informaţie mai târzie se referă la voievodul Grigore Ghica (1660 - 1664; 1672 - 1673) care a făcut 

steaguri breslelor de curteni şi slujitori „fealuri, fealuri, fieşte care după breasla lor” , vezi: Popescu 1963, 150. 
26  Cahlele au fost găsite, aruncate împreună cu fragmente ceramice din sec. XVII, într-o construcţie (2,75 x 2 m) subterană  

(tainiţă), pe latura nordică a mănăstirii; vezi:  Morintz, Cantacuzino 1954, 42-126, Fig. 29; Cantacuzino 1959, cap. III, 104, 
Pl. LXXXIV/1, 2; explicaţia planşelor la pagina 180; Cantacuzino 1965, 745-763, Fig. 1/a, b.

27  Ionaşcu et al. 1954, 140, 142-154, Fig. 9; Ionaşcu, Zirra 1959, cap. II, 74-76, Pl. LVIII/4, LX/5, explicaţia planşelor la 178; 
Cantacuzino 1965, 751-753, Fig. 2/b; Fig. 4/a. Unul dintre cele două fragmente recuperate este smălţuit (culori verde, galben, 
brun închis) şi se păstrează la Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din Bucureşti, nr. inv. I /1586, iar cea de a doua piesă, 
nesmălţuită, se află la MMB, nr. inv. S F 5900.

28  Cercetările arheologice din anul 2008, efectuate de MMB, au fost conduse de dr. Gh. Mănucu Adameşteanu; Rădulescu 
2011, 117-129, Fig. 1/3, 4, Fig. 2/2, 4, 5.

29  Cantacuzino 1965, 749, Fig. 2/c, d. Piesele sunt smălţuite (culoare galben). Se păstrează în colecţiile MMB, nr. inv. 
S. F. 6121 şi S. F. 6122. 
30  Slătineanu 1958, Fig. 125; Rădulescu 2016, Pl. XLIII/1, Cat. 98.
31  Rădulescu 2016, Pl. CXL: 2, Cat. 1.
32  Rădulescu 2016, Pl. LI: 1.
33  Slătineanu 1938 a, 63, 65, Fig. 7; Slătineanu 1938 b, 205, Pl. IX/a; Cantacuzino 1965, 751, Fig. 2/a; Rădulescu 2016, Pl. 

CXXXVI/1. Cele două piese, smălţuite (culori verde, brun, galben, alb),  fac parte dintr-un lot de teracote descoperit la 
Cerbureni, lângă un cuptor de ars ceramica; se păstrează la MM Curtea de Argeş, nr. inv. 11267.

34  Cantacuzino 1965, 746.
35  Ionaşcu et al. 1954, 139-140, 142-153; Ionaşcu, Zirra 1959, 61, 178.
36  Cantacuzino 1965, 753.
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prezenţa în zonă a călăraşilor. Bănuim că, în timpul voievodului Mihai Viteazu, unele detaşamente de oşteni valahi 
au fost încartiruite chiar în incinta mănăstirilor, având misiunea de a apăra, în perioada conflictelor armate cu 
oştirile otomane, şi respectivele locaşuri de cult. Este, de altfel, singura explicaţie a prezenţei acestei iconografii la 
sobele din incinta unor mănăstiri ortodoxe.

Teracotele decorate cu oşteni lăncieri descoperite în Muntenia prezintă unele caractere asemănătoare: dispunerea în 
compoziţi a personajului ecvestru şi figurarea acestuia cu barbă scurtă şi mustăţi, redarea pieselor de vestimentaţie 
(tunica închisă în faţă cu nasturi şi brandenburguri, căciula scundă, ornată, pe laterale, cu câte două pene sau, în alte 
cazuri, cuşma ţuguiată, cu penaj), a echipamentului militar şi a armamentului (pintenii cu tija lungă şi rozetă mare, 
lancea cu flamura despicată, în unele cazuri şi sabia, scutul de formă triunghiulară, cu proeminenţe circulare) sau 
a harnaşamentului. Între piese se constată, însă, şi note particulare. Dacă la Oraşul de Floci oşteanul are ca armă 
doar lancea, la cahlele de la mănăstirile Mihai Vodă, Radu Vodă şi Snagov, la cele descoperite pe str. Lipscani, din 
Bucureşti şi la Cerbureni, oşteanul lăncier este înarmat şi cu o sabie, iar la mănăstirile Mihai Vodă, Radu Vodă şi 
Snagov, de oblâncul şeii atârnă şi goarna folosită pentru a da semnale în luptă. Pe una dintre piesele descoperite 
pe str. Lipscani, oşteanul este înveşmântat în cămaşă de zale şi mantie37, iar la Mănăstirea Mihai Vodă s-au găsit 
fragmente de cahle pe care oşteanul este redat purtând coif, semiarmură sau cămaşă de zale38.

Cahlele de la Oraşul de Floci se remarcă prin câteva elemente decorative proprii. Astfel, în compoziţia „a”, căciula 
oşteanului este decorată cu o crenguţă de brad, calul este surprins în galop, în registrul inferior sunt redaţi brăduţi 
şi un cerc, elemente grafice cu valoare de simbol, iar în compoziţiile „a” şi „b”, scuturile triunghiulare ale oştenilor 
sunt decorate cu caneluri. Tema compoziţională „b” şi realizarea ei grafică, prin introducerea stegarului care aduce 
copacul vieţii creştine, reprezintă un unicat în iconografia cahlelor descoperite în România, chiar dacă fizionomia 
oşteanului, tunica cu brandenburguri, căciula cu câte două pene pe laterale sau harnaşamentul calului se reîntâlnesc 
şi la alte cahle din această serie tematică. 

Împreună, toate piesele descoperite în Muntenia au o remarcabilă valoare documentară, transmiţând informaţii 
revelatoare despre caracteristicile armatei valahe la finele secolului al XVI-lea39. Scenele sunt realizat după o 
atentă observare a personajelor reale. Notele particulare pe care le observăm între compoziţii subliniază specificul 
organizării diferitelor unităţi militare. Tipul de oştean imortalizat pe teracotele din Muntenia este cel al călăraşului 
valah lăncier, prezent în amplele campanii militare ale timpului40.

c. Leul păzind copacul vieţii creştine

Soba de la Oraşul de Floci pe care o prezentăm în acest studiu avea în structura sa şi cahle-placă decorate cu 
scena leul păzind copacul vieţii. În Europa centrală, teracote ornamentate cu motivul Baumbewachende Löwe sunt 
cunoscute încă din prima jumătate a secolului al XV-lea. Asupra originii acestui decor, cercetarea este încă incertă. 
Se admite, însă, că poate fi pus în legătura cu literatura medievală unde pătrund simbolurile creştine, astfel încât 
copacul este interpretat ca arborele vieţii41. Cea mai timpurie piesă este considerată o cahlă pentru coronament, 
datată 1435, ce provine de la Basel (Elveţia; Pl. IX/a) şi este atribuită meşterului olar Peter Hartlieb42. La jumătatea 
aceluiaşi secol motivul decorativ este întâlnit la decorarea sobelor medievale din Europa centrală43, fie pentru 
coronament, fie pentru diferite alte zone din structura instalaţiei de încălzit. Motivul decorativ circulă de la Sud 
de Rin spre Zürich (Pl. IX/d), Berna44, Basel, Ravensburg45, Pressburg şi în Moravia medievală. Soba cu figuri 
de cavaleri, der Ritterofen, construită în a doua jumătate a secolului al XV-lea (1457), din ordinul lui Ladislau al 
V-lea Postumul, la Palatul Regal de la Buda (Ungaria), cuprindea şi teracote decorate cu acest motiv46 (Pl. X/b). 
Atelierul regal de la Buda va produce şi pentru Palatul regal de la Visegrád47 (Pl. IX/e), pentru Castelul din Eger48, 

37  Rădulescu 2011, 123, Fig. 1/3, 4.
38  Cantacuzino 1965, 749, Fig. 3/a-d.
39  Cantacuzino 1965, 745-759; Rădulescu 2010 b, 31-41; Rădulescu 2011, 117, Fig. 1/1, 2; Fig. 2/3; Rădulescu 2016, 147-151.
40  Petru Pellérdi vorbeşte de 8000 călăreţi care îl însoţeau pe Mihai Viteazul în timpul campaniei antiotomane din anul 1595, 

în Călători străini 1971, vol. III, 621. Informaţii asemănătoare la Giorgio Tomasi, în Călători străini 1971, vol. III, 673.
41  Tamási 1995, 30-33.
42  Franz 1969, 50, Abb. 94.
43  Tamási 1995, 30-33.
44  Roth et al. 1994, Catalog nr. 199, 413, 414.
45  Franz 1969, Abb. 93. Soba se află astăzi la Victoria and Albert Museum, Londra; vezi şi: Imre Holl 1958, Fig. 105.
46  Holl 1958, 253, Fig. 72; Fig. 110 - harta descoperirilor; Voit, Holl, Kelemen 1963, Pl. II (soba, reconstrucţie grafică), Pl. VIII 

(Fig. din centru); Tamási 1995, Catalog, nr. 63.
47  Holl 1958, 253, Fig. 73; Tamási 1995, Catalog nr. 58.
48  Tamási 1995, Catalog nr. 62.
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pentru Kinizsi-vár din Nagyvázsony49 (Pl. IX/f), pentru Castelul din Csesznek50 (Pl. X/a). Acest motiv decorativ 
cunoaşte variante ale compoziţiei51. 

Tema iconografică pătrunde şi pe teritoriul României. Pentru Moldova, este semnalat un mic fragment de cahlă, 
acoperit cu angobă albă, provenind de la Cetatea Suceava52, precum şi două cahle-placă de formă dreptunghiulară 
(26,5×22,5×1,5 cm), nesmălţuite, descoperite în preajma Curţii Domneşti de la Vaslui53. Piesele din Moldova 
datează de la sfârşitul secolului al XV-lea.

Ornamentul se întâlneşte şi la cahlele sobelor medievale din Transilvania. De la Cetatea Făgăraş provin câteva 
piese din a doua jumătate a secolului al XV-lea sau din primii ani ai secolului următor. Este semnalată o placă 
ceramică în formă de scut pe care este redat un leu cu barbă lungă, culcat spre stânga, pe o terasă, susţinând cu 
labele anterioare trunchiul unui arbore. Piesa este acoperită cu alb, mat54. Câteva fragmente ceramice au făcut 
posibilă reconstituirea grafică a unei alte cahle-placă dreptunghiulare (24,4×19,7 cm), de la sfârşitul secolului 
al XV-lea sau din primii ani ai secolului următor, pe care se descifrează ca decor un leu cu figură umană, cu 
barbă lungă, cârlionţată, culcat pe o terasă, orientat spre stânga55. Coada animalului trece printre picioarele sale 
posterioare şi se sprijină pe sol, sub abdomen. Leul susţine cu labele anterioare un arbore, iar în spatele său este 
redat un al doilea arbore. Compoziţia este încadrată de un chenar decorat cu flori de crin, dublat pe lăţime, pe 
ambele laturi, de câte o friză cu decor stelat (Pl. X/c). O redare asemănătoare a leului se află pe teracotele ce provin 
de la Palatul Regal de la Buda56, cu menţionarea diferenţei privind executarea chenarului. Piesele de la Făgăraş din 
această grupă nu sunt smălţuite; unele au aversul netratat iar la altele aversul este acoperit cu un strat subţire de 
angobă albă. Alte câteva fragmente ceramice din secolul al XVI-lea, descoperite tot la Cetatea Făgăraş, provin de 
la teracote ce înscriu o variantă a compoziţiei enunţate mai sus. Un fragment (19,1×25,5 cm) din partea inferioară 
a unei cahle-placă are ca decor leul culcat, orientat spre dreapta, încadrat de doi copaci57. Coada animalului trece 
printre picioarele sale posterioare şi se ridică deasupra crupei, unde se bifurcă. Alte diferenţe se observă în redarea 
frunzişului copacilor şi a decorului chenarului. Piesa este smălţuită, culoare verde irizat spre argintiu (Pl. X/d).

Cahlele medievale de pe teritoriul Munteniei au abordat, la rândul lor, ornamentul enunţat. De la Curtea Domnească 
din Târgovişte provine o frumoasă teracotă dreptunghiulară (dimensiuni păstrate: 26,5×22 cm) smălţuită, culoare 
verde intens58. Compoziţia este încadrată într-un chenar stilizat sugerând un şnur. În câmpul compoziţiei este figurat 
un leu şezând, orientat spre dreapta. Leul are o barbă lungă, stufoasă şi o coadă ce trece printre picioarele posterioare 
şi se ridică deasupra crupei unde se bifurcă. Cu labele anterioare susţine trunchiul unui copac cu frunziş bogat, iar 
al doilea copac este redat în spatele animalului (Pl. X/e). Creatorul tiparului a fost un bun desenator şi executor 
al modelajului59. Teracota prezintă asemănări cu ultima piesă descrisă, de la Cetatea Făgăraş. Grafia este identică 
iar dimensiunile păstrate înscriu aceleaşi coordonate. O diferenţă apare doar la motivul decorativ al chenarului. 
Fragmente dintr-o cahlă pe care motivul decorativ leul păzind copacul vieţii este realizat identic cu cel al piesei de la 
Târgovişte au fost descoperite şi în Bucureşti, cu ocazia cercetărilor arheologice din anul 2010, efectuate în centrul 
istoric vechi (strada Lipscani, nr. 32-34), în apropierea Curţi Domneşti60 (Pl. X/f). Din acelaşi context arheologic 
provin şi cahle decorate cu oşteni ecveştri dar şi cahle pentru coronament, în forma unei flori de crin61. Probabil, în 
acest loc a existat o sobă cu un program iconografic asemănător cu cel al sobei de la Oraşul de Floci. Compoziţiile 
cahlelor din Bucureşti, lipsite de simboluri, nu ating încărcătura spirituală a pieselor ialomiţene. 

Cahlele descoperite la Oraşul de Floci având ca temă a compoziţiei leul păzind copacul vieţii prezintă o interpretare 
grafică diferită faţa de tot ce cunoaştem referitor la acest subiect. Cele şase fragmente recuperate62 provin de la trei 
sau patru piese rectangulare, angobate şi smălţuite; culoarea este verde. Pe revers a fost ataşată o banda ceramică lată 

49  Tamási 1995, Catalog, nr. 60.
50  Tamási 1995, Catalog, nr. 61.
51  Tamási 1995, 30-41.
52  Batariuc 1995, 115, Fig. 3/1; Batariuc 1999, 110-111, Fig. 36/1.
53  Rădulescu 2010 a, 163-168, Pl. 1/2. Piesele se află în colecţia MJ „Ştefan cel Mare”, Vaslui.
54  Iliescu, Puşcaşu 1970, 11-16, Fig. 16.
55  Puşcaşu 1980, 232, nota 4, Fig. 9.
56  Holl 1958, 253, Fig. 72.  
57  Marcu Istrate 2004, 219, nr. 62, Pl. 63/62.
58   Rădulescu 2010 a, 163-173, Pl. 3. Piesa a fost găsită în anul 1968; în prezent se află în colecţia arh. Cornel Ionescu, nr. inv. 

0846. Mulţumim colecţionarului pentru permisiunea de a cerceta şi publica teracota. 
59  La Târgovişte au mai fost descoperite două fragmente de cahlă cu acest motiv decorativ, unul nesmălţuit iar celălalt acoperit 

cu angobă albă (Informaţii arh. Cornel Ionescu).
60  Rădulescu 2011, 120-121, Fig. 4-5.
61  Rădulescu 2011, Fig. 1/1, 2; Fig. 2/3.
62  MNIR, nr. inv. 163779-163780; 163799-163801; 163805. 
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de 5 cm (rumpa), necesară la montarea în corpul sobei. Bordurile sunt uşor înălţate şi lăţite (cca. 0,8 cm), în formă de 
ramă. Perimetral, este creat un chenar dinţi de fierăstrău, cu vârful spre interior. Pe fragmente se observă, ca decor, 
capul leului, redat frontal, cu barbă stufoasă, iar în dreapta sa copacul vieţii cu crenguţele în formă de cruciuliţe (Pl. 
VIII/a, colţul din stânga, sus), coada bifurcată a leului (colţul din dreapta, sus), partea din spate a animalului orientat 
spre stânga, una din labele posterioare şi, în fine, elemente de peisaj din registrul inferior (Pl. VIII/b).

Cercetarea arheologică din anii 1994 şi 1995 a unei alte locuinţe medievale de la Oraşul Floci, L 5A63, pe care deja 
am amintit-o, a scos la lumină şi o cahlă-placă rectangulară (25,5 × 24× 5,3 cm) ornamentată cu scena leul bărbos 
păzind copacul vieţii64 (Pl. VIII/c; XI/b). Smalţul, de culoare verde, a fost mult degradat, exfoliat, ars, atacat de 
compuşii chimici din sol. Această piesă a permis reconstituirea grafică a compoziţiei cahlelor descoperite doar ca 
fragmente, în locuinţa cercetată în anul 1978. S-a constatat că tiparul pieselor cu această iconografie, descoperite 
în cele două locuinţe, este identic. Piesele au fost lucrate în acelaşi atelier, existent în mod cert la Oraşul de Floci. 
Teracota are bordurile uşor înălţate şi lăţite, în formă de ramă. Scena este încadrată într-un chenar dinţi de fierăstrău, 
cu vârful spre interior. În câmpul piesei, central, este redată imaginea unui leu şezând, orientat spre stânga, privind 
frontal. Animalul, cu figură umanizată, are urechile ascuţite, o barbă lungă, stufoasă, coada trecută printre picioarele 
posterioare, înălţată deasupra crupei, unde se bifurcă. Pe laba sa anterioară dreaptă se sprijină copacul vieţii ale 
cărui crenguţe se întretaie formând mai multe cruciuliţe, simbol evident creştin, ceea ce dă un nou înţeles, metaforic, 
întregii compoziţii. În registrul inferior sunt introduse, ca elemente de peisaj, patru copăcei, alternând cei din 
categoria foioase cu brăduţii. Compoziţia este echilibrat pusă în pagină, iar mesajul este clar transmis.

Motivul decorativ leul păzind copacul vieţii ivit pe teracotele din Europa centrală, în secolul al XV-lea, în locuri cu 
o încărcătură istorică aparte, călătorind un secol şi jumătate spre cursul inferior al Dunării, primeşte, de astă dată, 
valenţe de simbol, cu rezonanţe locale. Redarea compoziţiei în maniera descrisă este proprie doar teracotelor de 
la Oraşul Floci. Nu putem vorbi, în cazul de faţă, de aducerea tiparelor sau a mărfii din altă parte, pentru simplul 
motiv că redarea grafică a compoziţiei are elemente particulare, elemente ce ţin de fantezia meşterilor locali 
ialomiţeni, înzestraţi cu reale abilităţi artistice. În compoziţia cahlelor de la Oraşul de Floci, leul, simbol animalier 
al puterii suverane, primeşte atributele de apărător al credinţei creştine. Motivul decorativ întâlnit în urmă cu un 
veac şi jumătate, tot pe malul Dunării, la cahlele sobei cu figuri de cavaleri din Palatul regal de la Buda65, va fi 
adaptat la specificul unei comunităţii valahe, la crezul ei spiritual. La sfârşitul secolului al XVI-lea, Oraşul de 
Floci era implicat în sângeroasele lupte purtate de voievodul Mihai pentru înlăturarea stăpânirii otomane, pentru 
apărarea credinţei creştine.

Camera focului 

Nu s-au găsit elemente ce puteau fi folosite la delimitarea camerei de încălzire de camera de ardere (a focului). 
Segmentul volumetric destinat camerei focului a fost placat cu un singur tip de piese:

Cahle-placă, de formă rectangulară, cu mijloc circular concav 

Piesele (26×26 cm) au fost modelate în tipare speciale; sunt smălţuite, culoarea este verde66. Pe reversul plăcilor, 
marginal, într-un unghi uşor înclinat faţă de placă, este prinsă o bandă ceramică lată de circa 6 cm (rumpa), folosită 
la montarea teracotelor, cu lut, pe peretele instalaţiei de încălzit. Pe avers, teracotele au bordura puţin înălţată şi 
sunt decorate, sub fiecare latură, cu un chenar format din câte şase nervuri paralele ce coboară, în trepte, spre 
concavitatea circulară din centru. Sub chenar, în fiecare colţ, se află câte un buton conic. Centrul concavităţii este 
ornamentat, printr-un relief slab, cu o floare cu patru petale şi codiţă (Pl. VIII/d). Cahle care se înscriu, ca formă, 
în această tipologie, dar cu diferite alte decoruri, sunt frecvent întâlnite pe teritoriul României în secolele XV şi 
XVI67. În spaţiul central european, acelaşi gen de piese apare încă din secolul al XIV-lea68.

Ipoteze asupra destinaţiei locuinţelor  

Iconografia pieselor de teracotă prezentate ne îndreaptă atenţia asupra identificării comanditarilor unor astfel 
de sobe şi, bineînţeles, asupra caracterului construcţiilor unde acestea erau amplasate. Subliniem din nou că, 

63  Chiţescu, Teodor 1996, 89, nr. 107; Teodor 1998, 48-49, nr. 56. 
64  Rădulescu 2010 a, 163-168, Pl. 4:2; 5:2. Mulţumim şi pe această cale arheologului dr. Eugen Silviu Teodor, autorul 

descoperirii, care ne-a permis studierea şi publicarea piesei. Piesa se află în colecţia MNIR, nr. inv. 337157.
65  În perioada când la Oraşul de Floci era concepută soba cu figuri de călăraşi, Cetatea Buda (Ungaria) era deja inclusă, din 

1541, în paşalâcul turcesc (Budin Eyalete). Budinul forma cea mai importantă provincie otomană din Europa Centrală şi cel 
mai important port strategic la Dunăre; această situaţie avea să dureze 145 ani, până la 2 septembrie 1686.

66  Chiţescu et al. 1981, 135-137, Fig. 10/1. Au fost recuperate cinci piese parţial întregibile şi 59 fragmente, MNIR - 
nr. inv. 163739; 163820-163882. 
67  Rădulescu 2016, 99-100.
68  Franz 1969, Abb. 32-33. 
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cercetările arheologice efectuate la Oraşul de Floci nu au descoperit şi alte cahle cu acest decor. Locuinţele puteau 
aparţine, după părerea noastră, unor comandanţi militari ce vegheau şi apărau oraşul în cazul atacurilor otomane 
venite din sudul Dunării. Pe timp de război, clădirile puteau servi drept cartiere generale, spaţii unde comandanţii 
militari stabileau tactica şi strategia viitoarelor lupte. Caracterul construcţiilor impunea şi amenajarea adecvată a 
interioarelor. În cazul locuinţei 5A/1995, investigaţiile arheologice au scos la lumină opt plăci ceramice decorate 
cu scena Sfântul Gheorghe omorând balaurul, marele mucenic considerat patron al armatei69. S-a observat că 
aceste plăci s-ar fi aflat pe peretele de est al locuinţei. Bănuim că, atât această construcţie, cât şi cea alăturată, L 
5B/1995, aveau o destinaţie aparte, fiind folosite în scopuri militare (Pl. XI/c).

În legătură cu locuinţa cercetată în anii 1978 şi 1980, atragem atenţia că elementele care s-au mai păstrat parţial 
indică caracteristici ce o individualizează faţă de celelalte locuinţe, de epocă, din acest sit arheologic. Luăm în 
calcul dimensiunea mai mare, precum şi folosirea ca material de construcţie, probabil la soclu, a blocurilor de 
piatră făţuită. Aceasta putea fi o Casa Domnească a voievodului Mihai Viteazul, originar din Oraşul de Floci. 
Ştirea legată de locul de naştere a voievodului ne este transmisă de cronicarul maghiar Szamosközy, contemporan 
al evenimentelor: „ Era din Cetatea de Floci, de lângă Dunăre; se numea că e fiul lui Pătraşcu, de aceea şi-a 
botezat Mihai Vodă şi pe fiul său tot Pătraşcu”70. Instalaţia de încălzit a locuinţei era concepută după un program 
iconografic cu note specifice, program cerut de însuşi comanditar. Cahlele pentru coronamentul sobei, în forma 
florilor de crin - simbol heraldic regal - par a face referire la destinaţia voievodală a instalaţiei de încălzit71. Camera 
de încălzire a sobei era placată cu cahle ce înfăţişau oşteni ecveştri, o imortalizare a luptelor duse de călăraşii 
prezenţi în oraş. Tot în acest compartiment al instalaţiei de încălzit sunt montate şi cahle ce au ca decor leul 
păzind copacul vieţii creştine, precum o pecete a voinţei politice a voievodului. Ambele construcţii de la Oraşul 
de Floci unde s-au descoperit cahle cu iconografiile amintite în studiu72 sunt apropiate ca locaţie (Pl. XII/b) şi 
contemporane, în legătură directă cu aceleaşi evenimente militare de la sfârşitul secolului al XVI-lea.

Călăraşii valahi de la Oraşul de Floci 

La sfârşitul secolului al XVI-lea au avut loc importante transformări structurale în organizarea militară din Ţara 
Românească73. Este înfiinţat corpul slujitorilor, alcătuit din călăraşi şi dorobanţi, formaţiuni militare separate de 
diversele bresle de curteni (roşii) şi de mercenari74. Călăraşii, formând corpul cel mai însemnat al slujitorilor, 
mergeau la război pe cheltuială proprie şi slujeau domniei pentru scutiri fiscale şi pentru dreptul de a folosi ocinele 
domneşti75. Cele mai importante garnizoane de călăraşi din Ţara Românească se aflau la Bucureşti, Buzău, Ploieşti, 
Ruşii de Vede, Lichireşti (Călăraşi), Târgul de Floci, Hodivoaia, Caracal, Măneşti, Gherghiţa ş.a.76. În secolul 
al XVII-lea, în Oraşul de Floci vor rămâne garnizoane ale călăraşilor folosite fie la paza hotarelor, „călăraşii de 
margine”77, fie la transmiterea ştirilor spre şi de la Constantinopol, aşa numiţii «călăraşi de Ţarigrad». Un document 
din 20 iunie 1632 (7140), de la Leon vodă, aminteşte călăraşii şi roşii ce se aflau pe ocinile Mănăstirii Mislea, 
de lângă Oraşul de Floci78. Răzvan căpitan, ispravnicul Târgului de Floci, este menţionat în documentele din 25 
aprilie 164379, 30 decembrie 164580 şi 32 februarie 164681. Urmaşii vechilor căpitănii de călăraşi se mai bucurau 
încă şi în secolul al XVIII-lea de vechiul drept de folosinţă a ocinei domneşti, fiind scutiţi de dijmă şi clacă82.
Husarii maghiari şi călăraşii valahi

În urmă cu mai bine de o jumătate de secol, într-un studiu referitor la cahlele descoperite la Mănăstirea Mihai 

69  Informaţii primite de la arheologul Eug. S. Teodor; Rădulescu 2016, Pl. CXXXIX: .
70  Crăciun 1928, 55, 129.
71  Motivul decorativ floare de crin va fi preluat şi interpretat, la decorarea coronamentului sobelor unor case de orăşeni de la 

Târgovişte, Bucureşti şi Oraşul de Floci, la sfârşitul secolului al XVI-lea. Vezi: Rădulescu 2011, 117, Fig. 1/1, 2; Fig. 2/3; 
Rădulescu 2013 a, Pl. III/5, 7, 8, 9; Pl. VI/4, 5; Pl. VIII: 4; Pl. IX/5; Rădulescu 2016, Pl. CXIV/4 şi 5.

72  Locuinţa 5A/1995, înzestrată cu sobe construite din cahle-oală, avea în structură doar trei cahle-placă, corespunzând celor 
două iconografii menţionate. 

73  Iorga 1929, 280-281; Rosetti 1947; Atanasiu 1972.
74  Stoicescu 1968, 77.
75  Stoicescu 1968, 104-106, 113.
76  Stoicescu 1968, 110.
77  În oraşele situate spre Dunăre, călăraşii, păzitori ai hotarelor ţării, alcătuiau aşa numitele căpitănii de margine; vezi: Stoicescu 

1968, 111, notele 223-227; Stoicescu  1960, 217-218, notele 5-10.
78  DRH, B, Ţara Românească, vol. XXIII, 598, nr. 396.
79  Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului 1985, vol. V, 424, nr. 993.
80  Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului 1993, vol. VI, 142, nr. 346.
81  Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului 1993, vol. VI, 161, nr. 398.
82  Stoicescu 1968, 80-82.
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Vodă din Bucureşti, Gh. D. Cantacuzino observa asemănări între costumul, armamentul şi echipamentul ecvestru 
al călăreţilor redaţi pe cahlele muntene de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi husarii maghiari, aşa cum aceştia 
erau menţionaţi în izvoare scrise83, figuraţi în gravuri şi acuarele84 sau pe teracote de epocă85. Faima husarilor se 
explica prin participarea acestora la confruntări militare cu armata otomană sau prin măiestria dovedită în diverse 
turniruri86. Fără a analiza piesele descoperite în Transilvania, autorul îşi exprima opinia că teracotele din Muntenia 
au fost inspirate (sub. ns.) după modelul plăcilor de sobă din regiunea intracarpatică, care înfăţişau husari maghiari, 
din secolul al XVI-lea şi de la începutul secolului următor87. În studiul citat se face trimitere, însă, la o cahlă pe care 
este figurat un husar maghiar, probabil, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, descoperită la Fülek (Filakovo, 
Slovacia)88. Personajul, ecvestru spre stânga, este înarmat cu lance cu flamură şi sabie. Poartă căciulă scundă, 
cu marginea întoarsă, împodobită cu penaj bogat, dolman cu guler ridicat, pantaloni, cizme scunde de care sunt 
prinşi pinteni cu tija lungă şi rozetă mare (Pl. VII/f). În literatura maghiară de specialitate este menţionată şi o altă 
teracotă pe care este figurat un husar ungur, de la sfârşitul secolului al XVI-lea, piesă provenind din Transilvania89 
(Pl. VII/e). Personajul, ecvestru spre dreapta, este surprins într-o atitudine degajată, de paradă, neînarmat, cu 
mâna dreaptă sprijinită în talie iar cu cea stângă ţinând frâul calului. Poartă căciulă de blană, rotunjită în partea 
superioară, mantie cu clinuri bogate spre poale, îmbrăcată peste o platoşă marcată în talie de un brâu, pantaloni 
strâmţi pe picior, cizme înalte, de care sunt prinşi pintenii cu tija lungă şi rozetă mare. Piciorul se sprijină în scara 
de şa. În faţa personajului este redat, schematic, scutul triunghiular, ornamentat cu proeminenţe circulare. Calul, în 
galop spre dreapta, are capul ornamentat, între urechi, cu o creastă. Comparând compoziţiile celor două teracote 
observăm atât elemente comune cât şi note particulare în redarea vestimentaţiei şi a armamentului husarului. 

Un studiu despre cahlele înfăţişând husari maghiari descoperite în Transilvania îi aparţine Danielei Marcu Istrate. 
Luând ca reper redarea pieselor de vestimentaţie şi a armamentului, autoarea propune şase grupe, adăugând, separat, 
alte fragmentele incerte90. Deoarece considerăm că unele dintre cahlele prezentate a face parte dintr-un anumit grup 
sunt, totuşi, fragmente irelevante pentru o clasificare certă, ne vom referi, în cele ce urmează, doar la acele teracote 
care ne permit o comparaţie cu piesele descoperite în Muntenia. Astfel la Iacobeni91, Sibiu92, Benţid93, Cetatea 
Făgăraşului94 (Pl. VI/b) şi Alba Iulia95, compoziţiile cahlelor, prin redarea pieselor de vestimentaţie, echipament 
militar şi armament ale husarului, prezintă unele asemănări cu teracotele din Ţara Românească. Note asemănătoare 
se constată şi în amplasarea subiectului în pagină. Costumul husarilor are, însă, şi note specifice, precum modelul 
de căciulă (Iacobeni şi Sibiu) sau sistemul de protejare a braţelor (Iacobeni, Sibiu, Cetatea Făgăraşului). Dolmanul 
închis în faţă cu nasturi şi brandenburguri sau cuşma împodobită cu pene, întâlnite la husarii din Transilvania, 
intră în moda epocii, prezentă, de altfel, şi la oştenii din Valahia96. În linii generale, unele piese de teracotă din 
Transilvania au constituit modelul după care au fost realizate cahlele de la Sud de Munţii Carpaţi unde, modelul a 
fost interpretat şi adaptat realităţilor şi contextului istoric de aici. Figurarea oşteanului presupune doar un împrumut 
general al temei, iar redarea plastică diferită a imaginii rămâne la latitudinea atelierelor de cahle, a artistului meşter 
care se inspiră din realitatea locului unde lucrează. Se cuvine a face această precizare cu atât mai mult cu cât într-
un stadiu incipient al cercetării acestui gen de artefacte s-a lansat ideea că pe teritoriul Ţării Româneşti, cahlele cu 
husari sunt cunoscute prin descoperirile de la Mănăstirile Radu Vodă şi Mihai Vodă din Bucureşti, de la Cerbureni, 
Târgovişte, Snagov şi Curtea de Argeş97. Gh. D. Cantacuzino atrăgea, însă, atenţia că: „deşi aparţinând aceleiaşi 
familii de reprezentări, cavalerii figuraţi pe teracotele muntene nu sunt absolut identici, ci sînt diferenţiaţi faţă de 
acei din Transilvania şi mai ales faţă de acei din Ungaria. Deosebirile constau în compoziţia scenei, în execuţie 
şi în stil; ele indică o contribuţie specifică adusă de meşteşugul băştinaş muntean la crearea acestor obiecte”98. 

83  Cantacuzino 1965, 754, nota 20.
84  Szendrei 1905, Fig. 18, 25, 26, 33, 39, 43, 93, ş. c. l.; Cantacuzino 1965, Fig. 4 b, Fig. 5 a-d, notele 21-26.
85  Cantacuzino 1965, 754-758, notele 19, Fig. 4/c.
86  Cantacuzino 1965, 758, nota 35.
87  Cantacuzino 1965, 757.
88  Kalmár 1949, 64-65; Cantacuzino 1965, 753, Fig. 4/c. Cahla este smălţuită, culori verde, brun, alb.
89  Voit, Holl, Kelemen 1963, Fig. 48. Piesa este acoperită cu smalţ plumbifer verde, galben şi brun şi smalţ stanifer alb; se 

păstrează la Muzeul de artă decorativă din Budapesta. 
90  Marcu Istrate 2002, 361- 387.
91  Marcu Istrate 2002, 366, nota 31 - cu indicarea bibliografiei, Fig. 2.
92  Marcu Istrate 2002, 365, nota 28 - cu indicarea bibliografiei, Pl. I/3.
93  Benkö, Ughy 1984, 48, Fig. 4.
94  Marcu Istrate 2002, 366, nota 34; Pl. I: 5.
95  Rusu 1996, 130-131, Fig. 8; Marcu-Istrate 2002, Pl. I: 6.
96  Alexianu 1987, I, 277; vezi şi gravura Militis ex Wallachia Vestitus (Biblioteca Academiei Române).
97  Marcu Istrate 2002, 362-363; Marcu Istrate 2004, 131.
98  Cantacuzino 1965, 757.
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Meşteşugul băştinaş muntean, adăugăm noi, a avut, ca model real, imaginea oştenilor valahi din epocă, imagine 
încărcată de emoţie creativă. 

În cadrul organizării armatei valahe, aşa cu am arătat mai sus, Mihai Viteazu a adăugat la oastea de ţară şi la 
aceea a curtenilor (roşii), un nou corp de armată, al slujitorilor, alcătuit din două bresle: dorobanţii (trabanţii) 
şi călăraşii99. Organizarea călăraşilor a avut ca model general pe cel al cavaleriei uşoare100. Unele elemente de 
vestimentaţie, de echipament militar, de armament sau de harnaşament au fost parţial imitate din moda husarilor 
maghiari. În organizarea armatei valahe, documentele îi amintesc pe căpitani, conducătorii unor grupuri mai mari 
de oşteni. Aceştia aveau în subordine pe iuzbaşi, ceauşi şi stegari101. Referitor la componenţa efectivelor oştirii 
voievodului Mihai Viteazu, istoricii apreciază că rolul principal l-au avut românii, alături de care au participat la 
acţiunile militare un număr redus de maghiari, secui102, cazaci şi haiduci sud-dunăreni103. Subiectul a fost dezbătut 
în studii ample de istorie militară104. Alături de alte corpuri de armată, la toate campaniile militare dintre anii 1594-
1600, un rol important l-au jucat călăraşii valahi105. Este greu de precizat dacă aceştia făceau parte din oastea de 
ţară, de curteni sau de slujitori106. 

În toamna anului 1595, voievodul valah, cu ajutorul primit din partea lui Sigismund Bathory, al arhiducelui 
Maximilian, al domnului Moldovei Ştefan Răzvan şi al marelui duce de Toscana, sileşte oştirea otomană să se 
retragă din ţară, eliberează oraşele Târgovişte şi Bucureşti, apoi Giurgiu şi Brăila, stabilind hotarul pe Dunăre. 
Contemporanii acelor evenimente menţionează prezenţa şi rolul jucat de călăraşii valahi. Astfel, maghiarul 
Petru Pellerdi (? - 1596) relata că în toamna anului 1595, în pregătirea campaniei de izgonire a otomanilor 
de la Târgovişte, „Voievodul Ţării Româneşti, Mihai, la fel ne-a aşteptat pregătit, cu oamenii săi, cu tunurile 
şi obuzele sale frumoase, cu ostaşi frumoşi, mulţi români buni care au fost cu Mihai Vodă cel puţin 8000 de 
călăreţi şi pedeştri”107. Referindu-se la aceleaşi evenimente, Filippo Pigafetta (1533-1604), într-o scrisoare trimisă 
din Târgovişte către Belisarie Vinta, cancelarul marelui Duce de Toscana, face chiar o descriere a distribuirii 
forţelor armate înaintea bătăliei din octombrie 1595: „Ordinea a fost următoarea. În frunte mergea principele Ţării 
Româneşti, numit Mihai, cu 1500 de lăncieri unguri şi alţii, români de ai săi, care păreau cam 2000, şi poate o mie 
de archebuzieri români călare şi alţii călare cu suliţe de mărime mijlocie (...)”108. Giorgio Tomasi (? - după 1621) 
aprecia şi el: „Oastea se ridică în Ţara Românească la 8000 şi mai bine de călăreţi cu multă pedestrime, dar prea 
puţin iscusiţi”109. Curtenii sau roşii lui Mihai Viteazu, oşteni care luptau călare, cu arme proprii110, câştigaseră şi 
admiraţia lui Ioan Darahi, care menţiona „prea frumoasa oaste a roşilor”111.

Mihai Viteazul şi „Liga Sfântă”  

Pentru a înţelege programul iconografic al sobei de la Oraşul de Floci se impune a face un scurt excurs în istoria 
Europei de la sfârşitul secolului al XVI-lea.

La iniţiativa papei Clement al VIII-lea şi a împăratului Rudolf al II-lea s-a constituit în anul 1591 Liga Sfântă, cu 
scopul de a înlătura stăpânirea otomană din Europa. Sub conducerea Sfântului Imperiu Romano-German, au aderat 
la această alianţă Statele papale, Spania, Veneţia, Austria cu statele germane, ducatele italiene Toscana, Mantua şi 
Ferrara, Marele Cnezat al Moscovei, Principatul Transilvaniei, Moldova şi Ţara Românească. Din diverse 
interese politice sau economice, unele state creştine, precum Anglia şi Polonia, nu au aderat la Liga Sfântă, iar 
dintre cele care au aderat, implicarea efectivă în campaniile militare fost limitată.

Mihai Viteazu (1593-1601), voievodul Ţării Româneşti, declanşează, în Bucureşti, acţiunea antiotomană din 3/13 
noiembrie 1594, prin lichidarea creditorilor străini şi a detaşamentelor turceşti. Urmează imediat primele ofensive 
militare, concentrate asupra liniei strategice a Dunării de Jos, în scopul înlăturării din această zonă a punctelor de 
stăpânire ale Semilunii. Idealurile voievodului valah, mult mai ample, includeau redobândirea Dobrogei, accesul la 

99  Stoicescu 1968, 77-110; Stoicescu 1975, 79.
100 Stoicescu 1975, 75-125.
101 Stoicescu 1968, cap. Organizarea. 
102 Demény 1975, 127-149.
103 Stoicescu 1975, 90-112.
104 Sârbu 1904; Iorga 1935; Atanasiu 1972, Stoicescu 1968; Stoicescu 1975.
105 Hurmuzaki, vol. III/1, 1880, 431, doc. CCCXL; 511-513, doc. LXXI. 
106 Stoicescu 1975, 77.
107 Călători străini 1971, III, 621.
108 Călători străini 1971, III, 545. 
109 Călători străini 1971, III, 673.  
110 Stoicescu 1968, 15-59.
111  Călători străini 1972, IV, 129-130.
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Marea Neagră, izgonirea otomanilor din Balcani. Seria luptelor va fi deschisă de asedierea Oraşului de Floci, după 
cum relatează cronicarul Baltasar Walther: „După ce şi-a refăcut forţele, a trimis la 10 decembrie (1594 n. ns.) pe 
Király Albert cu armată la Floci, oraş deschis, la o depărtare egală şi anume cale de o zi de Rusciuk şi Nicopole, din 
care turcii, în mare număr, supărau mult pe supuşii <români>, trecând Dunărea îngheţată”112. Suprafaţa urbei a fost 
incendiată, otomanii înfrânţi şi izgoniţi din oraş. În primele luni ale anului următor, lupte înverşunate vor avea loc la 
Hârşova113, Silistra114, Giurgiu, Putinei, Stăneşti, Şerpăteşti, Rusciuk, Şistov, Rahova, Măcin, Cernavodă, Rasgrad, 
Babadag, Obluciţa, Isaccea, Brăila, Nicopole, Vidin115. În această fază a războiului, voievodul valah, sprijinindu-se 
mai mult pe forţele sale proprii, reuşise să împiedice pătrunderea în ţară a unei mari armate turco-tătare116. 

Pentru continuarea luptelor era nevoie de ajutorul ţărilor creştine. Tratatul încheiat la Alba Iulia, la 20 mai 1595, 
cu principele Transilvaniei, Sigismund Bathory, ştirbea suveranitatea voievodului valah. Situaţia, acceptată pentru 
moment, putea fi schimbată de Mihai Viteazu, prin lărgirea sferei aliaţilor. La 15 iulie 1595, voievodul adresa, 
din Bucureşti, o cerere expresă către starostele Cameniţei, Ioan Potocki, cu rugămintea de a participa şi acesta, 
cu efective militare poloneze, la lupta pentru creştinătate: „ (...) şi nu facem nimic altceva, numai, zi şi noapte, ne 
batem la Dunăre cu duşmanul şi, cel mai târziu peste o săptămână sau două, trebuie să dăm iar cu ei bătălia. De 
aceea, aşi fi bucuros ca şi domniile voastre să fie împreună cu noi, căci dacă veţi fi, această nădejde am că păgânii 
vor fi sub picioarele şi sub sabia creştinilor, iar dacă nu veţi fi, socoteşte şi domnia ta că sânt foarte slab şi învăluit. 
Să nu dea Dumnezeu ca acei păgâni să învingă, căci dacă vor învinge, ei după aceea se vor răspândi peste tot, 
ceea ce arăt domniei tale ca să cugeţi. Căci eu n-am avut de la Turci nici o greutate sau vreo nedreptate, dar ceea 
ce am făcut, toate le-am făcut pentru credinţa creştinească, văzând eu ce se întâmplă în fiecare zi cu bieţii creştini. 
M-am apucat să ridic această mare greutate cu această ţară săracă a noastră, ca să fie un scut al întregii 
lumi creştine (subl. ns.). De aceea rog ca să fie chemaţi creştinii să vie şi să fie în ajutorul nostru, căci va fi după 
voia creştinilor şi astfel am nădejde că voi dobândi izbândă. De aceea vă rog din nou ca să nu ne părăsiţi, şi să nu 
ne lăsaţi fără ajutor, pentru că ştii domnia ta că sunteţi datori, pentru numele domnului nostru Isus Christos ca să 
ne ajutaţi şi să veniţi pentru mântuirea creştinătăţii (...)”117.

La 16 octombrie 1598, Mihai Viteazu îl informa pe arhiducele Maximilian al Austriei despre trecerea Dunării, 
învingerea turcilor şi arderea cetăţii Nicopole, subliniind caracterul campaniilor sale militare: „(...) nu urmăresc 
alt ţel decât nimicirea duşmanului comun şi slava creştinătăţii”118. La 17 ianuarie 1601, în scrisoarea trimisă 
împăratului Rudolf al II-lea, voievodul valah arăta din nou: „În ţara mea aş fi putut să rămân liniştit şi sigur, fără 
nici o teamă, dacă nu m-ar fi chemat credinţa mea faţă de creştinătate (...) m-am aliat cu Liga creştină din propria 
mea voinţă”119.

Caracterul războiul sfânt purtat de Mihai Viteazu precum şi personalitatea puternică a acestuia, excepţional strateg 
al campaniilor militare, erau cunoscute, la timpul respectiv, prin diverse tipărituri care circulau până în vestul 
continentului, în Spania120 sau în Anglia121. 

Concluzii

Cahlele descoperite la Oraşul de Floci, prezentate în prezentul studiu, se remarcă prin originalitatea compoziţilor, 
echilibrat puse în pagină, prin coerenţa structurală a imaginilor, realist redate, şi prin aspectul narativ al scenelor. 
Aceste creaţii sunt realizate de meşterii din oraş122, inspiraţi de realităţile locale şi se înscriu ca document ceramic 
important în înţelegerea atât a aspectelor de viaţă cotidiană cât şi a nivelului de cultură şi spiritualitate, a mentalităţii 
epocii. Fantezia creatorilor de teracote introduce ornamentul cu valoare de simbol pentru a transmite, sub formă 
de cod, un mesaj, un îndemn la acţiune. În acelaşi timp, piesele descoperite păstrează importante informaţii despre 
oştirea valahă, de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului următor, reuşind astăzi să ne transmită 

112 Simonescu 1959, 67.
113 Simonescu 1959, 67.
114 Hurmuzaki 1903, vol. XII, 35, doc. LXXXV; Simonescu 1959, 68.
115 Simonescu 1959, 67-73; Atanasiu 1972, 93, 134-143; Atanasiu 1975, 113-125.
116 Letopiseţul Cantacuzinesc 1960, 54-63; Popescu 1963, 70-80.
117 Panaitescu 1936, 13-15, doc. 4. Documentul se păstrează la Cracovia, colecţia Zamoyski, Dosar 1790. Polonia va duce, însă, 

o politică ostilă faţă de campaniile militare ale lui Mihai Viteazu.
118 Hurmuzaki 1903, vol. XII, 411-412, doc. DCXXII.
119 Hurmuzaki 1882, vol. IV/1, 230-237, doc. CXCV.
120 Bodea 1975, 179-189.
121 Cernovodeanu 1975, 191-208.
122 În secolele XV-XVIII, Oraşul de Floci a fost un important centru meşteşugăresc de ceramică.
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vibraţia unui destin de neam. Programul iconografic al sobei de la Oraşul de Floci capătă o importanţă deosebită 
ţinând seama de contextul istoric care îl creează, context care a stimulat creativitatea. În Evul Mediu, rolul instalaţiei 
de încălzit nu se limita doar la asigurarea confortului în anotimpul rece. Prin iconografia cahlelor se urmărea o 
comunicare vizuală, propagandistică, de natură politică, confesională ş. a. Putem considera soba de la Oraşul de 
Floci o epopee în ceramică a războiul sfânt purtat de oştirea valahă sub conducerea voievodului Mihai Viteazu.

Civilizaţia medievală românească se defineşte atât prin studierea documentelor de arhivă, cât şi prin investigaţiile 
arheologice.
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Pl. III. a-b. Panel tiles, the end of the XVIth century, The City of Flocs (L/1978).

Pl. IV. a-b. Panel tiles, fragments, the end of the XVIth century, The City of Flocs  

(L/1978); c. Tile for the stove corners, the end of the XVIth century, The City of Flocs (L/1978).

Pl. V. a-b. Tile for the stove corners, the end of the XVIth century, The City of Flocs (L/1978).

Pl. VI. Panel tiles, the end of the XVIth century: a. The City of Flocs (L 5A /1995); b. Făgăraş Fortress (Marcu 
Istrate 2002); c. Câmpulung Muscel; d. Bucharest, Mihai Vodă Monastery.
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archer, engraving, the end of the XVIth century (Library of the Romanian Academy); d. Hungarian Hussar, 
engraving by Dillich Vilmos, the end of the XVIth century (Kalmár 1949); e-f. Panel tiles, the end of the XVIth 
century: e. Transylvania (Voit, Pál, Kelemen 1963); f. Filakovo, Slovakia (Kvietok, Mácelová).

Pl. VIII. a. Panel tile, fragment, the end of the XVIth century, The City of Flocs (L / 1978); b. Panel tile, fragments, 
the end of the XVIth century, The City of Flocs (L / 1978); c. Panel tile, the end of the XVIth century, The City of 
Flocs (L 5 A /1995); d. Tile with concave circular center, the end of the XVIth century, The City of Flocs (L / 1978).

Pl. IX. a. Crown tile, XVth century, Basel, Switzerland; b-f, Panel tiles, XVth century: b. Stein am Rhein, Switzerland; 
c. Schaffhausen, Switzerland; d. Zurich, Switzerland; e. Visegrád, Royal Palace, Hungary; f. Nagyvázsony, Kinizsi-
vár, Hungary (a-f, Tamási 1995).

Pl. X. a-f. Panel tiles, XV-XVIth centuries: a. Csesznek, castle, Hungary (Tamasi 1995); b. Budapest, Buda Royal 
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Pl. XI. a-b. Panel tiles, the end of the XVIth century, The City of Flocs (L 5A / 1995);  c. The City of Flocs, the end 
of the XVIth century, Housing Plan 5A and 5B/1995 (Eug. S. Teodor).

Pl. XII. a. The portrait of the voivode Mihai Viteazu (1593-1601), engraving by Aegidius Sadeler, 1601 (Library of 
the Romanian Academy, inv. 14945); b. The plan of the archeological site of the City of Flocs, marking the houses 
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Pl. XIII. Coronation of the stove from the City of Flocs (L/1978), graphic reconstruction alternatives by architect 
Virgil Apostol (3D drawing by Ioana Suceavă).

Pl. XIV. Stove from the City of Flocs (L/1978), graphic reconstruction by architect Virgil Apostol (3D drawing by 
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Pl. I. a. Hartă, Iacobo Castaldo, Romaniae quae olim Thracia dicta..., 1584, detaliu (Colecţia M.J. Argeş-Piteşti, nr. inv.: F 
323/566); b-c. Oraşul de Floci, Secţiunea XIX/1978
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a

b

Pl. II. a. Cahle pentru coronament, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L/1978); b. element decorativ în piatră, în formă floare de 
crin (lapidariul M-rii Argeş). c. Biserica M-rii Argeş, 1517, detaliu - turla naosului (foto: M.V. Rădulescu); d. Biserica M-rii 

Argeş, fresca ctitorilor, sec. XVI (detaliu).

dc
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Pl. III. a-b. Cahle-placă, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L/1978).

a1 a2

b1 b2
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a b

c

Pl. IV. a-b. Cahle-placă, fragmente, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L/1978); c. Cahlă pentru muchia sobei, sf. sec. XVI, 
Oraşul de Floci (L /1978).
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Pl. V. a-b. Cahlă pentru muchia sobei, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L/1978).

a1 a2

ab

b1 b2
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Pl. VI. Cahle-placă, sf. sec. XVI: a. Oraşul de Floci (L 5A/1995); b. Cetatea Făgăraş 
(Marcu Istrate 2002); c. Câmpulung Muscel; d. Bucureşti, M-rea Mihai Vodă.

a1

b

a2

c

d1 d2
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Pl. VII. a-b. Cahle-placă, sf. sec. XVI: a. Cerbureni; b. Bucureşti, str. Lipscani; c. Arcaş valah, gravură, sf. sec. XVI 
(Biblioteca Academiei Române); d. Husar maghiar, gravură de Dillich Vilmos, sf. sec. XVI (după Kalmár 1949); e-f. Cahle-

placă, sec. XVI: e. Transilvania (Voit, Pál, Kelemen 1963); f. Filakovo, Slovacia (după Kvietok, Mácelová).

a b

c d

e f
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a1 a2

b1 b2

d1 d2

d3

Pl. VIII. a. Cahlă-placă, fragment, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L/1978); b. Cahlă-placă, fragmente, sf. sec. XVI, Oraşul de 
Floci (L/1978); c. Cahlă-placă, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L 5 A/1995); d. Cahlă cu mijloc circular concav, sf. sec. XVI, 

Oraşul de Floci (L/1978).
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Pl. IX. a. Cahlă pentru coronament, sec. XV, Basel, Elveţia; b-f, cahle-placă, sec. XV: b. Stein am Rhein, Elveţia; c. 
Schaffhausen, Elveţia; d. Zürich, Elveţia; e. Visegrád, Palatul regal, Ungaria; f. Nagyvázsony, Kinizsi-vár, Ungaria (a-f, 

după Tamási 1995).

a

c

b

d

e f
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Pl. X. a-f. Cahle-placă, sec. XV-XVI: a. Csesznek, castel, Ungaria (după Tamasi 1995); b. Budapesta, Palatul regal de 
la Buda, Ungaria (după Tamasi 1995); c. Cetatea Făgăraş (Puşcaşu 1980); d. Cetatea Făgăraş (Marcu Istrate 2004); e. 

Târgovişte, Curtea Domnească; f. Bucureşti, Centrul Istoric Vechi.

a b

c d

e f
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Pl. XI. a-b. Cahle-placă, sf. sec. XVI, Oraşul de Floci (L 5A/1995); c. Oraşul de Floci, sf. sec. XVI, Planul cu Locuinţele 5A 
şi 5B/1995 (Eug. S. Teodor).

a b

c
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Pl. XII. a. Portretul voievodului Mihai Viteazu (1593-1601), gravură de Aegidius Sadeler, 1601 (Biblioteca Academiei 
Române, inv. 14945); b. Planul sitului arheologic Oraşului de Floci, cu marcarea locuinţelor cu cahle: L/1978, L 5A şi L5 

B/1995 (Eug. S. Teodor).

b

a
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Pl. XIV. Soba de la Oraşul de 
Floci (L/1978), reconstituire 

grafică de arh. Virgil Apostol 
(modelare 3D de Ioana Suceavă).

Pl. XIII. Coronamentul sobei de la Oraşul 
de Floci (L/1978), variante de reconstituire 
grafică de arh. Virgil Apostol (modelare 3D 
de Ioana Suceavă).


