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PETRE Ş. NĂSTUREL 

STEAGUL „DE LUPTĂ” AL LUI ŞTEFAN CEL MARE: 
PRAPUR BISERICESC ORI POALĂ DE ICOANĂ ? 

Mai toate istoriile României arată de nelipsă o prea frumoasă broderie din 
anul 1500, ce-l înfăţişează pe Sfântul Gheorghe Purtătorul de Biruinţe. O întreagă 
bibliografie stă scrisă despre acest odor de artă bisericească, închinat cândva 
mănăstirii bulgăreşti de la Sfântul Munte Athos, Mănăstirea Zografu. 

Aproape toţi cercetătorii care s-au aplecat asupra acestei prea vestite 
broderii au socotit-o şi o socotesc mai departe drept un steag. De la o vreme, unii 
istorici îi spun „steag de luptă” cu gândul de a i se întări caracterul ostăşesc. Aşa se 
poate citi în unele lucrări apărute anul trecut la Putna, cu prilejul împlinirii a cinci 
sute de ani de la trecerea la veşnicele lăcaşuri a Sfântului Domn al Moldovei, cum 
îi spune acum oficial Biserica Ortodoxă Română, din 1992 încoace. 

Foarte puţini, însă, sunt aceia care au pus şi mai pun la îndoială caracterul 
ostăşesc al broderiei. Unul din ei a fost însuşi descoperitorul ei, slavistul Stoica 
Nicolaescu, într-o scurtă lucrare1. Neîntârziat s-a încins o polemică cu Anton 
Velcu, muzeograf la Muzeul Militar din Bucureşti. Acesta2, împotrivindu-se 
profesorului de slavistică de la Şcoala de Arhivistică din Bucureşti, a luat asupra sa 
sarcina de a apăra părerea obişnuită, oficială, că este vorba despre un steag de 
război al lui Ştefan cel Mare. Acelaşi, în Enciclopedia României3, rânduieşte iarăşi 
broderia printre steagurile româneşti, aşa cum a făcut în 1903 însuşi bunicul meu, 
care o cunoscuse datorită legăturilor sale cu acelaşi Stoica Nicolaescu. 

Şi tot aşa s-a scris mai departe în istoriografia noastră pe temeiul spuselor 
istoricilor – Ioan Bogdan, Nicolae Iorga, C. C. Giurescu şi alţii, nu puţini – sau a 
heraldistului General Petre V. Năsturel. 

În teza noastră de doctorat – cea de-a doua, susţinută la Sorbona în 1979 şi 
tipărită la Roma în 1986 –, noi am privit steagul împricinat drept o banieră, adică 
un prapur dăruit la Athos de Ştefan cel Mare. Acolo, expuneam şi gândul nostru de 
a da la iveală o cercetare mai amănunţită asupra acestei broderii, dezvoltându-ne 
părerea ce o împărtăşim cu Stoica Nicolaescu. Lucrarea a apărut astfel în 1990, la 
Iaşi, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”. Acolo nu ne-am dat în 

                                                 
1 Stoica Nicolaescu, Din daniile lui Ştefan cel Mare făcute Mănăstirii Zografu de la Sfântul 

Munte Athos, Bucureşti, 1938. 
2 Anton Velcu, Steagul lui Ştefan cel Mare de la Muzeul Militar este ostăşesc sau bisericesc ? 

(Răspuns D-lui Stoica Nicolaescu), Bucureşti, s.a., 16 p. 
3 Enciclopedia României, I, Bucureşti, 1938, p. 77. 
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lături să-i criticăm pe înaintaşii noştri, necruţându-l nici pe însuşi bunicul nostru ! 
Amicus Plato, sed magis amica veritas. Şi astfel am numit prapur – bannière pe 
franţuzeşte – acea falnică broderie, mergând până la a o privi şi ca un manifest 
duhovnicesc şi politic, „une affiche de propagande”, spuneam, sub chipul sfântului 
ostaş apărând oarecum adevăratul luptător român pentru Hristos, verus athleta 
Christi, şi el un purtător de biruinţe, mereu gata de luptă împotriva turcului, a 
ungurului şi a leşului. Căci sub picioarele Sfântului Gheorghe, şezând în jilţ şi 
călcând un balaur înaripat şi tricefal, am socotit că este vorba, într-un fel, de chiar 
duşmanii de căpetenie ai Ţării Moldovei. 

Chiar dacă am luat „steagul” lui Ştefan cel Mare şi Sfânt drept un prapur 
bisericesc, am ridicat atunci în treacăt o întrebare şi anume dacă broderia nu ar fi 
mai curând o podša, cum spun bizantinii şi grecii, adică un sk¨t, după numele 
sârbo-bulgar, vechea denumire românească fiind poală de icoană, aşa cum vom 
arăta mai departe. 

Azi, nu ne vom lua la ceartă, nici la trântă cu nimeni ! Nici măcar cu noi 
înşine... Ci vom strânge câteva dovezi hotărâtoare care pe noi ne încredinţează că 
broderia dăruită Zografului de Ştefan cel Mare, la 1500, şi ridicată de acolo la 1917 
de către armata franceză spre a fi predată României care, de una singură, dar 
vitejeşte, se lupta cu nenumăraţi duşmani – ungurii, nemţii, bulgarii, turcii şi ruşii 
bolşevizaţi – nu este un steag de luptă şi nici un prapur, ci, de fapt, o poală de 
icoană. 

Că nu este vorba de un steag, în pofida părerilor a nenumăraţi istorici – 
care, de fapt, se iau unii după alţii ! – se arată întâi de toate de însăşi micimea 
broderiei: 1 m / 90 cm ! Greu să o vezi de la depărtare pe câmpul de luptă, nu-i aşa ?! 

Un steag domnesc ori crăiesc sau împărătesc trebuie să fie îndeajuns de 
mare ca să se vadă de la o anumită depărtare, căci el vorbeşte prin fâlfâielile sale, 
rostind porunci şi îndemnuri către luptători. El, de aceea, poartă şi stema 
stăpânitorului sau a ţării. Astfel amintim aici o gravură din Cronica lui Thurócz, 
din 1488, înfăţişând bătălia de la Baia din anul 1467. Artistul arată ciocnirea dintre 
călărimea maghiară şi pedestrimea moldovenească. Ungurii se strâng acolo sub 
steagul mare al Ungariei, ţinut sus de un călăreţ. Steagul lor poartă binecunoscuta 
cruce a Sfântului Ştefan, ca şi fasciile ungureşti. Cât despre români, ei sunt arătaţi 
ridicând, de asemenea, steagul lor, care flutură mândru, şi pe care stă un mare cap 
de bour. 

Tot aşa, o altă gravură, care împodobeşte din 1597, când s-a tipărit, 
Cronica polonă a lui Martin Bielski, poartă două steaguri mari moldoveneşti, 
lunguieţe, oarecum triunghiulare, fiecare cu capul de bour, soarele şi steaua. 
Gravura vorbeşte tocmai de bătălia de la Obertyn, din 22 august 1531. Este clipa 
când călăreţii moldoveni sunt gata să înfrunte călărimea polonă. 

Nici o asemănare, cât de cât, nu are vreuna din cele două gravuri cu aşa-zisul 
steag de la 1500 al lui Ştefan cel Mare. 
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În afară de aceste două gravuri, Vladimir Mischevca, Ion Negrei şi 
Alexandru Nichitici mai amintesc în cărticica lor4 mărturia lăsată de italianul 
Guagnini. Acesta văzuse în Polonia, la 1574, steagul moldovenesc cu capul de bour – 
caput bisontis, zice – şi cu steaua şi luna, fiara purtând un inel petrecut prin nări, 
totul fiind aşezat in campo coelestino, „pe fond azuriu”, adică. 

Nimic asemănător, prin urmare, cu înfăţişarea aşa-zisului nostru steag al lui 
Ştefan cel Mare ! Acesta nici stema ţării nu poartă şi nici stema domnească, lucru 
cât se poate de îngrijorător pentru părerea consfinţită încă de pe la sfârşitul 
veacului al XIX-lea şi care s-a încetăţenit peste tot în dauna adevărului obiectiv, 
dar care, recunosc, ne măguleşte patriotismul... Şi pe viitor, multă vreme desigur că 
tot aşa se va mai spune. 

Răposatul bizantinolog grec Thomas Provatakis, în cartea sa despre 
iconografia diavolului, vorbeşte în treacăt şi despre „steagul” nostru, spunându-i 
labarum, dar punându-l, din nebăgare de seamă, pe socoteala ţarului sârb Ştefan 
Duşan. Labarum-ul, se ştie că era steagul Sfântului Împărat Constantin cel Mare; el 
îl ţinea prin predania păstrată încă de la vechii romani, care cunoşteau astfel de 
signa, şi cu care însuşi împăratul Traian pornise războiul în Dacia. Un atare signum 
este labarum-ul lui Constantin, căruia i se adăugase crucea cu hrismonul şi 
cuvintele Cu acesta vei învinge ! 

Nici prapur bisericesc nu este icoana brodată de la 1500. Greşit am crezut 
noi aşa destulă vreme. Şi părerea aceasta a început a prinde cât de cât rădăcini – 
rog să mi se ierte ! – în lucrări aşa de bune ca acelea ale colegilor Florin Marinescu 
şi Nicolaos Mertzimekis, care, scriind de curând despre daniile lui Ştefan cel Mare 
la Zografu, deschid un scurt capitol „steaguri (sau poate prapuri)” în care ei trimit 
cu şovăială la articolul meu din 1990. Şi tot aşa la părintele profesor Ioan 
Moldoveanu. 

Pe când îmi pregăteam comunicarea de faţă am deschis, fireşte, anumite 
cărţi de specialitate5. Lămuririle din aceste lucrări m-au încredinţat că, bizuindu-mă 
pe Anatole Frolow6, am „adulmecat”, încă dinainte de 1990, rostul cel adevărat al 
broderiei noastre din 1500. Este neîndoielnic vorba de o poală de icoană. O astfel 
de poală se aşează sub o icoană – icoana împărătească sau, la praznic, icoana de pe 
tetrapod – cu care adeseori seamănă aproape leit. Acele văluri mai împodobeau 
bisericile şi locuinţele din jur, precum şi palatele bizantine ale lumii ortodoxe 
îndeobşte, precum se arată în fel de fel de izvoare. La zile mari ele se scoteau afară. 
Inventarele unor mănăstiri bizantine vorbesc de blatte, văluri scumpe de mătase şi 

                                                 
4 Vladimir Mischevca, Ion Negrei şi Alexandru Nichitici, Simbolurile Ţării Moldovei, 

Chişinău, 1994, p. 43. 
5 De pildă, Pauline Johnston, The Byzantine Tradition in Chruch Embroidery, Londra, 

1967; Maria Theocharis, 'Ekklhsiastik£ crusokšnthta (= Broderii bisericeşti din fire de aur), Atena, 1986, 
şi Eleni Vlahopoulou-Karabina, Holy Monastery of Iveron. Gold Embroideries, Muntele Athos, 1998. 

6 Anatole Frolow, La „podéa“, un tissu décoratif de l’Eglise byzantine, în „Byzantion”, 1938. 



PETRE Ş. NĂSTUREL 50 

fire de aur, de argint şi cu felurite fire de mătase, a căror îmbinare le dădea mai 
multă strălucire şi relief şi care măreau frumuseţea slujbelor săvârşite la zile mari. 
Astfel de podéai, adică de poale de icoane, se mai păstrează la noi la Putna, spre 
pildă, ca şi la Muzeul de Artă din Bucureşti. 

La Muntele Athos se păstrează câteva din acele poale româneşti. La Iviron, 
bunăoară, se găseşte o „dublă podéa” cum scrie Gabriel Millet, pentru că o 
jumătate închipuieşte Coborârea la iad, iar cealaltă Buna Vestire. Este un dar făcut 
de Radu vodă Paisie şi fiul său, Vlad voievod, la anul 7053 (1544–1545). Tot aşa, 
la Mănăstirea Grigoriou se află două poale greşit puse de Gabriel Millet pe seama 
lui Ştefan cel Mare, fiind însă, după părerea mea, danii de la Neagoe Basarab. Una 
arată Cina de la Mamvri (adică Sfânta Treime), iar cealaltă Intrarea Maicii 
Domnului în biserică. Monahul Varlaam Anghelakos le spunea, în 1921, „podéai 
de tetrapoade”, cu deplină dreptate. El le cunoştea bine şi rostul liturgic, căci se 
foloseau atunci, ca şi astăzi, mai departe, la anumite slujbe. 

Tot aşa, în vechiul tratat de Istoria României7 se spune de „steagul lui Vlad 
Vintilă, primul steag păstrat al Ţării Româneşti”. Am arătat, în trecut, că sunt de 
fapt două poale de icoane, aproape la fel, mici, păstrate la Athos, la Mănăstirea 
Kutlumus. 

Nu ne putem întinde astăzi asupra problemei poalelor româneşti de icoane. 
Însă nu mă pot lipsi să spun aici că vălul de la Neagoe Basarab, de prin 1515–1516, 
cu pajura bicefală, ce l-am descoperit noi la Lavra cea Mare a Sfântului Atanasie în 
1976, făcea parte dintr-un tacâm de poale, care se foloseau poate pentru jilţul 
domnesc sau la împodobirea stăreţiei, vădind cine este ctitorul mănăstirii la acea 
vreme. Numai cercetările ce are să le îngăduie viitorul în ţară, dar şi prin unele 
sfinte lăcaşuri străine, ocrotite veac de veac de către ţările româneşti, vor înlesni 
cunoaşterea capitolului aproape nescris al poalelor de icoane de la noi. 

Dar să ne întoarcem la broderia din 1500, fala artei moldoveneşti sub 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Ţin minte că am văzut, să fie o jumătate de veac, în 
biserica Sfântul Gheorghe din Hârlău, parcă în zugrăveala peretelui de 
miazănoapte, lângă tâmplă, un Sfânt Gheorghe foarte asemănător cu chipul lui de 
pe poala dăruită Zografului. Sfântul ostaş stă şi el în jilţ şi îşi ţine paloşul. Cam tot 
aşa apare şi pe ferecătura Evangheliei dăruite de Alexandru Lăpuşneanu la 1554 
Mănăstirii Xenofon de la Athos. Şi acolo, Purtătorul de Biruinţe şi-a scos din teacă 
spada şi îi încearcă vârful. Sub picioare, de data aceasta, el calcă o pernă, nu 
balaurul. 

Învăţatul rus Mihail Alpatov aminteşte că la Moscova, în Galeria 
Tretiakov, se păstrează o icoană adusă de la Dmitrovo şi care înfăţişează pe alt 
sfânt ostaş, pe Sfântul Dumitru. Şi el stă aşezat într-un jilţ, îmbrăcat în zale, cu 
coroana pe cap, scoţându-şi spada din teacă. Nu ştiu dacă s-a făcut vreun studiu 
asupra asemănărilor şi a contaminării dintre icoanele celor doi sfinţi ostaşi. 
                                                 

7 Istoria României, II, Bucureşti, 1962, p. 655, fig. 186. 
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Tot la Tretiakov, din câte am citit la Provatakis, care dă şi o fotografie, se 
află şi o icoană din veacul al XVI-lea a Sfântului Nichita, unde sfântul ostaş 
Nichita Gotul este confundat cu un cuvios, cunoscut ca alungător de draci. Pe 
această icoană, Nichita apare în scaun, încoronat de îngeri, şi călcând în picioare un 
balaur cu numai două capete; dintr-una din guri el smulge un drac mic zugrăvit în 
chip de harap, de negru. 

Încercarea ce am dezvoltat-o astăzi ar putea fi luată ca punct de plecare al 
unor noi cercetări, care lipsesc încă, asupra rostului şi a întrebuinţării anumitor 
„chindiseli” (broderii) liturgice moştenite din trecut. I. D. Ştefănescu şi Virgil 
Vătăşianu aruncă, în lucrările lor, un început de lumină. Însă nu este destul dacă 
vrem să cunoaştem mai lămurit şi această zestre de artă veche. Ajutându-se şi de 
broderiile bizantine şi greceşti, de cele sârbeşti, ruseşti, ba chiar şi georgiene, 
precum şi de anumite piese răzleţite în unele muzee mari din ţări apusene ori din 
America, tineri cercetători de azi, viitorii bătrâni de mâine !, ar avea un câmp nou 
de desţelenit. Le las lor „moştenire” – vorba Văcărescului ! – o astfel de treabă, de 
care nu mai am mijloacele, nici răgazul să mă mai apuc. 

De curând, harnicul nostru coleg bucureştean Constantin Rezachevici, 
vorbind despre încuscrirea dintre Ştefan cel Mare şi marii cneji ruşi, s-a oprit 
asupra a două văluri bisericeşti lucrate, se spune, de către Olena doamna, fiica 
Sfântului marelui nostru voievod, cea măritată după nefericitul ţarevici Ivan 
Ivanovici. Unul din văluri înfăţişează Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul; 
celălalt, Duminica Floriilor. Acum, ne este deplin limpede că aceste două văluri 
sunt, liturgic şi iconografic vorbind, nişte poale de icoane: una se folosea de 
praznicul Tăierii Înainte Mergătorului, iar a doua la sărbătoarea Intrării Domnului 
în Ierusalim. Este vădit lucru că altă menire, altă întrebuinţare nu s-a avut în 
vedere, atunci când ele s-au lucrat, „chindisit”, brodat. Dacă le-a migălit nefericita 
Olena, cea nuntită „cu pohvală” şi ursită temniţelor din Ţara Moscului, sau dacă au 
fost lucrate din îndemnul ei, iată întrebări între care nu am cum alege şi hotărî. Mai 
ales că nu cunosc lucrarea lui Demir Dragnev de la Chişinău, pe care s-a întemeiat 
însuşi Constantin Rezachevici. Dar pentru cunoaşterea poalelor de icoane 
îndeobşte, îşi are rostul, cred, lămurirea ce o aducem azi, că este vorba de două 
podéai, de două poale. Lăsăm istoricilor din ţară şi din Moldova cea din afară, 
precum şi cercetătorilor din Rusia şi din Ucraina, grija să adâncească puţinul ce-l 
mărturiseşte comunicarea noastră şi asupra poalelor de icoane. 
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