SIGILII ALE ASOCIAŢIILOR MEŞTEŞUGĂREŞTI DIN
MUZEULUI DE STORIE DIN SIBIU

COLECŢIA

Colecţia de sigilii a Muzeului de Istorie din Sibiu cuprinde şi câteva tipare sigilare 1 ale unor asociaţii meşteşugăreşti (Brilderschaft, Genossenschaft, Verein) care au funcţionat la Sibiu şi în alte localităţi.
Vom prezenta, pentru început, în studiul de faţă, frăţiile calfelor (Bri.iderschaft), care s-au înfiinţat începând cu sec. al XV-lea, după organizarea meşteşugarilor în bresle. Fiind organizate după modelul breslelor, frăţiile aveau o conducere proprie, o ladă, o emblemă şi un sigiliu. Adunările calfelor aveau loc într-o casă a frăţiei, care servea şi
ca adăpost pentru calfele călătoare2 •
Statutele frăţiilor cuprind dispoziţii referitoare la raporturile
~teri-calfe, la comportamentul calfelor, la relaţiile dintre membrii
lor, la obligaţiile religioase. Sunt prevăzute şi pedepsele ce trebuiau
aplicate pentru purtare necuviincioasă, cum arată documentele frăţiei
aurarilor sibieni din anul 15753 • Aceleaşi reglementări le găsim şi în
statutul frăţiei calfelor de postăvari din 12 febr. 1577 4 •
Cea mai veche asociaţie cunoscută, e.ste a calielor de pantofari din
Sibiu, numită „Frăţia Sfântului Ioan". In registrul acestei frăţii sunt
cuprinse numele calfelor, începând cu 1484, până în 1557. Dacă în
1484 erau înregistraţi 714 membri, în anul 1508 numărul acestora
ajunge la 809 3 • Calfele proveneau din oraşe şi sate transilvănene, dar
şi din ţările vecine.
Asemenea frăţii şi-au organizat toate calfele, indiferent de meşte
şugul practicat, nu numai la Sibiu, dar şi în
localităţi mai mici precum: Sighişoara, Saschiz, Cisnădie, ş.a. 6 •
1) La 24 iunie 1 789, primarul oraşului Sibiu, în numele Magistratului, stabileşte statutele asociaţiei calfelor de croitori saşi din Sibiu,
în 26 articole' 7 •
Sigiliul păstrat de la această frăţie, în colecţie, are forma rotundă,
fiind confecţionat din aliaj de cupru, cu un mâner prismatic, din ace-

In continuare în text vom folosi denumirea de sigiliu.
Iulius Bielz, Die Zunftaltertilmer im Baron Brukenthalischen Museum, in
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, VI, Hermannstadt,
HJ36/1937, p. 5-21.
3 Arhivele Statului din Sibiu, Z.U.I, nr. 95, 113, 118.
• ibidem, nr. 101.
3
Franz Zimmermann, Das Register der Johannes-Bruderschaft und die Art ikel der Ilermannstădter Schusterzunft aus dem
16 und 17 Jahrhunden, in
Verreins Archiv fiir Siebenbilrgische Landeskunde, Neue Folge, XVI, Heft 2~
Hermannstadt, 1881, p. 355--425.
8 Arh. St. Sibiu, Z.U.II, nr. 1, 4, 10, 21, 36.
' ibidem, Z.U.I, nr. 465.
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metal, care fa<:e corp comun cu rondela

sigilară, gravată

in inci-

zie~.
Dimensiuni: diametrul 35 mm, înălţimea cu mânerul 53 mm (fig. 1).
V~enda, în limba germană, cu majuscule, este gravată între două
cercuri spicate, cuvintele fiind despărţite prin puncte:
SIG [I] L.DER.EHRSAMEN .DEYTSCHNE.BRUDERS [CHAITJ .IN.
HERRMANSTAD[T]
(Sigiliul onorabilei frăţii germane din Sibiu)
În câmpul sigilare este gravat un scut dreptunghiular, pe care este
figurată o foarfecă deschisă care cuprinde o floare (un ac cu gămălie?).
Scutul este timbrat de o coroană deschisă cu cinci fleuroane şi" susţi
nut de doi lei rampanţi, aşezaţi pe un postament. Capătul mânerului
este uşor turtit prin martelare.
·
Sigiliul se datează în sec. al XVIII-lea.
2) Frăţia calfelor de dogari din Sibiu este reprezentată printr-un
sigiliu din anul J850°. Are o formă rotundă, este gravat în incizie într-un
aliaj de cupru, cu un mâner din acelaşi metal, care face corp comun
cu rondela sigilară.
Dimensiuni: diametrul 27 mm, înălţimea totală 63 · mm (fig. 2).
· După un cerc linear simplu exterior, urmează legenda, în limba
·
6 ermană; cu majuscule:
FASSBINDER BRUDERSCHAFT 1850 .
(Frăţia

dogarilor 1850)

lrt câmpul sigilar s.unt gravate unelte şi produse specifice dogarilor:
un butoi, deasupra un compas deschis, ce intercalează partea superioară
a butoiului, iar lateral un ciocari şi o teslă.' . · ·
. ··
3) In colecţia Muzeului de Istorie este păstrat şi sigiliul frăţiei calfe1or: de cizmari1°. Este -rotund, cbnfeoţionat din aliaj de cupru. gravat
în incizie, cu mânep în fonnă de trunchi de piramidă cu opt laturi:
Dimensiuni: diametrul 29 mm, înălţimea totală 60 mm (fig, 3). :
· ,.La marginea câmpului si.gilar, mărginit- de un cerc perlat exterior.
este reprezentată o cunună de lauri, deschisă; având în· deschidere o
coroană cu cinci perle. În centrul câmpului sigilar este gravată legenda,
111 limba germană, cu majuscule şi minuS<itde de.mână:
Tsch [ismenmacher] .B[ruderschaft].
(Frăţia cizmarilor)
·· Sub ·legendă este gravată o cizmă, emblema frăţiei cizmari.lor. Sigi,Nul ·este databil în
al XIX-lea.
.
4) Tot în secolul XIX se datează şi sigiliul frăţiei calfelor de curelari din Sibiu 11 •

sec.

5 ·Muzeul

de Istorie din $ib-iu. m:. inv. M. 4821.

ibidem, nr. inv, M. 4811.
10 ibidem, nr. inv. M. 2676.
11 ibidem, nr. inv. M. 4822.
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Este rotund, din aliaj de cupru, gravat în incl.Z.le, având lin mâner
strunjit, din acelaşi metal, în formă de trunchi de con, care face corp
comun cu placa sigilară.
Dimensiuni: diametrul 30 rrrm, înălţimea totală 68 mm (fig. 4).
Legenda, în limba germană, cu majuscule, este gravată circular
după un cer-c perlat exterior; începutul legendei este m.areat printr-un
punct:

.HERMANNSTAEDTER RIEMER BRODERSCHAFT
curelarilor sibieni)

(Frăţia

În câmpul sigilar este gravat un . căpăstru cu hăţuri, înconjurat,
lateral, de două ramuri de laur, încrucişate şi legate cu o fundă.
5} O altă asociaţie care a funcţionat la Sibiu este cea a calfelor de
strungari în lemn. Sigiliul are o formă rotundă, e.ste confecţionat din
.a:liaj de cupru, gravat în incizie. Mânerul !Ete din os, strunjit, în formă
de ciupercă 1 !?.
Dimensiuni: diametrul 31 mm, înălţimea totală 85 mm (fig. 5).
!ntre două cercuri liniare simple este gravată legenda, în limba
germană, cu majuscule, cuvintele fiind despărţite prin puncte:

SIEG[EL]: D[ER]. DRECHSLER. BRUDERSCHAFT ZU
HERRMANSTADT
(Sigiliul frăţiei strungarilor în lemn din Sibiu}
ţine intre cele
curbe, două dălţi încrucişate.
Sigiliul se datează în sec. al XIX-lea.
Colecţia Muzeului de Istorie cuprinde şi sigilii în ceară (amprente
sigilare), lipite pe foi de hârtie. Dintre acestea, în lucrarea de faţă, vom
prezenta doar pe acelea care au legătură cu ,subiectul propus.
Sigiliul frăţiei calfelor de şelari din Sibiu datează din 1838 13 • Este
rotund, imprimat în ceară roşie, cu diametrul de 30 mm (fig. 6).
Sigiliul este deteriorat, prezentând fisuri şi o parte lipsă.
După cercul linear simplu, exterior este gravată legenda în limba
gennană,
cu majuscule, începutul legendei fiind marcat printr-un
asterisc:

1n câmpul si.gilar este gravat un compas deschis ce

două braţe

•sATTLERGESELLE BRUDERSCHAFT IN HERMANST ADT
(Frăţia calfelor de şelari în Sibiu)
gravată o şea, înconjurată în partea infede două ramuri de măslin încrucişate. Dedesubt, anul 1838.
Vom prezenta în continuare două sigilii în ceară roşie ale unor
frăţii din Sighişoara din sec. al XIX-lea.
7) Primul sigiliu aparţine frăţiei calfelor de cizmari 14 • Are forma
rotundă, cu diametrul de 30 mm (fig. 7).

ln câmpul sigilar este

rioară

12

l3

H

ibidem, nr. inv. M. 2682.
ibidem, nr. inv. M. 2576/4, nr. 5.
ibLdem, nr. inv. M. 2576/4, nr. 6.
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între două cercuri lineare simple, pe două arcuri de cerc, de.spăr-
prin două asteriscuri, este gravată legenda, în limba germană, cu
majuscule:
ţite

• BRUDERSCHAFTS • SIEGEL
(Sigiliu • frăţie
0

)

In câmpul sigilar sunt reprezentate: o cizmă şi un ciocan de cizmar.
8) Al doilea sigiliu a aparţinut frăţiei calfelor de tăbăcari1 5 • Este
rotund, cu diametrul de 32 mm (fig. 8).
Legenda este în limba germană, cu minuscule de mână, după cercul
linear simplu exterior; începutul legendei este marcat de un punct:
.Ersame Roth Garber Brilders-chaft in Schasburg
(Onorata frăţie a tăbăcarilor din Sighişoara)

ln

emblemă

sunt _gravate

două cuţite uşor

şi un vas pentru tăbăcit,
susţinute de doi lei afrontaţi.

netezit pielea
şate şi
deschisă

curbate, un rulou pentru
cele două cuţite fiind încruciDeasupra pluteşte o coroană

cu cinci perle.
In colecţie se află şi trei sigilii care au aparţinut asociaţiei (Verein)
meseriaşilor saşi din Sibiu.
9) Primul datează din anul 1847 16 • Are forma rotundă, este confecţionat din oţel, gravat în incizie. Rondela sigilară face corp comun
cu mânerul în formă de trunchi de piramidă, în opt laturi, patru mari
şi patru mici.
Dimensiuni: diametrul 40 mm, înălţimea totală 95 mm (fig. 9);
După cercul linear simplu exterior, urmează legenda, în limba
germană, cu majuscule:
SIEGEL DES GEWERBE VEREINS IN HERMANNSTADT.
(Sigiliul asociaţiei meseriaşilor din Sibiu).
ln câmpul sigilar, pe o terasă, se ridică un postament înalt, în formă
de trunchi de piramidă. Pe acest postament este aşezat un stup de albine, din nuiele, cu albine în zbor. In stânga postamentului, din terasă,
iese un mănunchi de fascii, pe care se ridică un măslin; în dreapta, pe
un sul (ţeavă de tun?), se sprijină o coroană de lauri şi două flori. In
centrul bazei postamentului, un opaiţ antic. Pe postament este gravată.
pe patru rânduri, inscripţia, în limba germană, cu majuscule:
FLEISS / UND / BETRIEB / SAMKEIT
(Hărnicie şi agilitate)
Pe reversul rondelei sigilare, două litere majuscule A.A. indi-că
la sigilare. Mânerul este perforat pentru a permite agă
ţarea, având gravat, pe una din laturile mari, anul confecţionării:
A.A.1847.
poziţia corectă

15

Iii

ibidem, nr. inv. M. 2576/4, nr. 3.
ibidem, nr. inv. M. 2455.
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10) Al doilea sigiliu este de tip timbru sec 17 • Este alcătuit din două
clape, din aliaj de cupru, unite printr-o balama cu arc lamelar (fig. 1 Oa).
Dimensiuni: lungimea totală 70 mm, lungimea plăcii 60 mm, lăţimea
31 mm, diametrul suportului 115 mm.
Pe placa inferioară este lipită o placă subţire din aliaj de staniu
cu plumb , cu legenda gravată în excizie. Acelaşi text, în limba germană, este gravat, în incizie, pe placa superioară, la apăsare suprapunându-se perfect; legenda este scrisă pe două rânduri cu minuscule
gotice (fig. 1 O b):

Bi.irger. unei Gewerbeverein / Hermannstadt
(Asociaţia c@tăţenilor şi meseriaşilor / Sibiu)
Totul pe un suport din lemn, rotund, vopsit maro, având deasupra
clapei superioare un buton din lemn (cu diametrul de 30 mm) pentru
apăsare.

formă dreptunghiulară, cu colţurile
fiind confecţionat din aliaj de cupru şi gravat adânc în excizie
pentru sigilarea în tuş 18 • Mânerul din lemn este strunjit în formă de
pară, vopsit negru şi înmănuşat pe tija metalică.
Dimensiuni: lungimea 37 mm, lăţimea 9 mm, înălţimea totală
105 mm (fig. 11 ).
Legenda, în limba germană, cu majuscule, este gravată în câmpul
sigilar pe trei rânduri:

11) Al treilea sigiliu are o

tăiate,

GEVERBE-VEREIN / - IN - /* HERMANNSTADT
(Asociaţia meseriaşilor din Sibiu)
Sigiliul se

datează

în sec. al XIX-lea.
După desfiinţarea oficială a breslelor în 1872, acestea vor continua
să existe sub forma unor asociaţii cooperatiste (Genossenschaft), destul
de exclusiviste, ca şi fostele bresle. De exemplu, după desfiinţarea
breslei legătorilor de cărţi, la 1 dec. 1872, membrii acestei bresle s-au
constituit în corporaţie de legători de cărţi.
12) Acelaşi fenomen s-a petrecut şi cu bresla tâmplarilor sibieni
care va continua sub forma cooperativei tâmplarilor din Sibiu. Sigiliul
acestei asociaţii este datat 1880 19 • Este oval, confecţionat db aliaj de
cupru şi gravat în excizie, pentru a fi imprimat în tuş. Mânerul din
lemn, în formă de ciupercă, vopsit negru, este înmănuşat pe dornul
metalic.
Dimensiuni: diametrul 33 X 29 mm, înălţimea totală 118 mm
(fig. 12).
Legenda, în limba germană, cu majuscule, este intercalată între
două linii ovoidale simple; începutul legendei marcat cu o. coroană
deschisă care .timbrează scutul:
17

ibidem, nr. inv. M. 2457.
ts ibidem, nr. inv. M. 2487.
M ibidem, nr. inv. M. 4807.
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HERMANNSTĂDTER

TISCHLER GENOSSENSCHAFT 1880
(Cooperativa tâmplarilor sibieni 1880)

In câmpul sigilar, un scut oval cu cartuş baroc, pe care sunt gravate unelte folosite de tâmplari: un compas deschis şi un echer reglabil.
Scutul este timbrat de o coroană deschisă cu cinci fleuroane şi patru
perle.
·
13) Sigiliul cooperativei unite a şelarilor, ţesătorilor, brutarilor,
turtarilor şi bărbierilor din Rupea datează din sec. al XIX-lea20 •
Confecţionat din aliaj de cupru, de formă rotundă, este gravat în
incizie. Mânerul din lemn, strunjit în formă de ciupercă şi vopsit în
brun-roşcat, este înmănuşat pe dornul metalic.
Dimensiuni: diametrul 34 mm, înălţimea totală 112 mm (fig. 13).
In câmpul sigilar, mărginit de un cerc linear exterior, este gravată
doar legenda în limba germană, cu majuscule, atât circular, cât şi în
semicerc şi pe orizontală. O rozetă cu cinci lobi marchează începutul
legendei. iar alte trei marchează cuvintele:
• SIEGEL D[ER].VEREINTEN GENOSSENSCHAFT IN REPS /
SATLER /WEBER/ WEISBAEKER / LEPZELTER /BARBIRER
(Sigiliul cooperativei unite din Rupea a şelarilor, ţesătorilor, brutarilor, turtari1or şi bărbierilor)
Pe partea superioară a rondelei sigilare sunt gravate literele G.G.G.,
iar pe bordură trei linii incizate /// marchează poziţia corectă la sigilare.
14) Sigiliul, în ceară, al societăţii cizmanlor din Dej este deteriorat, cu fisuri şi părţi llpsă2 1 • Este rotund, cu diametrul de 40 rrţm
(fig. 14).
Legenda în limba maghiară„ cu majuscule, între cercul linear
simplu exterior şi cercul perlat interior; începutul legendei marcat de
o rozetă cu cinci lobi:
• A DEESI CSIZMADIA IPARTASULAT PECSttJE
(Sigiliul societăţii cizmaril-or din Dej 1877)
1n câmpul sigilar, mărginit de un cerc perlat, este gravată o cizrnii,
la stânga şi la dreapta, de două grupe de cifre 18-77 .

însoţită,

•

•

•

Cele 14 sigilii prezentate în lucrare.a de faţă, datează din sec.
XVIII-XIX. Pe cinci sigilii este gravat anul confecţionării (fig. 2, 6,
9, 12, 14), celelalte fiind databile în sec. al XVIII-le.a (fig. 1) şi sec. al
XIX-le.a (fig. 3, 4, 5, 7, 8, 1 O, 11, 13).
Tehnica de execuţie este incizia, două fiind executate prin ex.ciz,e,
pentru sigilarea în tuş (fig. 11, 12), iar unul pentru timbru sec (fig;
10 a, b).
ibi{iem, nr. inv. M. 2349.
~• ibidem, nr. inv. M. 25i6/15-16.
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Legenda sigiliilor este in limba gennană (13 buc.) ş1 m limba ma(1 buc.), fiind amplasată în exergă, circular sau orizontal, în
de spaţiul afectat în câmpul sigilar.
În emblemele sigiliilor de frăţii sau coeperative, sunt figurate
aceleaşi unelte sau prodU1se finite care apar în emblemele sigiliilor de
breaslă, ceea ce denotă atât legătura dintre bresle şi asociaţiile de calfe,
cât şi o continuare prin cooperative (genossenschaft) a activităţii
breslelor.
Prezentarea ilustrativă a sigiliilor s-a făcut după materialul din
care sunt confecţionate, cronologic şi alfabetic. S-a încercat aducerea
de noi date privind aceste asociaţii care au fiinţat la Sibiu, Sighişoara,
Rupea şi Dej, cereetările ulterioare îmbogăţind, desigur, aceste inghiară
funcţie

formaţii.

DAN

JVANVŞ

SIEGEL DER HA."JDWERKERGENOSSENSCHAFT EN AUS DER SAMMLUNG
DES BRIJKENTHAJ,MUSEUMS IN HERMANNSTAD'.r
{Zusarnmenfassung)

Jn der vorJiegenden Milteil'Ung beschreitn: der Verfasser Siegel der Brude:rschatten, Genossenschaften und Gewerbevereine aus Hermannstadt, Schăssburg,
Reps und Desch :zwi5chen dem lll. und Ml. Jh., Siegel die in der Sammlung im
Historischen Mus.eum des Hermannstădter Brukenthalmuseum aufbewahrt sind.

