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MIC GHID  

DE UTILIZARE

ARTICOL
clasat în ordine 
alfabetică

SCURT TEXT 
INTRODUCTIV
care pune în 
evidenţă anumite 
informaţii (definiţie, 
etimologie…)

Zece pagini 
duble tematice, 
prezentate 
astfel:

O IMAGINE MARE CU 
NUMEROASE LEGENDE 
CU S{GE|I
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dinul se va ocupa și de transport și de 
vizite. Membrii săi îi escortează pe 
pelerini, îi hrănesc și îi adăpostesc în 
mănăstirile lor. Acestea sunt primele 
călătorii organizate!

PERCEVAL

Crescut departe de curtea de la CA-
MELOT, Perceval nu știe nimic despre 
modul de viaţă al timpului său: marca-
tă de decesul soţului ei și al celorlalţi 
fii pe câmpul de luptă, mama sa îi as-
cunde tot ceea ce este legat de arme 
și de cavalerie. Dar, într-o zi, din în-
tâmplare, el întâlnește un grup de ca-
valeri. Uluit de costumele lor, Perceval 
hotărăște că va fi și el cavaler. În aceste 
împrejurări, el merge la curtea regelui 
ARTHUR și obţine ÎNVESTITURA.

Perceval este un suflet pur și un ca-
valer onest, astfel încât pornește și el 
în căutarea GRAALULUI. Din păca-
te, greșelile sale de conduită (este un 
fustangiu, mereu pe urmele vreunei 
domnișoare!) nu-i îngăduie, atun-
ci când se află în faţa Graalului, să îl 
vadă în întregime și să cadă în extaz, 
precum GALAAD.

Aventurile lui Perceval sunt aproa-
pe la fel de renumite ca și acelea ale 
celebrului LANCELOT DU LAC. 
Povestea sa este istorisită de Chré-
tien de Troyes, un celebru autor din 
Evul Mediu, într-un roman netermi-
nat (Perceval sau Povestea Graalului, 
1181), după care cineastul Éric Roh-
mer a turnat filmul Perceval Galezul.

POD MOBIL

Împreună cu DONJONUL, podul 
mobil este unul dintre simbolurile de 
marcă ale FORT{RE|EI. El oprește 
accesul în cetate și garantează securita-
tea locuitorilor. Podul mobil este format 
dintr-o platformă de lemn mobilă, foar-
te grea, acţionată de două grinzi, care 
formează un sistem de contragreutăţi. 
Ridicat, el joacă rolul unei porţi; cobo-
rât, el se sprijină pe doi stâlpi și permite 
trecerea pe deasupra §AN|ULUI.

PORTI|{ SECRET{

ușă ascunsă.

O CETATE

Spaţiul situat între 
incinta interioară 
și donjon se 
numește CURTE 
DOMESTIC{.

§ARPANTELE au 
aceeași funcţiune ca  
și meterezele, dar 
sunt construite 
din lemn.

Plasat într-un unghi 
al turnului, acest 
turnuleţ se numește 
GHERET{ DE PAZ{. 
Ea îi protejează pe 
arcași și servește 
și drept loc pentru 
toaletele publice.

Cel mai înalt turn 
al castelului se 
numește DONJON. Se 
întâmplă frecvent ca 
seniorul și familia sa 
să trăiască tocmai în 
acest turn.

METEREZE de piatră 
îmbracă crenelurile 
pentru a-i proteja 
pe soldaţi de tirurile 
inamice și pentru a le 
permite să lovească 
asediatorii aflaţi la 
piciorul zidurilor.

CRENEL

MERLON



UN TABLOU MARE, ALES 
PENTRU CALITATEA SA 
DE DOCUMENT ISTORIC

O PLAN§{ ENCICLOPEDIC{ 
PENTRU A COMPARA 
DIFERITE ELEMENTE

M{RTURII SAU CITATE 
ALE UNOR PERSONAJE 
CELEBRE
pentru a da o expresie vie 
unei definiţii

CUVINTE ÎN BOLD
fac trimiteri la alte 
cuvinte explicate în 
lucrare

IUBIREA  

CURTENEASC{

(miniatură din  
secolul al XV-le)
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A ieși dintr-o FORT{REA|{ nu e 
lucru ușor: trebuie să deschizi poarta 
grea, să ridici GRILA CULISANT{ 
(grilajul) și să cobori PODUL MOBIL. 
Pentru a facilita ieșirile și intrările, se 
construiesc în zidul de INCINT{ uși 
mici: portiţele.

Ușor de baricadat în caz de ASE-
DIU, ele permit intrarea și ieșirea dis-
cretă din fortăreaţă.

Acestea sunt și locurile pentru întâl-
nirile galante. Cavalerul se întâlnește 
cu frumoasa lui la portiţă, pentru a-i 
cânta un poem de dragoste.

„Mă fac mereu mai bun
și mă desăvârșesc
căci o slujesc și o cinstesc
pe cea mai frumosă dintre toate
și cutez să-i cer de poate
să devină doamna mea.”

Arnaud Daniel

R{T{CITOR
un cavaler rătăcitor este un 
cavaler solitar.

Eroii din CICLUL BRETON sunt 
deseori cavaleri solitari, care „rătă-
cesc” în căutarea unor cauze nobile pe 
care să le apere. Pentru a fi deosebiţi 
de ceilalţi, ARMURA și SCUTUL lor 
sunt acoperite cu o ţesătură verde.

În Evul Mediu, acești cavaleri le-
gendari îi inspiră pe tinerii nobili 
care aleg să plece în aventură pe dru-
murile Europei. Ei sunt cavaleri care 
își câștigă traiul confruntându-se în 
TURNI RURI sau oferindu-și servi-
ciile contra cost unui SENIOR aflat 
în război. Ei sunt, în general, însoţi-
ţi de un SCUTIER. Unul dintre ei a 
rămas celebru pentru că a câștigat 
mulţi bani în LUPTELE C{LARE: 

ARMELE

Scut

Arc și săgeată

Secure militară

Secure

Lance

Ciocan militar

Buzdugan

Arbaletă

Dagă

Ghioagă

Spadă

Spadă pentru 2 mâini



CAVALERII  

MESEI ROTUNDE

Cavalerii Mesei Rotunde  
contemplă Sfântul Graal  
(secolul al XV-lea)
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ACOLAD{
Lovitură pe umăr, dată cu latul 
SPADEI.

Mult timp, gestul care consfinţește 
ÎNVESTITURA cavalerului este 
PALMA. Dar, încetul cu încetul, aceas-
tă palmă pe grumaz este înlocuită de 
acoladă, lovitură dată cu latul spadei, 
pe care cel învestit o primește pe umăr 
sau pe gât. Acest mod de a proceda a 
uimit spiritele, în așa măsură încât o 
vedem reluată în numeroase filme 
consacrate cavaleriei.

Alte filme arată cum spada este 
așezată succesiv pe capul și pe umerii 
viitorului cavaler, evocând astfel sem-
nul crucii. Dar acest gest este inexact 
din punct de vedere istoric.

ARBALET{
Arc de oţel, montat pe un ax 
de lemn.

Arbaleta are origini foarte vechi, 
dar nu apare pe câmpurile de luptă ale 
Evului Mediu decât în jurul secolului al 
X-lea.

De fapt, legenda spune că fenicienii 
(care au trăit în mileniul al II-lea î.Hr.) 
ar fi inventatorii acesteia. Mai târziu, 
romanii și, apoi, grecii confecţionează 
și ei arbalete foarte puternice, cunos-
cute sub numele de baliste, mașinării 
greoaie, dificil de manevrat.

Arbaleta Evului Mediu poate fi utili-
zată de un singur om. Aceasta este o 
mare noutate. Ea are o mare capacitate 
de distrugere și poate străpunge, de la 
cincizeci de pași, până și cea mai solidă 
C{MA§{ DE ZALE. Spiritul CA-
VALERESC este șocat de arbaletă, 
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care omoară de la distanţă. Din punc-
tul de vedere al cavalerului, este arma 
unui laș, arma celui care se teme să-și 
înfrunte adversarul cu SPADA, este 
arma diavolului. La momentul apariţi-
ei, utilizarea sa este interzisă în lupte-
le dintre creștini. Și totuși, RICHARD 
INIM{ DE LEU este răpus, în 1199, 
de o săgeată scurtă de arbaletă.

ARC

Armă de tir de origine engleză.

Arcul de luptă sau arcul mare apa-
re în secolul al XII-lea. Este o armă de 
aproximativ 1,50 m, concepută pentru 
lupta pedestră. Arcul este constituit 
dintr-o coardă din vână de bou, întin-
să pe o vargă de lemn sau de metal.

Armă de război foarte importantă 
în Antichitate, utilizarea sa încetează 
timp de secole. Cei care s-au gândit să 
o reutilizeze au fost, foarte probabil, 
englezii. La începutul Evului Mediu, 
arcul este un instrument de vânătoa-
re, iar cavalerilor le repugnă să se folo-
sească de el în luptă. Ei consideră că ar-
cul, din același motiv ca și ARBALE-

TA, este nedemn de un cavaler, deoa-
rece permite eliminarea unui adversar 
de la distanţă, fără o înfruntare om la 
om, într-o manieră demnă și nobilă.

AREN{

Spaţiu în care se derulează 
TURNIRURILE.

Arena desemnează, iniţial, gardul de 
nuiele care înconjoară castelul feudal 
pe interiorul fortificaţiilor. Prin exten-
sie, vorbim de arenă pentru a evoca 
spaţiul cuprins între cele două ziduri de 
INCINT{. Este locul unde cavalerii se 
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înfruntă cu prilejul turnirurilor. Așadar, 
arena desemnează, în ultimă instan-
ţă, terenul împrejmuit, unde se petrec 
LUPTELE C{LARE și turnirurile.

ARMUR{

(VEZI PLAN§A ARMURA 

CAVALERULUI PP. 12-13

Totalitatea armelor defensive 
care protejează corpul. 
Armura se compune din trei 
elemente: COIFUL (sau 
casca) care protejează capul, 
SCUTUL mobil care parează 
loviturile și C{MA§A DE 
ZALE, veșmânt întărit, care 
protejează torsul și membrele.

De timpuriu, oamenii au înţeles că 
victoria surâde celor care știu să se 
apere. Încă din Antichitate, egiptenii, 
grecii și romanii pleacă la luptă pro-
tejaţi de veșminte căptușite, din piele 
groasă, întărită de jur împrejur cu mici 
piese metalice. Căzută în uitare, armu-
ra nu reapare decât în epoca lui Carol 
cel Mare, pentru a dispărea total, în 

secolul al XVI-lea, odată cu apariţia 
armelor de foc, împotriva cărora este 
total ineficientă.

Armura se schimbă și se perfecţio-
nează de-a lungul timpului. În seco-
lele al XII-lea și al XIII-lea, apare C{-
MA§A DE ZALE, formată din ochi-
uri de fier întreţesute. Se mai numește 
și TUNIC{ DE ZALE. În secolul al 
XIII-lea, M{NU§I DE O|EL și pan-
taloni de zale, pentru protecţia mâini-
lor și picioarelor, completează echipa-
mentul, la fel ca și ~MBR{C{MINTE 
EXTERIOAR{, care se poartă pe 
deasupra cămășii de zale.

În cursul secolelor al XIV-lea și al XV-
lea, armurierii învaţă să monteze pie-
se de metal în armuri, sfârșind prin a 
obţine armuri în întregime metalice. 
Este vorba de „armura de fier masiv” 
(platoșa), care poate cântări până la 
50 de kg în timpul TURNIRURILOR. 
Acest costum de metal, numit și HAR-
NA§AMENT alb, este, în reprezenta-
rea populară, simbolul cavalerului. 
În schimb, armura de război este mai 
ușoară, pentru a permite lupta pede-
stră. CALUL de luptă este și el pro-
tejat. Corpul său este acoperit cu un 
VALTRAP, iar capul cu o armură de 
protecţie.
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ARTHUR (REGELE)

(cca 470 - cca 540)

Rege legendar al Britaniei, a 
cărui viaţă a făcut obiectul a 
numeroase naraţiuni. Arthur 
întruchipează imaginea regelui 
ideal.

Adevărata poveste a lui Arthur, că-
petenie bretonă, este mult mai puţin 
interesantă decât legenda căreia i-a 
dat naștere, din care prezentăm aici o 
versiune.

Fiu al regelui Uther PenDragon și al 
ducesei Ygerne de Cornwall, tânărul 
Arthur este răpit de timpuriu părinţilor 
săi. Cel care ţine copilul pe lângă el este 
MERLIN MAGICIANUL, un mag cu 
puteri extraordinare. Arthur nu-și va 
cunoaște originile, căci Merlin îi va as-
cunde faptul că este fiul unui rege.

La moartea lui Uther, acesta nu lasă 
urmași, astfel încât apar probleme de 
succesiune: cine va fi noul rege? Magia 
lui Merlin va rezolva problema.

În ziua funeraliilor, pe pardoseala 
catedralei în care este înmormântat 
Uther, o SPAD{ stă împlântată într-o 
stâncă și într-o nicovală. Cel ce va reuși 

să o smulgă va fi rege. Mulţi nobili se 
supun încercării, dar cel care reușește 
să desprindă spada este un copilan-
dru… Arthur!

Primii ani ai domniei lui Arthur sunt 
marcaţi de revolta baronilor, care re-
fuză să-i recunoască autoritatea, dar 
sfârșesc prin a i se alătura. Din acel 
moment, se instaurează o pace dura-
bilă, de care Arthur profită pentru a se 
căsători cu GUINEVERE, îndrăgosti-
tă în secret de LANCELOT, cel mai fi-
del cavaler al lui Arthur.



ARMURA 

CAVALERULUI

Tunică

Fustă de zale

Colţuni

Cuirasă  
pentru coapse

Cuirasă  
pentru pulpe 



Cască

Coif conic
Bavetă

Bonetă de zale

Platoșă (vizieră)

Pelerină
nazală

Cuirasă pentru 
laba piciorului
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Arthur află povestea de dragoste a 
soţiei sale cu Lancelot. Umilit și trădat 
de cele două fiinţe la care ţinea cel mai 
mult în lume, Arthur ordonă ca Lance-
lot să fie ucis, iar Guinevere să fie arsă 
de vie. Apoi, el îl urmărește pe rivalul 
său, venit să o salveze pe regină în ziua 
execuţiei, până în Bretania, FIEFUL 
lui Lancelot, unde are loc o bătălie gi-
gantică, în care cavalerii Mesei Rotun-
de se confruntă, ei între ei. Este vorba 
de bătălia de la Camlann, în cursul că-
reia regele Arthur îl străpunge cu lan-
cea sa pe MORDRET, fiul său ilegitim.

Înainte de a muri, acesta îl lovește 
pe tatăl său în cap: după una sau alta 
dintre diferitele versiuni ale legendei, 
regele moare fie din cauza complica-
ţiilor acestei răni, fie este dus de zâne 
în insula AVALON.

Cum toate personajele legendei își 
găsesc moartea în cursul luptei, Ca-
dor, ducele de Cornwall, este cel care 
devine rege al Marii Britanii.

ASALT

A lua cu asalt înseamnă a ataca 
o FORT{REA|{.

Numeroase cetăţi sunt luate prin 
surprindere (inamici deghizaţi în ţă-
rani sau în negustori pătrund în interi-
or și deschid porţile). Altele se predau 
la capătul unui ASEDIU interminabil. 
Dacă aceste două soluţii eșuează, ră-
mâne, în continuare, posibilitatea or-
ganizării unui asalt.

Pentru a pregăti invazia, asediato-
rul bombardează interiorul citadelei 
cu ajutorul a tot felul de CATAPULTE 
sau lansatoare de pietre. El produce 
astfel multe stricăciuni asupra clădiri-
lor, incendiază acoperișurile și rănește 
oamenii. După care, el se concentrea-
ză, în general, asupra uneia sau a mai 
multor părţi ale cetăţii. Asediatorul ale-
ge un zid și încearcă să treacă pe dea-
supra, pe dedesubt, sau prin el, pentru 
fiecare dintre aceste soluţii existând 
instrumente și tehnici specifice.

Pentru a trece dincolo de ziduri, ase-
diatorul utilizează scări, cange (un fel 
de croșete metalice) și TURNURI DE 
ASALT; pentru a disloca porţile cas-
telului, el utilizează BERBECI puter-
nici; în fine, atunci când nimic din toa-
te acestea nu a ibândit, el recurge la lo-
pată și la hârleţ. Tehnica sapării constă 
în a ajunge la baza zidului și în a des-
prinde pietrele de jos, pentru a forma 
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o gaură suficientă pentru a lăsa să trea-
că asediatorii. Tehnica minării constă 
în a săpa un tunel până sub fundaţiile 
unui zid, tunel care se consolidează cu 
bârne. Atunci când gaura este destul 
de mare, bârnele sunt incendiate și tot 
zidul de deasupra se prăbușește.

Succesul asaltului nu este nicioda-
tă garantat, căci cei asediaţi se apă-
ră. Graţie MORTIERELOR, ei lansea-
ză mii de săgeţi. Prin METEREZE, ei 
îi inundă pe asediatori cu pietre și cu 
lichide încinse. Împing scările și sapă 
galerii pentru a-și surprinde inamicul 
din sens opus sau pentru a fugi.

ASEDIU

(VEZI SCENA ASALTULUI PP. 16-17)

FORT{REA|A este deseori o cita-
delă inexpugnabilă. Pentru a o cuceri, 
asediatorul nu are de ales: el trebuie 
să instaleze un asediu, pentru a izola 
fortăreaţa de exterior. Pentru aceasta, 
el dispune trupele de jur împrejurul 
castelului și se pune pe așteptat. Lipsi-
ţi de apă și de hrană, asediaţii sfârșesc 
prin a se preda și a deschide porţile.

Din nefericire pentru asediator, une-
le castele dispun de surse de apă și de 
mari rezerve de provizii. Astfel, une-
le asedii au durat mai mulţi ani. Ase-
dierea unei cetăţi este o încercare de 
lungă respiraţie, care provoacă mulţi 
morţi, ceea ce face că de foarte multe 
ori este preferat ASALTUL.

Unele asedii au marcat memoria și 
imaginaţia, așa cum o dovedește cele-
bra legendă a Doamnei Carcas.
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SCEN{ 

DE ASALT

Un ARBALETIER

MORTIER{ ÎN 
CRUCE PATEE

SC{RILE DE 
ASALT sunt 
mașinării ușoare.  
Se cere multă 
îndrăzneală  
pentru a le folosi, 
căci apărătorii le 
resping cu prăjini, 
iar asediatorii își 
frâng spinările.



Apărătorii castelului 
aruncă cu nisip și cu 
tot felul de lucruri 
încinse, precum 
SMOALA sau 
NISIPUL.

TURNUL greu 
DE ASALT este 
cel mai bun mijloc 
de a atinge zidul 
de incintă. Soldaţii 
escaladează scările, 
la adăpost de săgeţi.

Un BERBECE

SCROAFA este un 
car de asalt acoperit 
cu piei umede. Ea 
servește pentru 
a proteja de foc 
berbecele.

SCUTUL MOBIL 
îi adăpostește pe 
asediatorii care îl 
deplasează după 
voia lor, în jurul 
castelului.


